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ABSTRAK 
 

Dalam menyikapi momentum Otonomi Daerah,  Pemerintah Daerah Sumatera 

Barat melalui  Perda No. 09 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 

Nagari,  telah menyelaraskannya dalam bentuk “Kembali pada sistem 

Pemerintahan Nagari”. Sesuai  dengan Perda   tersebut pada pasal 1 G, nagari 

sebagai   pemerintahan terendah  berhak  menyelenggarakan sistem 

pemerintahannnya  sendiri.  Akan  tetapi,  pemberlakuan  sistem   pemerintahan 

nagari yang relatif baru (2 tahun) tentu menyebabkan terjadinya perombakan 

aparatur  pemerintahan,  dan  rata-rata  mereka  adalah  orang  baru  di  bidang 

pemerintahan.   Otomatis  pengalaman  aparatur  pemerintahan  nagari  kurang 

memadai.  Hal   ini diperkuat lagi   dengan kenyataan bahwa resisitensi 

pemerintahan nagari yang berjalan selama 2 tahun lemah, ditandai dengan  tidak 

dilengkapinya nagari  dengan peraturan nagari  (Pernag). Fenomena ini terjadi 

di Nagari Baringin di Kabupaten Tanah Datar. Padahal, pemerintahan yang bisa 

menampung kebutuhan (need assesment) masyarakat, adalah pemerintahan legal 

/formal. Wujud dari kemutlakan  pemerintahan yang legal/formal tersebut adalah 

dengan adanya undang-undang/Pernag yang  mau tidak mau harus dimiliki oleh 

pemerintahan nagari  Baringin. Berangkat dari permasalahan diatas, tim PKM 

mengadakan   pengabdian   masyarakat   di   nagari   tersebut   dengan   harapan 

pemerintahan  Nagari  Baringin  mampu  melahirkan  produk  hukum  yang  bisa 

mengikat semua masyarakat. Dalam pelaksanaan program pengabdian 

masyarakat,  Tim  PKMM  menggunakan  metode   Androgogi   sebagai  bentuk 

pembelajaran  bagi  orang-orang  dewasa.  Hasil  dari   pelaksanaan  program 

pengabdian masyarakat ini adalah: Pertama, adanya peningkatan  pemahaman 

masyarakat khususnya Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintah dan menyadari betapa perlunya peraturan nagari 

dalam   mendukung  setiap  program  pemerintahan  nagari.  Kedua,  aparatur 

pemerintahan nagari  termotivasi untuk membangun nagarinya kembali bahkan 

Wali Nagari Baringin bersama-sama dengan aparatur lainnyanya (Pionir) akan 

membentuk Assosiasi Wali Nagari Se-Kabupaten Tanah Datar (AWN Kab. Tanah 

Datar).  Ketiga,  Pemerintahan  Nagari  Baringin  sudah   merancang  beberapa 

peraturan  nagari  seperti  Pernag  Anggaran  Belanja  dan  Pendapatan  Nagari 

(APBN),  Pernag  Pemberantasan  Penyakit  Masyarakat  dan  Peraturan  Nagari 

Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban. Dengan adanya Pernag sebagai produk 

hukum nagari  dan sikap kritis masyarakat tentang pelaksanaan pemerintahan 

nagari, inilah sebagai buffer kemapanan penyelenggaraan pemerintahan nagari. 

 
Kata kunci: otonomi daerah, pemerintahan Nagari, peraturan Nagari 
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PENDAHULUAN 
 

Momentum Otonomi Daerah, sebagaimana dimuat pada UU No. 32 Tahun 

2004 mereposisi penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih representatif 

dan akuntabel  menuju kemapanan demokratisasi ranah politik lokal. Tentunya, 

daerah  akan  memiliki  peluang  lebih  luas  dalam  mengembangkan  kreativitas 

daerah  dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita  pembangunan  daerahnya  (Bagir: 

1994). Untuk  itu,  kesiapan  pemerintah  berotonomi  adalah  sebuah  kemutlakan 

(Saldi: 2001). Kesiapan tersebut meliputi kesiapan sumber daya manusia (SDM), 

sumber daya alam (SDA)  dan  kesiapan finansial. Salah satu bentuk kesiapan 

sumber daya manusia adalah kesiapan  pemerintah daerah selaku eksekutif daerah 

dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang mapan. Dalam menyikapi 

hal demikian,  Pemerintah Daerah Sumatera Barat   melalui Perda No. 09 Tahun 

2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, telah menyelaraskannya  dalam 

bentuk “Kembali pada sistem Pemerintahan Nagari” 

