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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang mengarah kepada

pertumbuhan dan perubahan kearah yang lebih baik untuk kedepannya. Makna

pembangunan dilakukan pemerintah dan masyarakat tersebut, dimana pemerintah

perlu melakukan rencana-rencana pembangunan dari tahap yang satu ketahap

yang lain. Selain itu untuk pembangunan perlu adanya dukungan dari pada

masyarakat dalam rangka otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung

jawab. Sejalan itu perlu ditingkatkan kemampuan daerah untuk membangun

dengan menggali sumber-sumber keuangan yang baru.

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa

yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah : “Kewenangan daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan”.

Dengan adanya otonomi daerah Otonomi daerah telah melahirkan begitu

banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tidak hanya sekedar menciptakan perubahan pada aspek pemerintahan tetapi

perubahan pada hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat termasuk sosial,

budaya, ekonomi dan politik. Dampak otonomi daerah yang luas tersebut timbul

karena otonomi daerah pada dasarnya memiliki makna strategis yang berkaitan
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erat dengan tata kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat

Indonesia. Secara konseptual, otonomi daerah diharapkan dapat mendorong

terciptanya demokratisasi di Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya peran

masyarakat dalam proses pembangunan. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk

partisipasi, prakarsa dan kreativitas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga

daerahnya masing-masing.

Menurut Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

yang dimaksud dengan Desa adalah: “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dan

dihormati dalam system pemerintahan Negara Keastuan Republik Indonesia”.

Pembangunan desa sebagai upaya modernisasi dan memacu lajunya

pembangunan secara menyeluruh dan berencana yang menjadi pusat perhatian

Negara-negara berkembang seperti Negara Indonesia. Usaha untuk menggalakkan

pembangunan desa yang dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup dan untuk

meningkatkan kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian yang

terbesar dari masyarakat Indonesia.

Melihat kedudukannya penting dalam pencapaian pembangunan nasional

ataupun lembaga yang memperkuat struktur pemerintah negara indonesia,

tentunya desa harus dikelola dengan baik pula. Kepala desa ataupun sebutan

sesuai dengan ciri khas masing-masing desa yang mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemrintah desa, pembangunan dan kemasyarakatan.
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Tentunya hal ini memberikan kewenangan yang cukup luas dalam pengelolaan

terhadap desa.

Mengingat desa yang ada di Indonesia yang masih memiliki ikatan

primordial yang kental dengan ikatan adatyang masih kuat adat dan besarnya

budaya panutan terhadap pemimpin atau tokoh-tokoh yang ada dari masyarakat

desa tersebut, dengan sendirinya partisipasi atau peran dari tokoh-tokoh atau

pemimpin dari kalangan mereka itu sendiri sangat berpengaruh dalam

melaksanakan kegiatan pembangunan didesanya.

Desa Lereng terletak pada wilayah yang strategis dan bisa dijangkau dari

berbagai arah ada mata angin, hal itu disebabkan oleh posisi yang melintasi jalan

negara yang menghubungkan Propinsi Riau dengan Propinsi Sumatera Barat.

Disamping itu juga menghubungkan jalan lintas Kabupaten Kampar dengan

Kabupaten Rohul.

Mata pencarian penduduk desa Lereng sebagian besar adalah bercocok

tanam atau bertani dan perkebunan. Adapun Penduduk desa Lereng 100%

memeluk agama islam yang merupakan agama islam yang dianut oleh nenek

moyang sebelumnya. Oleh karena itu agama yang dianut oleh masyarakat desa

Lereng adalah agama islam yang sangat menjiwai dan merupakan pedoman dalam

kehidupan sehari-sehari.

Adapun jumlah penduduk yang ada di Desa Lereng Kecamatan Kuok

Kabupaten Kampar dapat dilihat sebagai berikut :
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Tabel 1.1. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah

1

2

Laki –Laki

Perempuan

1080 Jiwa

1075Jiwa

Jumlah 2155 Jiwa

Sumber Kantor Desa Lereng Tahun 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat berapa jumlah penduduk dari kaum Laki-

laki yang berjumlah 1080 Jiwa lebih banyak penduduk Laki- laki dari pada

penduduk perempuan sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 1075

Jiwa.

