
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tidak dapat dipungkiri bahwa di beberapa daerah lahirlah beberapa sistem 

pemerintahan lokal yang berdasarkan kearifan di daerah tersebut karena kearifan 

lokal sudah dekat dan melekat di kehidupan masyarakat.  Apalagi Indonesia 

sebagai negara kepulauan yang luas dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa. 

Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 Indonesia memiliki 

300 etnik atau lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia. Keberagaman ini tentu juga memiliki adat istiadatnya sendiri 

yang secara langsung pun akan mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan di 

daerah tersebut. 

Adapun beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan pemerintahan 

berbasis kearifan lokal ini, seperti Sulawesi Selatan, Bali, Wakatobi, dan 

Sumatera Barat. Bahkan di Sumatera Barat kearifan lokal tersebut sudah turun-

temurun dalam sistem pemerintahannya sejak zaman nenek moyang, yang dikenal 

dengan budaya Minangkabau. 

Budaya Minangkabau di Sumatera Barat berjalan dengan filosofi “Adat 

basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah” yang artinya “Adat berlandaskan 

agama, agama berlandaskan Kitab Allah (Al-Quran)”. Prinsip inilah yang terus 

terimplementasi dalam masyarakat Sumatera Barat sejak zaman dahulu hingga 

saat ini.  
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Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) (2002:22) 

mengemukakan bahwa dalam Tambo sebagai suatu sejarah tradisional 

Minangkabau dijelaskan bahwa alam Minangkabau secara geografis terdiri dari 

dua wilayah utama, yaitu kawasan Luhak nan Tigo dan Rantau. Luhak nan Tigo 

terletak di daerah pedalaman yang merupakan asal usulnya masyarakat 

Minangkabau. Dikarenakan terletak di pedalaman, maka Luhak nan Tigo juga 

disebut sebagai daerah darek atau darat, maksudnya adalah kawasan pusat atau 

inti kawasan Minangkabau itu sendiri. Sesuai dengan namanya, Luhak nan  Tigo 

memiliki tiga bagian kawasan, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 

Limo Puluah Koto. Sedangkan Rantau adalah daerah pinggir di sekitarnya atau 

daerah yang mengelilingi daerah darek. Pada mulanya Rantau merupakan daerah 

tempat orang-orang dari daerah darek merantau. Akhirnya Rantau terus 

berkembang menjadi menjadi pemukiman yang terpisah dari daerah pusat, Akan 

tetapi daerah ini masih memiliki kultur yang sama dengan kawasan pusat, 

sehingga pun berlaku adat yang sama pula yang disusun oleh Datuak Parpatiah 

nan Sabatang dan datuak Katumanggungan (penghulu dan pemuka adat pertama 

suku Minangkabau).  

Hingga saat ini setiap aspek kehidupan masyarakat Miangkabau yang 

termasuk juga sistem pemerintahan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat tersebut. 

Maka di Sumatera Barat pun mempunyai bentuk dan sistem pemerintahan yang 

unik dibandingkan dengan daerah-daerah lain pada umumnya, yaitu pada tingkat 

Desa di sana justru mengenal sistem pemerintahan Nagari. 
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Pemerintah Sumatera Barat kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah 

(PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Nagari sebagai aturan lanjutan dan deatail dari Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2004 (sekarang UU Nomor 9 Tahun 2015).  

Secara administratif pemerintahan, Nagari berada di bawah kekuasaan 

kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten. 

Akan tetapi nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika dari 

struktur pemerintahan kota. Berbeda dengan kelurahan dan desa, nagari memilki 

hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Atau bisa dikatakan nagari adalah 

sebuah republik mini. 