Sesuai dengan Perda No. 09 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Nagari pada pasal 1G disebutkan bahwa nagari merupakan kesatuan 

masyarakat hukum adat dalam daerah, yang mempunyai wilayah tertentu, disertai 

dengan batas-batas  wilayah, mempunyai harta kekayaaan   dan berhak mengatur 

rumah  tangganya  dan  memilih  pimpinan  pemerintahan  sendiri.  Akan  tetapi, 

pemberlakuan  sistem  pemerintahan  nagari  yang  relatif  baru  (2  tahun)  tentu 

menyebabkan terjadinya perombakan aparatur pemerintahan, dan rata-rata mereka 

adalah  orang  baru  di  bidang  pemerintahan.  Otomatis  pengalaman   aparatur 

Pemerintahan Nagari Baringin kurang memadai. Hal ini diperkuat lagi dengan 

kenyataan bahwa resistensi pemerintahan nagari yang berjalan selama 2 tahun 

lemah, dengan  fakta bahwa ternyata nagari tidak dilengkapi dengan Peraturan 

Nagari  (Pernag). 

Fenomena ini terjadi di Nagari Baringin sebagai salah satu dari 75 nagari 

yang  berada  di  Kabupaten  Tanah  Datar,  kabupaten  ini  juga  dikenal  sebagai 

kabupaten terbaik pelaksana  Otonomi Daerah. Pemda bersangkutan juga telah 

menyikapi momentum Otonomi ini dengan melahirkan Perda No. 17 Tahun 2001. 

Perda tersebut juga memberikan gambaran umum tentang efektifitas pemerintahan 

nagari. Jadi, Nagari Baringin yang berada di Kab. Tanah Datar tidak dilengkapi 

Pernag dalam penyelenggaraan pemerintahan nagarinya. Padahal, sistem 

pemerintahan  yang  bisa  menampung  kebutuhan  (need  assesment)  masyarakat, 

adalah pemerintahan legal/formal. Wujud dari kemutlakan pemerintahan yang 

legal/formal tersebut adalah dengan adanya undang-undang/Pernag yang  mau 

tidak mau harus dimiliki oleh pemerintahan nagari. Berangkat dari permasalahan 

diatas,  kami  mengadakan  pengabdian  masyarakat  di  nagari  tersebut  dengan 

harapan Pemerintahan Nagari  Baringin mampu melahirkan produk hukum yang 

bisa mengikat semua masyarakat nagari. 

Pada skala teoritis, sistem pemerintahan nagari memprasyaratkan adanya 

hal-hal sebagai berikut : 

Sebagai daerah  otonom  harus  memiliki  aturan  sendiri  sebagai  legitimasi 
kegiatan yang diselenggarakan pada masyarakat. 

Peraturan Nagari (Pernag) adalah otoritas, tugas pokok dan fungsi pemerintah 

nagari. 

Tanpa Peraturan Nagari (Pernag), keleluasaan pemerintahan nagari bertindak 

menjadi terbatas. 
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Peraturan Nagari (Pernag) yang diterapkan harus sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat,  dalam  artian  pembuatan  Pernag  harus  melibatkan  masyarakat 

secara langsung ataupun tidak. 

Kebutuhan Pernag sebagai produk hukum nagari akan dijadikan sebagai 

landasan  formal/yuridis  bagi  pemerintahan  nagari  dalam  menyelenggarakan 

sistem  pemerintahan  nagari  (Modul  SPDN  Ilmu  Politik).  Ditambahkan  pula, 

pengalaman serta tingkat pendidikan aparatur Pemerintahan Nagari Baringin yang 

relatif rendah, dari hasil survey yang dilakukan oleh Tim PKMPM Unand tanggal 

5 Mei 2005 ternyata faktor tersebut sangat mempengaruhi kinerjanya. Hal ini 

terlihat dari kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan nagari tentang sistem, 

peran   dan   fungsi   aparatur   pemerintahan   dalam   menyelenggarakan   sistem 

pemerintahan nagari (Supriyadi: 2003). Tak terkecuali, betapa pentingnya Pernag 

bagi nagari menjadi terabaikan oleh aparatur pemerintahan nagari. 

