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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya yang dilakukan kedua

agen pendiri kelompok pemuda KAGUYA dalam membangun kesadaran pemuda

lainnya. Sebagai alat analisa penelitian ini menggunakan teori strukturasi Anthony

Giddens dengan disertai konsep kelompok pemuda dan pembangunan desa.

Metode dan tipe pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

kualitatif deskriptif yang kemudian hasil temuan di lapangan disajikan dalam

bentuk narasi, dengan menggunakan data primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sebagai teknik

penentuan informan, serta menggunakan triangulasi sumber sebagai teknik

keabsahan data. Hasil penelitian menunjukan kedua agen memiliki potensi untuk

merubah fenomena di desanya (agensi), upaya-upaya yang dilakukan kedua agen

meliputi persuasi, penyebaran wacana, mempengaruhi pemuda lainnya untuk

melakukan pengembangan desa melalui pembentukan kelompok pemuda. Hingga

dalam upaya penciptaan struktur baru oleh kelompok pemuda, dalam prosesnya

terdapat signifikasi, dominasi dan legitimasi yang kemudian dari segala upaya

kelompok pemuda mampu bermitra dengan beberapa pihak. Ternyata upaya

penyadaran yang dilakukan kedua agen tidak hanya membuat pemuda lain

menjadi lebih produktif, namun juga memiliki kesadaran untuk tetap melanjutkan

kelompok pemuda ketika lay agent mulai menarik diri dari proses kelompok

pemuda.

Kata kunci : agen dan agensi, struktur, kelompok pemuda.



ABSTRACT

This research aims to analyze the efforts made by the two founding agents

of the KAGUYA youth group in building other youth awareness. As a tool for

analyzing this research using the theory of structuring Anthony Giddens with the

concept of youth groups and village development. The method and type of

research approach used in this study is qualitative descriptive which then the

findings in the field are presented in narrative form, using primary and secondary

data.

In this research using purposive technique as an informant determination

technique, and using source triangulation as a data validity technique. The results

of the research show that the two agents have the potential to change the

phenomenon in their village (agency), the efforts of the two agents include

persuasion, dissemination of discourse, influencing other youth to carry out

village development through the formation of youth groups. Until in the effort to

create a new structure by youth groups, in the process there was significance,

domination and legitimacy which then from all the efforts of the youth group able

to partner with several parties. It turned out that the awareness efforts carried out

by the two agents not only made other youths more productive, but also had the

awareness to continue the youth group when the lay agent began to withdraw

from the youth group process.

Keywords: agents and agencies, structures, youth groups.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI.................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL............................................................................................ iv

DAFTAR BAGAN .......................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... iv

BAB I      PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ...................................................................................... 8

1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................................... 9

1.4 Manfaat Penelitian ..................................................................................... 9

Manfaat Akademis ..................................................................................... 9

Manfaat Praktis .......................................................................................... 9

BAB II    KAJIAN PUSTAKA

2.1 PenelitianTerdahulu ................................................................................... 10

2.2 Struktutasi Anthony Giddens ..................................................................... 14

2.3 Definisi Konseptual.................................................................................... 24

2.3.1 Kelompok Pemuda........................................................................... 24

2.3.2 Pembangunan Desa .......................................................................... 26

2.4 Alur Pemikiran ........................................................................................... 29

BAB III   METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Tipe Pendekatan ..................................................................... 32

3.2 Lokasi Penelitian........................................................................................ 33

3.3 Jenis dan Sumber Data ............................................................................... 34

3.4 Teknik Pengumpulan Data......................................................................... 34



3.5 Teknik Penentuan Informan....................................................................... 37

3.6 Teknik Analisis Data.....................................................................38

3.7 Teknik Keabsahan Data ............................................................................. 41

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Demografi Dusun Kalikunting................................................................... 42