Saat ini jumlah keseluruhan nagari di Sumatera Barat adalah sebanyak 648 

nagari. Tersebar di 11 kabupaten, diantaranya Pesisir Selatan solok, Solok 

Selatan, Dharmasraya, Sijunjung, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman, 

Pasaman Barat dan Lima Puluh Kota. Khususnya di Kabupaten Kepulauan 

Mentawai sistem pemerintahan terendah berbentuk desa karena di sana tidak 

menganut budaya Minangkabau. Dan untuk wilayah administratif kota seperti 

Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Sawahlunto, Pariaman, Solok, dan Padang 

Panjang sistem pemerintahan terendahnya berbentuk kelurahan dan desa. 

Khusus di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat 79 nagari yang tersebar 

di 13 wilayah kecamatan. Di Kabupaten ini maka dilegalkanlah dalam PERDA 

Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari 

yang setelah itu direvisi dengan PERDA Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 

Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari. Sistem Pemerintahan Nagari 
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dilaksanakan oleh Wali Nagari sebagai pimpinan eksekutif dan dibantu oleh 

Badan Permusyawaratan (BAMUS) sebagai lembaga legislatif dan lembaga 

lembaga-nagari lainnya berdasarkan PERDA yang diuraikan di atas.  

Kemudian apabila kita telusuri dan melakukan beberapa komparasi antara 

sistem Pemerintahan Nagari dan sistem Pemerintahan Desa, memang terdapat 

berbagai perbedaan mulai dari konsep hingga pelaksanaannya. Di struktur 

pemerintahannya, Nagari terdapat kepala Nagari (Wali Nagari) yang dipilih secara 

kolektif oleh kaum yang dikalsifikasikan dengan suku-suku (masyarakat) di 

Nagari tersebut yang utamanya adalah untuk bagaimana para penghulu tersebut 

dalam menata kaumnya secara adat maupun aturan umum. Sedangkan dalam 

sistem Pemerintahan Desa, seorang kepala Desa dipilih langsung oleh 

masyarakatnya yang mana masyarakat yang sangat majemuk dan heterogen.  

Berdasarkan PERDA Sumbar Nomor 2 Tahun 2007 di atas struktur 

Pemerintahan Nagari terdiri dari penghulu, manti, malin, dan dubalang dengan 

tugasnya masing-masing dimana penghulu mengontrol jalannya adat, malin (alim 

ulama) di bidang syarak (agama), manti (cerdik pandai) sebagai pembantu Wali 

Nagari dengan pemeikiran-pemikirannya yang bijak, dan dubalang dalam 

menjaga keamanan Nagari. Sedangkan Pemerintaha Desa berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seorang Kepala desa dibantu oleh 

perangkat-perangkat secara administratif seperti Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) sebagai pengawas dan penyaluraspirasi masyarakat, Sekretaris Desa 

membantu administrasi dan kesekretariatan, dan dibantu juga oleh beberapa 

Kepala Urusan serta Kepala Dusun. 
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Dari segi pengalokasian wilayah, masyarakat nagari mengalokasikan 

wilayah-wilayahnya sesuai dengan fungsinya seperti khusus pemukiman 

penduduk, pertanian, lapangan olahraga dan sebagainya. Sedangkan desa tidak 

mempunyai alokasi wilayah yang tetap. Mekanisme wilayah di desa cenderung 

bergantung kepada penggunaan oleh pemilik tanah. 

Berdasarkan pemaparan di atas dan melihat kenyataan di lapangan, maka 

sebagai pembanding dapat kita uraikan perbedaan antara sistem Pemerintahan 

Nagari dan Sistem Pemerintahan Desa sebagai berikut: 

Tabel 1. 1  Perbedaan Sistem Pemerintahan Nagari dan Sistem 

Pemerintahan Desa 

 Pemerintahan Desa Pemerintahan Nagari 

Struktur dan 

Orientasi 

Hierarkis Demokratis 

Interaksi sempit Resiprokal (dua arah) 

Multilevel Lebih sedikit level 

Manajemen yang mengatur Manajemen yang memimpin 

Ketergantungan internal 

yang ruwet 

Ketergantungan internal yang 

minimal 

   

