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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1. Identitas Responden 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dan angket yang disebarkan 

maupun wawancara langsung dapat diklasifikasikan mengenai keberadaan responden 

yang menjadi narasumber dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk dapat 

menggali dan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari responden yang 

berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berikut ini penulis 

sajikan identitas responden meliputi jenis kelamin, tingkat umur dan pekerjaan.  

5.1.1. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin 

 Pada bagian ini akan digambarkan identitas responden ditinjau dari jenis 

kelamin. Untuk mengetahui lebih jelas keadaan responden ditinjau dari jenis 

kelaminnya maka akan disajikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 5.1 

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentasi (%) 

1.  Laki-Laki 10 100% 

2.  Perempuan 0 0% 

Jumlah 10 100% 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

 Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui jenis kelamin responden pada 

penelitian ini sebanyak10 (sepuluh) orang laki-laki dengan persentase 100%. 
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5.1.2. Identitas Responden Menurut Tingkat Umur  

Jumlah responden juga dilihat dari tingkat umur yang dimiliki, karena tingkat 

umur juga berpengaruh terhadap cara pikir masyarakat. Untuk lebih jelasnya 

mengenai tingkat umur responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.2 

Identitas Responden Berdasarkan Umur 

No Umur Jumlah Persentase (%) 

1.  31-40 4 40 % 

2.  41-50 1 10 % 

3.  >50 5 50 % 

Jumlah 10 100 % 

Sumber: Data olahan Lapangan 2019  

 Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berumur 31-40 

tahun berjumlah sebanyak 4 (empat) orang dengan persentase sebesar 40 %, 

sedangkan responden yang berumur 41-50 tahun berjumlah 1 (satu) orang atau 10 % 

serta responden yang berumur lebih dari 50 tahun yakni sebanyak5 (lima) orang  

dengan persentase 50 %. Dari tingkat umur responden maka yang paling banyak 

ditemukan adalah yang berumur lebih dari 50 tahun yakni sebanyak 5 orang. Pada 

usia seseorang yang telah menginjak angka 50 tahun maka dapat dijelaskan bahwa 

tingkat pemikiran dan kedewasaannya telah sangat matang serta sudah sangat baik 

dalam memberikan pendapat, penilaian serta pengambilan keputusan sehingga dapat 

memberikan informasi yang cukup berupa data dan fakta dilapangan yang berkenaan 

dengan penelitian ini. 
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5.1.3. Identitas Responden Menurut Pekerjaan 

Disamping menurut jenis kelamin dan umur, jumlah responden juga dapat 

dilihat menurut pekerjaan yang dimiliki. Untuk lebih jelasnya mengenai pekerjaan 

responden dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.3 

Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

1.  Wali Nagari 1 10% 

2.  Petani 1 10 % 

3.  Wali Jorong 6 60 % 

4.  Pensiunan 2 20 % 

Jumlah 10 100 % 
Sumber: Data Olahan Lapangan 2019  

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berprofesi 

sebagai walinagari berjumlah 1 (satu) orang atau 10%, responden yang 

bermatapencaharian sebagai petani berjumlah 1 (satu) orang (10%), sedangkan 

responden yang berprofesi sebagai Wali Jorong berjumlah 6 (enam) orang dengan 

persentase sebesar 60%, serta responden yang bekerja sebagai pensiunan berjumlah 2 

(dua) orang dengan persentase sebesar 20%.  

5.2. Sistem Pemerintahan Nagari melalui Peraturan Daerah Kabupaten 50 kota 

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari di Kenagarian VII Koto 

Talago Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.  

1.2.1 Pemerintahan nagari 

Pemerintahan Nagari menurut Perda Kabupaten 50 Kota Nomor 2 Tahun 

2013 Tentang Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di 

nagari oleh Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari yang memiliki batas-

batas wilayah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dna kepentingan 
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masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintahan nagari merupakan sistem pemerintahan masyarakat 

minangkabau yang diatur oleh peraturan daerah dan berlaku untuk keseluruhan 

provinsi sumatera barat. Pemerintahan nagari menjadi sistem pemerintahan 

kehidupan sebuah nagari dalam tatanan adaik basandi syarak, syarak basandi 

kitabullah. Menurut AA Navis, (2015 : 91) Suatu nagari yang memenuhi persyaratan 

pemerintahan penuh (pemerintahan nagari) mengacu kepada 8 (delapan) persyaratan 

yakni Babalai bamusajik, basuku banagari, bakorong-bakampuang, bahuma-

babendang, balabuah batapian, basawah baladang, bahalaman bapamedanan, dan 

bapandam bapusaro.  

Untuk melihat sejauh mana sistem pemerintahan nagari di Kenagarian VII 

Koto Talago tersebut, berikut ini disajikan dalam tanggapan responden terhadap 

keseluruhan pertanyaan pada kuesioner yang dijawab oleh responden di lapangan 

tentang Pemerintahan Nagari dan Bamus Nagari Kenagarian VII Koto Talago 

kabupaten 50 Kota. 

1. Kewenangan Pemerintahan Nagari 

Wewenang menurut Robert Bierstedt dalam Miriam Budiarjo mengatakan 

bahwa wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan. Dengan nada yang sama 

dikatakan Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku Power And Society bahwa 

wewenang adalah kekuasaan formal. Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang 

berhak mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk 

mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. 
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Pemerintahan Nagari mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai budaya 

masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh pemerintahan kabupaten. Urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintahan nagari mencakup: 

1. Urusan Pemerintahan Yang Sudah Ada Berdasarkan Hak Asal Usul 

Nagari 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa pada 

penjelasan pasal 19 huruf a yang dimaksud dengan hak asal usul adalah hak yang 

merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat 

desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem 

oraganisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa 

serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat. 

Pada nagari VII Koto Talago sendiri, urusan pemerintahan yang sudah ada 

meliputi 

a. danya pembuatan Peraturan nagari yang dirancang oleh Bamus Nagari 

bersama Walinagari 

b. adanya pendirian lembaga nagari, seperti 

c. adanya MUNAG (Musyawarah Nagari) 

d. adanya Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mengurusi masalah sengketa 

tanah di nagari 
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e. adanya Bundo Kanduang yang merupakan seorang pemimpin norformal 

terhadap seluruh  perempuan-perempuan dan anak cucunya dalam suatu 

kaum 

Pada indikator pemerintahan nagari, berikut tanggapan responden tentang 

urusan pemerintahan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan 

hak asal usul dapat dilihat pada tabel angket dibawah ini: 

Tabel 5.4 

Tanggapan Responden Tentang Pemerintaha Nagari VII Koto Talago Telah 

Bisa Mengatur Dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Berdasarkan Hak Asal 

Usul, Adat Istiadat Dan Nilai Budaya Masyaralat Nagari VII Koto Talago 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1.  Sangat Setuju 7 70% 

2.  Setuju 3 3% 

3.  Kurang Setuju 0 0% 

4.  Tidak Setuju 0 0% 

5.  Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 
Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

Berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui bahwa 7 orang reponden (70%) 

menyatakan setuju bahwa pemerintahan nagari VII Koto Talago telah bisa mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan 

nilai budaya masyarakat Nagari VII Koto Talago, sebanyak 3 orang responden (30%) 

menyatakan setuju. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan nagari VII Koto 

Talago sudah berjalan dengan sangat baik dalam mengatur dan mengurus 

masyarakatnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan narasumber bapak Heri 

Nizwar beliau mengatakan bahwa: 
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 “kalau urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak 

asal usul itukan masih berkaitan dengan adat pengelolaannya, 

kemudian ada pengelolaan aset desa, serta swadaya masyarakat, 

namun itu tidak berjalan sepenuhnya”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa urusan 

pemerintahan yang yang sudah ada berdasarkan hak asal usul  di nagari VII Koto 

Talago sudah ada tapi tidak berjalan baik. Kemudian berdasarkan wawancara 

bersama bapak Efianto Dt. Tumbi selaku Tokoh Adat Nagari VII Koto Talago beliau 

mengatakan: 

“dinagari kita ini adat masih sangat kental penarapannya 

sampai sekarang, karena memang sudah mendarah daging didalam 

diri masyarakat kita” 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa didalam 

pemerintahan nagari VII Koto Talago sangat berpedoman kepada adat istiadat dan 

syarak yang berlaku dalam mengatur masyarakatnya. Hal ini dikarenakan pengajaran 

mengenai adat istiadat dan syarak yang sejalan sudah diajarkan secara turun temurun. 

Namun berdasarkan hasil observasi yang penulis lihat dilapangan masih terdapat 

kurangnya penerapan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang menjadi 

landasan bagi masyarakat minang. 

2. Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Yang 

Diserahkan Pengaturannya Kepada Pemerintahan Nagari  

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang pemerintahan 

desa, urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan 

kepada pemerintaha nagari sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf b adalah urusan 

pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan 

pemberdayaan masyarakat. 
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Salah satu bentuk kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya 

kepada pemerintah nagari adalah pembentukan Peraturan Nagari yang di Rancang 

oleh Bamus Nagari bersama Walinagari. Dari penetapan Peraturan nagari tersebut 

dikeluarkanlah APD Nagari yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan 

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota 

nomor 2 tahun 2013 tentang pemerintahan nagari. 

Pada indikator pemerintahan nagari, berikut tanggaoan responden tentang 

melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintah yang dilimpahkan 

kabupaten dapat dilihat pada tabel angket dibawah ini: 

Tabel 5.5 

Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Nagari VII Koto Talago Sudah 

Melaksanakan Bagian-Bagian Dari Suatu Urusan Pemerintahan Yang 

Dilimpahkan Kabupaten 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1.  Sangat Setuju 7 70% 

2.  Setuju 3 30% 

3.  Kurang Setuju 0 0% 

4.  Tidak Setuju 0 0% 

5.  Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 
Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 7 orang responden 

(70%) menyatakan sangat setuju terhadap pemerintah nagari VII Koto Talago yang 

sudah melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan 

kabupaten, sebanyak 3 orang responden (30%) menyatakan setuju dengan hal 

tersebut.  Artinya pemerintah Nagari VII Koto Talago telah melaksanakan tugas-

tugas yang dilimpahkan kabupaten kepada nagari dengan sangat baik. 
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Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber bersama bapak Wali 

nagari VII Koto Talago Bapak Yon Hendri mengatakan bahwa: 

“setiap tugas yang dilimpahkan kabupetn kepada nagari selalu 

dilaksanakan dengan baik, sehingga hubungan kami dengan 

kabupaten lancar tanpa ada kendala” 

 

Jadi, bisa disimpulkan bahwa pemerintah Nagari VII Koto Talago sangat baik 

dalam menjalankan urusan yang dilimpahkan kabupaten kepada nagari, sehingga 

tidak terjadi permasalahan terkait urusan-urusan tertentu kepada Kabupaten. Berbeda 

dengan pendapatan yang dikatakan oleh bapak Heri Nizwar, beliau mengatakan 

bahwa: 

 “kalau untuk masalah pembangunan sudah diserahkan nmaun 

tidak keseluruhan, tapi belum banyak kewenangan daerah itu yang 

diserahkan kepada nagari” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas serta hasil observasi yang penulis lihat 

dilapangan memang tidak sepenuhnya urusan pemerintahan dari kabupaten 

dilimpahkan kepada nagari. nagari lebih berinisiatif untuk meningkatkan 

pembangunan dan infrastrktur nagari sesuai kebutuhan bersama dengan masyarakat. 

3. Tugas Pembantuan Dari Pemerintahan, Pemerintah Provinsi Dan 

Pemerintah Daerah 

Menurut UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, tugas 

pembantuan adalah tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat 

kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada 
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daerah Kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah/provinsi. 

Berdasarkan wawancara bersama bapak Heri Nizwar beliau mengatakan 

bahwa: 

“kalau itu ada PBB, karena PBB itu merupakan tugas 

pembantuan, namun itu belum bisa sepenuhnya” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tugas 

pembantuan dari pemerintah kepada nagari hanya berupa PBB saja dan tidak 

sepenuhnya berjalan di nagari VII Koto Talago, hal ini disebabkan karena ada lahan 

tanah yang tidak bisa dijadikan untuk bercocok tanam, kemudian ada tanah yang 

tidak bisa ditempati sehingga pemilik tanah tidak bisa membayar pajak.  

Tabel 5.6 

Tanggapan Responden Tentang Apakah Pemerintah Nagari VII Koto Talago 

Sangat Baik Dalam Melakukan Wewenang Yang Telah Diberikan Dan Tidak 

Pernah Terjadi  Penyelewengan Terhadap Wewenang Tersebut. 