4.2 Kondisi Sosial Ekonomi Dusun Kalikunting ............................................. 44

4.3 Kondisi Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat ........................................ 46

4.4 Kelompok Pemuda KAGUYA................................................................... 49

4.5 Gambaran Informan ................................................................................... 64

BAB V PEMBAHASAN

5.1 Membangun Rutinitas sebagai Upaya Pembentukan Kelompok ............67

5.2 Upaya Agen Memobilisasi Kelompok ......................................................78

5.3 Posisi Kesadaran Agen dan Anggota dalam Keberlanjutan Kelompok ...95

BAB IV PENUTUP

6.1 Kesimpulan ................................................................................................ 101

6.2 Rekomendasi .............................................................................................. 102

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... v

LAMPIRAN..................................................................................................... vi

DOKUMENTASI SELAMA TURUN LAPANG

GUIDE INTERVIEW

TRANSKRIP WAWANCARA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemuda berdasarkan usia menurut Abdullah apabila ditinjau dari

kependudukan, lebih ditekankan pada rentang usia 15 hingga 25 tahun terhitung

sebagai pemuda (Abdullah, 1994 : 1). Sedangkan menurut UU no 40 tahun 2009

pasal 1.1 tentang kepemudaan menyatakan bahwa pemuda merupakan warga

negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan

perkembangan yang berusia 16 tahun hingga 30 tahun. Dapat disimpulkan bahwa

yang disebut pemuda merupakan individu yang memiliki bentangan usia sekitar

15 tahun hingga 30 tahun dengan memasuki periode yang penting terkait

pertumbuhan dan perkembangannya.

Di Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten atau kota terdapat jumlah

pemuda tercatat berdasarkan data BPS1 pada tahun 2018 sejumlah 5.095.611 jiwa

dengan kompisisi usia produktif sebanyak 73,22%, yang setiap tahunnya jumlah

penduduk cenderung mengalami peningkatan. Dari 38 kabupaten atau kota yang

ada, Kabupaten Pasuruan menempati posisi ke 6 dengan penduduk terbanyak di

Jawa Timur dengan total penduduk 1.593.683 jiwa. Menurut data BPS Kabupaten

Pasuruan dengan jumlah penduduk berada diurutan ke-enam justru memiliki

jumlah pengangguran yang lebih tinggi daripada kota dengan penduduk tertinggi

di Jawa Timur yaitu Surabaya.

1 BPS merupakan singkatan dari Badan Pusat Statistik yang merupakan lembaga non-
pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. BPS berperan sebagai
penyedia kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat, data diperoleh dari sensus atau
survey.



Berdasarkan data BPS tahun 2017 Jumlah pengangguran di Kabupaten

Pasuruan tercatat sejumlah 6,41% atau mencapai 40.759 jiwa, dengan jumlah

angkatan kerja yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pengangguran adalah

tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan, Biasanya akibat dari pendidikan yang

rendah, malas mencari pekerjaan atau tidak bersekolah (Sabit, 2015 : 36).

Dari 24 jumlah kecamatan yang berada di Kabupaten Pasuruan terdapat

salah satu kecamatan yang berada pada kawasan industri dan jalur provinsi, yaitu

Kecamatan Bangil. Namun meskipun berada pada kawasan industr, Kecamatan

Bangil juga masih memiliki angka pengangguran cukup tinggi sekitar diatas 5%

berdasarkan data BPS. Seperti misalnya di Dusun Kalikunting Desa Tambakan

berdasarkan data desa menunjukan jumlah pemuda pengangguran hampir

mencapai sepuluh persen, jumlah tersebut semakin menurun dalamtiga tahun

belakang ini dengan munculnya kelompok pemuda dusun.