   

   

 
  

   

 Pemerintahan Desa Pemerintahan Nagari 

Sistem 

Pendekatan top-down Pendekatan bottom-up 

Tergantung pada beberapa 

sistem informasi kerja 

Tergantung pada sistem 

informasi 

Distribusi informasi terbatas 

pada para eksekutif 
Distribusi informasi yang luas 

Memberi pelatihan 

manajemen dan sistem 

dukungan hanya pada top 

manajer 

Memberi pelatihan manajemen 

dan sistem dukungan pada 

perangkat 

 

 

 

Dimobilisai Komunal 

Dikomandokan Spontan 

Cenderung feudal Egaliter 
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Budaya 

Organisasi 

Orientasi ke dalam Orientasi kedalam dan keluar 

Tersentralisasi Memberdayakan 

Lambat mengambil 

keputusan 
Cepat mengambil keputusan 

Realistis-ideologis Terbuka dan berintegrasi 

Kurang berani mengambil 

resiko 
Berani mengambil resiko 

Versi budaya Jawa Versi budaya Minangkabau 

(Sumber: Agustina, Annisa. “Perbedaan Desa dan Nagari” 1 Januari 2017, 

http://annisaagustin24.blogspot.co.id/2017/01/perbedaan-desa-dan-nagari.html) 

 

Sistem pemerintahan seperti ini sebenarnya menjadi modal dan potensi 

yang sangat besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance), dan membawa masyarakat kepada taraf kehidupan yang semakin 

baik pula. Dikarenakan dalam konsepnya pemerintahan Nagari mengedepankan 

norma dan nilai-nilai luhur dari ajaran adat Minangkabau. Nilai-nilai dan norma 

tersebut menjadi pegangan mulai dari perencanaan, hingga implementasi usaha 

mencapai visi pemerintahan.  

Namun lembaga-lembaga Nagari dalam menjalankan tugasnya masih 

tumpang tindih pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing 

akibat kurang jelasnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga tersebut dalam 

menyelenggarakan pemerintahan. Padahal seyogyanya lembaga-lembaga Nagari 

dapat sinkron dan saling melengkapi. Intinya saling mengingatkan antar 

penyelenggara pemerintahan nagari agar pemerintahan dapat berjalan dengan 

baik, terkontrol, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (Nora, 

2009: 12). 

Salah satu lembaga dalam lingkup sistem pemerintahan Nagari adalah 

Kerapatan Adat Nagari (KAN), adalah sebuah lembaga adat Minagkabau di 

http://annisaagustin24.blogspot.co.id/2017/01/perbedaan-desa-dan-nagari.html
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tingkat Nagari yang fokus bertugas penjaga dan pelestari adat dan budaya 

Minangkabau itu sendiri (LKAAM, 2002:53). Namun berdasarkan PERDA 

Nomor 2 Tahun 2007, bahwa peran KAN hanya sebagai pedoman bagi 

kebijaksanaan yang akan diambil oleh Pemerintahan Nagari. Oleh karena itu 

kedudukan KAN yang tidak begitu jelas mengakibatkan lemah fungsi di Nagari.  

Kemudian berdasarkan survei peneliti dan wawancara dengan Dt. Rajo 

Malikan nan Panjang, Ketua Kerapatan Adat Nagari Mungo pada 15 Juni 2017, 

permasalahan di atas berbuntut dan saling berhubungan dengan permasalahan-

permasalahan lainnya. Secara internal, minimnya pengetahuan sumber daya 

aparatur Nagari Mungo tentang sistem pemerintahan Nagari mengakibatkan 

buruknya administrasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Di sisi lain. 

aparatur KAN juga dinilai tidak begitu ahli dalam urusan dinamika pemerintahan 

dan keorganisasian. 