NO Tanggapan responden Frekuensi Persentase % 

1 Sangat setuju  5 50% 

2 Setuju  4 40% 

3 Kurang Setuju  1 10% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah  10 100 % 
 Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

Berdasarkan tabel diatas, pendapat responden tentang  apakah pemerintah 

nagari VII Koto Talago sangat baik dalam melakukan wewenang yang telah diberikan 

dan tidak pernah terjadi  penyelewengan terhadap wewenang tersebut  adalah 

sebanyak 5 orang atau 50 % yang menjawab sangat setuju. Kemudian responden yang 

menjawab setuju adalah sebanyak 4 orang atau sebesar 40 % dan yang paling sedikit 
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responden  menyatakan kurang setuju adalah 1 orang atau sebesar 10 %. Dilihat dari 

tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa yang paling banyak tanggapan responden 

adalah sangat setuju yakni 5 pernyataan atau sebanyak 50 % dari jumlah keseluruhan. 

Hasil angket tersebut menandakan bahwa pemerintah nagari VII Koto Talago sangat 

baik dalam melakukan wewenang yang telah diberikan serta tidak menyelewengkan 

wewenang tersebut.  

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan narasumber dilapangan yakni 

bapak Afrizal,  beliau berpendapat sebagai berikut 

“kami selaku perpanjangan tangan dari walinagari untuk 

masing-masing jorong, kami diberikan kewenangan dan tupoksi, 

disamping melaksanakan rekomendasi tugas-tugas mendasar yang 

didelegasikan oleh bapak walinagari, kami juga berperan khususnya 

dalam peningkatan dan pengembangan kehidupan sosial, 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta bidang kamtibmas. 

Dengan demikian ini merupakan suatu tugas dan tanggungjawab yang 

kami emban dalam mendorong dan ikut berperan aktif memacu 

tingkat kemajuan nagari” 

 Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bisa dilihat bahwa semua 

kewenangan yang diberikan oleh walinagari kepada perangkat-perangkat sudah 

dilaksanakan dengan baik dan tidak adanya terjadi penyelewengan tugas, karena 

tugas yang diberikan tersebut demi meningkatan kemajuan nagari. 

2. Hak Pemerintahan Nagari 

Hak adalah sesuatu yang bersifat mutlak menjadi miliki kita dan 

penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Notonagoro mendefinisikan 

pengertian hak sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang 

semestinya diterima atau dilakukan melalui pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan 
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oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dpat dituntut secara paksa 

olehnya.  

Penyelenggaraan pemerintahan nagari yang menjadi kewenangaa 

pemerintahan nagari, maka pemerintahan Nagari mempuyai hak –hak  sebagai 

berikut: 

1. Mengatur Dan Mengurus Sendiri Urusan Rumah Tangga 

Pemerintahannya Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Urusan Rumah 

Tangganya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang 

Berlaku 

Salah satu bentuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga pemerintahan 

nagari adalah penerapan otonomi desa di tingkat pemerintahan nagari. otonomi desa 

menurut Beratha dalam Almasri dan Muamar Alkadafi 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 berkemabang 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. 

 Bentuk penerapan otonomi desa yang dimiliki oleh pemerintahan nagari 

adalah dengan membuat peraturan nagari sesuai dengan permasalahan dan keadaan 

didalam nagari. 
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2. Memilih Pimpinan Pemerintahan Nagari 

Pemimpin di sebuah pemerintahan nagari adalah orang yang 

didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Didahulukan selangkah, 

supaya jangan terlalu jarak dengan yang dipimpinnya, ditinggikan seranting 

supaya jangan ada pemisah antara pemimpin dengan yang dipimpin. Di nagari 

VII Koto Talago sendiri, seorang pemimpin nagari dinamakan dengan 

Walinagari (Angko Palu) dimana ia ditempatkan pada posisi yang lebih 

tinggi. 

Pemilihan Walinagari dilakukan melalui tahapan penjaringan dan 

penyaringan bakal calon, penetaptan calon, kampanye, pemungutana suara, 

dan penetapan calon terpilih. Pemilihan walinagari dilaksanakan oleh panitia 

pemilihan walinagari yang dibentuk oleh Bamus Nagari serta melibatkan 

masyarakat secara langsung untuk memilih walinagari. Penggunaan biaya 

pemilihan wali nagari di bebankan kepada APB nagari dan APBD Kabupaten. 

Pemilihan Walinagari dilaksanakan oleh panitia Pemilihan Walinagari 

yang dibentuk oleh Bamus Nagari yang pemilihannya dilakukakan melalui 

tahapan-tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, 

kampanye, pemungutan suara dan  penetapan calon terpilih. Pemilihan ini 

hanya berlaku untuk memilih walinagarinya saja.untuk perangkat dibawahnya 

akan di tentukan berdasarkan kiriteria yang dipilih oleh walinagari nagari 

terpilih. 
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3. Mengelola Aparatur Pemerintahan Nagari 

Mengelola aparatur pemerintahan nagari merupakan pemberdayaan 

aparatur pemerintahan nagari untuk meningkatkan kinerja aparaturnya baik 

melalui peningkatan akuntabilitas dan juga transparasi dalam pelaksanaan 

pemerintahan nagari. 

4. Mengelola Kekayaan Dan Aset Pemerintahan Nagari 

Pemerintahan Nagari VII Koto Talago sampai saat ini memiliki 

kondisi alam seperti topografi, iklim, curah hujan dan tanah yang 

mempengaruhi aktivitas pertanian terutama bidang pertanian dan perkebunan 

untuk itu pemerintahan nagari VII Koto Talago membentuk kelompok tani 

untuk mengelola kekayaan alam yang di nagari VII Koto Talago. 

 Sumber kehidupan masyarakat Nagari VII Koto Talago umumnya 

bertumpu pada pertanian.  Di Nagari VII Koto Talago terdapat tiga Kelompok 

GAPOKTAN. Jumlah kelompok tani di Nagari VII Koto Talago dapat dilihat 

pada tabel di dibawah ini 

Tabel 5.7 

Jumlah Kelompok Tani Di VII Koto Talago 

No Nama Jorong Jumlah  

1.  Talago 3 buah 

2. Tanjung Jati 2 buah 

3. Ampang Gadang 4 buah 

4.  Padang Japang 4 buah 

5.  Koto Kociak 6 buah 

6.  Padang Kandi 3 buah 

7. Sipingai 2 buah 

Sumber: kantorWalinagari VII Koto Talago 
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 Kelompok tani BAS Koto Kociak yang beranggotakan 27 orang yang 

mengembangkan pertanian serba organik seperti kakao, pisang, terung, dan sayuran 

lainnya di lahan perkebunan kelompok. kemudian Kelompok tani Jonjang 12 Koto 

Kociak lebih mengembangkan lahan-lahan tidur dibantaran sungai batang Sinamar 

untuk pertanian padi. Selain itu ada kelompok tani SARASO di Padang Japang yang 

beranggotakan 17 orang menggarap lahan untuk pertanian padi. Di Padang Kandi 

terdapat 3 kelompok tani yaitu kelompok tani Suka Maju yang mengolah lahan 

pertanian ubi kayu, dan ada kelompok tani Pengolahan hasil Super Ganefo yang 

bergerak dibidang perkebunan. 

5. Memungut Iyuran Nagari 

Iuran adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan pemberian suatu 

jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, tidak secara langsung kepada 

pembayar iuran tersebut, tetapi kepada suatu kelompok atau golongan. Pembayar 

iuran dianggap telah turut menikmati jasa atau fasilitas tersebut, misalnya : iuran 

sampah, iuran kebersihan pasar dan iuran penerangan. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak afrizal beliau mengatakan 

bahwa: 

“selama ini kita tidak memungut iyuran nagari, yang ada 

hanya pungutan uang sewa kios dipasar-pasar yang ada di nagari, 

namun hasil tersebut lebih di utamakan kepada jorong yang 

bersangkutan” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa nagari VII 

Koto Talago tidak ada melakukan pungutan iyuran nagari, pungutan yang dilakukan 

hanya pungutan berupa uang sewa kios di pasar-pasar yang ada di jorong, namun 
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uang hasil pungutan tersebutkan akan di serahkan kepada jorong yang bersangkutan 

agar bisa dimanfaatkan untuk keperluan jorongnya, bukan untuk nagari. 

Terkait iyuran sampah yang telah disebutkan diatas, masyarakat di nagari VII 

Koto Talago akan bertanggung jawab terhadap sampah yang berada di bangunan 

yang ditempatinya, baik itu dengan cara di kuburkan ataupun dibakar, hal ini 

disebabkan adanya rasa malu yang ada di jiwa masyarakat nagari apabila perkarangan 

rumahnya. 

6. Mendapatkan Bagi Hasil Dari Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan 

Sumber Daya Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku 

Di Nagari VII Koto Talago tidak terdapat adanya bagi hasil dari pengelolaan 

sumber daya Alam yang ada, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hery Nizwar, 

beliau mengatakan bahwa: 

 “seharusnya kan memang ada, seperti galian kerekel dan 

galian kit, tapi selama ini belum ada dilakukan bagi hasil dari sumber 

daya alam” 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di nagari VII 

Koto Talago belum ada mendapatkan bagi hasil dari sumber daya alam di nagari, hal 

ini karena pengelolaan sumber daya alam dikelola sendiri oleh masyarakat. 

7. Mendapatkan Sumber-Sumber Pendapatan Lainnya Yang Sah 

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan bersama bapak Afrizal, beliau 

mengatakan bahwa: 

“sumber pendapatannya yang ada yaitu dari para perantau” 



75 
 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber 

pendapatan lainnya yang sah yang diterima oleh nagari VII Koto talagi berasal dari 

perantau  VII Koto Talago yang tinggal jauh dari nagarinya, hal ini disebabkan 

karena adanya jiwa kepedulian masyarakat rantau terhadap nagarinya, sehingga para 

perantau tersebut merasa mempunyai tanggung terhadap untuk membantu nagarinya 

sendiri. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak Yon Hendri, beliau 

mengatakan bahwa: 

  “ada kebersamaan yang terjalin antara nagari VII Koto 

Talago dengan pihak rantau yang tergabung dalam satu nagari dan 

saling tolong menolong sesame masyarakat” 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber 

pendapatan yang diterima oleh nagari memang berasal dari para perantau. Mereka 

hidup saling membantu bekerja sama atai bergotong royong, yang polany adalah 

barek samo dipikua, ringan samo dijinjing (berat sama dipikul, ringan sama 

dijinjing), artinya segala tugas dan beban yang menjadi kewajiban seseorang terhadap 

kepentingan bersama dikerjakan semua orang. Pada indikator pemerintahan nagari, 

tanggapan responden tentang hak pemerintahan nagari di wakil pada 1 butir 

pertanyaan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5.8 

Tanggapan responden tentang hak yang ada pada pemerintahan Nagari VII 

Koto Talago Untuk Mengatur Dan Mengurus Nagari Tidaklah Memberatkan 

Masyarakat Nagari 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1.  Sangat Setuju 5 50% 
2.  Setuju 5 50% 
3.  Kurang Setuju 0 0% 
4.  Tidak Setuju 0 0 
5.  Sangat tidak Setuju 0 0 

 Jumlah 10 100% 
Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 
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 Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa sebanyak 5 orang responden 

dengan dengan persentase 50% sangat setuju dengan hak yang ada pada pemerintahan 

nagari untuk mengatur dan mengurus nagari tidaklah memberatkan 

masyarakat,sebanyal 5 orang responden dengan persentase 50 setuju dengan hal 

tersebut, karena hak tersebut merupakan suatu usaha bagi pemerintah nagari dalam 

upaya meningkatkan nagari itu sendiri 

 Berdasarkan wawancara bersama narasumber bapak M. Ridha, beliau 

mengatakan bahwa: 

“masyarakat berhak mendapatkan hidup yang nyaman di 

nagari, maka pemerintah nagari lah yang mempunyai kewajiban 

untuk mewujudkan hal tersebut”  

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua hak yang ada pada pemerintah 

nagari tidak ada yang memberatkan masyarakat, karena masyarakat pun juga 

menginginkan lingkungan hidup yang nyaman dan tentram. Namun ada beberapa hal 

dalam hak pemerintahan nagari yang belum terlaksana seperti: 

a. Tidak adanya pengelolaan kekayaan dan aset pemerintah nagari 

b. Tidak adanya iyuran nagari 

c. Tidak adanya bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam, karena 

dikelola sendiri oleh masyarakat nagari 

3. Kewajiban Pemerintahan Nagari 

Menurut Notonagoro, kata wajib adalah beban untuk memberikan 

sesuatuyang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui pihak tertentu dan tidak 

dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh 

yang berkepentingan. Sementara itu kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan 

dengan rasa penuh tanggung jawab. 
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Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintahan nagari, maka Pemerintahan Nagari mempunyai kewajiban sebagai 

berikut: 