Di Desa Lereng Kecamatan Kuok kabupaten Kampar yang menjadi

pemimpin informal adalah Pemuka adat (Ninik mamak). Dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Pemangku Adat

(Ninik Mamak) adalah orang yang dinobatkan atau diangkat oleh persukuannya

dan atau kaumnya untuk memimipin persukuan atau kaumnya sendiri, yang telah

dikukuhkan atau dinobatkan secara sah oleh persekutuannya sesuai dengan hukum

adat setempat.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 3 Tahun 2008 tentang

pemberdayaan Masyarakat Adat Dikabupaten Kampar bahwa dalam upaya

peningkatan kinerja Ninik Mamak sesuai tugas pokok dan fungsinya Pemerintah

Kabupaten Kampar memandang perlu memberikan uang insentif dalam upaya

Pemberdayaan Masyarakat Adat Kabupaten Kampar.
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Peran pada tokoh adat (Ninik Mamak) yang ada di desa Lereng kecamatan

Kuok Kabupaten Kampar menurut peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor :

12 Tahun 1999 pada pasal 10 yang mengatakan bahwa fungsi pemuka adat

adalah:

a. Membantu Pemerintah dalam bidang kemasyarakatan.

b. Mengurus, mengatur urusan dalam hukum adat.

c. Mengurus mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang

menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan, guna kepentingan

keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat.

d. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan

anggota persekutuan.

Pembangunan didesa Lereng belum terarah sesuai yang diharapakan

masyarakat apalagi desa Lereng ini baru berdiri tahun 2007, desa Lereng ini

merupakan pemekaran dari desa Merangin yang dahulunya, jadi sistem

pemerintahan di desa Lereng belum sepenuhnya terlaksana dan pembangunan

belum merata, oleh sebab itu untuk melakukan penataan di desa lereng tidak

cukup hanya peran dari pada pemerintah desa saja melainkan peran aktif dari

pemimpin informal sebagai pembimbing dan penggerak terhadap masyarakat

yang ada di desa setempat.

Adapun di Desa Lereng yang menjadi ninik mamak di setiap suku bisa kita

lihat didalam tabel sebagai berikut:
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Tabel 1.2 Nama-nama Ninik Mamak Desa Lereng Kecamatan Kuok

Kabupaten Kampar sebagai berikut:

No Nama Gelar Jabatan Tugas
1 Kholil Datuk Penghulu

Besar
Kepala Persukuan
Melayu Sumpu dan
Melayu nan IX

Pemimpin di sebuah kaum
atau suku yang dipimpin,
bertanggungjawab dan
berkewajiban memelihara
anggota kaum, suku dan
nagarinya.

2 Yurnalis Datuk Besar Kepala Persukuan
Melayu Kampai

Apabila dia keluar daerah dia
memberi tahu kepada datuk
penghulu besar hasil dari
perjalannya

3 H.Yunizar Syuku Datuk Peduko
Simarajo

Kepala Persukuan
Piliang Nan VII

Pemegang Kunci Adat,
apabila adat dibuka dia yang
membuka kunci adat

4 Hasan Datuk Peduko
Tuan

Kepala Persukuan Domo
Nan III

Apabila adat hilang dia yang
mencari, kalau tidak bergerak
dia yang menggerakkan

5 Nurdin Datuk Pakoma Kepala Persukuan
Petopang Nan Tunggal

Sebagai Pemegang martil
(penokok apabila suatu
keputusan yang telah
disetujui/disyahkan datuk
pakoma tinggal memukulkan
penokok/martil.