Dalam berperan sebagai suatu kebijakan, KAN Mungo dimana berposisi 

hanya sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam mengambil keputusan dan 

melaksanakan suatu kebijakan. Berdasarkan pengalaman empiris dan yang 

peneliti alami langsung, hal tersebut juga berdampak terhadap KAN di Nagari 

Mungo. Yaitu tugas memperhatikan, menjaga, dan mengembangkan nilai-nilai 

adat kepada anak kemenakan serta pembinaan kehidupan sosial masyarakat 

kurang terlaksana dengan baik. Sehingga dari segi pemerintahan dan kebijakan 

pemerintahan  Nagari, nilai-nilai adat istiadat pun sudah tidak terlalu kental di 

dalamnya. Tidak ada hal mencolok yang menunjukkan bahwa pemerintahan 
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Nagari Mungo berbasis kearifan lokal Minangkabau dengan falsafah adat basandi 

syara’, syara basandi Kitabullah.  

Filosofi adat basandi syara’, syara basandi kitabullah jarang digunakan 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Mungo sekaligus mengakibatkan 

memudarnya nilai adat istiadat dalam Nagari tersebut. Apabila hal ini terus terjadi, 

tentu akan berbahaya terhadap kelestarian prinsip-prinsip pemerintahan yang lama 

terbangun sejak zaman nenek moyang masyarakat Minangkabu ini.  

Sebagai alat komunikasi, walaupun KAN berhak menyampaikan 

pandangannya kepada Pemerintahan Nagari, Koordinasi antara Pemerintahan 

Nagari Mungo (Wali Nagari) dengan KAN pun masih lemah. Kerjasama antara 

kedua lembaga ini bahkan tidak begitu terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. 

Seperti berjalan masing-masing, keduanya memang tidak memilki program 

unggulan sebagai bentuk kerjasama dalam pembangunan Nagari Mungo. Apalagi 

di Nagari Mungo sendiri belum ada regulasi yang jelas mengatur bentuk, peran. 

dan kewenangan KAN dalam mengintervensi sistem pemerintahan Nagari.   

Dilihat dalam praktiknya ternyata KAN di Nagari Mungo kurang kuat dan 

posisinya menggantung. Hal ini karena berbagai tugas dan fungsi Niniak Mamak 

yang sebelumnya ada dalam Pemerintahan Nagari sekarang seolah diambil alih 

oleh Wali Nagari. KAN sering pula kalah wibawa dan pengaruh dengan 

Pemerintahan Nagari, bahkan diantara kedua lembaga ini sering terjadi perrtikaian 

dalam memecahkan masalah terutama dalam sengketa tanah pusako (tanah ulayat) 

Hal ini disebabkan oleh tidak utuhnya Tungku Tigo Sajarangan (niniak mamak, 

alim ulamo, dan cadiak pandai).    
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Dimata masyarakat, KAN Nagari Mungo masih lemah dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan survei peneliti dan 

wawancara dengan Dt. Rajo Malikan nan Panjang, Ketua Kerapatan Adat Nagari 

Mungo pada 15 Juni 2017. Hal ini membuat KAN tidak terlalu di mendapat 

simpati dan apresiasi dari masyarakat Nagari Mungo dalam perannya sebagai 

strategi (mengambil simpati dan dukungan masyarakat). Apalagi KAN Mungo 

dianggap kurang mampu dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat Nagari di 

wilayah Gunung Sago yang telah berlangsung lama sejak periode awal 

kemerdekaan. Dalam perannya sebagai alat penyelesaian sengketa. Lambannya 

peneyelesaian sengketa membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk 

memanfaatkan tanah pusaka Nagari tersebut. 