1. Melindungi Masyarakat, Menjaga Persatuan, Kesatuan Dan Kerukunan 

Nasional Serta Keutuhan Nkri 

Menciptakan lingkungan kehidupan bermasyarakat yang aman, menjaga 

pesatuan dan kerukunan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah 

nagari. Pada indikator pemerintahan nagari, berikut tanggaoan responden tentang 

melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintah yang dilimpahkan 

kabupaten dapat dilihat pada tabel angket dibawah ini: 

Tabel 5.9 

Tanggapan Responden Terhadap Pemerintah nagari VII Koto Talago  

Bisa Melindungi Masyarakat, Menjaga Persatuan, Kesatuan Dan Kerukunan 

Nasional Serta Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1.  Sangat Setuju 8 80% 

2.  Setuju 2 20% 

3.  Kurang Setuju 0 0% 

4.  Tidak Setuju 0 0% 

5.  Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

 Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa sebanyak 8 orang responden 

dengan persentase 80% menyatakan sangat setuju dengan pemerintah nagari VII Koto 

Talago bisa melindungi masyarakat menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan 

nasional, sebanyak 2 orang responden dengan persentase 20% menyatakan setuju 

dengan hal tersebut. Artinya pemerintah nagari telah berhasil menciptkan lingkungan 

bermasyarakat yang aman dan kondusif. 
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 Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Khairul Andri, beliau 

mengatakan bahwa: 

“permasalahan yang terjadi didalam nagari seperti adanya 

per cek-cok an antara tetangga langsung diatasi dan dicarikan jalan 

keluarnya  agar perselisihan antar tetangga tidak semakin besar” 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah nagari dengan perangkat-perangkat 

nagari (jorong) sudah melindungi masyarakatnya agar tidak terjadi perselisihan 

dengan sangat baik. Kemudian  berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis 

menemui adanya tindak kejahatan yang masih marak terjadi dilingkungan masyarakat 

yaitu adanya kasus pencurian/perampokan terhadap rumah warga, berikut 

ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari VII Koto Talago dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 5.10 

Tabel Ketentaraman Dan Ketertiban Masyarakat Nagari VII Koto Talago 

No Kasus Tahun 2012 2013 

1. Pencurian/perampokan/pembunuhan 15 kasus 13 kasus 

2. Penganiayaan 4 kasus 6 kasus 

3. Pembunuhan 0 kasus 0 kasus 

4. Kenakalan remaja 0 kasus 0 kasus 

5.  Jumlah pos kamling 7  7 

Sumber: Kantor walinagari VII Koto Talago 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2012 ke tahun 2013 

masih terjadi tidak pencurian/perampokan/pembunuhan yang meresahkan 

masyarakat, hal tentunya tidak terlepas dari kurang pengawasan perangkat jorong dan 

masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Hal itu terlihat dari sudah tidak adanya 

masyarakat yang melakukan ronda malam yang dahulunya sudah dilakukan.  

2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat 
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Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan 

yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas hidup yang 

mencakup semua aspek kehidupan yang berhubungan dengan kemakmuran dan 

kesejahteraan manusia. Bukan hanya untuk golongan tertentu saja, tetapi 

kemakmuran dan kesejahteraan untuk semua golongan. Peningkatan kualitas hidup 

diantaranya dapat diwujudkan dengan meningkatkan pendapatan melalui berbagai 

sektor kegiatan perekonomian. 

Pada indikator pemerintahan nagari, tanggapan responden tentang 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.11 

Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Nagari VII Koto Talago Bisa 

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat. 

NO Tanggapan responden Frekuensi Persentase 

1 Sangat setuju  3 30% 

2 Setuju  7 70% 

3 Kurang Setuju  0 0% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah  10 100 % 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

Berdasarkan tabel diatas, maka pendapat responden tentang pemerintah nagari 

VII Koto Talago bisa meningkatka kualitas hidup masyarakat yang paling banyak 

terlihat adalah setuju yakni sebanyak 7 orang atau sebesar 70 %. Sedangkan  

responden yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 3 orang atau sebesar 30 

%. Sehingga dapat diketahui bahwa pendapat responden yang paling banyak adalah 

setuju (3 orang)  atau sebesar 70%. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah 
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nagari telah bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat yakni perekonomian dan 

juga pemerataan pendapatan masyarakat. 

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat sumber pendapatan masyarakat  VII Koto 

Talago, yakni sebagai berikut :  

Tabel 5.12 

Sumber Pendapatan Masyarakat Nagari 

NO Jenis Uraian Jumlah 

1 Budidaya Perikanan dan 

Peternakan  

  

Ayam ras petelor  114.900 

Puyuh 17.347 

Itik 11.750 

Kambing 225 

Sapi/kerbau 1.885 

Ayam buras 29.568 

2 Industri rumah tangga  Industri kecil  68 

Industri perabot  86 

Sulaman/bordir 72 

Industri makanan 137 

3 Tanaman pangan dan 

holtikultura 

Jagung 6,50 ton/he  

Cabai 7,48 ton/he 

Padi  3-7 ton / he 

Ubi kayu 11,9 ton/he  

Pisang 4,4 ton 

4 Tanaman perkebunan Kakao 750 buah /he  

Karet 1 ton /bulan  

Kelapa 0,70 ton/he 

Kayu manis 0,74 ton/he 

 Sumber: Data Base Nagari VII Koto Talago 

Pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sumber pedapatan masyarakat di 

nagariVII Koto Talago memiliki beberapa macam sebagai penunjang kehidupan 

masyarakatnya. Tidak hanya manfaatkan satu sektor yang sangat dominan untuk 

provinsi sumatera barat yakni pertanian namun masyarakat juga menumbuh 

kembangkan sektor lain seperti peternakan dan industri rumah tangga kecil-kecilan. 
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3. Mengembangkan Kehidupan Demokrasi 

Demokrasi nagari merupakan demokrasi asli yang lebih dahulu terbentuk 

sebelum negara Indonesia berdiri. Pola demokrasi nagari yang dilambang oleh 

musyawarah dalam pencapain keputusan dan gotong royong. Pada indikator 

pemerintahan nagari, tanggapan responden tentang mengembangkan kehidupan 

demokrasi masyarakat nagari dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.13 

Tanggapan Responden Tentang Pemerintahan Nagari VII Koto Talago Dapat 

Mengembangkan Kehidupan Demokrasi Masyarakat Nagari 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1.  Sangat Setuju 5 50% 

2.  Setuju 5 50% 

3.  Kurang Setuju 0 0% 

4.  Tidak Setuju 0 0% 

5.  Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 
Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 5 orang responden 

dengan persentase 50% menyatakan sangat setuju dengan pemerintahan Nagari VII 

Koto Talago dapat mengembangkan kehidupan demokrasi masyarakat nagari, 

sebanyak 5 orang responden dengan persentase 50% menyatakan setuju dengan hal 

tersebut.  

 Kehidupan demokrasi dalam masyarakat nagari sudah menjadi kebiasaan 

sejak dahulunya, apapun permasalahan menyangkut nagari adat dimusyawarahkan 

bersama-sama untuk mencapai kata mufakat. Berdasarkan wawancara bersama bapak 

M. Ridha, beliau mengatakan bahwa: 

“ masyarakat akan selalu dilibatkan dalam musyawarah 

nagari, namun tentu tidak semua masyarakat yang dilibatkan 

melainkan perwakilan dari masyarakat yang dilibatkan seperti 
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pemuda, nanti pemudalah yang akan menyampaikan kepada 

masyarakat apa saja isi dari musyawarah yang telah dilakukan” 

 Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Betro Yudisman, beliau mengatakan 

bahwa: 

 “dalam musyawarah nagari memang selalu mengikutsertakan 

masyarakat namun hanya perwakilan dari setiap jorongnya saja, 

seperti diadakanny musyawarah Bumnag yang selalu menyertakan 

pemuda, alim ulama, bundo kanduang, dan sebagainya dari masing-

masing jorong” 

 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa kehidupan demokrasi di Nagari VII 

Koto Talago sangat baik, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang sedang 

terjadi dinagarinya sendiri. Sebagai masyarakat nagari, ikut serta melaksanakan 

demokrasi dilakukan dengan cara ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi 

seperti ikut serta dalam pemilu, gotong royong masyarakat desa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban masyarakat desa yang bertujuan untuk mecipatakan 

kerukunan antar sesama masyarakat desa. 

4. Mewujudkan Keadilan Dan Pemerataan 

Tabel 5.14 

Tanggapan Responden Tentang Pemerintahan Nagari VII Koto Talago 

Dapat mewujudkan Keadilan Dan Pemerataan Di Tengah Masyarakat Nagari 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1.  Sangat Setuju 4 40% 

2.  Setuju 6 60% 

3.  Kurang Setuju 0 0% 

4.  Tidak Setuju 0 0% 

5.  Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 
Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

 

 Berdasaran tabel diatas dapat dilihat bahwa 4 orang responden dengan 

persentase 40% menyatakan bahwa pemerintaha nagari VII Koto Talago dapat 
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mewujudkan keadilan dan pemerataan di tengah masyarakat nagari, sebanyak 6 orang 

responden dengan persentase 60% setuju dengan hal tersebut. 

 Di nagari VII Koto Talago, khususnya di jorong sipingai yang dahulunya 

merupakan daerah yang lumayang jauh dari nagari, dimana pembangunan di sana 

masih kurang, namun berkat usaha pemerintahan nagari dalam mewujudkan keadilan 

dan pemerataan di tengah masyarakat, berikut adalah pembangunan yang telah di 

laksanakan di salah satu jorong Nagari VII Koto Talago. 

Tabel 5.15 

Tabel pembangunan Yang Telah Teralisasi Di Jorong Sipingai  

Tahun Anggaran 2017 

No Nama kegiatan Pagu anggaran Sumber Dana 

1.  Rabat Beton Jalan Lingkung 100.000.000,- Alokasi Dana Desa 

2. Tali Bandar Luak Borang 70.000.000,- APBD, Pokok Pikir 

DPRD kab. Lima Puluh 

Kota Bpk Muhammad 

Ridho Illahi 

3. Jalan Beringin jaya Jirek 

(Samping Mesjid jami’) 

60.000.000,- APDB, Pokok Pikir 

DPRD Kab. Lima 

Puluh Kota Bpk Ridho 

Illahi 

4. Rabat beton jalan Embung 

Penawar 

165.000.000,- Dana Desa 

5. Rabat beton Jalan Baruah Mesjid 100.000.000,- APBD, Pokok Pikir 

DPRD Kab. Lima 

Puluh Kota bpk Putra 

Satria Veri 

6. Rehab Embung Penawar 500.000.000,- APBD, Dinas 

Pekerjaan Umum Prov. 

Sumatera Barat 

7. Aspal beton jalan Sipingai-

padang Kandi (Bukik Cintuak) 

 APBD Dinas PU kab. 

Lima Puluh Kota 

Sumber: Database VII Koto Talago 
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 Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa rata pembangunannya bertitik 

pada pembangunan jalan di jorong Sipingai, hal ini disebabkan oleh susah akses 

menuju ke jorong Sipingai yang berada di bawah kaki bukit. Pembangunan yang 

telah dilakukan ini tidak terlepas dari kewajiban pemerintah nagari terhadap 

peningkatan pemerataan di nagari VII Koto Talago. Hal ini juga terwujud berkat 

adanya kepala jorong yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, berikut 

tanggapan responden tentang perangakat nagari telah melaksanakan tugasnya dengan 

baik dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5. 16 

Tanggapan Responden Tentang Perangkat Nagari VII Koto Talago Telah 

Melaksanakan Tugas Dan Wewenangnya Sesuai Dengan Tugas Pokoknya 

Masing-Masing 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat Setuju 4 40% 

2. Setuju 5 50% 

3. Kurang Setuju 1 10% 

4. Tidak Setuju 0 0% 

5. Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 4 orang responden 

dengan persentase 40% menyatakan bahwa perangkat nagari VII Koto Talago telah 

melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-

masing, sebanyak 5 orang responden dengan Persentase 50% menyatakan setuju dan 

1 orang responden dengan persentase 10%  kurang setuju dengan hal tersebut. Jadi, 

bisa disimpulkan bahwa hampir seluruh responden setuju perangkat nagari telah 

menjalan tugas dan wewenangnya dengan baik. 