Dusun Kalikunting memiliki jumlah penduduk 3.225 jiwa dengan

kompisisi terbanyak usia produktif sebanyak 2.254 jiwa, di dusun tersebut selain

jumlah pengangguran yang tinggi ternyata juga rendah akan organisasi yang

mewadahi pemuda. Sehingga hal tersebut mengakibatkan pemuda tidak banyak

memiliki kegiatan. Menurut Alifi (2016) menunjukan bahwa banyaknya

pengangguran pada usia produktif sangat berpengaruh pada tingkat kriminalitas

ataupun perbuatan menyimpang yang dilakukan pemuda.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi, menurut penuturan Gf bahwa

di Dusun Kalikunting masih banyak pemuda yang menganggur atau belum

bekerja, sehingga cenderung akan berpotensi menimbulkan perilaku menyimpang

seperti misalnya mabuk-mabukan, penyalahgunaan obat terlarang yang biasanya



dilakukan  pada waktu luang ketika berkumpul-kumpul bersama pemuda lainnya

hingga terkadang melakukan tindakan pencurian. Keadaan dusun yang terdapat

pemuda pengangguran, juga terdapat tingginya remaja putri yang memilih

menikah diusia relatif muda, sehingga menyebabkan semakin pesatnya

pertambahan jumlah penduduk di dusun tersebut.

Dusun Kalikunting saat ini dijadikan pilot project oleh Pemerintah

Kabupaten Pasuruan dengan BKKBN2 sebagai Kampung KB3, pencanangan

Kampung KB terssebut dipicu oleh rendahnya partisipasi berKB, tingginya angka

kelahiran yang salah satunya disebabkan tingginya angka pernikahan dini yang

dilakukan pemuda usia belasan tahun. Menurut data pencatatan pernikahan di

Dusun Kalikunting terdapat sejumlah pernikahan yang dilakukan pemuda usia 16

hingga 17 tahun padahal berdasarkan ketentuan kementrian agama tahun 2017

usia minimal menikah bagi perempuan adalah 19 tahun sedangkan laki-laki 21

tahun.

Dalam proses menjalankan program kampung KB tersebut pemerintah

Kabupaten Pasuruan beserta BKKBN menunjuk kelompok pemuda yang terdapat

di Dusun Kalikunting untuk bekerjasama mendukung berjalannya program

kampung KB. Kelompok pemuda dipilih karena yang menjadi sasaran dalam

program tersebut yaitu pemuda untuk merekonstruksi ulang pemikiranya

mengenai pernikahan, kelahiran serta partisipasi ber-KB, selain itu pemuda

2 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang biasa disebut sebagai BKKBN merupakan
Lembaga Pemerintah Nonkementrian yang memiliki tugas dibidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana.
3 Kampung KB merupakan program pembangunan keluarga berencana yang berbasis masyarakat,
yakni dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, sedangkan pemerintah bertindak
sebagai fasilitator dan pendampingan program.



memang diharapkan mampu melakukan penggerakan dan upaya perubahan dalam

masyarakat.

Kelompok pemuda yang dipilih untuk mendukung jalannya program

Kampung KB menamai dirinya sebagai Kalikunting Guyub Jaya atau yang biasa

disingkat menjadi KAGUYA digagas oleh dua orang pemuda dusun setempat,

salah satu dari dua orang yang menggagas kelompok tersebut merupakan lulusan

D3 sedangkan yang satunya memiliki basic pengalaman berorganisasi waktu

SMA yaitu sempat menjadi ketua osis.

Kedua orang tersebut berinisiatif membentuk perkumpulan pemuda

dengan cara awal mengumpulkan pemuda-pemuda dusun kemudian

mendiskusikan rencananya untuk membuat kelompok pemuda dusun. Kelompok

tersebut terbentuk dengan tujuan awal untuk meramaikan kembali desanya yang

sepi kegiatan pada saat hari kemerdekaan, kemudian dua orang tersebut mengajak

pemuda lainnya untuk bergabung bersama-sama membuat suatu kegiatan lomba

untuk memperingati hari kemerdekaan.

