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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini, tingkat pengangguran di Indonesia di antara Negara-negara 

Asociation of South Asean Nation (ASEAN) paling tinggi. Banyak sarjana di 

Indonesia berstatus pengangguran, akibat belum tertampung oleh lapangan kerja yang 

ada. Fenomena ini tidak bisa lepas dari sistem pendidikan kita yang mengutamakan 

aspek kepintaran teoritis verbalis dengan mengesampingkan kreativitas dan 

kekaryaan. Di era yang sarat dengan persaingan ini yang dibutuhkan bukan sebatas 

kepintaran saja, melainkan daya inisiatif, kreativitas, dan jiwa-jiwa intrepreneur yang 

cerdas dan ulet. Pada umumnya para sarjana Indonesia termasuk masih bernyali ciut 

dan rendah diri ketika menghadapi percaturan kehidupan yang selalu dinamis dan 

penuh dengan persaingan. Hal ini seharusnya tidak terjadi manakala sekolah, 

perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lain yang memiliki program yang cerdas, 

kontekstual, realistis, dan terprogram dengan baik. Dengan kekayaan alam yang 

melimpah dan penduduk yang besar, seharusnya menjadi potensi untuk 

dikembangkan oleh generasi terpelajar produk pendidikan (Sujono Samba, 2007: 12-

13). 

Tidaklah terlalu salah bahwa jika sistem pendidikan kita terlalu menonjolkan 

persaingan dan rangkingisasi akan melahirkan pribadi – pribadi individualistis yang 

rendah kepekaan sosialnya. Semua berlomba ingin menduduki ranking teratas. Semua 

ingin menjadi pemenang dan harus mengalahkan yang lain. Fenomena ini hampir 
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terjadi di semua tingkatan pendidikan. Kebijakan link and match dalam pendidikan 

kita yang berorientasi pada pekerjaan dan perusahaan, selayaknya direkonstruksi 

menjadi membangun individu yang mandiri yang mampu mengelola sumber daya 

yang ada sehingga ketika keluar dari sekolah sudah siap untuk membangun. Generasi 

kita tidak tercerabut dari kearifan lokalnya, dan barisan kaum urban terpelajar yang 

menumpuk di perkotaan serta banyak menimbulkan masalah tidak akan terjadi. 

Banyak generasi terpelajar yang menganggur memperlihatkan adanya ketidaktepatan 

dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan kita di semua strata. Semestinya 

perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam mengelola sumber daya manusia 

yang terampil, tangguh, mandiri, berwawasan luas, dan beretika. Perguruan tinggi 

seharusnya juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan 

teknologi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal (Sujono Samba, 2007: 

13-14). 

Sejarah mengajarkan bahwa pemuda selalu berperan dalam menentukan arah 

masa depan bangsa di saat mengalami kritis. Dewasa ini sekalipun pemuda berada 

dalam kungkungan masalah yang kompleks, namun masih berpotensi memecahkan 

masalahnya sendiri. Termasuk memiliki kapasitas dalam membantu perbaikan 

kesejahteraan warga, khususnya di pedesaan yang mengalami tantangan globalisasi 

dan perubahan lingkungan. Tingginya persentase penganggur terdidik dan rendahnya 

sumberdaya manusia dari para aktor pembangunan pedesaan serta masih belum 

optimalnya pengelolaan sumberdaya, baik alam maupun pemerintah desa, 

membutuhkan pemuda terdidik untuk meretas situasi ini. Pertumbuhan pembangunan 
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di wilayah pedesaan sejauh ini nampak lambat dan bersifat alami. Investasi 

pembangunan yang dicerminkan melalui aktivitas proyek – proyek, baik 

pemerintahan maupun swasta nyaris kurang memberikan dampak signifikan terhadap 

perubahan sosial ekonomi masyarakat (Kemenpora, 2011: 8-11). 

Hal ini juga dikarenakan di pedesaan tingkat pendidikan masyarakat desa 

masih rendah. Seperti yang ada di desa saya rata-rata pendidikan mereka hanya 

sampai SMP saja. Sangat sedikit pemuda desa itu melanjutkan pendidikan mereka 

sampai ke perguruan tinggi. Sehingga ilmu pengetahuan mereka sangat kurang, 

keterampilan merekapun menjadi kurang terasah. Kebanyakan pemuda desa tersebut 

menganggur tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dengan keterampilan seadanya 

mereka bekerja serabutan, terkadang menjadi buruh tani ataupun buruh tukang di 

proyek dengan penghasilan yang terbatas. Karenanya tingkat kemiskinan di wilayah 

perdesaan masih tinggi. 