Berdasarkan wawancara bersama bapak Betro Yudisman, beliau mengatakan 

bahwa: 
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“kami selaku perangkat nagari hanya menjalankan perintah 

sesuai dengan peraturan yang ada yang kebanyakan itu mengenai 

administrasi, jadi setiap yang kami laksanakan selalu berpedoman 

kepada aturan yang berlaku” 

 

 Dapat disimpulkan bahwa perangkat nagari VII Koto Talago telah 

melaksanakan tugas dan wewenang nya dengan baik, meskipun kebanyakan 

merupakan  administrasi penduduk yang sekarang memang harus diurus oleh 

masyarakat di tingkat joron terlebih dahalu baru kemudian di lanjutkan ke tingkat 

nagari. 

5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam meningkatkan kualitas 

manusia agar dapat meningkatkan kehidupan seseorang dan dapat memajukan daerah 

tempatnya tinggal. Pada indikator pemerintahan nagari, tanggapan responden tentang 

meningkatkan pelayanan dasar pendidikan nagari dapat dilihat pada tabel dibawah  

ini: 

Tabel 5.17 

Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Nagari VII Koto Talago Dapat 

Meningkatkan Pelayanan Dasar Pendidikan Nagari. 

NO Tanggapan responden Frekuensi Persentase 

1 Sangat setuju  6 60% 
2 Setuju  4 40% 
3 Kurang Setuju  0 0% 
4 Tidak Setuju 0 0% 
5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah  10 100 % 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

Berdasarkan tabel diatas, pernyataan responden tentang pemerintah nagari VII 

Koto Talago dapat meningkatkan pelayanan dasar pendidikan nagari yang paling 

banyak dijumpai adalah yang menyatakan sangat setuju dengan jumlah 6 orang dan 

persentase sebesar 60 %. Sedangkan repsonden yang menyatakan setuju berjumlah 4 
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orang dengan persentase 40 %. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan dasar 

pendidikan nagari di VII Koto Talago sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dilihat 

disampaikan oleh salah satu responden yang bernama Bapak Afrizal menyampaikan 

bahwa :  

“pendidikan adat di nagari kita sebenarnya sudah diajarkan 

dari kecil, tentunya memulai pendidikan adat ini di awali dari 

keluarga sendiri. kemudian pendidikan adatdijadikan matapelajaran 

yang harus dikuti di jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD sampai 

tingkat SLTA, sehingga penanaman filosofi Adat Basandi Syarak- 

Syarak Basandi Kitabullah (ABS_SBK) sudah ada pada diri 

masyarakat sejak kecil agar adanya sikap toleransi, saling 

menghargai dan berbudi luhur”. 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas sudah jelas bahwa pelayanan dasar 

pendidikan nagari di Nagari VII Koto Talago sudah diajarkan sejak masih masih kecil 

dan menjadi salah mata pelajaran wajib di sekolah. Selain itu penerapan Filosofi 

ABS_SBK di Nagari VII Koto Talago dapat dilihat pada kegiatan dan pembangunan 

yang dilaksanakan untuk menunjang terlaksanakanya ABS-SBK. 

Kegiatan Revitalisasi Nagari Adat yang diwujudkan dalam pelaksanaan hari 

Adat Basandi Syarak yang disingkat dengan Habsyar. Diresmikan pada tanggal 12 

Februari 2009 yang dilaksanakan setiap hari Kamis sampai Jum’at dengan melakukan 

sejumlah kesepakatan, diantaranya, bagi kaum laki-laki dna perempuan diharuskan 

memakai busana muslim/muslimah dan melarang seluruh kegiatan yang menyangkut 

dengan permainan nagari seperti domino, kartu remi dan koa.  

Sedangkan pada ketentuan umum bagi masyarakat yang melaksanakan 

hiburan music saat pesta pernikahan dan sejenis hanya diperbolehkan sampai jam 
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21.00 WIB, bagi pelajar atau siswa dilarang keluar rumah pada malam hari, kecuali 

seizing orang tua, melarang anak perempuan berkeluyuran pada malam hari. 

Kesepatan tersebut di setujui oleh seluruh anak nagari yang ditandatangani secara 

bersama-sama dari masing-masing unsur perangkat nagari, niniak mamak, alim 

ulama, cadiak pandai dan bundo kanduang serta lembaga lainnya. 

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan kegiatan Habsyar yang telah 

disetujui oleh seluruh niniak anak nagari tersebut hanya berjalan selama beberapa 

minggu saja. Masih banyaknya para muslimah yang tidak menutup aurat 

mencerminkan telah hilangnya budaya malu pada diri masyarakat sekarang. Selain itu 

larangan keluar malam bagi anak-anak yang masih sekolah tidak lagi berjalan, 

banyak dari mereka yang bahkan sengaja keluar malam untuk berkumpul-kumpul 

dengan sesama mereka sambil merokok. 

Tabel 5.18 

Pelayanan Dasar Pendidikan Nagari 

NO JENIS TINGKATAN JUMLAH 

1 Pendidikan formal PAUD 5 
TK 7 
SD 10 

SLTP 5 
SLTA 4 

2 Pendidikan non formal MDA 7 

Total 38 
Sumber: Kantor Walinagari VII Koto Talago 

Tabel diatas memperlihatkan bahwa fasilitas pendidikan nagari sudah dapat 

dikatakan lengkap karena telah memenuhi kriteria pendidikan dari umur di bawah 5 

tahun hingga program wajib belajar 12 tahun atau menyelesaikan pendidikan SLTA. 

Bukan hanya itu, pendidikan tidak hanya dilaksanakan secara formal di sekolah 

namun juga disediakan TPA/MDA untuk anak-anak (terutama anak SD) guna 
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mempelajari agama islam dan juga mengaji dimana ia tersebar disetiap jorong di 

nagari. 

6. Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Pada indikator pemerintahan nagari, tanggapan reponden tentang 

meningkatkan fasilitas pelayanan dasar kesehatan nagari dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 5.19 

Tanggapan Responden Tentang Pemerintah nagari VII Koto Talago Dapat 

Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Dasar Kesehatan Nagari 

NO Tanggapan responden Frekuensi Persentase 

1 Sangat setuju  6 60% 
2 Setuju  4 40% 
3 Kurang Setuju  0 0% 
4 Tidak Setuju 0 0% 
5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah  10 100 % 
Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

Berdasarkan tabel 5.20  Mengenai pemerintah nagari VII Koto Talago bisa 

meningkatkan fasilitas pelayanan dasar kesehatan nagari maka pendapat responden 

yang paling banyak ditemukan adalah menyatakan sangat setuju yaitu sebanyak 6 

orang atau sebesar 60%. Sedangkan pendapat responden yang menyatakan setuju 

adalah sebanyak 4 orang atau sebesar 40%. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

responden sangat setuju dengan pemerintah nagari yang memberikan fasilitas 

pelayanan dasar kesehatan nagari berupa 60 % dari jumlah keseluruhan. Dengan kata 

lain, pelayanan kesehatan di nagari ini sangai baik dan ditunjang oleh fasilitas 

maupun tenaga medis yang memadai. 

 Seperti wawancara bersama bapak Warsyamsul yang mengatakan bahwa: 

“nagari kita ini sedang giat-giatnya meningkatkan kemajuan 

nagari VII Koto Talago, seperti sekarang kita terpilih menjadi 
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perwakilan nagari lingkungan hidup tingkat nasional, karena di 

tunjang dengan lingkungan nagari yang masih asri.” 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwa Nagari VII Koto 

Talago juga memperhatikan kesehatan masyarakatnya dengan melengkapi fasilitas 

kesehatan yang memadai. Hal ini dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 5.20 

Fasilitas Kesehatan Nagari 

NO Fasilitas kesehatan Jumlah 

1 Puskesmas 1 

2 Puskesmas Pembantu 3 

3 Posyandu 13 

4 Polindes 5 

Total 22 

Sumber: Kantor Walinagari VII Koto Talago 

Tabel diatas memperlihatkan jumlah fasilitas kesehatan yang cukup untuk 

nagari VII Koto Talago yang tersebar di jorong maupun di nagari sehingga dengan 

akan menundukung tingkat kepedulian masyarakat nagari terhadap kesehatan.  

Tabel 5.21 

 Penyediaan Jasa Layanan Kesehatan Nagari 

NO Fasilitas kesehatan Jumlah 

1 Dokter umum  1 

2 Dokter gigi  1 

3 Perawat gigi 1 

4 Bidan 3 

5 Bidan desa  7 

 6 Lain-lain 11 

Total  25 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

Tabel diatas memperlihatkan jumlah tenaga medis yang tersedia di nagari VII 

Koto Talago. Dengan demikian, fasilitas yang ada juga didukung oleh tenaga medis 

yang cukup dari segi kuantitas dan kualitas. sehingga kepedulian masyarakat terhadap 
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kesehatan dapat dioptimalkan dan pelayanan kesehatan masyarakat terutama anak-

anak dan orang tua mudah dijangkau dari segi jarak 

7. Menyediakan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Yang Layak 

Fasilitas sosial merupakan fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum, 

sedangkan fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak 

swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan 

pemukiman. Pada indikator pemerintahan nagari, tanggapan responden tentang 

meningkatkan fasilitas umum yang layak dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.22 

Tanggapan Responden Tentang Pemerintahan nagari VII Koto Talago Dapat 

Meningkatkan Fasilitas Umum Yang Layak 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1.  Sangat Setuju 4 40% 

2.  Setuju 6 60% 

3.  Kurang Setuju 0 0% 

4.  Tidak Setuju 0 0% 

5.  Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 4 orang responden 

dengan persentase 40% menyatakan sangat setuju dengan pemerintah nagari VII Koto 

Talago dapat meningkatkan fasilitas umum yang layak, kemudian sebanyak 6 orang 

responden dengan persentase 60% setuju dengan hal tersebut. Berdasarkan 

wawancara bersama narasumber yakni Bapak djumadil rahman beliau mengatakan 

bahwa: 

”pembenahan terhadap nagari dilakukan untuk melihat 

bagaimana kondisi nagari kita, melengkapi fasilitas-fasilitas umum 
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yang dirasa perlu untuk nagari, seperti transportasi, sarana listrik, 

pasar dan lain sebagainya” 

 Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pemerintahan nagari VII Koto Talago telah 

memberikan fasilitas umum yang layak kepada masyarakat dengan sangat baik. 

Untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan, sandang dan pakaian masyarakat bisa 

mendapatkannya di wilayah nagari karena adanya fasilitas pasar tradisional setiap 

hari senin, rabu dan sabtu, selain itu juga tersedia warung/toko kelontong untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam 

mendapatkan kebutuhan pokok. 

Tabel 5.23 

Fasilitas Umum Nagari VII Koto Talago Dibidang Perekonomian 

No Jenis Fasilitas Jumlah 

1. Pasar Tradisional 2 

2. Swalayan 1 

3. Warung/toko Kelontong 146 

4. Pangkalan Ojek 2 
Sumber: Kantor Walinagari VII Koto Talago 

 Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan fasilitas umum dibidang 

Perekonomian di nagari VII Koto Talago. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Selain itu, masyarakat 

VII Koto Talago juga sudah menikmati listrik di setiap rumah. 

 Prasarana komunikasi juga telah menjangkau rumah penduduk seluruh jorong, 

yaitu ada tower telepon Telkom  di jorong Padang Jopang yang kemudian seiring 

perkembangan zaman di bangun 6 tower mobile Phone di beberapa jorong sehingga 

seluruh jorong di Nagari VII Koto Talago.  Untuk fasilitas transportasi  nagari 
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menyediakan angkutan umum dan 1 bus untuk mempermudah masyarakat smpai ke 

tempat tujuannya bagi yang tidak memiliki kendaraan pribadi. 

