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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Konsep demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang 

berasal dari, oleh dan untuk rakyat karenanya salah satu pilar demokrasi adalah 

partisipasi.   Bentuk partisipasi politik yang sangat penting dilakukan oleh warga 

negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum. Secara umum partisipasi 

politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta 

secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan 

negara dan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik 

(public policy). Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, 

misalnya dalam pemilihan umum, melakukan tindakannya didorong oleh 

keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau 

sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat  

mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan 

yang mengikat.  

Pemilihan Wali Nagari (Pilwanag) konon dianggap sebagai arena 

demokrasi yang paling nyata di nagari, dalam  pemilihan wali nagari(pilwanag)  

terjadi kompetisi yang  bebas, partisipasi  masyarakat,  pemilihan  secara langsung 

dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara). Demokrasi desa 

setidaknya dibentuk dengan tiga tata yang dihasilkan dari “kontrak sosial” 

masyarakat setempat: tata krama, tata susila dan tata cara. 
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Nagari dipimpin oleh seorang wali Nagari, dan dalam menjalankan 

pemerintahannya, dahulunya wali Nagari dibantu oleh beberapa orang wali 

jorong, namun sekarang dibantu oleh sekretaris Nagari dan beberapa pegawai 

Negri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pemerintahan 

nagari tersebut. Wali nagari dipilih oleh anak Nagari (penduduk nagari) secara 

demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian 

dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Biasanya yang 

dipilih menjadi wali nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang 

semua aspek kehidupan dalam budatya minangkabau, sehingga wali nagari 

tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari. 

Nagari secara administratif pemerintahan berada di bawah kecamatan yang 

merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. Sedangkan nagari bukan 

merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur 

pemerintahan kota. Berbeda dengan kelurahan, nagari memiliki hak mengatur 

wilayahnya yang lebih luas. Nagari merupakan bentuk dari republik mini. 

Dalam sebuah nagari dibentuk kerapatan adat nagari (KAN), yakni 

lembaga yang beranggotakan tungku tigo sajarangan. Tungku tigo sajarangan 

merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai 

(kaum intelektual) dan niniak mamak (pemimpin suku-suku dalam nagari). 

Keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara wali nagari 

dan tungku tigo sajarangan di balai adat atau balairung sari nagari. Untuk 

legislasi, dibentuklah badan musyawarah nagari (BMN) nama lain dari badan 

permusyawaratan desa (BPD). Unsur dalam BMN memuat unsur pada KAN dan 
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dilengkapi dengan unsur pemuda, wanita dan perwakilan tiap suku. BMN 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari, yang ditetapkan 

dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan selama 6 tahun dan 

dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah 

anggota BMN ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling 

banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan 

kemampuan keuangan nagari, serta ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. 

Dengan diterapkannya kembali model pemerintahan nagari di provinsi 

Sumatera Barat, maka hal ini berdampak terhadap wewenang atas penguasaan 

kembali tanah ulayat nagari maupun juga terhadap tanah-tanah adat baik yang 

dimiliki secara individual maupun telah dikuasai negara sebelumnya. Sementara 

itu di sejumlah kabupaten, nagari memiliki wewenang yang cukup besar. 

Misalnya di kabupaten solok, nagari memiliki 111 kewenangan dari pemerintah 

kabupaten, termasuk di antaranya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) 

dan surat izin tempat usaha (SITU). 

Perubahan peta politik nasional yang terjadi, membangkitkan kembali 

semangat masyarakat Sumatera Barat untuk kembali menjalankan sistem 

pemerintahan nagari. Dengan berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001, istilah 

pemerintahan nagari kembali digunakan untuk menganti istilah pemerintahan desa 

yang digunakan sebelumnya dalam sistem pemerintahan kabupaten, sedangkan 

nagari yang berada dalam sistem pemerintahan kota masih seperti sebelumnya 

yaitu bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah. 
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Pemilihan wali nagari merupakan sesuatu hal lazim yang dilaksanakan 

ditiap-tiap nagari, merupakan sesuatu proses rutinitas pergantian pemimpin 

nagari. Wali nagari adalah pemimpin nagari di Indonesia. Wali nagari merupakan 

pimpinan dari pemerintah nagari. Masa jabatan wali nagari adalah 6 (enam) tahun, 

dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Wali nagari tidak 

bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. 

Partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam mewujudkan  

pemerintahan yang demokratis, namun demikian rendahnya partisipasi pemilih 

menjadi gejala umum dalam pemilihan wali nagari di banyak wilayah dan 

kemungkinan fenomena rendahnya partisipasi  pemilih  ini  juga  akan  menjadi  

gejala  umum  pemilu  Indonesia  di  masa mendatang. Sampai saat ini belum ada 

penjelasan yang memadai apa yang menyebabkan seorang pemilih untuk tidak 

ikut memilih, berbagai penjelasan mengenai rendahnya partisipasi pemilih di 

Indonesia hingga saat ini masih didasarkan pada asumsi dan belum didasarkan 

pada riset yang kokoh. Pengamat dan penyelenggara pemilu memang kerap 

melontarkan pendapat tentang penyebab rendahnya tingkat partisipasi 

pemilih,tetapi berbagai penjelasan itu didasarkan pada pengamatan dan bukan 

berdasarkan hasil riset. 