Dan dengan adanya permasalahan-permasalahan  ini yang mana KAN 

diharapkan  sebagai terapi, sebagai upaya “mengobati” masalah-masalah 

psikologis sosial masyarakat dan pengakuan akan kewajiban dan tanggung jawab 

mereka  dalam masyarakat. Pengembangan mental dan kualitas sumber daya 

manusia di Nagari Mungo berdasarkan pengalaman empiris dan survey langsung 

dari peneliti dimana masih terdapat masalah-masalah sosial di Nagari Mungo 

seperti implementasi  nilai-nilai luhur istiadat itu sendiri yang juga berdampak 

terhadap permasalahan sisi religius, kesopanan, kecerdasan bersikap, hingga 

tindak kenakalan anak-anak Nagari. KAN seharusnya mampu mengoptimalkan 

juga peran masyarakat Nagari dalam konteks sosial masyarakat itu. 

Mengacu kepada fenomena dan permasalahan-permasalahan yang terjadi 

di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran 
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Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Sistem Pemerintahan Nagari Mungo 

Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota”.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

teridentifikasi masalah-masalah berikut: 

1. Memudarnya nilai-nilai adat Minangkabau dalam sistem Pemerintahan 

Nagari Mungo. 

2. Tumpang tindihnya lembaga-lembaga Nagari Mungo dalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

3. Dilihat dalam praktiknya kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di 

Nagari Mungo kurang kuat dan posisinya menggantung 

4. Minimnya kualitas sumber daya aparatur Kerapatan Adat Nagari (KAN) 

dan Pemerintahan Nagari Mungo. 

5. Lemahnya peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Mungo sebagai 

suatu kebijakan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 

6. Lemahnya koordinasi antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan 

Pemerintahan Nagari Mungo sebagai suatu alat komunikasi. 

7. Masih terdapat sengketa yang belum terselesaikan oleh KAN Nagari 

Mungo. 

8. KAN Mungo belum maksimal dalam menyelesaikan masalah sosial dalam 

masyarakat sebagai suatu terapi. 

9. KAN Nagari Mungo tidak terlau mendapat simpati dan dukungan 

masyarakat. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana profil Kerapatan Adat Nagari (KAN) Mungo ? 

2. Bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem 

Pemerintahan Nagari Mungo ? 

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat peran Kerapatan Adat 

Nagari (KAN) dalam sistem Pemerintahan Nagari Mungo ? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kerapatan Adat 

Nagari (KAN) dalam sistem pemerintahan Nagari Mungo. Secara khusus, dapat 

diuraikan menjadi: 

1. Untuk mengetahui bagaimana profil Kerapatan Adat Nagari (KAN) 

Mungo.  

2. Untuk mengetahui bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam 

sistem Pemerintahan Nagari Mungo. 

3. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat   peran 

Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem pemerintahan Nagari Mungo. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan 

sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu 

administrasi publik. 
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b. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya pengembangan ilmu 

pengetahuan yang terkait dalam permasalahan yang diteliti. Artinya 

setiap hasil yang didapatkan dalam penelitian ini dapat dikembangkan 

kembali menjadi suatu konsep sebagai referensi dimasa mendatang. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan 

masukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan tata pemerintahan 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sistem 

penampung aspirasi masyarakat itu sendiri dalam memperbaiki taraf 

kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. 

c. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam upaya melestarikan 

dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur dari adat istiadat Minangkabau 

di berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

 

F. Kerangka Berpikir 

Peran merupakan aspek yang dinamis dari suatu kedudukan atau status. 

Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 1989 : 234). 

Kemudian mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), 

mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut : 
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1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa 

peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan. 

2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran 

merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public 

support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan 

kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan 

dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas. 

3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen 

atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses 

pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran 

bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga 

pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang 

bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel. 

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai 

suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha 

pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang 

melandasi persepsi ini dalah bertukar pikiran dan pandangan dapat 

meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa 

ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess). 