8. Mengembangkan Sistim Jaminan Sosial 

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin 

seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pada 

indikator pemerintahan nagari, tanggapan responden tentang mengembangkan sistem 

jaminan sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.24 

Tanggapan Responden Tentang Apakah Pemerintah Nagari VII Koto Talago 

Dapat Mengembangkan Jaminan Sosial 

NO Tanggapan responden Frekuensi Persentase 

1 Sangat setuju  4 40% 

2 Setuju  5 50% 

3 Kurang Setuju  0 0% 

4 Tidak Setuju 1 10% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah  10 100 % 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

Berdasarkan tabel diatas maka pernyataan responden tentang pemerintah 

nagari VII Koto Talago dapat megembangkan jaminan sosial yang paling banyak 

ditemukan adalah yang menyatakan setuju yakni berjumlah 5 orang dengan 

persentase 50 %. Sedangkan yang menyatakan sangat setuju adalah sebanyak 4 orang 

atau sebesar 40 % dan yang paling sedikit adalah tidak setuju yakni 1 orang atau 

sebesar 10 %. Dengan demikian , hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah nagari 

telah dapat megembangkan jaminan sosial cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan 

melalui tabel dibawah ini :  
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Tabel 5.25 

Penerima Raskin Di Tujuah Koto Talago 

NO Jorong Jumlah 

1 Talago 60 
2 Tanjung jati 69 
3 Ampang gadang 45 
4 Koto kociak 80 
5 Padang japang 79 
6 Padang kandi 60 
7 Sipingai 69 

Sumber: Data Base Nagari VII Koto Talago 

Dilihat dari tabel diatas maka jumlah KK penerima raskin di nagari VII Koto 

Talago sebanyak 457 KK dari 533 KK. Penerima raskin ini merupakan keluarga 

kategori miskin yang berdomisili di nagari VII Koto Talago. Salah satu progam 

nagari berupa pemberian raskin ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat miskin akan beras yang dirasa cukup sulit untuk mereka peroleh. 

9. Menyusun Perencanaan Dan Tata Ruang Nagari 

Perencanaan tata ruang adalah  suatu proses untuk menentukan struktur ruang 

dan pola ruang. Perencanaan tata ruang ini sangat diperlukan dalam suatu tatanan 

pemerintahan agar tampak lebih baik dan lebih tertata. Pada indikator pemerintahan, 

tanggapan responden tentang menyusun dan tata ruang nagari dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 5.26 

Tanggapan Responden Tentang Pemeritahan Nagari VII Koto Talago 

Dapat Menyusun Rencana Dan Tata Ruang Nagari 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1.  Sangat Setuju 3 30% 

2.  Setuju 7 70% 

3.  Kurang Setuju 0 0% 

4.  Tidak Setuju 0 0% 

5.  Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 3 orang responden 

dengan  persentase 30% sangat setuju dengan pemerintah nagari VII Koto Talago 

dapat menyusun rencana dan tata ruang nagari, sebanyak 7 orang responden dengan 

persentase 70 % setuju dengan hal tersebut. Dengan demikian, Pemerintah nagari VII 

Koto Talago telah dapat menyusun  rencana dan tata ruang nagari dengan baik 

 Berdasarkan wawancara dengan bapak Warsyamsul, beliau mengatakan 

bahwa: 

“pemerintah nagari sudah bisa menjadikan jalan-jalan 

diperkampungan yang awalnya merupakan jalan tanah menjadi jalan 

beton” 

 

 Jadi, dapat disimpulkan tata ruang nagari yang telah dilaksanakan yakni 

pembangunan jalan beton di setiap jalan perkampungan di nagari VII Koto Talago, 

hal tersebut bertujuan untuk menata jalan perkampungan agar lebih tertata dan 

masyarakat juga merasa lebih nyaman untuk menggunakan akses jalan. 

10. Mengembangkan Sumber Daya Yang Produktif Di Nagari 

Pada Indikator Pemerintahan nagari, tanggapan responden tentang 

mengembangkan sumber daya yang produkstif di nagari dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 5.27 

Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Nagari VII Koto Talago Dapat 

Meningkatkan Sumber Daya Yang Produktif Didalam Nagari 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat Setuju 5 50% 
2. Setuju 5 50% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 
Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 
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Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa sebanyak 5 orang responden 

dengan persentase 50% menyatakan bahwa pemerintah nagari VII Koto Talago dapat 

meningkatkan sumber daya yang produktif di nagari, kemudian sebanyak 5 orang 

responden dengan persentase 50% menyatakan setuju dengan hal tersebut. Jadi dapat 

dikatakan bahwa pemerintah VII Koto Talago sudah memanfaatkan sumber daya 

yang ada dengan sangat baik. 

 Berdasarkan wawancara bersama bapak Afrizal, beliau mengatakan bahwa: 

“kita memanfaatkan sumber daya air yang ada sebaik 

mungkin, sungai batang sinamar kita buatkan kincir air untuk 

mengairi sawah, dan mata air kita untuk industri air mineral serta  

aliran air Sungai batang Simun untuk membangun perikanan” 

 

 Dari dapat kita simpulkan bahwa, nagari VII Koto Talago sangat memanfaat 

sumber daya air yang melimpah agar bisa menjadi lebih produktif.  Dengan adanya 

kincir air untuk mengairi sawah para petani tidak akan takut jika sawahnya kering 

saat musim kemarau tiba. Mata air bersih dimanfaatkan untuk industri air mineral 

untuk dapat dikomsumi. Serta membuat kolam ikan untuk memproduksi beberapa 

jenis ikan untul dijual. 

11. Melestarikan Lingkungan Hidup 

Menjaga agar lingkung tetap lestari merupakan hal yang vital bagi manusia. 

Hal ini dikarenakan bahwa manusia membutuhkan sumber daya alam untuk 

berkembang biak dan hidup. Semua sumber daya tersebut tersedia di alam. Jika alam 

rusak, maka hidup manusia menjadi terganggu. Pada indikator pemerintahan nagari, 

tanggapan responden tentang melestarikan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 



96 
 

 

Tabel 5.28 

Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Nagari VII Koto Talago Dapat 

Melestarikan Lingkungan Hidup Didalam Nagari 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat Setuju 6 60% 
2. Setuju 4 40% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 
Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 6 orang responden 

dengan persentase 60% menyatakan bahwa pemerintah nagari VII Koto Talago dapat 

melestarikan Lingkungan hidup dilalam nagari, kemudian sebanyak 4 orang 

responden dengan persentase 40% menyatakn setuju dengan hal tersebut. Dengan 

demikian pemerintahan nagari VII Koto Talago sangat memperhatikan lingkungan 

dalam bernagari. 

 Berdasarkan wawancara bersama narasumber yakni bapak Irfan beliau 

mengatakan bahwa: 

“kita berusaha untuk menjadikan lingkungan nagari kita yang 

sehat dan hidup, alias hidup karena ada banyak tumbuhan, bukan 

gersang” 

 

 Jadi, dapat kita simpulkan bahwa menjaga lingkungan yang bersih dan sehat 

merupakan salah satu upaya pencegahan dari berbagai penyakit. Tingkat kesadaran 

masyarakat sangat besar untuk menjalani hidup sehat dengan tidak membuang 

sampah sembarang, namun berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis 

menemukan di beberapa titik di Nagari VII Koto Talago masih adanya orang yang 

membuang sampah sembarangan, hal ini dapat dilihat dari foto dibawah ini: 
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12. Mengelola Administrasi Kependudukan 

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan 

hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Pada indikator 

pemerintahan nagari, tanggapan responden tentang mengelola administrasi 

kependudukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.29 

Tanggapan Responden Tentang Apakah Pemerintah Nagari VII Koto Talago 

Dapat Mengelola Administrasi Kependudukan 

NO Tanggapan responden Frekuensi Persentase 

1 Sangat setuju  4 40% 

2 Setuju  3 30%  

3 Kurang Setuju  0 0% 

4 Tidak Setuju 2 2% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

Jumlah 10 100 % 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

Berdasarkan tabel 5.30    Tanggapan responden tentang pemerintah nagari VII 

Koto Talago dapat mengelola administrasi kependudukan yang paling banyak 

ditemui adalah yang menyatakan sangat setuju yakni sebanyak 4 orang dengan 

persentase sebesar 40 %. Sedangkan responden yang menyatakan setuju adalah 3 

orang dengan persentase sebesar 30 % dan yang paling sedikit adalah yang 

menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 2 orang atau sebesar 2 %. Hasil angket 

tersebut menunjukkan bahwa administrasi kependudukan di nagari yang dikelola oleh 

pemerintah nagari VII Koto Talago sudah cukup baik.  

Berdasarkan wawancara dilapangan dengan salah satu perangkat nagari VII 

Koto Talago yakni Bapak  , beliau mengatakan bahwa: 
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“dalam penyelesaian masalah seperti pengurusan KK dan Akte 

terkadang prosesnya membutuhkan waktu yang lama, sebab harus 

menunggu beberapa KK dan Akte dari masyarakat yang akan diurus 

minimanya menunggu 5 KK dan Akte yang terkumpul baru bisa 

diurus, mengingat jarak nagari dengan Capil terbilang lumayan jauh”  

 

 Menurut Narasumber lain yakni Bapak mengatakan bahwa: 

“dalam penyelenggaraan tugas-tugas tertentu pemerintahan 

terkadang memang belum bisa di atur dengan regulasi dan didanai 

dengan sepenuhnya sehingga masih sering terjadi beberapa kegiatan 

yang dibebankan kepada nagari” 

 

 Berdasarkan dua hasil wawancara diatas terlihat bahwa beberapa urusan 

administrasi mengalami keterlambatan kepengurusan karena jarak antara nagari 

dengan Capil lumayan jauh, namun tetap melayani masyarakat dengan baik, hal itu 

terlihat saat penulis berada di Kantor Walinagari VII Koto Talago menyaksikan 

layanan yang diberikan pegawai kepada masyarakat dengan baik, meskipun terhalang 

oleh waktu pengurusan namun disampaikan dengan baik oleh pegawai  kantor 

tersebut. 

Tabel 5.30 

Jumlah Penduduk Tujuah Koto Talago 

No Rincian Jumlah 

1 Jumlah kk 2.587 KK 

2 Laki-laki 4.246 jiwa 

3 Perempuan  4.769 jiwa 

Sumber: Data Base Nagari VII Koto Talago 

tabel diatas menunjukkan bahwa pendataan jumlah penduduk oleh pemerintah 

nagari sudah lengkap. Termasuk dengan penduduk yang berdomisili di luar nagari 

seperti para perantau VII kototalago yang berdomisili di jakarta dan sekitarnya yakni 

sebanyak 1.250 orang. Pendataan juga dilaksanakan beberapa tahun mengingat 

pertumbuhan demografi yang cukup pesat sehingga perlu data yang akurat. Selain itu, 
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pendataan adminsitarsi kependudukan tidak hanya mengenai jumlah penduduk nagari 

namun juga berdasarkan kriteria tingkat pendidikan, profesi, dan agama. Salah 

satunya pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 5.31 

Penduduk Berdasarkan Kategori Tingkat Pendidikan. 

No Tingkatan  Jumlah  

1 SD  1.533 orang  
2 SLTP  973 orang  
3 SLTA  1.616 orang  
4 Diploma   127 orang  
5 Sarjana 423 orang 

 Sumber: Kantor Walinagari VII Koto Talago 

Tabel 5.  Menunjukkan tingkat pendidikan penduduk nagari VII Koto Talago 

masih banyak yang memiliki latar belakang pendididkan SD yakni sebanyak 1.533 

orang dari total penduduk yang mencapai 9000 jiwa. Sedangkan yang memiliki latar 

belakang pendidikan diploma yakni 127 orang dan  sarjana sebanyak 423 orang. 

Dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan setingkat perguruan tinggi baik diploma 

maupun sarjana belum terlalu merata di nagari VII Koto Talago 

13. Melestarikan Nilai Sosial Adat Dan Syara’ 

Istilah Adaik Nan Basandi Syara’, Syara’ Nan basandikan Kitabullah yang 

merupakan falsafah hidup orang minangkabau, dimana adat yang berdasarkan ajaran 

agama dan agama yang berdasarkan kitab suci Al-Qur’an seolah sirna dan terlupa 

oleh kenikmatan surge dunia sesaat. Pada indikator pemerintah nagari, tanggapan 

responden tentang melestarikan nilai sosial adat adat dan syarak dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 
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Tabel 5.32 

Tanggapan Responden Tentang Pemerintah nagari VII Koto Talago Dapat 

Melestarikan Nilai Sosial Adat Dan Syarak 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat Setuju 0 60% 

2. Setuju 5 40% 

3. Kurang Setuju 5 0% 

4. Tidak Setuju 0 0% 

5. Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 5 orang responden 

dengan persentase 60% menyatakan bahwa setuju dengan pemerintahan nagari VII 

Koto Talago dapat melestarikan nilai sosial adat dan Syarak, kemudian sebanyak 5 

orang  responden dengan persentase 40% menyatakan kurang setuju dengan hal 

tersebut. Dapat disimpulkan bahwa di Nagari VII Koto Talago usdah tidak semuanya 

masyarakatnya yang mengamalkan nilai sosial dan syarak dalam kehipannya. 