Setelah agenda peringatan hari kemerdekaan telah selesai, kedua orang

pemuda tersebut memutuskan untuk melanjutkan perkumpulan yang telah

terbentuk yang kemudian mengupayakan legalitas dari desa untuk menjadi karang

taruna Dusun Kalikunting. Setelah mendapat legalitas desa kemudian menjadi

karang taruna Dusun Kalikunting, kelompok tersebut membuat program kerja

tahunan mengenai kegiatan yang harus dilakukan oleh karang taruna selama

setahun berdasarkan musyawarah dengan seluruh anggota. Karang taruna tersebut

menjadi wadah bagi pemuda, karena di Dusun Kalikunting tidak ada lagi

organisasi yang mengelola pemuda.



Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Dusun Kalikunting yang

menjadi bagian dari Desa Tambakan dicanangkan sebagai Kampung KB pada

salah satu program pemerintah daerah Pasuruan. Sehingga untuk menindaklanjuti

pencanangan tersebut, BKKBN Daerah Pasuruan mengajak kerjasama kelompok

pemuda kaguya yang pada waktu itu juga mengikuti kegiatan seremonial

pencanangan kampung KB.

Berdasarkan tawaran kerjasama dari BKKBN, kelompok pemuda

KAGUYA memiliki program tambahan  atas kerjasamanya dengan BKKBN yaitu

dengan menjadi Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau yang selanjutnya

akan disebut PIKR4. Kelompok tersebut memiliki ketentuan anggota berusia 10-

24 tahun atau pemuda serta belum menikah yang ditentukan oleh BKKBN.

Pusat Informasi dan Konseling Remaja ini berhasil mendayagunakan

sumber daya pemuda yang tersedia, seperti yang diungkapkan salah satu

penggagas kelompok pemuda bahwa kelompok pemuda tersebut berhasil menarik

minat pemuda yang notabene di dusun tersebut rendah akan organisasi yang

mengelola pemuda, banyak pemuda yang masih belum mendapat pekerjaan

sehingga berada pada posisi non-produktif serta untuk bergabung dengan kegiatan

kelompok seperti bank sampah yang kemudian hingga saat ini telah memiliki nilai

ekonomi.

Kelompok yang bersangkutan memiliki program kerja berupa

perpustakaan desa, kegiatan bimbingan belajar bagi anak Sekolah Dasar, kegiatan

keagamaan serta bank sampah. Yang kemudian dari berbagai kegiatan yang telah

4 PIKR atau kependekan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yang memiliki ketentuan
anggota berumur 10-24 tahun atau belum menikah. PIKR memilik tugas untuk mensosialisasikan
terkait KB, seks dan kemungkinan-kemungkinan akibat dari pernikahan yang dilakukan pada usia
muda. PIKR merupakan bentukan dari BKKBN dengan tujuan mengurangi angka kelahiran,
pernikahan usia muda serta meningkatkan partisipasi ber-KB oleh masyarakat.



dilakukan mampu menarik minat pemuda untuk bergabung, lebih dari itu

kelompok pemuda tersebut juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi

pemuda pengangguran di dusun setempat karena kegiatan bank sampah telah

memiliki nilai ekonomi.

Selain empat kegiatan yang telah tersusun di program kerja tahunan, PIKR

juga memiliki agenda yang memang menjadi tugas dari BKKBN yaitu

mengadakan sosialisasi dan konseling kepada pemuda Dusun Kalikunting.

Sosialisasi dan konseling yang dilakukan mengenai penggunaan KB, bahaya seks

bebas serta upaya-upaya lain untuk mengurangi pernikahan dini di Dusun

Kalikunting.

Sosialisasi sekaligus konseling pemuda tersebut dilaksanakan sebulan

sekali yang biasanya diadakan di kantor desa dengan mengundang pemuda-

pemuda Dusun Kalikunting untuk diberi arahan, bahan dan alat peraga sosialisasi

berdasarkan arahan yang didapatkan dari BKKBN termasuk penyampaian-

penyampaian materi.