5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya 

“mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya 

perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan 

perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat. 
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Dalam sistem pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, terdapat suatu 

lembaga yang bernama Kerapatan Adat Nagari (KAN). yaitu lembaga perwakilan 

permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang sudah ada  dan diwarisi 

secara turun temurun di tengah masyarakat nagari (Hakimi, 2010:90). Sebenarnya 

secara praktiknya lembaga ini sudah ada sejak zaman nenek moyang 

Minangkabau dimana saat itu diberlakukannya hanya huku adat.  Sebagai bukti 

yaitu adanya Rumah Gadang dan balai adat milik Nagari sebagai tempat 

bermusyawarah. Dengan kata lain suatu lembaga adat Minangkabau di tingkat 

nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. 

Kemudian dipertegas lagi oleh pemerintah dalam PERDA Provinsi 

Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan 

Pelestarian Nilai Budaya Mingkabau, menjelaskan bahwa:  

“Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga 

Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun 

temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta 

menyelesaian perselisihan sako dan pusako.” 

 

KAN terdiri dari 4 (empat unsur) yang dalam istilah Minangkabau disebut 

Nan Ampek Jinih (unsur empat jenis), diantaranya: 

1. Para penghulu atau datuk dari setiap suku 

2. Manti, berasal dari kalangan intelektual (cadiak pandai) 

3. Malin, berasal dari kalangan alim ulama 

4. Dubalang, menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat 
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Seorang anggota KAN adalah seorang laki-laki, yang mana di 

Minangkabu kedudukannya sebagai mamak. Maka mamak dalam pepatah adat 

pun dijelaskan tugasnya: 

Kaluak paku kacang balimbing 

Tampuruang lenggang-lenggangkan 

Baok menurun ka saruaso 

Tanamlah siriah jo ureknyo 

Anak dipangku kamanakan dibimbing 

Urang kampuang dipatenggakan 

Tenggang Nagari jan binaso 

Tenggang sarato jo adatnyo 

 

 

(Keluk paku kacang belimbing 

Tempurung ayun-ayunkan 

Bawa menurun ke Saruaso 

Tanamlah sirih dengan akarnya 

Anak dipangku kemenakan dimbimbing 

Orang kampung ditenggang juga 

Tenggang Nagari jangan binasa  

Tenggang beserta dengan adanya) 

 

Jadi wewenang penghulu dari zaman dulu utamanya adalah memelihara 

anak kemenakan serta jorong dan Nagari untuk mencapai kehiduapan adil dan 

makmur secara lahir maupun batin. Apabila hal ini berjalan dengan baik di setiap 

Nagari di Sumatera Barat dan dipatuhi oleh semua masyarakat, dengan otomatis 

tentulah tujuan nasional ikut tercapai. 

Berdasarkan PERDA Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 

menjelaskan bahwa sebagai organisasi, KAN wewenang sebagai berikut: 

1. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran dalam 

pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama kemasyarakatan 

dan kebudayaan. 

2. Mengurus urusan hukum adat istiadat dalam Nagari. 



16 

 

 

3. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap segala 

sesuatu yang bersangkutan dengan harta kekayaan masyarakat, suku, 

dan Nagari. 

4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat 

Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan 

mengembangan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan 

Minangkabau pada khususnya. 

5. Menjaga memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk 

kesejahteraan Nagari. 

6. Menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat internal seperi 

sengketa tanah pusako, sengketa antar kaum dan lain-lain. 

Dan berdasarkan PERDA yang sama, peran dari KAN adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang yang berkaitan dengan adat 

sehubungan dengan sako dan pusako. 

2. Menyelesaikan perkara-perkara adat istiadat. 

3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap 

anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan 

hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat. 

4. Mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya 

melestarikan budaya dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. 
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5. Mengintervensi, memelihara, menjaga dan mengurus serta 

memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat nagari. 

6. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum 

menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, bejenjang naik 

bertangga turun yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari serta 

memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah masyarakat Nagari 

dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat 

kegotongroyongan. 

7. Mewakili Nagari dan bertindak atas nama dan untuk Nagari atau 

masyarakat hukum adat Nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam 

dan di luar peradilan untuk kepentinga dan hal-hal yang menyangkut 

dengan Nagari. 