Berangkat  dari  permasalahan  di  atas,  perlu  kiranya  suatu  pemahaman 

tentang   penyelenggaraan   sistem   pemerintahan   nagari   dan   kebutuhan   akan 

pentingnya  Peraturan  Nagari  (Pernag)  bagi  Nagari  Baringin.  Pernag  sebagai 

produk hukum nagari yang akan menjadi landasan kebijakan pemerintahan Nagari 

dan bersifat mengikat seluruh komponen masyarakat nagari Baringin (Nurkasiah: 

2004). Dengan  adanya  program  pengabdian  masyarakat  ini  diharapkan  akan 

meningkatkan kemampuan pemerintahan nagari dalam menyusun peraturan nagari 

yang ditekankan pada  penguatan peran masyarakat dalam menyusun peraturan 

nagari. 

 
METODE PENELITIAN 

 

Program ini  dilaksanakan  di  Nagari  Baringin  Kec.  Lima  Kaum.  Dalam 

pelaksanaannya,  menggunakan  metode  Androgogi  dengan  melibatkan  tokoh 

masyarakat  dan  aparatur  pemerintahan  Nagari  Baringin.  Dengan  metode  ini, 

stakeholder dijadikan  sebagai teman diskusi guna memotivasi dalam memahami 

penyelenggaraan sistem pemerintahan nagari  yang akuntabel dan representatif. 

Metode  Androgogi  dilakukan  dengan  cara  mempertemukan  para  stakeholder 

dalam  Focus  Group  Discussian  (FGD).  Sebelum  tim  turun  kelapangan,  tim 

diberikan pelatihan metode androgogi (Pendidikan Orang Dewasa) oleh fasilitator 

yang  memang  berkonsentrasi  pada  bidangnya,  dengan  tujuan  agar  tim  tidak 

merasa  canggung  dalam  memberikan  pelatihan  bagi  tokoh  masyarakat  serta 

aparatur pemerintahan Nagari  Baringin dalam memahami sistem pemerintahan 

nagari dan prosedur penyusunan Peraturan Nagari/Pernag. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sesuai dengan  metode  PKM  pemgabdian  masyarakat  yang  dilakukan  di 

nagari Baringin, tercatat hal-hal sebagai berikut: 

Melalui diskusi informal 

Diskusi  informal  merupakan  salah  satu  upaya  Tim  dalam  memberikan 

pemahaman  terhadap aparatur pemrintahan Nagari Baringin. Tujuan dilakukan 

ini, disamping mempererat  hubungan tim dengan aparatur Pemerintahan Nagari 

Baringin juga membantu program kerja  pemerintahan Nagari Baringin. Diskusi 

informal ini telah dilakukan selama 2 kali. 
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Tabel 1.   Jadwal Diskusi Informal Tim PKMPM Unand 

 

No.  
Tanggal Pelaksanaan Topik Yang Menghadiri

 
 

 
 
 

1 9 Mei 2005 

Sistem 

Pemerintahan 

Nagari 

Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), 

Ketua Badan Perwakilan Rakyat Nagari 

(BPRN), Wali Nagari, Tim PKMPM 

UNAND 
 
 

 
 
 

2 14 Mei 2005 

Hubungan 

Pemerintahan 

Nagari dengan 

Pemerintah 

Daerah 

Tim PKMPM UNAND, 

Wali Nagari dan Aparaturnya, 

Anggota DPRD Tk. II 

Kab. Tanah Datar 

Catatan : Dilaksanakan dalam waktu yang kondusif 

 

Lokakarya dan Pelatihan (Lokalatih) 
Kegiatan lokakarya dan pelatihan ini dilaksanakan sebagai  bentuk 

pelaksanaan pengabdian masyarakat yang melibatkan tokoh masyarakat, Ibu-ibu 

PKK, Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), 

pemuda nagari, Ibu-ibu  Kartini, Bundo Kanduang, Mahasiswa STAIN 

Batusangkar. Lokalatih ini dihadiri langsung oleh Bupati Kab. Tanah Datar, beliau 

sekaligus  memberikan  pandangan  umum  tentang  pentingnya  peraturan  nagari 

dalam melaksanakan sistem pemerintahan nagari. 