Yang menjadi persoalan adalah kedudukan desa selama ini cenderung 

hanyalah sebagai obyek dari berbagai pihak untuk melaksanakan agendanya masing – 

masing. Bahkan terkesan kedudukan desa dipandang dalam perspektif fisik yaitu 

sebagai kantor pemerintah desa yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan 

tugas administrasi. Relatif sedikit melihat atau menempatkan desa sebagai miniatur 

Negara, di mana terdapat hubungan yang dinamis antara rakyat dan pemerintah serta 

pasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Simplifikasi kedudukan desa 

tersebut merupakan faktor dari terbatasnya perhatian dan alokasi sumberdaya yang 

diberikan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dan ketidak-adilan. Kendati 
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secara kuantitatif, cukup banyak aktivitas proyek pembangunan, namun belum 

signifikan menjawab persoalan kemiskinan, pengembangan aset masyarakat. Bahkan 

sebaliknya sumberdaya desa telah dieksploitasi bagi kepentingan pihak luar. 

Misalnya dalam kasus pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan. Di 

samping rendahnya inovasi atau bahkan ketidaksesuaian jenis proyek dengan 

kebutuhan masyarakat, juga disebabkan faktor terbatasnya sumberdaya terdidik yang 

mendedikasikan diri pada desa (Kemenpora, 2011: 10). 

Implikasinya, desa nyaris tidak ada atau kurang memilki aset (sumberdaya 

alam, kelembagaan, zona ekonomi dan sumberdaya manusia) yang memungkinkan 

untuk memulai dan mengembangkan kreasi dalam menjawab berbagai masalah dan 

tantangan kehidupan yang sangat kompleks, terutama dalam mengurangi tekanan 

kemiskinan dan ketidakadilan di antara warga maupun antar wilayah. Salah satu 

masalah yang nampak adalah keterbatasan sumberdaya manusia yang berkualitas baik 

sebagai perencana maupun sebagai penggerak ataupun pelaksana untuk memacu 

perubahan sosial-ekonomi-politik di tingkat pedesaan. Walaupun selama ini telah ada 

personil terdidik yang mendampingi masyarakat, seperti : petugas penyuluh lapangan 

(PPL), baik dari dinas/instansi pemerintah ataupun Lembaga Sawadaya Masyarakat 

(LSM), namun keberadaannya seringkali tidak terkait atau bersinergi dengan institusi 

desa dalam konteks perubahan struktural atas masalah kesenjangan dan ketidakadilan 

antara desa dan kota (Kemenpora, 2011: 10). 

Persoalan di atas memberi inspirasi bagi semua pihak untuk melakukan 

pemikiran ulang dalam menjadikan kaum muda terdidik sebagai aset pembangunan. 
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Dalam kaitan dengan upaya mendorong, mengembangkan dan meningkatkan 

kepeloporan pemuda, pemerintah memfasilitasi potensi pemuda terdidik di pedesaan 

melalui program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3). 

Program PSP-3 ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengakselerasikan 

pembangunan melalui peran kepeloporan pemuda dalam berbagai aktivitas 

kepemudaan yang secara langsung berpengaruh terhadap dinamisasi kehidupan 

pemuda desa, mengembangkan potensi sumberdaya kepemudaan sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan pemuda dan masyarakat desa. Di samping sebagai upaya 

menumbuhkembangkan kepeloporan dan kemandirian para peserta program. Melalui 

program PSP-3 ini, diharapkan akan dapat memperteguh komitmen para pemuda 

sarjana untuk membangun kepemudaan desa dan menjadikan desa sebagai pusat 

pertumbuhan yang dapat memperbaiki taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik di 

masa depan. Komitmen ini penting sebagai bagian dalam mengurangi penumpukan 

SDM berpendidikan tinggi di perkotaan. Dan pada gilirannya membangkitkan 

pemuda desa dampingannya melakukan kegiatan inovasi dan produktif sehingga desa 

menjadi inspirasi pembaharuan dan perubahan secara nasional. Para sarjana yang 

ditempatkan di Desa dalam tugasnya menggerakkan dan mendampingi masyarakat 

dan khususnya pemuda, mampu menumbuhkan beragam kegiatan produktif di bidang 

pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Termasuk dalam membantu dan 

