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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang Masalah 

Setiap pembangunan selalu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), 

manusia diposisikan sebagai sasaran pembangunan dan sebagai pelaksana dari 

pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan, manusia merupakan faktor 

yang berperan amat penting, karena tanpa adanya sumber daya manusia, 

pembangunan tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu pembangunan memerlukan 

sumber daya manusia yang berkualitas, potensial dan produktif sehingga tujuan 

pembangunan dapat tercapai semaksimal mungkin. Sebagaimana masyarakat lain 

di Indonesia, masyarakat desa juga mempunyai keinginan untuk maju. Untuk 

mencapai kemajuan yang dicita-citakan, maka masyarakat, terutama anak-anak, 

banyak yang disekolahkan ke kota. Mereka mengharapkan anak-anak akan lebih 

maju dari pada orang tuanya. Bahkan  mereka sering mengatakan bahwa yang 

terpenting anak bisa sekolah, pintar dan maju, meskipun orang tuanya tidak 

sekolah, tidak pintar dan tidak maju. Pandangan di atas pada umumnya ada pada 

masyarakat pedesaan yang mengandalkan hidup dari sektor pertanian atau disebut 

kaum tani. Mereka mempunyai pandangan hidup dari sektor pertanian, atau sering 

disebut juga kaum tani mempunyai pandangan hidup yang hampir sama. 

(Hurlock, 1980). 

 Sampai saat ini sebenarnya sektor pertanian masih menduduki peranan yang 

cukup penting karena sebagian besar penduduk Indonesia bermukim, bekerja dan 

menggantungkan kehidupannya di daerah pedesaan. Lahan pertanian yang 

merupakan sumber kehidupan masyarakat desa menjadi semakin sempit karena 

jumlah penduduk yang terus meningkat. Tanah yang semula dimanfaatkan sebagai 

lahan pertanian kini dijadikan pemukiman penduduk. Sempitnya lahan pertanian 

mengakibatkan penduduk yang menggantungkan kehidupannya di sektor 

pertanian akan kehilangan pekerjaan sehingga menambah jumlah pengangguran. 

Keadaan ini mengakibatkan para penganggur yang kebanyakan masih muda 

memutuskan untuk meninggalkan desanya dan mencari pekerjaan di daerah 

perkotaan, tetapi ketika berada di kota sulit memperoleh pekerjaan karena pada 



umumnya mereka memiliki keterampilan dan tingkat pendidikan yang rendah. 

(http://lib.unnes.ac.id/18188/1/7450406037.pdf, di akses 10 mei 2017). 

Perjuangan pemuda masa lalu tentu berbeda dengan apa yang harus 

diperjuangkan oleh pemuda masa kini dan masa yang akan datang. Mengingat 

tantangan setiap zaman berbeda, tentunya pendekatan serta strategi perjuangan 

masa lalu tidak lagi relevan dengan tantangan masa kini dan masa depan 

(Mustaqim, 2010; 4). Pemuda masa kini dituntut untuk mengisi kemerdekaan 

dengan berperan serta dalam pembangunan Negara, baik bagi pemuda yang 

tinggal di wilayah perkotaan maupun pemuda yang tinggal di wilayah perdesaan. 

Fakta yang ada menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan 

belum mampu menunjukkan keseimbangan dan keserasian antara pembangunan 

perkotaan dan perdesaan. Padahal, sejak lama Schumacher (1979; 162) telah 

mengingatkan bahwa persoalan pokok yang dihadapi negara-negara berkembang 

terletak pada dua juta desa yang miskin dan terbelakang. Schumacher berpendapat 

bahwa “selama beban hidup di perdesaan tidak dapat diringankan, masalah 

kemiskinan di dunia ini tidak dapat diselesaikan dan mau tidak mau pasti akan 

lebih memburuk”. Tesis Schumacher masih berlaku hingga saat ini. 

Pada saat proses pelaksanaan pembangunan, masyarakat desa seringkali 

hanya menunggu uluran tangan dari luar desa, bukan hasil inisiatif yang datang 

dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Situasi inilah yang membuat masyarakat 

desa semakin tergantung pada pihak di luar desa. Kondisi yang lebih memilukan, 

jika diperhatikan, semakin lama desa semakin banyak ditinggalkan para penduduk 

aslinya. Bahkan, desa mulai banyak ditinggalkan para pemudanya. Padahal, desa 

membutuhkan kontribusi pemuda sebagai kader desa. 