Disamping  itu  juga,  tim  mengundang  Pakar  Otonomi  Daerah  Sumatera 

Barat yang juga menjabat sebagai Dekan FISIP UNAND yakni Drs. Bakaruddin 

RA,  MS  untuk  menjadi  pemateri  utama  dalam  lokakarya  dan  pelatihan  yang 

dilaksanakan  pada  tanggal  23-24  Mei  2005  di  Aula  DPRD  Lama  Kabupaten 

Tanah Datar. Ada beberapa hal yang disampaikan  oleh  pemateri utama dalam 

lokalatih yakni : 

 
Tabel 2.   Topik Materi Pemateri Utama Lokalatih 

Aspek Uraian 
 

Visi Otonomi Daerah Dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksi yang utama yaitu : politik, 

  1  
ekonomi adan sosial budaya 

Konsep Otonomi Daerah Penyerahan kewenanganpemerintahan dalam hubungan domestik 

2 Penguatan peran DPRD 
Pembangunan tradisi politik 
Peningkatan efektifitas pelayan eksekutif 

Sistem Pemerintahan Nagari Suatu    kegiatan    yang    dilakukan    dalam    rangka     penyelenggaraan 

3 
pemerintahan  yang  dilaksanakan  oleh  organisasi  pemerintahan  terdepan 
(Wali nagari, KAN, MTTS) 

Prinsip Pemerintahan Nagari Berdasarkan asal usul sesuai dengan kondisi sosial budaya  yang berlaku 

  4  dalam masyarakat Sumbar. 

Sumber pendapatan Nagari Sumber pendapatan nagari berasal dari pendapatan asli  nagari, bantuan 

  5  
pemerintah, pendapatan lain, sumbangan pihak ketiga, dan pinjaman nagari.

 

Jenis Kewenangan Kewenangan nagari terdiri dari hak asal-usul nagari, peraturan yang belum 

  6  
dilaksanakan oleh Pemda, tugas perbantuan dari pusat. 

Masalah-masalah nagari Kembali ke nagari telah bersinggungan dengan isu-isu demokrasi. 

7 Isu-isu demokratis muncul dalam komposisi BPAN 
Isu-isu tentang kurangnya kualitas SDM nagari 

Belum ada aturan yang jelas tentang BPAN. 

Catatan : Dikutip dari makalah dan penyampaian narasumber 
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Disamping itu juga, untuk menambah pemahaman aparatur pemerintahan 

Nagari  Baringin dan masyarakat tentang sistem pemerintahan nagari, maka tim 

PKMPM  Unand  menghadirkan  beberapa  dosen  yang  menjadi  pemateri  dalam 

lokalatih. 

 
Tabel 3.  Nama Dosen dan Materi Yang Diberikan Kepada Peserta Lokalatih 

Nama Jabatan Topik 

Rozidateno P 

Hanida,S.IP 

Pembimbing Tim PKMPM UNAND 

dan Dosen Ilmu Politik UNAND 

Otonomi Daerah dan Sistem 

Pemerintahan Nagari 

Malse 

Yulivestra,S.Sos 

Dosen Ilmu Politik UNAND Otonomi Daerah dan Sistem 

Pemerintahan Nagari 

Yopi Fetrian,S.IP,M.Si Kepala Labor Ilmu Politik, Kepala IT 

FISIP UNAND juga Dosen Ilmu 

Politik UNAND 

Otonomi Daerah dan Sistem 

Pemerintahan Nagari 

Hendri Koewara,S.IP Dosen Ilmu Politik UNAND Penetapan  peraturan  Nagari 

dan Sumber Produk Hukum 

Nagari 

Catatan : Semua pemateri adalah dosen-dosen Ilmu Politik Univ.Andalas 

 
Kemudian,  bahan  yang  telah  disampaikan  oleh  pemateri  utama  dibahas 

secara berkelompok. Untuk itu peserta yang berjumlah 60 orang dikelompokkan 

menjadi 4 kelompok yakni : 

Kelompok Padi 

    Kelompok Jeruk 

Kelompok  Pisang 

    Kelompok Jagung 

Ke-empat  kelompok  melakukan  pembahasan  tentang  Otonomi  Daerah 

(Otoda) dan sistem pemerintahan Nagari Baringin. Dari empat kelompok tersebut 

dapat diuraikan dalam dua hal yakni: 

Identifikasi Masalah 

Hasil  pembahasan  keempat  kelompok  ditemukan  bahwa  permasalahan 

Nagari Baringin adalah : 

   Tidak adanya Peraturan Nagari/Pernag. 

   Tidak adanya kerja sama anatar Wali Nagari dengan Wali Jorong. 

BPRN tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada satupun 

peraturan nagari yang dilahirkan dari BPRN Baringin tersebut. 

   Kurangnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam program 

pemerintahan nagari Baringin. 
Upaya untuk menyelesaikan masalah 

   Wali Nagari Baringin, Kerapatan Adat Nagari beserta Badan Perwakilan 

Rakyat  Nagari   yang  dikenal  sebagai  (Tigo  Tungku  Sajarangan)  harus 

bekerja sama dalam setiap urusan pemerintahan nagari, termasuk membahas 

tentang Peraturan Nagari/Pernag 

   Melibatkan masyarakat sebagai kekuatan nagari dalam pelaksanaan setiap 

program kerja pemerintahan nagari. 

Sesuai dengan hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat, dalam 

pembahasannya didapat bahwa: 
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Aparat Nagari Kurang Termotivasi Termotivasi dengan dalam 
  menyelenggarakan pemerintahan   nagari, 
  Misalnya   :piñata ruangan   kantor   Wali 
  Nagari  
 

 

 
 
 

Tabel 4. Pembahasan atas Hasil Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat PKMPM Unand 2005 
 

No. Unsur Pra Lokalatih Pasca Lokalatih 
 

Otonomi Daerah Masyarakat kurang 

1 memahami tentang 

otonomi daerah 

 

Lebih memahami tentang konsep otonomi 

daerah. Hal ini terlihat adanya ketertarikan 

peserta ketika lokalatih dilaksanakan. 

Peraturan Nagari Belum ada Sudah dirancang peraturan nagari tentang 

2 Anggaran  Pendapatan  da  Belanja  Nagari 

,Pemberantasan Penyakit Masyarakat, 

Kebersihan,   ketertiban   dan   keindahan. 

{Lihat lampiran) 
 

3 
 

 

Masyarakat 

4 Nagari 
 

 
 
 

Pemerintah 

5 Daerah 

Kurang berpartisipasi 

dalam mendukung 

program pemerintah 

nagari 

 
Kurang 

memperhatikan 

perkembangan 

Nagari Baringin 

Mulai  berpartisipasi baik  dalam 

memberikan ide, gagasan, dan mendukung 

program  pemerintahan  nagari,   Misalnya 

mendukung adanya  kegiatan  KKN 

Mahasiswa Unand (Bulan Juli 2005) dll 

Pemda   Tanah   Datar   mulai   membantu 

dalam membangun nagari, Misalnya: 

tentang ketertiban lalu lintas jalan. 

Catatan: Disari dari hasil lokalatih, Kunjungan Tim PKMPM UNAND Ke Nagari Baringin 

 
KESIMPULAN 

 

Adapun kesimpulan yang bisa ditarik dari pelaksanaan kegiatan lokakarya 

dan pelatihan  adalah sebagai berikut : 

Masyarakat khususnya Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) memahami 

tentang prosedur penyusunan Peraturan Nagari 

Aparatur pemerintahan Nagari Baringin, khususnya Wali Nagari termotivasi 

untuk membangun nagarinya kembali setelah berhasil melaksanakan 

Lokalatih. Bahkan Wali Nagari Baringin bersama-sama dengan aparaturnya 

(pionir) akan  membentuk Assosiasi Wali Nagari Se-Kabupaten Tanah Datar 

(AWN Kab. Tanah Datar) 

Pemerintahan Nagari Baringin sudah merancang beberapa Peraturan Nagari 

seperti  peraturan  nagari  Anggaran  Belanja  dan  Pendapatan  Nagari/APBN, 

peraturan nagari  tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan peraturan 

nagari tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar mulai membantu dalam 

melaksanakan  berbagai  program  Pemerintah  Nagari  Baringin.  Misalnya 

mendukung  adanya program Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) mahasiswa 

UNAND  di  Nagari   Baringin,  serta  membantu  Nagari  Baringin  dalam 

pengelolaan fasilitas Pasar pusat  Kota  Batusangkar yang berada di Nagari 

Baringin, dan sebagainya. 

Akhirnya, agar kegiatan ini terus bermanfaat maka perlu adanya pembinaan 
secara berkala baik yang dilakukan oleh Pemda Tanah Datar ataupun 

pemerintahan Nagari Baringin untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme 

kerja bagi aparatur pemerintahan nagari serta pemahaman tentang “Babaliak Ke 
Nagari” bagi masyarakat Nagari Baringin. Kedua, Perlu adanya tindakan lanjutan 

dari Pemda Tanah Datar untuk  memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap 
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masyarakat terkhusus bagi aparatur pemerintahan Nagari Baringin (BPRN dan 

Wali Nagari serta staff) dalam pembuatan Peraturan Nagari (Pernag) 
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