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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Asal Usul Nagari Taram

Nagari Taram adalah salah satu nagari yang terdapat di Sumatera Barat. Nagari

Taram tergabung dalam wilayah Kabupaten 50 Kota. Sejarah Nagari Taram

menurut dokumen-dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Nagari

disebutkan ada dua versi asal usul Nagari Taram, yaitu:

1. Dari kata Terandam

Diperhatikan secara geografis letak Nagari Taram dibandingkan dengan nagari

sekeliling tampak sangat rendah dari arah manapun. Berdasarkan sisi

geografisnya jalan menuju nagari Taram menurun dan sering terendam air jika

curah hujan tinggi yang di akibatkan oleh limpahan air dari dua sungai di

sekeliling nagari Taram. Berdasarkan analisa tersebut lama kelamaan kata

”terendam” berubah menjadi “taharam” yang artinya rendah akhirnya menjadi

TARAM. Sejarah seperti ini sering digunakan oleh orang terdahulu di nagari

tersebut dan dengan seiring bergulirnya waktu analisa-analisa seperti ini

menjadi cerita yang berkembang ditengah masyarakat.
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2. Dari Nenek Moyang

Nenek moyang nagari Taram berdasarkan cerita yang berkembang mula-mula

menginjakkan kakinya di Nagari Taram banyak menemukan rumpun

“bamboo” yang batangnya kecil dan tipis-tipis. Batang atau rumpun bamboo

tersebut jika di injak akan mengeluarkan bunyi “RAM”, sesuai dengan

bunyinya maka nenek moyang pada waktu itu menamai batang atau rumpun

bamboo tersebut rumpun RAM. Suatu waktu nenek moyang Nagari Taram

membuat perkampungan sebagai tempat bermukim dan melakukan kegiatan

yang dapat meningkatkan ekonomi, nenek moyang tersebut membuat rumah di

perkampungan tersebut dengan menggunakan batang atau rumpun bamboo

yang telah mereka namai dengan rumpun RAM. Atas dasar tersebut dalam

perkembangannya perkampungan yang telah menjadi luas dan diberi nama

TARAM.

Versi lain dari cerita nenek moyang nagari Taram adalah semasa nenek

moyang menganut Agama Hindu. Nenek moyang tersebut memahat sebuah

patung dipinggir bukit di Nagari Taram yaitu bukit bulat atau bukit gadang.

Setiap hari yang telah ditentukan masyarakat yang pada waktu itu masih

menganut Agama Hindu mengantarkan sesajian untuk patung tersebut. Sesajian

yang diantarkan tersebut sering disebut masyarakat Nagari Taram sebagai

Antaran dan dari kata tersebut lahir nama Nagari Antaran yang kemudian

mengalami perubahan kata dan ejaan menjadi Taram. Sedangkan menurut Alis

Marajo selaku Bupati Kabupaten 50 Kota kata Taram berasal dari bahasa Tamil

yang berarti TA yaitu air dan RAM yaitu besar. Berdasarkan semua asal usul
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Nagari Taram tersebut sampai saat ini yang dapat dibuktikan adalah sejarah

yang pertama yaitu kata Taharam yang kemudian menjadi Taram.

B. Sejarah Pemerintahan Nagari Taram

Pada tahun 1833 Pemerintahan Belanda membentuk pemerintahan terendah yaitu

berdasarkan kelarasan. Kabupaten 50 kota terdapat 13 kelarasan yang dinamakan

13 laras dan didalamnya termasuk Taram dimana Taram satu kelarasan dengan

Bukit Limbuku dan Batu Balang yang bernama kelarasan Taram. Kelarasan ini

terakhir dipimpin oleh laras (pemimpin suku) yang bernama DT. Paduko

Simarajo Nan Panjang yang berasal dari suku Sumpadang. Tahun 1850 seluruh

laras dan pemimpin suku diangkat oleh pemerintah Belanda menjadi pegawai

kolonial. Selanjutnya pada tahun 1913 kelarasan dihapus dan diganti dengan

Demang dan disebuah nagari diangkat Kepala Nagari.