 Melihat situasi di atas pengembangan industri kecil dan industri rumah 

tangga sebagai penyerap tenaga kerja adalah cara yang tepat. Usaha 

pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga ini dimaksudkan agar 

kebutuhan kesempatan rakyat pedesaan terpenuhi. Keberadaan industri di 

pedesaan ataupun di kota kecil dapat membantu dalam menampung tenaga kerja 

yang tidak tertampung di sektor pertanian. Pada mulanya masyarakat desa 

menganggap bahwa bekerja di luar sektor pertanian adalah sebagai pekerjaan 

sampingan yang dilakukan karena keadaan yang memaksa, misalnya kegagalan 

http://lib.unnes.ac.id/18188/1/7450406037.pdf


panen, kemarau panjang dan untuk mengisi waktu luang. Saat ini banyak dijumpai 

kenyataan bahwa pekerjaan itu justru menjadi mata pencaharian pokok setelah 

hasilnya dirasakan lebih menguntungkan daripada bertani. Secara umum 

karakteristik industri kecil dan rumah tangga adalah menyerap tenaga kerja yang 

cukup besar, menggunakan teknologi sederhana, membutuhkan modal yang relatif 

kecil, serta dapat dikelola dengan manajemen yang sederhana, bahkan pada 

industri rumah tangga bisa dikelola dengan manajemen keluarga karena 

lingkupnya yang kecil. Dengan demikian industri kecil dan industri rumah tangga 

dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih pada para pemuda yang 

berpendidikan rendah namun tidak mau bekerja di sektor pertanian. Sebagai salah 

satu kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian, industri kecil dan rumah tangga 

diharapkan akan mampu mendorong dan meningkatkan pembangunan, 

kesejahteraan, serta peningkatan taraf hidup masyarakat. 

Desa Seri Kembang II yang berada di Kecamatan Payamaran, Kabupaten 

Ogan Ilir Sumatera Selatan. Berdasarkan jumlah penduduk desa Seri Kembang II 

yaitu 24.322 jiwa pada tahun 2015, dan dengan luas wilayah 180,57 km2 

(http://oganilirkab.bps.go.id). Pada saat ini Mayoritas masyarakatnya masih 

bekerja sebagai petani dan buruh tani. Warga Desa Seri Kembang II ini tidak 

semuanya bergantung pada sektor pertanian, banyak juga dari mereka yang terjun 

di dunia industri, transportasi, jasa maupun perdagangan. Khususnya di bidang 

ekonomi, pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna melakukan kegiatan  

kewirausahaan dengan mengembangkan industri kecil, yaitu dengan membuat 

makanan yang berbahan dasar singkong yang ternyata dengan kreativitas dan 

pengolahannya yang baik sehingga menghasilkan keripik singkong yang enak dan 

memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. (http://oganilirkab.bps.go.id, di akses 

20 sebtember 2017). 

 Suatu kondisi menarik terjadi di Desa Seri Kembang II, disaat banyak 

pemuda meninggalkan desa tempat tinggalnya, pemuda yang tergabung dalam 

Karang Taruna justru melihat potensi yang ada di desanya. Dengan memanfaatkan 

singkong sebagai olahan keripik yang kemudian menjadi nilai ekonomis. Karang 

Taruna adalah suatu organisasi Kepemudaan yang ada di Indonesia dan 

merupakan sebuah wadah tempat pengembangan jiwa sosial generasi muda, 

http://oganilirkab.bps.go.id/


Karang Taruna tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari 

masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri khususnya generasi muda yang ada 

di suatu wilayah desa, kelurahan atau komunitas sosial yang sederajat, terutama 

bergerak pada bidang–bidang kesejahteraan sosial (Wenti, 2013 : 391). Sebagai 

organisasi sosial kepemudaan, Karang Taruna ini didirikan pada 12 Februari 2007 

yang diberi nama Karang Taruna Seri Kembang II dan memiliki anggota sekitar 

170 orang dan berpusat di desa itu sendiri. Karang Taruna merupakan organisasi 

kepemudaan yang merupakan sebuah wadah dalam hal pengembangan jiwa sosial 

dan kreativitas generasi muda desa. Karang Taruna tumbuh atas kesadaran dan 

rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri 

khususnya generasi muda yang ada di desa. Seiring dengan berjalannya waktu, 

para pemuda Karang Taruna ini membangun sebuah usaha kecil. Usaha ini 

termasuk kedalam program yang telah di tetapkan dalam rangka meningkatkan 

semangat kemandirian dalam bidang ekonomi melalui kegiatan usaha yang 

dimulai pada 27 Desember 2016 yaitu membuat olahan keripik dari singkong. 