Selama hampir tiga tahun berlangsungnya PIKR tidak hanya bermitra

dengan BKKBN, melainkan dengan berbagai institusi lainnya seperti

DISPERINDAG5, kepolisian sektor Bangil, kelompok pemuda lain hingga

pemerintah Kabupaten Pasuruan. Berbagai jaringan kerjasama yang dimiliki

membuat kelompok pemuda tersebut dapat mengikuti berbagai kegiatan

sosialisasi yang dilakukan institusi-institusi terkait, yang kemudian juga

dimanfaatkan oleh kelompok tersebut untuk memasarkan produk yang dimilikinya

serta terfasilitasinya kebutuhan kelompok oleh beberapa institusi terkait.

5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau yang biasa disebut DISPERINDAG bertugas
membantu pejabat pemerintah dibidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan
pasar,koperasi,usaha kecil dan menengah.



Mitra kerja dengan DISPERINDAG dipergunakan untuk memesarkan

produk yang dimiliki PIKR seperti pakaian bordir yang memang banyak

diproduksi oleh masyarakat Dusun Kalikunting serta barang-barang hasil olahan

dari sampah. Sedangkan kerjasama dengan Pemkab Pasuruan diperoleh dari

penjalanan program pemerintah daerah yaitu pencanangan Kampung KB,

sehingga PIKR masih tetap di monitoring oleh Pemkab beserta BKKBN untuk

keberlangsungan program tersebut. Selain itu PIKR juga bekerjasama dengan

polsek Bangil untuk menjadi konseling sesama remaja dalam hal kenakalan

remaja, seperti mabuk-mabukan sehingga diharapkan dengan konseling yang

diberikan dapat mengurangi kenakalan remaja di Dusun Kalikunting.

Namun disisi lain kelompok tersebut juga memiliki masalah seperti

kurangnya dukungan dari desa, karena sejauh ini dukungan yang diberikan desa

hanya sebatas legalitas kelompok tersebut menjadi karang taruna meskipun PIKR

telah manjalin kerjasama dengan beberapa stakeholder. Meskipun menurut

pengungkapan Gf sebagai ketua PIKR tidak berharap lebih dari desa maupun

dusun untuk memberi dukungan apalagi berupa dukungan dana.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya yang menarik minat peneliti untuk

melakukan penelitian yaitu mengenai upaya yang dilakukan agen untuk

mendayagunakan pemuda sekitar serta membangun komitmen yang terjalin

dengan mitra kerja kelompok pemuda. Pemuda menjadi kajian yang sangat

penting untuk dilakukan, karena pemuda merupakan sasaran pembangunan,

sehingga harusnya menjadi perhatian untuk dilakukannya upaya kontrol agar tidak

lepas kendali.



Selain itu tidak banyak pemuda yang memiliki kesadaran untuk

membangun desanya apalagi pemuda yang notabene lulusan D3 ingin kembali ke

desanya dan mengajak pemuda lainnya untuk bersama-sama membangun

desanya. Isu mengenai kelompok pemuda yang membangun desa menarik

perhatian peneliti untuk melakukan penelitian di Dusun Kalikunting karena

pemuda selain sebagai agen pembangunan, penelitian ini juga akan dapat menjadi

acuan sebagai role model pembangunan desa untuk daerah lainnya.

Penelitian ini akan dikaji menggunakan strukturasi Anthony Giddens,

yang difokuskan pada agen serta hubungannya dengan struktur yang

memproduksi sebuah keadaan tempat berlangsunya praktik sosial kelompok

KAGUYA dalam upaya membangun desanya pada tempat dan kurun waktu

tertentu. Dalam hal ini agen yang dimaksud yaitu para pencetus sekaligus

penggerak kelompok pemuda yang melakukan upaya penyadaran serta produksi

nilai-nilai hingga kemudian menstruktur, yang pada akhirnya dalam struktur

tersebut mengatur keberlangsungan kelompok pemuda. Sehingga nantinya

penelitian ini akan dapat memberikan gambaran mengenai praktik sosial yang

berlangsung pada kelompok pemuda yang mampu menciptakan kesepakatan

dengan stakeholder, hingga akan dapat menjadi rujukan untuk melakukan upaya

pengelolaan pemuda sebagai sasaran pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan

penelitian terkait, peneliti merumuskan permasalahan yaitu :

Bagaimana upaya pendiri kelompok pemuda KAGUYA dalam membangun

kesadaran anggota kelompoknya untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa ?