mendampingi aktivitas pemerintah desa seperti : administrasi kependudukan, pajak 

bumi dan bangunan, penataan aset desa dan lainnya (Kemenpora, 2011: 1-6). 
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Dengan adanya program PSP3 masyarakat sangat terbantu, karena para 

sarjana dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menggali potensi bakat pemuda 

desa, dan menggali sumber daya alam yang ada di desa tersebut. Kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan oleh pemuda sarjana, diharapkan para pemuda desa dapat 

mengembangkan bakat dan keterampilan mereka untuk dapat memiliki usaha 

sendiri/mandiri. Dengan kata lain, pemuda desa dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan untuk dirinya sendiri dan juga yang lainnya dengan memanfaatkan sumber 

daya alam yang ada di desa tersebut. Sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi desa menjadi lebih baik. 

Awalnya nama program PSP3 adalah Sarjana Penggerak Pembangunan di 

Pedesaan (SP3), namun pada sisi lain Kemenpora menyadari sepenuhnya bahwa 

keberadaan program SP-3 belum cukup signifikan dampaknya manakala diukur 

dalam aspek pengurangan kemiskinan dan peningkatan aset masyarakat. Bahkan pada 

kasus dan di wilayah tertentu, aktivitas yang dilaksanakan oleh SP-3 belum cukup 

besar manfaatnya bagi masyarakat, seperti : peningkatan pendapatan. Namun jika 

diukur dari aspek non material, kesediaan para sarjana untuk bekerja di pedesaan 

dalam jangka 3 (tiga) tahun untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan 

merupakan hal positif. Merespon kondisi tersebut, Kemenpora pada tahun 2010 

melakukan revitalisasi program SP-3 yang bertujuan untuk melakukan perubahan 

dalam rangka efektivitas pencapaian sasaran program. Sebagai salah satu wujud dari 

revitalisasi tersebut sejak tahun 2011 program SP-3 diubah namanya menjadi 

Program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3) 
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(Kemenpora, 2011: 2). Revitalisasi nama tersebut bukan merombak konsep dasar dari 

SP3 yang ditugaskan untuk mendampingi dan menggerakkan masyarakat desa dalam 

meningkatkan produktivitas Pedesaan, melainkan merubah dan memperbaiki 

beberapa aspek teknis dari beberapa kegiatan SP3. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Banyaknya SDM berpendidikan tinggi yang belum tertampung dalam lapangan 

pekerjaan. 

2. Rendahnya kualitas pemuda di pedesaan. 

3. Lambatnya pertumbuhan ekonomi di pedesaan. 

4. Program Sarjana Penggerak Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP-3) yang 

kurang efektif. 

C. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan kemampuan peneliti dan luasnya cakupan dalam 

permasalahan, maka dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada Implementasi 

Kebijakan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3).  

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di 

Pedesaan (PSP-3) Daerah Istimewa Yogyakarta? 
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2. Apa faktor pendukung dalam implementasi Kebijakan Pemuda Sarjana Penggerak 

Pembangunan di Pedesaan (PSP-3) Daerah Istimewa Yogyakarta? 

3. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam implementasi Kebijakan Pemuda 

Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3) Daerah Istimewa 

Yogyakarta? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan Pemuda Sarjana Penggerak 

Pembangunan di Pedesaan (PSP-3) Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Mendeskripsikan faktor pendukung dalam implementasi Kebijakan Pemuda 

Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3) Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

3. Mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Pemuda 

Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP-3) Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak, baik yang bersifat 

praktis maupun teoritis : 

1. Manfaat Teoritis 

Memperkaya ilmu pengetahuan bagi pengembangan teori – teori kebijakan 

pendidikan. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi pemuda: dapat memberikan wawasan baru dan juga memberikan 

pengalaman baru. 

b. Bagi Dinas Pendidikan: sebagai bahan evaluasi dari pencapaian program 

pendidikan yang telah diselenggarakan serta sebagai upaya peningkatan mutu 

kebijakan pelaksanaan program pendidikan bagi pemuda. 
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