Pemahaman mereka tentang demokrasi pada umumnya adalah masyarakat 

dapat ikut menentukan siapa yang memimpin mereka melalui pemilihan wali 

nagari atau di singkat Pilwanag. Namun hal lain yang diungkapkan adalah adanya 

penilaian bahwa tidak ada calon wali nagari yang memenuhi kriteria sebagai 

pemimpin yang baik, dengan kalimat lain dapat dinyatakan bahwa ketidakhadiran 
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mereka dalam Pilwanag bukan disebabkan karena sistem Pilwanag yang tidak 

demokratis.  

Tidak dapat dipungkiri rendahnya partisipasi masyarakat merupakan 

masalah nasional, sehingga penangannnya tidak melulu diserahkan pada salah 

satu pihak, diperlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani 

masalah ini. Setiap wilayah maupun periode pemilihan wali nagari selalu   

ditemukan keunikannya masing-masing, secara umum pemilihan wali nagari 

sangat kental akan kedekatan  emosi  karena  pemilih  mengenal  betul  orang-

orang  yang  mencalonkan  diri menjadi wali nagari, juga didukung adanya 

hubungan kekerabatan, dan   persaingan yang tajam antar tim sukses calon wali 

nagari.   

Sebagaimana tertera pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Kepala Desa Dan Perda Kabupaten 50 Kota No 1 Tahun 2015 Yaitu 

Tentang Pemilihan Wali Nagari. Kenagarian sungai antuan adalah salah satu 

nagari yang telah melaksanakan pemilihan wali nagari(pilwanag) yaitu sekitar 4 

bulan yang lalu. Pemilihan wali nagari kali ini merupakan awal dari terciptanya 

demokratisasi dan budaya politik lokal dalam perpolitikan  tanah air di kenagarian 

sungai antuan. Pada pemilihan kali ini yang terdiri dari 5 calon yaitu:  

1. Entigusmira 

2. Rafles 

3. H.Zaimar hakim,SH 

4. Ezi Zamsimon,SE 

5. Drs. Mulyadi 
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Tabel 1.1 

Rekapitulasi Suara 

 

NO Tps 

Jlh 

pmilih 

terdaftar 

Tidak 

memilih 

Yg 

me 

milih 

Memprlhatkan 

ktp 

Perolehan suara 
Suara 

batal 
1 2 3 4 5 

1 I 266 105 161 0 37 19 5 3 97 0 

2 II 430 136 294 4 41 97 3 12 143 2 

3 III 526 222 303 1 14 109 51 18 104 8 

4 IV 397 183 214 1 23 39 66 8 72 6 

5 V 375 142 233 0 3 137 11 68 9 5 

6 VI 332 129 203 0 4 98 6 79 10 6 

7 VII 337 144 193 0 0 72 4 107 3 7 

8 VIII 576 339 235 2 26 88 6 64 52 1 

9 IX 278 130 148 0 23 39 27 22 36 1 

10 X 441 262 179 0 10 109 16 16 15 1 

Jumlah 3958 
(100%) 

1792 
(45%) 

2163 
(54%) 

8 181 
(4%) 

807 
(20%) 

195 
(5%) 

409 
(10%) 

541 
(13%) 

37 

RANKING 5 1 4 3 2  

Sumber: Kantor Wali Nagari tahun 2016 

                                                                                                              

Berdasarkan tabel di atas maka pemilihan wali nagari Kenagarian Sungai 

Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota terdiri dari 3 jorong yaitu: 

1. Jorong Sungai Antuan 

2. Jorong Labuah Lintang 

3. Jorong Padang Loweh 

Yang mana di menangkan oleh Rafles, yaitu sebanyak 801 suara untuk 

periode 2016-2022, yang terdiri 10 TPS. Dan berdasarkan tabel ini juga bisa kita 

lihat begitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat kenaagrian sungai antuan 

dalam melakukan pemilihan wali nagari.  

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penilitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali nagari (Pilwanag) di 
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Kenagarian sungai antuan Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2016. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi  Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pemilihan Wali Nagari Di Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka 

Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatra Barat tahun 2016? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuannya adalah: 

1. Untuk Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pemilihan Wali Nagari Di Kenagarian Sungai Antuan 

Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatra Barat tahun 

2016 

 

1.4.Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat individual, yaitu bermanfaat sebagai salah satu syarat kelulusan 

untuk mendapat gelar S1 (strata satu). 

2. Manfaat akademis, yaitu bermanfaat untuk memperdalam wawasan 

mengenai permasalahan dalam pemilihan wali nagari sehingga bisa 

menjadi studi keilmuan. 

3. Manfaat praktis, yaitu bermanfaat untuk menerapkan teori-teori yang ada 
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dalam penelitian ini sehingga dapat menjawab Bagaimana partisipasi 

politik masyarakat dalam melakukan pemilihan wali nagari di kenegarian 

sungai antuan Kecamatan Mungka Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2016. 

 

1.5.Sistematika Penulisan 

 Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, 

penulis membaginya kedalam enam bab sebagai berikut: 

Bab I  : Pendahuluan 

Dalam bab ini di uraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  : Landasan Teori 

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi teori yang dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan, dan definisi 

konsep. 

Bab III : Metedologi Penelitian 

Dalam bab ini meliputi waktu dan lokasi penelitian, populasi dan 

sampel, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data dan 

analisa data. 

Bab IV : Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada bab ini mengemukakan tentang luas dan batas 

wilayah,keadaan penduduk, keadaan pendidikan, sarana 

kesehatan, sarana ibadah, sarana perekonomian dan pemerintah. 
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Bab V  : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil 

penelitian yang penulis lakukan. 

Bab VI : Penutup 

Dari berbagai pembahasan diatas maka pada bab ini penulis 

menyajikan kesimpulan data dan saran yang di anggap perlu. 