Berdasarkan wawancara bersama bapak Yon Hendri Beliau mengatakan 

bahwa: 

“dalam kita bernagari ini hal yang paling mencolok adalah 

adanya rasa kebersamaa dan kekeluargaan antar satu dengan yang 

lain, baik antara masyarakat didalam nagari maupun dengan pihak 

rantau, selalu merasa dekat dan saling tolong menolong antar 

sesama. Biasanya kalau ada masyarakat kita yang mengalami sakit 

parah dan keuangan nagari tidak mampu membantu, maka kami akan 

berkoordinasi dengan pihak rantau bahwa ada yang membutuhkan 

uang untuk biaya pengobatan orang yang  sakit tersebut. Nantinya 

orang-orang dari rantau akan membantu meringankan beban yang 

ditanggung oleh yang membutuhkan tadi.” 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa  nilai sosial 

adat dan syarak masyarakat nagari sangat kuat seperti ikatan keluarga, meskipun 
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tidak memiliki hubungan kekeluargaan tapi tetap membantu yang membutuhkan, 

karena itulah masyarakat minangkabau dikenal dengan rasa kekeluargaannya yang 

besar.  Nilai-nilai sosial kemasyarakatan adat dan syarak meliputi (Muhammad jamil, 

2019:65) : 

1. nan buto pahambuih lasung, nan lumpuh pengajuik ayam, nan pakak palatuih 

badia (fungsi hak asasi manusia) 

2. barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang, nan barek makanan bahu, nan 

ringan makanan jinjiang (suka bergotong royong, memelihara kerja sama) 

3. takajuk urang tagampa awak, kaba baiak bahimbauan, kaba buruak 

bahambauan (sifat tolong menolong) 

4. bungka ameh Manahan asah, ameh batua Manahan uji, kato batua Manahan 

sudi, hukum batua Manahan bandiang (kualitas, ekonomi, professional, 

menegakkan nilai-nilai keadilan) 

5. nan tak untuak jan diambiak, nan bakeh yo diunyi, turuik alua nan luruih, 

tampuah jalan nan pasa ( menjaga keseimbangan hak dan kewajiban) 

6. sawahlah diagiah pamatang.ladanglah diagiah bamintalak, lan tantu hinggo 

jo batehnyo, lah tahu rueh jo buku (mematuhi aturan yang ada) 

7. ketek taraja-raja, gadang tarubah tidak, lah tuo jadi parangai (pendidikan 

dirumah tangga tentang perilaku dan budi pekerti yang sangat penting, 

menanamkan perilaku bertanggung jawab sejak kecil) 
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8. kato sapatah dipikiri, jalan salangkah ma adok suruik (hati-hati dalam 

berucap dan bertindak memikirkan hal yang akan disampaikan sebelum 

bicara) 

9. syarak mangato, adaik mamakai, syarak mandaki, adat menurun (ketetapan 

syarak dipakai dalam adat, perjalanan adat penghulu seiring dengan ulama) 

10. sasakik sasanang, sahino samalu, nan ado samo dimakan, kok indak samo 

ditahan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang, ka bukik samo mandaki, 

la lurah samo manurun, tatilungkuik samo makan tanah, tatilantang samo 

makan angin (rasa kebersamaan, gotong royong wajib ditumbuhkan ditengah 

masyarakat Minang Kabau, menggerakkan potensi moril materil, untuk 

membangun nagari dan menghapus kemiskinan. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan penulis menemukan bahwa nilai 

sosial adat dan syara’ sudah mulai hilang dalam kehidupakan masyarakat nagari. 

pemuda dan pemudi minangkabau diibaratkan Pambao Runtuah Tunggak Nan 

Rabah. Mereka seakan-akan sangat jauh dari jati diri mereka sebagai penerus ranah 

minang. Begitu banyak pergeseran yang terjadi pada saat ini, jika dahulu minang 

terkenal dengan baju kurung yang bahkan sampai dijadikan lagu ‘baju kuruang’, tapi 

saat ini kita lihat keadaannya yang lebih terkenal dengan istilah baju kurang. Banyak 

pemudi yang tidak malu memakai jilbab saat keluar rumah 

Selain itu, tatakrama dan kearifkan masyarakat minang nan ramah dan elok 

seolah hilang ditelan bumi, sikap acuh yang ditunjukkan pemuda minang merupakan 

salah astsu faktor hilangnya budaya tersebut. Nan kuriak iyolah kundi, nan merah 
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iyolah sago, nan bayiak iyolah budi nan elok iyolah bahaso (yang kuriak ialah kundi, 

yang merah iyalah saga, yang baik adalah budi, yang indah adalah bahasa) Mereka 

tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Banyak orang di daerah minangkabau 

tampak tak ramah, apalagi bertutur bahasa yang baik, mereka dengan mengeluarkan 

kata-kata kotor. Padahal pepatah mengandung ajaranb adat untuk mendidik 

masyarakatnya berbudi pekerti yang luhur. 

14. Membentuk Dan Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai 

Dengan Kewenangannya 

Pada indikator pemerintahan nagari, tanggapan responden tentang membentuk 

dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.33 

Tanggapan Responden Tentang Pemerintahan nagari VII Koto Talago Dapat 

Membentuk Dan Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Dengan 

Kewenangannya 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat Setuju 5 50% 
2. Setuju 3 30% 
3. Kurang Setuju 2 20% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 
Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 5 orang responden 

dengan persentase  50% menyatakan bahwa sangat setuju dengan pemerintahan 

nagari VII Koto Talago dapat membentuk dan menerapkan peraturan perundang-

undangan sesuai dengan kewenagannya, sebanyak 3 orang responden dengan 

persentase 30% menyatakan setuju, dan sebanyak 2 orang responden menyatakan 

kurang setuju dengan hal tersebut. Jadi, bisa dikatakan bahwa hampir seluruh 
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responden menyatakan bahwa pemerintahan nagari VII Koto Talago sudah dapat 

membentuk dan menerapkan peraturan dan perundang-undang yang berlaku. 

 Berdasarkan wawancara dengan narasumber yakni bapak Betro Yudisman 

beliau mengatakan bahwa: 

“perancangan perumusan undang-undang itu dirancang oleh 

Bamus Nagari bersama walinagari sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat”. 

 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan nagari VII Koto Talago 

ini telah melaksanakan tugasnya membentuk dan menerapkan peraturan 

perundang-undangan dengan baik. 

4. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari 

Penyelenggaraan pemerintahan dareah provinsi dan kabupaten/kota 

dilaksanakan oleh kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) dan DPRD dibantu 

oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dalam 

menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam menyelengaarakan pemerintahan 

daerah berpedoman kepada asaa penyelenggaraan pemerintahan nagara. 

Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari wajib berpedoman kepada asas 

umum penyelenggaraan negara dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Asas Kepastian Hukum 

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara 

negara 

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara 
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Tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan 

keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara 

negara 

3. Asas Kepentingan Umum 

Asas tersebut merupakan asas-asas yang mendahulukan kesejahteraan umum 

dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif 

4. Asas Keterbukaan 

Keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 

tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan 

atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara 

5. Asas Proporsionalitas 

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara 

hak dan kewajiban penyelenggara negara 

6. Asas Profesionalitas 

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Asas Akuntabilitas 

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan harus 

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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8. Asas Efensiensi 

Asas yan berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya  alam 

penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik 

9. Asas Efektivitas 

Asas efektivitas merupakan asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat 

guna dan berdaya guna. 

Pada indikator pemerintahan nagari, tanggapan responden tentang 

menerapkan asas umum penyelenggaraan negara di pemerintahan nagari dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.34 

Tanggapan Responden Tentang Pemerintah nagari VII Koto Talago Telah 

Menerapkan Asas Umum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat Setuju 4 40% 

2. Setuju 6 60% 

3. Kurang Setuju 0 0% 

4. Tidak Setuju 0 0% 

5. Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 4 orang responden dengan 

persentase 40% menyatakan bahwa sangat setuju dengan pemerintah nagaru VII Koto 

Talago telah menerapkan asas-asas umum dalam penyelegnggaraan pemerintahan 

nagari, kemudian sebanyak 6 orang responden dengan persentase 60% menyatakan 

setuju dengan hal tersebut. Jadi, bisa disimpulkan bahwa seluruh responden setuju 

dengan pemerintah nagari telah mennerapkan asas-asas umum penyelenggaraan 

pemerintahan nagari 
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 Berdasarkan wawancara dilapangan dengan Bapak Efianto Dt. Tumbi mengat

 iakan bahwa: 

“kita memang telah menerapkan asas-asas Umum 

penyelenggaraan pemerintahan  nagari dengan baik” 

 

 Dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa pemerintah nagari VII 

Koto Talago telah menjadikan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan nagari 

sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemeritahan dengan baik. 

5. Struktur Pemerintahan nagari 

Pemerintahan Nagari terdiri dari Walinagari dan perangkat nagari. Perangkat 

nagari terdiri dari sekretaris nagari dan perangkat nagari lainnya. Perangkat nagari 

terdiri atas: 

1. Secretariat nagari 

2. Pelaksana teknis, dan 

3. Perangkat kewilayahan 

Sekretaris nagari terdiri dari Sekretaris Nagari dan Kepala Urusan. Kepala 

urusan terdiri dari: 

1. Kepala Urusan Pemerintahan 

2. Kepala Urusan Pembangunan 

3. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan, dan 

4. Kepala Urusan lainnya berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan 

kemampuan keuangan pemerintahan nagari. 

Pelaksana teknis dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintahan nagari. Perangkat 
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Kewilayahan  adalah kepala Jorong. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah 

nagari ditetapkan denga peraturan nagari. 

1.2.2 Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) 

1. Kedudukan dan Fungsi Bamus Nagari 

Bamus Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

nagari. Bamus Nagari Memiliki fungsi: 

1. Menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari 

Peraturan nagari merupakan peraturan pemerintah nagari yang dipimpin oleh 

seorang kepala jorong.  Bamus Nagari memegang kekuasaan membentuk peraturan 

nagari. Semua rancangan peraturan nagari baik yang berasal dari Bamus Nagari atau 

wali nagari dibahas oleh Bamus Nagari untuk mendapatkan persetujuan bersama. 

Peraturan nagari ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang diperlukan di nagari VII 

Koto Talago, maka dari itu dalam pembahasan rancangana peraturan nagari 

masyarakat berhak menyampaikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam 

rangka penyempurnaan rancangan peraturan nagari 

Berdasarkan wawancara bersama bapak Maizul basher selaku Ketua Bamus 

Nagari beliau mengatakan bahwa: 

 “sebenarnya Bamus Nagari itu bertugas membuat aturan yang 

mengikat walinagari, perangkat nagari serta masyarakat termasuk 

Bamus Nagari itu sendiri” 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa di VII Koto 

Talago Bamus Nagari lah yang bertugas untuk membuat rancangan peraturan nagari 

bersama walinagari, yang mana peraturan tersebut dibuat untuk menjaga ketertiban 
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kehidupan bermasyarakat dinagari. Namun berdasarkan hasil observasi dilapangan 

penulis melihat bahwa  tidak adanya ditemukan peraturan nagari yang seharusnya 

sudah diketahui oleh masyarakat, hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak 

Efianto Dt. Tumbi beliau mengatakan bahwa: 

 “Dinagari kita ini peraturan nagari itu sangat kurang” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita disimpulkan bahwa peraturan 

nagari yang seharusnya sudah ada yang bertujuan untuk menjaga kehidupan 

masyarakat nagari sangat kurang di nagari VII Koto Talago. Hal ini menyebabkan 

banyak hal-hal menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat terutama remaja, seperti 

keluyuran sampai tengah dengan duduk-duduak di tepi jalan yang tujuannya yang 

tidak jelas. 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

Bamus Nagari berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat guna untuk mengetahui apa saja yang  perlu dibenahi didalam nagari untu 

kedepannya. Pada indikator Bamus Nagari, tanggapan resonden tentang menyerap, 

menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat nagari dalam 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5.35 

Tanggapan Responden Tentang Bamus Nagari VII Koto Talago Dapat 

Menyerap, Menampung, Menghimpun Dan Menindak Lanjuti Aspirasi 

Masyarakat Nagari 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat Setuju 2 20% 
2. Setuju 5 50% 
3. Kurang Setuju 2 2% 
4. Tidak Setuju 1 1% 
5. Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 
Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 
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 Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 2 orang 

responden dengan persentase 20% menyatakan bahwa Bamus Nagari VII Koto 

Talago dapat menyerap, menampung, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat 

nagari, sebanyak 5 orang responden dengan persentase 50% menyatakan setuju, 

sebanyak 2 orang responden dengan persentase 20% menyatakaan kurang setuju, 

kemudian sebanyak 1 orang responden dengan persentase 10% menyatakan tidak 

setuju dnegan hal tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa Bamus Nagari belum 

sepenuhnya bisa menampung, menyerap, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi 

dari masyarakat nagari. 