Di sisi lain, sistem menurut Mc. Leod dalam Yakub (2012:1) 

mendefenisikan sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan tujuan 

yang sama untuk mencapai tujuan. Sistem juga merupakan suatu jaringan kerja 

dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegian dalam mencapai tujuan tertentu. 

Secara historis pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem 

pemerintahan tradisional  di Sumatera Barat  yang dipimpin oleh penghulu-

penghulu yang memiliki kewenangan sama dalam sebuah kerapatan adat. 

Penghulu-penghulu tersebut dibantu oleh para manti (cerdik pandai), malin (alim 

ulama), dan dubalang (keamanan). Kondisi ini terus berjalan beriringan dengan 
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sejarah Indonesia mulai dari zaman kerajaan, zaman kolonial, pasca kemerdekaan 

hingga sekarang. Karenanya Nagari mengalami pergeseran menyesuaikan dengan 

aturan formal tata pemerintahan yang berlaku di Indonesia terutama peraturan 

tentang desa (sekarang UU Nomor 6 Tahun 2014). Sehingga sekarang 

Pemerintahan Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari.   

Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah yang di daerah lain 

pada umumnya berbentuk Pemerintahan Desa adalah suatu kesatuan masyarakat 

hukum adat Minangkabau. Dalam otonomi daerah terdiri dari himpunan beberapa 

suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu mempunyai kekayaan 

sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan 

pemerintahnya yang telah diatur dalam PERDA  Provinsi Sumatera Barat Nomor 

2 Tahun 2007. 

Sesuai dengan PERDA nomor 2 tahun 2007 di atas, pada pasal 13 

Pemerintah Nagari terdiri atas Wali Nagari dan Perangkat Nagari.  Perangkat 

Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

1. Sekretariat Nagari; 

2. Jorong/Korong/Kampuang;dan  

3.  Parik Paga Nagari;  

Sekretariat Nagari sebagaimana dimaksud terdiri dari Sekretaris Nagari 

dan paling banyak 3 (tiga) Kepala Urusan. Kemudian pembentukan Organisasi 

dan Tatakerja Perangkat Nagari diatur dengan Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Sebagai pemimpin tertinggi di tingkat Nagari, Wali Nagari dalam 

melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang : 

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari; 

2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari atas   

persetujuan pimpinan KAN; 

3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Kekayaan 

Nagari; 

4. Menetapkan Peraturan Nagari; 

5. Menetapkan APB-Nagari; 

6. Membina kehidupan masyarakat Nagari; 

7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Nagari; 

8. Membina dan meningkatkan perekonomian Nagari serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari; 

9. Mengembangkan sumber pendapatan Nagari serta mengusulkan 

dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari; 

10. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Nagari; 

11. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 

12. Mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif; 

13. Mewakili Nagari di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 
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14. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam tradisi masyarakat nagari di Minangkabau, demokrasi 

diinstitusionalisasikan melalui institusi rapek (rapat/musyawarah) sebuah dewan 

musyawarah mufakat untuk mencari, merumuskan dan menentukan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan kehiduppan masyarakat (rapek nagari/rapek jorong/ rapek 

kaum/ rapek suku/rapek paruilk). Dengan pola yang dikembangkan adalah pola 

sakato-samufakaik (sekata-semufakat). 

Bagi orang Minangkabau, Nagari tidak hanya sebatas identitas kultural 

saja tetapi juga menjadi institusi politik dimana masyarakat seharusnya dapat 

mencurahkan aspirasi-aspirasi dalam rangka membangun Nagarinya sendiri. 

Maka dalam sistem yang berjalan ini dapat disimpulkan bahwa Nagari juga 

merupakan wujud dari implementasi desentralisasi otonomi daerah dan demokrasi 

lokal. 