Tahun 1979 sampai tahun 2000 sistem pemerintahan desa pada waktu itu di

Taram terdapat lima desa, yaitu Desa Tanjung Kubang, Desa Balai Cubadak, Desa

Parak Baru, Desa Tanjung Atas, dan Desa Sipatai. Tahun 2001 terjadi perubahan

dari Pemerintahan Desa menjadi Pemerintahan Nagari sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 01 Tahun 2001 dan telah menjadi Peraturan

Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

Setelah berlaku kembali sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat termasuk

Kabupaten 50 Kota maka pada tahun 2003 terjadi pemekaran jorong-jorong di

Nagari Taram. Pemekaran jorong tersebut adalah jorong Balai Cubadak
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dimekarkan menjadi dua yakni jorong Balai Cubadak dan jorong Subarang serta

jorong Sipatai dimekar menjadi dua yakni jorong Sipatai dan jorong Ganting.

Jorong-jorong yang dimekarkan tersebut yang menjadi bagian wilayah

pemerintahan Nagari Taram atau dengan kata lain jorong adalah dusun.

C. Kondisi Geografis Nagari Taram

1. Luas Wilayah

Luas Wilayah nagari Taram adalah 50.730 Ha yang terdiri dari:

a. Tanah Sawah

1. Irigasi Sawah : -

2. Irigasi setengah sawah : 781 Ha

3. Sederhana : -

b. Tanah Kering

1. Pekarangan/bangunan : 199 Ha

2. Kebun : 68 Ha

3. Padang gembala : 65 Ha

4. Tambak/kolam : 15 Ha

5. Hutan : 44.602 H

2. Batas Nagari

Nagari Taram yang terletak antara Kota Payakumbuh dengan Propinsi Riau

mempunyai batas sebagai berikut:
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 Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Bukit Limbuku

Kecamatan Harau.

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Andaleh Kecamatan

Luak.

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Payobasung

Kotamadya Payakumbuh.

 Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Pilubang dan Propinsi

Riau.

Sementara jorong di Nagari Taram sebanyak tujuh jorong setelah adanya

pemekaran dimana mulanya hanya terdapat lima jorong. Adapun jorong yang

terdapat di Nagari Taram adalah:

a. Jorong Balai Cubadak

b. Jorong Tanjung Kubang

c. Jorong Parak Baru

d. Jorong Tanjung Ateh

e. Jorong Sipatai

f. Jorong Subarang (Pemekaran Tahun 2003)

g. Jorong Ganting (Pemekaran Tahun 2003)

3. Kondisi Wilayah

Nagari Taram berada di 580-650 DPL dan koordinat kantor nagari Taram

ML= 533, LT= 00.21168, LS= 100.69379. Wilayah Nagari Taram saat ini

masih banyak terdiri dari lahan hutan yang belum terkelola dengan baik.
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Wilayah Taram termasuk wilayah yang cocok untuk bertani terbukti bahwa

saat ini mayoritas penduduk Nagari Taram bekerja menjadi petani sebagai

mata pencahariannya. Berikut uraian data penduduk Nagari Taram di tiap

jorong berdasarkan mata pencahariannya, yaitu:

Tabel. 1
Data Pekerjaan Penduduk

Uraian Tanjung

Kubang

Tanjung

Ateh

Parak

Baru

Sipatai Ganting Balai

Cubadak

Subarang Jumlah

Petani Padi/Palawija 91 512 346 116 188 150 145 1,548

Hortikultura 5 26 6 20 12 15 - 84

Perkebunan 4 26 14 7 36 17 16 120

Perikanan - 2 1 1 - 1 2 7

Peternakan 9 75 14 22 4 11 9 144

Kehutanan&Pertanian - 11 2 1 - 3 4 21

Pertambangan 1 18 10 - 2 5 33 69

Sumber: Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Wali Nagari Tahun 2013

4. Kondisi Ekonomi

Secara umum nagari Taram adalah daerah agraris dan sebanyak 85%

masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Pada sektor pertanian tahun

2013 mengalami penurunan hasil dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2012.