 Berdasarkan wawancara dengan narasumber yakni bapak Drs. Maizul Basyar, 

beliau mengatakan bahwa: 

“Bamus Nagari ini merupakan pemerintahan nagari yang 

berfungsi sebagai menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat” 

 

 Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Bapak Khairul Andri , beliau 

mengatakan bahwa: 

  “Bamus Nagari ini anggotanya juga memiliki 

pekerjaan lainnya seperti berkebun, pensiunan, rata-rata untuk 

musyawarah saja paling dilakukan dalam sebulan 2 kali, jadinya 

interaksi antara bamus dan masyarakat tidak terjalin dengan baik”. 

 

 Jadi, bisa disimpulkan bahwa Bamus Nagari ini belom  optimal dalam 

menyerap dan menampung aspirasi masyarakat. Jika kita lihat pada kenyataannya, 

Bamus Nagari kurang berinteraksi dengan masyarakat, sehingga membuat beberapa 

masyarakat yang punya aspirasi tidak tau harus mengungkapkannya kemana. 

Menurut wawancara dengan bapak Irfan mengatakan bahwa: 
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“kendala yang dihadapi bamus adalah tidak adanya program 

yang mereka punya serta tidak adanya staf ahli bamus, sehingga 

mereka hanya bisa mendengarkan apa yang disampaikan melalui 

program nagari” 

 

Artinya, Bamus Nagari sudah mualai kehilangan wadahnya sebagai penampug 

aspirasi masyarakatnya, karena kurangnya interaksi yang terjalin antara bamus 

dengan masyarakat nagari.  

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari 

Bamus Nagari berfungsi untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan di 

nagari VII Koto Talago, apabila Bamus Nagari melihat bahwa pemerintah nagari 

sudah tidak berjalan pada yang semestinya, Bamus Nagari dapat menindaklanuti hal 

tersebut. Pada indikator Bamus Nagari, tanggapan responden terhadap mengawasi 

penyelenggaraan pemerintahan nagari dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 5.36 

Tanggapan Responden Tentang Bamus Nagari VII Koto Talago Dapat 

Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat Setuju 3 30% 

2. Setuju 6 60% 

3. Kurang Setuju 0 0% 

4. Tidak Setuju 1 10% 

5. Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

 Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 3 orang responden 

dengan persentase 30% menyatakan bahwa Bamus Nagari VII Koto Talago dapat 

mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, sebanyak 6 orang responden 

dengan persentase 60% menyatakan setuju, dan sebanyak 1 orang responden dengan 

persentase 10% menyatakan tidak setuju dengan hal tersbut. Jadi, bisa disimpulkan 
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bahwa hampir semua responden setuju bahwa Bamus Nagari VII Koto Talago dapat 

mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari. 

 Berdasarkan wawancara dengan narasumber yakni bapak Drs. Maizul Basyar, 

beliau mengatakan bahwa: 

“Bamus Nagari ini sangat penting sekali karena sesuatu 

kegiatan ada sebagai pelaksana dan ada yang sebagai pengawas, 

tidak mungkin yang jadi pelaksana itu jalan sendiri, jadi bamus lah 

yanngbertugas mengawai jalannya pemerintahan nagari dengan 

baik”. 

  

 Berdasarkan  hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bamus lah 

yang bertugas untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan nagari di Nagari VII 

Koto Talago. Hal ini dapat dlihat dari keikutsertaan Bamus Nagari dalam acara-

nagari  yang diselenggarakan oleh pemerintahan nagari, jadi meraka dapat lebih 

mengawasi pemerintah nagari masih berdiri pada garis lurusnya. Berikut adalah 

tanggapan responden tentang Bamus Nagari telah menjalankan fungsinya dengan 

baik dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.37 

Tanggapan Responden Tentang Apakah Bamus Nagari VII Koto Talago Telah 

Menjalankan Fungsinya Dengan Baik. 

NO Tanggapan responden Frekuensi Persentase 

1 Sangat setuju  2 20% 
2 Setuju  5 50% 
3 Kurang Setuju  3 30% 
4 Tidak Setuju 0 0% 
5 Sangat tidak setuju 0 0% 

Jumlah 10 100% 
Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

Berdasarkan tabel 5.37 Pendapat responden tentang Bamus Nagari VII Koto 

Talago telah menjalankan fungsi dengan baik yang paling banyak ditemukan adalah 

setuju dengan jumlah 5 orang dan tingkat persentase sebesar 50 %. Yang menjawab 
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kurang setuju adalah sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 30 % sedangkan 

yang paling sedikit adalah menjawab sangat setuju dengan jumlah 2 orang dan 

persentase sebesar 20 %. Jadi  bisa disimpulkan bahwa Bamus Nagari VII Talago 

sudah menjalan fungsinya dengan baik meskipun belom secara optimal, seperti yang 

disampaikan oleh bapak Efianto Dt Tumbi selaku Tokoh Adat Di Nagari VII Koto 

Talago mengatakan bahwa: 

“Bamus Nagari itu bertugas membuat aturan yang mengikat 

walinagari, perangkat nagari masyarakat termasuk Bamus Nagari itu 

sendiri, misalnya aturan mengenai larangan anak-anak sekolah keluar 

tanpa didampingi oleh orang tua. Sebenarnya tanpa walinagari pun 

Bamus Nagari tetap bisa mengajukan aturan tersebut, namun itulah 

yang sangat kurang dinagari kita ini” 

 

Hal yang tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh bapak Djumadil 

rahman , beliau mengatakan bahwa: 

“apabila Bamus Nagari bisa cepat tanggap dalam menampung 

aspirasi masyarakat saya rasa sebuah pemerintahan nagari dengan 

pemerintah nagari akan berjalan dengan baik, namun apabila 

pemerintah nagarinya lemah dan kekuatan nagari hanya berda pada 

Bamus Nagari saja maka fungsi pemerintahan tidak berlangsung, 

hanya fungsi Bamus Nagari saja yang berlangsung. Namun pada 

kenyataannya sekarang, kekuatan Bamus Nagari belum bisa 

menyeimbangi kekuatan dan pemerintahan nagari” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa tampak bahwa 

Bamus Nagari kurang berinisiatif dalam hal membuat kebijakan yang sebenarnya bisa 

mereka lakukan karena mereka memiliki hak  inisiatif untuk membuat aturannya  

tanpa harus menunggu campur tangan dari walinagari. Kurang bergeraknya fungsi 

bamus tak lepas dari keanggotaan yang memadai, berikut adalah tanggapan 
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responden tentang jumlah anggota bamus telah sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.38 

Tanggapan Responden Tentang Jumlah Anggota Bamus Nagari VII Koto 

Talago Telah Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat Setuju 7 70% 
2. Setuju 3 30% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 
Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

 Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 7 orang responden 

dengan persentase 70% sangat setuju dengan jumlah Anggota Bamus Nagari VII 

Koto Talago telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebanyak 3 orang  

responden dengan persentase 30% menyatakan setuju.  Jadi, bisa disimpulkan bahwa 

anggota Bamus Nagari sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 Berdasarkan wawancara dengan bapak Khairul Andri, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Bamus Nagari mempunyai periode masa jabatan yang sama 

dengan walinagari yaitu 1 kali enam tahun, setiap proses 

pengangkatannya diusulkan dari masing-masing jorong kenagari. 

Kita di VII Koto Talago inii bamusnya berjumlah 9 orang, karena kita 

hanya terdiri dari tujuh jorong sedangkan bamusny ada 9 orang, 

maka di ambil satu kebijakan, dua jorong yang memilii jumlah 

peduduk yang paling banyak anggota bamus nay diangkat sebanyak 2 

orang. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa jumlah  

anggota Bamus Nagari tujuah Koto Talago telah sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat didalam peraturan daerah kabupaten 

lima puluh kota nomor 2 tahun 2013 tentang pemerintahan nagari dalam pasal 43 ayat 

3 huruf b yang berbunyi jumlah jorong 7 (tujuh) sampai dengan Sembilan, maka 

anggota Bamus Nagari adalah 9 orang. 

2. Tugas dan Wewenang Bamus Nagari 

Bamus Nagari mempunyai tugas dan wewenang: 

1. Membahas rancangan peraturan nagari bersama wali nagari 

Bamus Nagari bertugas untuk membahas rancangan peraturan peraturan 

nagari bersama walinagari, dimana rancangan tersebut dibuat oleh Bamus 

Nagari. 

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Nagari dan 

Peraturan Wali Nagari 

Bamus Nagari melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan 

sehingga pemerintahan berjalan sesuai dengan keinginan dan kepentingan 

masyarakat. Dengan kata lain Bamus Nagari memunyai tugas dan wewenang 

melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah nagari. 

3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari 

Pengangkatan seorang walinagari tidak bisa dipilih ataupun mencalonkan diri 

sendiri, namun pengangkatan walinagari diusulkan oleh Bamus Nagari karena 

menjadi seorang walinagari merupakan tugas yag berat. Seorang walinagari di tuntun 

untuk dapat memahani adat yang ada di nagari, serta menjadi tauladan bagi 

masyarakatnya kelak. Kemian pemberhentian walinagari dilakukan apabila 

waliangari tersebut melakukan hal yang melenceng dari pemeritahan nagari sehingga 
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merugikan masyarakat, pengangkatan dan pemberhentian walinagari tersebut 

kemudian Bamus Nagarilah yang mengusul kepada camat. 

4. Membentuk panitia pemilihan Wali Nagari 

Saat jabatan walinagari nagari habis akan dilakukan pemilihan walinagari 

yang baru, yang mana bamus lah yang bertugas untuk membentuk panitia 

pemilihannya.  

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat 

Pada indikator Bamus Nagari, tanggapann reponden tentenag tugas dan fungsi 

Bamus Nagari diwakilkan dengan 1 butir pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 5.39 

Tanggapan Responden Tentang Bamus Nagari VII Koto Talago Dapat 

Menjalankan Tugas Dan Wewenangnya Dengan Baik Dan Benar 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat Setuju 2 20% 

2. Setuju 6 60% 

3. Kurang Setuju 1 10% 

4. Tidak Setuju 1 10% 

5. Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 orang responden 

dengan persentase 20% menyatakan bahwa sangat setuju dengan Bamus Nagari VII 

Koto Talago dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar, 

sebanyak 6 orang responden dengan persentase 60% menyatakan setuju, sebanyak 1 

orang responden dengan persentase 10% menyatakan kurang setuju, dan 1 orang 

responden dengan persentase 10 % menyatakan bahwa tidak setuju dngan hal 
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tersebut. Jadi bisa simpulkan bahwa tugas dan wewenang yang dijalan oleh Bamus 

Nagari VII Koto Talago belum sepenuhnya  berjalan dengan baik. 

 Berdasarkan wawancara dengan narasumber yakni Bapak M. Ridha, beliau 

mengatakan bahwa: 

“kendala Bamus Nagari itu adalah tidak adanya kantor Bamus 

Nagari, kemudian rata-rata yang menjadi Bamus itu adalah PNS, 

yang mengakibatkan kurnag kualistas bamus untuk nagari” 

 Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Bamus Nagari 

ini belum bisa menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, karena ada 

kesibukan lainnya yang dilakukan seorang Bamus Nagari  sehingga nagari 

terabaikan. 

3. Hak Bamus Nagari 

Bamus Nagari mempunyai Hak meminta keterangan kepada pemerintahan 

nagari dan menyatakan pendapat. Sedangkan Anggota Bamus Nagari mempunyai hak 

mengajukan pertanyaan peraturan nagari, mengajukan pertanyaan, menyampaikan 

usul dan pendapat, memilih dan dipilih, dan memperoleh tunjangan sesuai dengan 

kemampuan keuangan nagari. 