Keyakinan tentang desentralisasi dan demokrasi lokal menurut Mudrajat 

Kuncoro (2005:217), bahwa Nagari dapat dipahami dengan kerangka 

pemerintahannya sendiri yang berbasis self governing community. Artinya Nagari 

mempunyai otonomi (kemandirian) dalam membangun organisasi kekuasan dan 

pepemrintahan sendiri, keleluasaan mengambil keputusan lokal, mengelola 

pemerintahan seghari-hari secara mandiri, mengolah sumber daya lokal sendiri, 

mengelola interaksi soasial, mempunyai pola manajemen konflik dan sistem 

peradilan sendiri.  
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Self-governing community pada prinsipnya telah lama hidup dan 

berkembang di dalam masyarakat Minangkabau sebelum Nagari diintegrasikan ke 

dalam negara yang dikerangkai oleh aturan adat. Mengikuti hukum nasioanal, 

self-governing community berarti sebagai bentuk kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai hak dan kewenangan sesuai asal-usulnya. 
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(Sumber : PERDA Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tetang Pemerintahan 

Nagari) 

Gambar 1. 1  Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari 

 

 Sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya dan mengacu kepada 

srtruktur Pemerintahan Nagari khususnya di Kabupaten Lima Pulu Kota di atas, 

maka dalam sistem Pemerintahan Nagari diperlukan adanya peran lembaga 

Kerapatan Adar Nagari (KAN) sebagai pengontrol dan penjamin berlangsungnya 

sistem Pemerintahan Nagari yang dicita-citakan.  

 Berdasarkan pemaparan di atas, KAN sebenarnya diharapkan mampu 

menjalankan perannya sebagaimana yang telah diatur dalam PERDA Nomor 2 

Tahun 2007. Dan kemudian kita dapat mengukur keberhasilan KAN ini dengan 
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apabila telah terciptanya suatu fakta ideal pada KAN itu sendiri. Yaitu, petama, 

KAN yang mampu bersikap bijaksana dengan melahirkan suatu kebijakan yang 

tepat dan baik untuk dilaksanakan dalam rangka memecahkan permasalahan-

permasalan yang ada di Nagari. 

 Kedua, KAN berkoordinasi dengan baik dengan Nagari dalam memberi 

informasi dan pemikiran dalam proses pengambilan keputusan. Tentunya 

masukan tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan 

yang responsif dan responsibel.  

 Ketiga, mampu meredam dan menyelesaikan sengketa atau konflik secara 

mufakat dengan nilai-nilai musyawarah. Dengan cara penyelesaian ini dapat 

menciptakan adanya saling pengertian, toleransi, serta mengurangi rasa ketidak 

percayaan di tengah masyarakat.  

 Keempat, dengan terimplementasikan peran KAN berdasar aturan-aturan 

yang berlaku, maka adanya upaya “mengobati” masalah masalah psikologis 

masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), 

tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting 

dalam masyarakat. Sehingga yang kelima, KAN pun mendapatkan simpati dan 

dukunagn dari masyarakat dalam membangun Nagari. Karena keputusan dan 

kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan 

baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas 

 Dalam penelitian ini memfokuskan pada peran Kerapatan Adat Nagari 

(KAN) dalam sistem Pemerintahan Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten 
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Lima Puluh Kota. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan ke 

dalam bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran 

 

Kerapatan Adat Nagari (KAN) 

Peran KAN (PERDA Sumbar Nomor 2 Tahun 2007  

1. Mengurus dan mengelola adat  

2. Menyelesaikan perkara-perkara adat 

istiadat. 

3. Memberikan kekuatan hukum menurut 

adat 

4. Mengembangkan kebudayaan 

masyarakat Nagari  

5. Mengurus dan memanfaatkan kekayaan 

Nagari  

6. Membina dan mengkoordinir 

masyarakat hukum adat  

7. Mewakili Nagari dalam segala 

perbuatan hukum  

Sistem Pemerintahan Nagari 

Faktor  

Pendukung  
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