Hal tersebut disebabkan oleh perbaikan irigasi Kapalo Banda (sungai) yang



55

berimbas pada sulitnya petani mendapatkan air untuk proses bertaninya karena

Kapalo Banda merupakan sumber irigasi di Nagari Taram. Hasilnya pada

sektor pertanian mengakibatkan penurunan hasil.Selain pada sektor pertanian

Nagari Taram juga memiliki potensi unggulan di sektor lain seperti:

 Sektor Peternakan

Pada sektor peternakan menunjukkan grafik yang menaik

disetiap tahunnya. Sektor peternakan pada masyarakat Nagari

Taram mayoritas beternak sapi, ayam, dan itik.

 SektorPerikanan

Sektor perikanan jika digambarkan melalui grafik maka pada

sektor ini tidak begitu signifikan dengan kata lain sektor

perikanan biasa-biasa saja. Masyarakat yang bermata

pencaharian pada sektor perikanan juga tidak banyak.

 Sektor Perkebunan

Pada sektor perkebunan berdasarkan data yang dimilik nagari

bahwa sejak tahun 2007 khusus untuk perkebunan seperti

kakau, karet, gambir sangat signifikan jika berbicara hasilnya.

Perkebunan sangat berkembang di Nagari Taram.

 Sektor UKM

Sektor UKM di Nagari Taram saat ini telah mulai mendapat

perhatian dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Nagari

khususnya. Perhatian tersebut berupa pelatihan dan
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penambahan modal usaha. Atas dasar tersebut masyarakat juga

lebih giat mengembangkan sektor UKM.

 Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang paling penting dalam

penambahan pendapatan nagari. Nagari Taram sendiri

memiliki keindahan alam yang baik, sektor pariwisata yang

terkenal di Nagari Taram adalah keindahan alam Bukik Bulek

(Bukit Bulat), sungai kapalo banda, serta berbagai peninggalan-

peninggalan di masa lampau yang memiliki daya tarik bagi

pengunjung untuk dapat mengetahui nilai sejarah dari

peninggalan tersebut.

5. Kondisi Sosial

 Agama

Kehidupan beragama di Nagari Taram terasa aman dan nyaman walaupun

terdapat lebih dari satu agama di tengah masyarakat tetapi masyarakat

dapat memahami perbedaan tersebut.

 Sosial Budaya

Keadaan sosial budaya selama ini masih kurang. Pelestarian budaya yang

berkembang secara turun temurun tidak pernah dilakukan termasuk adat

istiadat. Selain pelestarian, proses menumbuh kembangkan kesenian

tradisional masih kurang. Keadaan sosial budaya di Nagari Taram masih

sangat buruk karena tidak adanya penggalian potensi yang ada.
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 Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kondisi Nagari Taram saat ini pada sektor keamanan dan ketertiban

masyarakat sangat buruk. Banyak terjadinya kriminalitas di tengah-tengah

masyarakat, seperti tingginya angka pencurian di tempat penggilingan padi

(heler), sering terjadinya perkelahian atau tawuran antar sesama

masyarakat yang dipicu oleh mabuk-mabukan atau narkoba dan

banyaknya warga yang mengalami kehilangan sepeti motor atau hewan

ternak.

 Sosial Ekonomi

Kehidupan bermasyarakat khususnya pada bidang ekonomi terlihat cukup

baik, terbukti dengan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat secara

signifikan. Harga bahan pokok masih terjangkau oleh masyarakat pada

umumnya. Kondisi sosial ekonomi saat ini cukup menjadi perhatian

Pemerintah Kabupaten, salah satunya yaitu dengan adanya bantuan-

bantuan baik dalam bentuk program raskin, jamkesmas dan jamkesda yang

telah tersusun secara sistematis penyalurannya kepada keluaraga yang

tidak mampu.

 Sosial Politik

Suhu politik di Nagari Taram cukup baik walaupun keadaan masyarakat

yang kompleks tetapi tetap terjaga. Sosial politik yang berkembang di

lingkungan masyarakat saat ini telah terlihat adanya kerjasama dan saling

membantu, hal ini terlihat pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah

dan pemilihan Wali Nagari yang terlaksana dengan baik. Sosial politik di
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Nagari Taram terbentuk secara alami dengan adanya politik-politik praktis

yang masuk. Secara langsung memang tidak pernah ada pendidikan politik

yang khusus ditujukan untuk masyarakat.