Pada indikator Bamus Nagari,  tanggapan responden tentang  hakyang 

diperoleh Bamus Nagari dalampenyelenggaraan pemerintahan nagari tidak pernah 

diselewengkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabek 5.40 

Tanggapan Responden Tentang Hak Yang Diperoleh Bamus Nagari VII Koto 

Talago Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tidak Pernah 

Diselewengkan 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat Setuju 6 60% 
2. Setuju 4 40% 
3. Kurang Setuju 0 0% 
4. Tidak Setuju 0 0% 
5. Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 
Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 6 orang responden 

dengan persentase 60% menyatakan bahwa sangat setuju dengan hak yang dimiliki 

oleh Bamus Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari tidak pernah terjadi 

penyelewengan, dan sebanyak 4 orang responden dengan persentase 40% 

menyatakan setuju dengan hal tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh 

anggota Bamus Nagari VII Koto Talago menggunakan haknya selaku Bamus Nagari 

dengan sangat baik. 

4. Kewajiban Bamus Nagari 

Anggota Bamus Nagari Mempunyai kewajiban: 

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala 

peraturan perundang-undangan. 

2. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

nagari 
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4. Memproses pemilihan Wali Nagari 

5. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat 

6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan 

golongan 

7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, 

dan 

8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan. 

Pada indikator Bamus Nagari, tanggapan responden tentang kewajiban Bamus 

Nagari diwakilkan dengan 1 butir pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 5.41 

Tanggapan Responden Tentang Anggota Bamus Nagari VII Koto Talago Sangat 

Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Sosial Budaya Dan Adat Istiadat Masyarakat 

Nagari 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat Setuju 6 60% 

2. Setuju 4 4% 

3. Kurang Setuju 0 0% 

4. Tidak Setuju 0 0% 

5. Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

 Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa  sebanyak 6  orang 

responden dengan persentase 60% menyatakan bahwa anggota Bamus Nagari VII 

Koto Talago sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat 

masyarakat nagari, sebanyak 4 orang responden dengan persentase 40% menyatakan 
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setuju. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh anggota Bamus Nagari menjunjung 

tinggi  nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat angari. 

 Berdasarkan wawancara dengan narasumber bersama bapak Drs. Maizul 

Basyar, beliau mengatakan bahwa: 

“Bamus Nagari itu berasal dari anak nagari itu sendiri dan 

sudah memahami bagaimana kondisi nagarinya sendiri” 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas tampak bahwa Bamus Nagari itu 

menjunjung tinggi nilai-nilai sosial adat istiadat  dan budaya masyarakat nagari, 

karena mereka berasal dimana nagari itu ada yang sudah kental dengan adat istiadat 

minang kabau 

5. Larangan Bamus Nagari 

Pimpinan dan anggota Bamus Nagari dilarang 

1. Merangkat Jabatan Sebagai Wali Nagari, Perangkat Nagari, Pimpinan 

Lembaga Kemasyarakatan 

Pada indikator Bamus Nagari, tanggapan responden tentang tidak ada yang 

melakukan rangkap jabatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.42 

Tanggapan responden tentang apakah anggota Bamus Nagari VII Koto Talago 

tidak ada yang melakukan rangkap jabatan 

NO Tanggapan responden Frekuensi Persentase 

1 Sangat setuju  7 70% 
2 Setuju  2 20% 
3 Kurang Setuju  1 10% 
4 Tidak Setuju 0 0% 
5 Sangat tidak setuju 0 0% 

Jumlah 10 100 % 
Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

Berdasarkan tabel diatas responden yang paling banyak menyatakan tentang 

anggota Bamus Nagari VII Koto Talago tidak ada yang melakukan rangkap jabatan 
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adalah sangat setuju dengan jumlah 7 orang dan tingkat persentasenya 70 %. 

Responden yang menyatakan setuju adalah 2 orang atau 20 % sedangkan yang paling 

sedikit adalah responden  yang menyatakan kurang setuju yaitu sebanyak 1 orang 

atau sebesar 10 %. Jadi, bisa disimpulkan bahwa hampir seluruh responden 

menyatakanbahwa anggota Bamus Nagari tidak ada yang melakukan rangkap jabatan. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairul Andri, beliau 

mengatakan bahwa: 

  “dalam aturan yang kita punya dari pemda, baik 

nagari, perangkat angari ataupun bamus tidak boleh rangkap jabatan. 

Jikapun ada, mereka harus memilih satu, antara menjadi pengawas 

pemilu atau menjadi perangkat nagari” 

 

 Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Efianto Dt. Tumbi selaku tokoh adat 

VII Koto Talago, mengatakan bahwa: 

  “tidak ada dan memang tidak boleh. Sekalipun ada, 

mereka harus memilih jabatan mana yang akan mereka emban”. 

 

 Berdasarkan dua hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa selama 

pemerintahan nagari terlaksana  anggota Bamus Nagari ini tidak ada yang melakukan 

jabatan, karena mereka telah mengetahui aturannya. 

2. Sebagai Pelaksana Proyek Nagari 

Pada indikator Bamus Nagari, tanggapan responden tentang sebagai pelaksana 

proyek nagari dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 5.43 

Tanggapan Responden Tentang Anggota Bamus Nagari Tidak Ada Yang 

Menjadi Pelaksana Proyek Nagari 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat Setuju 7 70% 

2. Setuju 2 2% 

3. Kurang Setuju 1 1% 

4. Tidak Setuju 0 0% 

5. Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

 Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa 7 orang responden dengan 

persentase 70% sangat setuju dengan anggota Bamus Nagari VII KotoTalago tidak 

ada yang menjadi pelaksana proyek Nagari. sebanyak 2 orang responden denga 

persentase 20% menyatakan setuju, dan sebanyak 1 orang responden dengan 

persentase menyatakan kurang setuju. Jadi, dapat disimpilkan bahwa  hampir semua 

responden menyatakan bahwa anggota bamus tidak ada yang menjadi pelaksana 

proyek nagari. 

 Berdasarakan wawancara dengan Bapak Khairul Andri, beliau mengatakan 

bahwa :  

“selama ini bamus tidak ada yang menjadi pelaksana proyek 

nagari, tetapi mereka ikut mengawasi jalannya pelaksanaan proyek 

nagari tersebut” 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa anggota Bamus 

Nagari tidak ada yang menjadi pelaksana proyek nagari karena itu akan bertentang 

dengan peraturan perundangan yang berlaku,akan tetapi mereka boleh mengawasi 

pelaksanaan proyek  yang sedang dijalankan di nagari tersebut. Kemudian 

berdasarkan hasil observasi lapangan penulis memang tidak menjumpai adanya 

Bamus Nagari yang melakukan rangkap jabatan. 
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3. Merugikan Kepentingan Umum, Meresahkan Sekelompok Masyarakat, 

Dan  Melakukan Tindak Diskriminasi Perlakuan Terhadap Masyarakat 

Pada indikator Bamus Nagari, tanggapan respoonden tentang tidak ada yang 

merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan melakukan 

tindakan diskriminasi perlakuan terhadap masyarakat dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 5.44 

Tanggapan Responden Tentang Apakah Anggota Bamus Nagari VII Koto 

Talago Tidak Ada Yang Merugikan Kepentingan Umum, Meresahkan 

Sekelompok Masyarakat, Dan Melakukan Tindakan Diskriminasi Perlakuan 

Terhadap Masyarakat. 

NO Tanggapan responden Frekuensi Persentase 

1 Sangat setuju  5 50% 

2 Setuju  4 40% 

3 Kurang Setuju  1 10% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

Jumlah 10 100 % 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

Berdasarkan tabel 5.46 tentang apakah Bamus Nagari VII Koto Talago tidak ada 

yang merugikan kepentingan umum, meresehkan sekelompok masyarakat dan 

melakukan tindakan diskriminasi perlakuan terhadap masyarakat tanggapan 

responden yang paling banyak adalah sangat setuju yakni berjumlah 5 orang dengan 

persentase sebesar 50 %. Sedangkan yang menyatakan setuju yaitu berjumlah 4 orang 

atau dengan persentase sebesar 40%.serta yang paling sedikit adalah jawaban yang 

menyatakan kurang setuju yaitu 1 orang dengan persentase sebesar 10 %. Dengan 

demikian, berdasarkan tanggapan responden hal ini menyatakan bahwa bamus di 

nagari VII Koto Talago telah bertindak dan bersikap dengan baik didalam 
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masyarakatnya. Tidak melakukan segala sesuatu yang dapat meresahkan warga 

nagari serta memperlakukan semua warga di nagari dengan baik tanpa membeda-

bedakan asal-usul, suku, agama, ras dll.  

4. Melakukan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dan Menerima Uang, 

Barang, Dan Atau Jasa Dari Pihak Lain Yang Dapat Mempengaruhi 

Keputusan Atau Tindakan Yang Akan Dilakukan 

Pada indikator Bamus Nagari, tanggapan responden tentang tidak ada yang 

melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.45 

Tanggapan Responden Tentang Anggota Bamus Nagari VII Koto Talago Tidak 

Ada Yang Melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat Setuju 6 60% 

2. Setuju 4 40% 

3. Kurang Setuju 0 0% 

4. Tidak Setuju 0 0% 

5. Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 6 orang responden 

dengan persentase 60% menyatakan sangat setuju  bahwa anggota Bamus Nagari VII 

Koto Talago tidak ada yang melakukan KKN, sebanyak 4 orang responden dengan 

persentase 40% menyatak setuju. Artinya seluruhnya responden sepakat bahwa 

anggota bamus tidak ada yang melakukan KKN. 

Berdasarakasn hasil wawancara dengan Bapak Efianto Dt. Tumbi  

mengatakan bahwa: 

“selama ini tidak ada anggota bamus yang melakukan KKN, 

karena anggota Bamus Nagari itu menjunjung tinggi nilai-nilai adat 
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istiadat di nagarinya, dan juga menerapakan ajaran Adat Basandi 

Syarak- syarak Basandi Kitabullah” 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita kita simpulkan bahwa ajaran 

Adat istiadat, adat basandi Syarak dan Syarak Bansandi Kitabullah sudah tertanam 

betul didalam diri semau anggota Bamus Nagari. sehigga mereka terbebas dari sikap 

yang tidak baik. 

5. Menyalahgunakan Wewenang 

Pada indikator Bamus Nagari, tanggapan responden tentang tidak ada yang 

melakukan penyalahgunaan wewenang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.46 

Tanggapan Responden Tentang Anggota Bamus Nagari VII Koto Talago Tidak 

Yang Melakukan Penyalahgunaan Wewenang 

No  Tanggapan Responden Frekuensi Persentase 

1. Sangat Setuju 6 60% 

2. Setuju 4 40% 

3. Kurang Setuju 0 0% 

4. Tidak Setuju 0 0% 

5. Sangat tidak Setuju 0 0% 

 Jumlah 10 100% 

Sumber: Data Olahan Lapangan 2019 

 Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 6 orang responden 

dengan persentase 60% menyatakan bahwa anggota Bamus Nagari VII Koto Talago 

tidak ada yang melakukan Penyalahgunaan wewenang, sebanyak 4 orang responden 

dengan persentase 40% menyatakan setuju dengan hal tersebut. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa seluru responden sangat setuju bahwa anggota bamus itu tidak 

ada yang melakukan penyalahgunaan wewenang. 

 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yon Hendri, beliau mengatakan 

bahwa: 
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“selama pemerintahan nagari, saya belum ada menjumpai 

anggota bamus yang menyalahgunakaan wewenangnya” 

 

 Berdasarkan hasil wawancara  ditas dapat disimpulkan bahwa anggota Bamus 

Nagari telah menjalan wewenangnya dengan baik, karena penyalahgunaan wewenang 

yang di lakukan hanya akan merugikan nagari saja. 

6. Struktur Bamus Nagari 

Struktur Organisasi Bamus Nagari terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap 

Anggota, 1 (satu) orang wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris 

merangkap anggota, dan anggota. Personalia dari dan oleh anggota Bamus Nagari 

secara langsung dalam rapat Bamus Nagari yang diadakan secara Khusus. Rapat 

pemilihan ketua Bamus Nagari untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan 

dibantu oleh anggota termuda. Pembidangan tugas diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Bupati. 

Selain itu tidak ada faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem 

pemerintahan nagari di VII Koto Talagi saat ini. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan dilapangan dengan narasumber yakni bapak Yon Hendri selaku Walinagari 

VII Koto Talago, beliau mengatakan bahwa: 

  “saya rasa tidak hambatan yang terjadi dalam penerapan 
sistem pemerintahan nagari”. 

 

  Jadi, dari pernyataan tersebut dalam pelaksanaan Sistem pemerintahan Nagari 

VII Koto Talago saat ini tidak ada mengalami hambatan. Tentunya hal tersebut 

terwujud dengan sikap transparan dan tegas dari walinagarinya sendiri. 
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