6 M.Yusuf Ibrahim Datuk Maharajo
Indo

Kepala Persukuan
Melayu Pasai

Anggota

7 Sidin Datuk Alam Kepala Persukuan
Melayu Sumpu Datuk
Alam

Anggota

8 Ahmad Z Datuk Bagindo Kepala Persukuan
Melayu Bendang

Anggota

9 Bakar Ibrahim Datuk Paduko
Rajo

Kepala Persukuan
Melayu Kubuong

Anggota

10 Marzuki BA Datuk Majolelo Kepala Persukuan
Melayu Sikumbang

Anggota

11 Abdullah,HT Datuk Ulak
Samano

Kepala Persukuan
Melayu Mendailing

Anggota

12 Harun Syaraf Datuk Singo Kepala Persukuan
Melayu Bawai

Anggota

13 Idrus Datuk Rang
Kayo Besar

Kepala Persukuan domo
kayo besar

Anggota

14 Abd. Hakim Datuk Gindo
Jobesar

Kepala persukuan Gindo
Jobesar

Anggota

15 Zulfahmi Datuk Sati Kepala Persukuan
Piliang

Anggota

16 Azim Datuk paduko
Jo kayo

Kepala Persukuan
Piliang

Anggota

17 Jamin Datuk Majo
Bungsu

Kepala Persukuan
Piliang

Anggota

18 Ibrahim H.Hasan Datuk Paduko
Jobesar

Kepala Persukuan
Piliang

Anggota

19 Razik Datuk Majo
Besar

Kepala Persukuan
Piliang

Anggota

20 Wahid Datuk Paduko
Jalelo

Kepala Persukuan
Piliang

Anggota

Sumber : Kantor Desa Lereng Tahun 2014
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Desa Lereng yang menjadi ninik

mamak berjumlah 20 orang dan masing-masing dari ninik mamak tersebut di beri

gelar oleh sebutan datuk. Untuk Jabatan ynag paling Tertinggi diberi gelar oleh

sebutan datuk penghulu besar yang bertugas sebagai Pemimpin di sebuah kaum

atau suku yang dipimpin, bertanggungjawab dan berkewajiban memelihara

anggota kaum, suku dan nagarinya, selanjutnya dibawah dari datuk penghulu

besar yaitu datuk besar yang bertugas sebagai memberi tahu kepada datuk

penghulu besar hasil dari perjalannya, kemudian Datuk Peduko Simarajo bertugas

sebagai Pemegang Kunci Adat, apabila adat dibuka dia yang membuka kunci adat,

adapun untuk Datuk Peduko Tuan bertugas Apabila adat hilang dia yang mencari,

kalau tidak bergerak dia yang menggerakkan, selanjutnya Datuk Pakoma bertugas

untuk Pemegang martil atau penokok apabila suatu keputusan yang telah

disetujui/disyahkan datuk pakoma tinggal memukulkan penokok/martil, mereka

berlima inilah yang memiliki kekuasan di dalam suatu struktur ninik mamak yang

ada di desa Lereng Kecamatn Kuok Kabupaten Kampar dan selebihnya

dinobatkan sebagai anggota.

Adapun kegiatan yang sudah dilakukan Ninik Mamak di desa Lereng

Kecamatn Kuok Kabupaten Kampar diantara adalah berikut :

1. Penyelesaian sengketa tanah ulayat

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor: 12 Tahun 1999 tentang hak

tanah ulayat pasal 1 yang mengatakan bahwa Hak Tanah Ulayat adalah

merupakan salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang mencakup
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suatu kesatuan wilayah berupa lahan pertanahan, tumbuhan yang hidup secara liar

dan binatang yang hidup liar diatasnya.

Tanah ulayat merupakan tanah wilayah masyarakat hukum adat tertentu.

Untuk Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar sendiri Tanah Ulayat disebut juga

Pusako, ini merupakan daerah teritorial dari seseorang yang memegang gelar soko

untuk mengawasi guna kepentingan anak kemenakan. Untuk menyelesaikan

sengketa tanah ulayat dilakukan dengan cara mediasi Sebelum mediasi dilakukan

oleh Ninik-Mamak ada tahap-tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu:

Pengaduan, Pemanggilan Pihak Yang Bersengketa, Pemanggilan saksi, Menelaah

atau identifikasi kepentingan. Setelah semua tahap-tahap diatas dilakukan maka

mediasi bisa dilaksanakan dengan proses sebagai berikut: Pembukaan Oleh Mediator

selanjutnya Menyamakan pemahaman.

2. Membekali anak kemenakan tentang hukum adat.

Pentingnya membekali semua anak kemenakan tentang hukum adat.