Olahan tersebut dipasarkan di toko-toko dan juga disekolah terdekat yang ada 

didesa Seri Kembang II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.  

Keikutsertaan pemuda Desa Seri Kembang II di Karang Taruna menjadi 

nilai tersendiri bagi pemuda di desa tersebut. Dengan kemajuan globalisasi dan 

arus perkembangan teknologi di masa kini telah merubah perilaku serta cara 

berfikir yang berbeda pada setiap pemuda di desa. Hal inilah yang menjadi dasar 

kekhawatiran oleh para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna, dimana 

kekhawatiran yang sangat besar yang terjadi saat ini adalah berkurangnya 

dorongan dan minat pada kalangan pemuda desa Seri Kembang II saat ini dalam 

ikut berpartisipasi memajukan desa khususnya dalam hal kewirausahaan yang 

dibangun oleh Karang Taruna desa. Kemajuan teknologi dan globalisasi tanpa 

disadari mempengaruhi cara pandang dan berpikir pemuda dalam melihat potensi 

yang dimiliki desanya. Salah satunya adalah pengaruh kemajuan kota yang selalu 

menjanjikan kesejahteraan hidup. Cukup banyak pemuda desa Seri Kembang II 

yang memilih untuk bekerja di kota ketimbang harus menetap. Terkikisnya jiwa 

sosial dan solidaritas menjadi faktor penting dalam hal membangun kembali 

kesadaran pemuda untuk kembali berperan aktif membangun kemandirian desa 



melalui program-program maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan demi 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini menuntut pemuda yang tergabung dalam 

Karang Taruna yang harus bersinergi dan berinovasi dalam menyatukan kembali 

keikutsertaan dan partisipasi pemuda-pemuda desa saat ini melaui program-

program yang ada, tertutama pada usaha keripik yang sedang berjalan. Sehingga 

dengan hal ini dapat menumbuhkan kembali kesadaran pemuda-pemuda yang cara 

berpikirnya masih rentan untuk dapat turut serta meraih prestasi dan potensi 

ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi individu, keluarga maupun 

masyarakat luas di desa Seri Kembang II Kecamatan Payamaran Kabupaten Ogan 

Ilir. 

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka menarik untuk diteliti tentang 

bagaimana “Partisipasi Pemuda Karang Taruna Dalam Usaha Industri Keripik Di 

Desa Seri Kembang II Kecamatan Payamaran Kabupaten Ogan Ilir. 

 

1.2.   Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini ialah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk Partisipasi Pemuda Karang Taruna dalam Usaha Industri 

Keripik di Desa Seri Kembang II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan 

Ilir ? 

2. Apa faktor yang menghambat dan mendukung Partisipasi Pemuda Karang 

Taruna dalam Usaha Industri kecil Keripik di Desa Seri Kembang II 

Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir ? 

1.3.  Tujuan Penelitian  

1.3.1.    Tujuan Umumn  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi   

Pemuda Karang Taruna dalam Usaha  Industri keripik di Desa Seri 

Kembang II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. 

1.3.2.   Tujuan Khusus  



a. Untuk menganalisis bentuk partisipasi pemuda Karang Taruna dalam 

Usaha Industri Keripik di Desa Seri Kembang II Kecamatan Payaraman 

Kabupaten Ogan Ilir. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pertisipasi 

pemuda  Karang Taruna dalam Usaha Industri Keripik di Desa Seri 

Kembang II Kecmatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat 

yang diberikan adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa melengkapi khazanah keilmuan serta dapat 

menjelaskan permasalahan mengenai partisipasi pemuda Karang Taruna 

dalam Usaha Industri Keripik di Desa Serikembang II Kecmatan 

Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. 

b. Penelitian ini dapat digunakan dalam menambah literatur ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan pada bidang sosiologi khususnya mata 

kuliah sosiologi Ekonomi. 

1.4.2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Karang Taruna hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi generasi muda, khususnya pemuda Desa mengenai usaha 

industri keripik. 

b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

masyarakat khususnya para Pemuda Desa Serikembang II, yaitu 

memberikan informasi tentang masalah industri dan para pemuda akan 

lebih berpikiran maju. 

c. Bagi pemerintah yaitu dinas Perindustrian diharapkan agar mendukung 

serta ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat 

maupun Pemuda mengenai usaha industri keripik. 
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