D. Kepengurusan Pemerintah Nagari Taram Periode 2008-2014

Nagari Taram merupakan daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Manusia

(SDM) yang cukup besar yaitu mencapai 7.602 jiwa dan memiliki potensi Sumber

Daya Alam (SDA) seluas 50.073 Ha. Berdasarkan uraian tersebut untuk saat ini

seharusnya pemerintah nagari dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu

adanya suatu program pembangunan dan penataan sistem pemerintahan yang

terpadu. Penataan tersebut hendaknya disesuaikan dengan keadaan geografis dan

adat budaya setempat. Harapan kedepannya bahwa penataan sistem tersebut dapat

diterapkan oleh pemerintah nagari periode 2008-2014.

1. Visi dan Misi

Visi Nagari Taram adalah mewujudkan Nagari Taram yang mandiri,

sejahtera,berbasis pertanian dan berlandaskan adat basandi syarak, syarak

basandi kitabullah.

Misi Nagari Taram adalah:

 Peningkatan pelayanan masyarakat

 Peningkatan Sumber Daya Manusia

 Peningkatan kapasitas kelompok/kelembagaan
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 Peningkatan sarana dan prasarana nagari.

 Penambahan modal

 Peningkatan kesehatan Masyarakat

 Peningkatan kebersihan dan keamanan lingkungan

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Pemerintah Nagari Taram saat ini menentukan strategi dalam mencapai misi-

misi yang telah mereka sepakati bersama, beberapa strategi telah ditetapkan

dengan harapan dapat terealisasi dan tercapai dengan efektif dan efisien.

Strategi yang ditetapkan bersama tersebut yang nantinya diharapkan dapat

mewujudkan visi dan misi serta keberhasilan dalam menjalanka pemerintahan

nagari.

 Strategi Peningkatan Pelayanan Masyarakat dengan cara

memantapkan kinerja perangkat nagari yang demokrasi dan

meningkatkan kualitas kinerja perangkat nagari.

 Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia

a) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan

yang berkualitas .

b) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan yang berkualitas.

c) Memberdayakan sumber daya perempuan dalam

seluruh aspek.

d) Memberdayakan generasi muda dan olahraga.
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 Strategi Peningkatan Sarana dan Prasarana

a) Meningkatkan percepatan pembangunan yang

berkelanjutan.

b) Mengembangkan potensi nagari.

c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan.

 Strategi Peningkatan Kapasitas Kelompok

a) Meningkatkan keterampilan kelompok/lembaga.

b) Memberdayakan kelompok dengan pelatihan-pelatihan

dan bantuan pengembangan usaha.

 Strategi Peningkatan Kebersihan dan Keamanan Lingkungan

a) Meningkatkan pengelolaan lingkungan.

b) Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum bagi

perusakan dan pencemaran lingkungan.

 Strategi Memantapkan Iman dan Taqwa

a) Meningkatkan kualitas pendidikan Agama kepada

semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

b) Meningkatkan kualitas penataan, pengelolaan, dan

pengembangan sarana pendidikan Agama.

Pemerintah Nagari periode 2008-2014 dipimpin oleh Bapak Zulkifli sebagai Wali

Nagari Taram yang dibantu oleh tiga orang kepala urusan yaitu Kepala Urusan

Pemerintahan dijabat oleh Roza Yuliani, Kepala Urusan Keuangan dijabat oleh
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Elvi Yasni dan Kepala Urusan Pembangunan dijabat oleh Zulhadi. Selain itu

Sekretaris Nagari dijabat oleh Bapak Gusnedy dan pada lembaga legislatif nagari

yaitu Badan Permusyawaratan dijabat oleh Bapak Dasril Zakir selaku ketua Badan

Permusyawaratan. Badan Permusyawaratan menjabat selama enam tahun dalam

satu periode kepengurusannya. Badan Permusyawaratan beranggotakan Sembilan

orang yang mencakup perwakilan dari tiap-tiap jorong dari berbagai unsur

masyarakat. Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan dilakukan dengan

musyawarah dan mufakat. Berikut adalah rincian keanggotaan Badan

Permusyawaratan Nagari periode 2008-2014:

Tabel. 2
Rincian Keanggotaan Badan Permusyawaratan

No Nama Jabatan Alamat

1 Dasril Zakir Ketua Jorong Sipatai

2 M. Yahya Wakil Ketua Jorong Tanjung Ateh

3 Irawadi Anggota Jorong Tanjung Ateh

4 Masri Fabrar Anggota Jorong Tanjung Ateh

5 Rumaja Indra Anggota Jorong Sipatai

6 Apriadi Anggota Jorong Tanjung Kubang

7 Yasmiko Anggota Jorong Parak Baru

8 Joni Akmal Anggota Jorong Ganting

9 Ondri Yosman Anggota Jorong Subarang

Sumber: Data-data kelembagaan nagari tahun 2013
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Seluruh anggota Badan Permusyawaratan tersebut memiliki tanggung jawab yang

besar sebagai legislatif nagari. Keanggotaan Badan Permusyawaratan tersebut

yang nantinya mengontrol atau mengawasi jalannya pemerintahan nagari dibawah

pimpinan Wali Nagari. Pengawasan Badan Permusyawaratan nantinya diharapkan

untuk dapat menunjang keberhasilan visi misi yang di usung oleh Wali Nagari,

tetapi saat ini pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan masih lemah.

Pola Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan belum terstruktur.

Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan moral kepada Wali Nagari. Hal

tersebut berarti pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan berupa

masukan atau saran terhadap kinerja Wali Nagari. Pengawasan yang dilakukan

Badan Permusyawaratan saat ini belum bisa dikatakan baik, mengingat selama

periode kepengurusan Badan Permusyawaratan pola pengawasan yang dilakukan

tidak ada. Strategi-strategi yang dilaksanakan untuk memperlancar proses

pengawasan terhadap Wali Nagari juga tidak ada.

Berdasarkan hal tersebut dapat peneliti artikan bahwa pola pengawasan yang

dilakukan Badan Permusyawaratan belum ada. Pola pengawasan hendaknya

dilakukan sesuai sistematis pengawasan yang digunakan Badan Permusyawaratan.

Selanjutnya mengenai pengawasan Badan Permusyawaratan melakukannya

melalui musyawarah mufakat yang dilaksanakan guna membahas permasalahan

yang ada. Musyawarah mufakat dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan.

Musyawarah mufakat juga tidak rutin dilakukan oleh Badan Permusyawaratan,

musyawarah mufakat dilakukan hanya pada saat akan mengadakan kegiatan

terkait peringatan hari-hari nasional atau hari besar islam. Padahal kondisi yang
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berkembang saat ini, musyawarah mufakat lah yang dijadikan Badan

Permusyawaratan sebagai langkah awal dalam menjalankan pengawasan.

Faktanya musyawarah mufakat juga jarang dilakukan untuk membahas strategi

pengawasan kepada Wali Nagari.

Pola atau struktur pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari Taram memang

belum terlihat. Hanya saja segala bentuk kegiatan pada internal Badan

Permusyawaratan dilakukan melalui musyawarah mufakat. Selanjutnya tindakan

lebih setelah melakukan musyawarah mufakat tidak ada, seperti pengawasan

kepada Wali Nagari. Akibatnya musyawarah mufakat yang dilakukan juga tidak

berguna bagi penyelenggaraan pemerintahan nagari. Semestinya jika Badan

Permusyawaratan melakukan musyawarah mufakat sebagai bentuk dasar  dalam

melakukan pengawasan harus ada tindakan lanjut dari musyawarah mufakat

tersebut. Hasilnya nanti di sosialisasikan kepada jorong untuk direalisasikan. Hal

tersebut menunjukkan bahwa pola pengawasan yang digunakan Badan

Permusyawaratan adalah melalui musyawarah mufakat untuk mencapai

kesepakatan bersama. Pola pengawasan tersebut juga tidak efektif karena jarang

dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan. Musyawarah mufakat tidak

melibatkan peranan jorong, akibatnya pola pengawasan yang dilakukan Badan

Permusyawaratan saat ini tidak terstruktur dengan baik.