Karena pada saat ini banyak anak kemenakan yang tidak mengerti akan hukum

adat. Jika anak kemenakan tidak mengerti dengan hukum adat bagai mana dia bisa

mengurus tanah ulayat selanjutnya jika Ninik-Mamak dalam persukuannya telah

meninggal. Karena yang akan menggantikan Ninik-Mamak tersebut adalah anak

kemenakan.
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3. Penyelesain masalah adat nikah kawin

Dalam penyelesaian masalah adat nikah kawin maksudnya adalah jika dari

salah satu dari meraka ingin menikah, maka harus mengikuti adat yang ada di

desa tersebut. Misalnya Seorang laki-laki yang berasal dari jawa ingin menikahi

seorang anak gadis yang berasal dari desa Lereng dan tidak mempunyai suku,

maka laki-laki tersebut harus mempunyai suku menurut adat yang ada di desa

Lereng dengan suku yang berbeda pula dari pasangannya.

Dalam pembangunan Desa Lereng bahwasanya masyarakat menginginkan

pemimpin informal agar dapat bekerja sama dengan pemerintah desa dalam

mengayomi dan membimbing masyarakat untuk ikut terlibat dalam perencanaan

pembangunan desa. Pemimpin informal juga harus menjadi contoh teladan yang

baik kepada masyarakat agar seorang pemimpin itu disenangi dan dapat diikuti

sarannya oleh masyarakat tersebut serta dapat memberikan ide-idenya atau

masukan-masukan  terhadap pembangunan desa.

1. Namun masih ada Ninik Mamak tidak memberi pendapat,

masukan/ide-ide dan saran-saranya dalam mensukseskan

pembangunan desa padahal mereka adalah panutan bagi

masyarakat. (Wawancara, 15 Maret 2014)

2. Dan masih ada Ninik Mamak yang tidak bekerjasama dengan

anggota masyarakat, sehingga koordinasi sesama masyarakat di

Desa Lereng ini dalam membangun daerahnya terkesan lamban.

(Wawancara, 15 Maret 2014)
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3. Kemudian masih ada Ninik Mamak yang tidak menjalankan

tugasnya dengan maksimal, sehingga dalam mensukseskan

pembangunan desa terkesan lamban. (Wawancara, 15 Maret 2014)

Dilihat dari uraian dan gejala- gejala yang ada dikemukakan tersebut maka

penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Analisis Peranan Ninik Mamak dalam Pembangunan di Desa Lereng

Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat

merumuskan permasalahan pokok Sebagai berikut: Bagaimanakah Peranan

Ninik Mamak Dalam Pembangunan Di Desa Lereng Kecamatan Kuok

Kabupaten Kampar?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas,dapat diambil Tujuan dari penelitian

adalah:

“Untuk Mengetahui Peranan Ninik Mamak dalam Pembangunan Di Desa

Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”.
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1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi kepentingan pribadi/ individu:

a. Sebagai pengembangan ilmupengetahuan khususnya didalam ilmu

Admnistrasi Negara dan menjadi dasar Konsep penelitian saya

selanjutnya.

b. Sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi dan menjadi sarjana

Admnistrasi Negara yang handal dan bermanfaat bagi masyarakat

kelak.

2. Manfaat bagi kepentingan objek yang diteliti:

a. Menjadi masukan atau informasi bagi seorang Pemuka Adat atau

Ninik Mamak terhadap Masyarakat

b. Dapat digunakan untuk mewujudkan peran seorang Pemuka adat atau

ninik mamak ditengah-tengah masyarakat dalam pembangunan di

Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar mengarah kepada

perubahan yang lebih baik.

1.5. Sistematika Penulisan

Didalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika

penulisan.
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BAB II : Telaah Pustaka

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori, Kerangka Pemikiran,

konsep operasional.

BAB III : Metodelogi Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis

dan sumber data, populasi dan sampel, Teknik pengumpulan data,

Teknik analisa data.

BAB IV: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan lokasi penelitian, keadaan geografis

luas dan batas wilayah,  jumlah penduduk, sarana pendidikan,

perekonomian serta lain-lainnya yang dapat menjelaskan tentang

desa.

BAB V : Hasil Penelitian

Pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan

hasil penelitian.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan

memberikan saran guna mendukung keberhasilan dari penelitian

tersebut.