1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan

sebelumnya, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Menganalisa upaya pendiri kelompok pemuda sebagai agen yang

membangun kesadaran anggota kelompoknya yang sebelumnya berada

pada situasi non-produktif

2. Menganalisa upaya kelompok pemuda yang berkaitan dalam melakukan

kesepakatan mitra kerja serta menerapkan hasil kesepakatan melalui

kegiatan kelompok yang telah disusun dalam program kerja tahunan.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi

perkembangan kajian sosiologi selanjutnya terutama mengenai kajian

pengembangan komunitas. Selain itu dapat menjadi rujukan untuk

penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan atau sebagai role

model bagi daerah lain untuk melakukan upaya pengelolaan pemuda

sebagai sasaran pembangunan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yang dilakukan

Sa’diyah pada tahun 2016 sebagai penelitian terdahulu dengan judul

“Menumbuhkan Partisipasi Pemuda Pengangguran dalam Pembangunan Desa di

Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan” yang digunakan untuk

menganalisa upaya membangun kesadaran pemuda melalui kelompok pemuda.

Penelitian tersebut dianalisa menggunakan teori strukturasi Anthony

Giddens dengan menggunakan metode penelitian studi kasus intrinsik serta

menggunakan metode snowball dalam tehnik penentuan informan dalam proses

pencarian data mengenai fenomena  menumbuhkan kesadaran pemuda

pengangguran Desa Banjar yang dilakukan oleh kelompok yang bernama Ikatan

Kawula Muda Banjar (IKBAR).

Penelitian ini berfokus pada hubungan antara tokoh pemuda yaitu IKBAR

dengan pemuda pengangguran yang terdapat sekat sehingga hubungan keduanya

menjadi renggang dan mengakibatkan ketidakpedulian masyarakat sekitar

terhadap pemuda pengangguran yang seringkali melakukan tindakan menyimpang

seperti mabuk, mencuri dan lain sebagainya. Disisi lain pemuda pengangguran

disebutkan memiliki kesadaran naif, mereka hanya meratapi nasibnya sehingga

munculnya keinginan untuk berubah namun tidak melakukan apapun.

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa IKBAR sebagai agen

penumbuh kesadaran pemuda pengangguran desa, namun IKBAR sendiri terlebih
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dahulu disadarkan dan disokong proses pengembangannya oleh fasilitator yang

pernah melakukan pemberdayaan di desa tersebut selama empat bulan. Sehingga

dalam hal ini proses penyadaran dan pengembangan IKBAR sebagai kelompok

pemuda agen penyadaran bermula dari pihak eksternal yaitu fasilitator

pemberdayaan.

Awal mulanya suatu kelompok melakukan pemberdayaan di Desa Banjar

selama empat bulan dengan melakukan analisa masalah, FGD di desa tersebut

hingga pada akhirnya merumuskan fokus pemberdayaan pada masalah pemuda

pengangguran, karena pemuda pengangguran di desa tersebut cenderung dianggap

sebagai sampah sehingga tidak mendapat perhatian dari masyarakat yang

mengakibatkan pemuda pengangguran semakin membrutal dengan melakukan

pencurian di luar daerah yang hasilnya digunakan foya-foya di Madura. Fasilitator

tersebut semula melakukan upaya penyadaran kepada IKBAR sebagai kelompok

pemuda yang sudah lama tidak aktif, penyadaran dilakukan untuk meningkatkan

partisipasi pemuda dalam pembangunan desa.

Proses penyadaran yang dilakukan fasilitator kepada IKBAR hingga pada

akhirnya membentuk kembali IKBAR mulai dari program kerja hingga

melakukan penyadaran kepada pemuda pengangguran Desa Banjar menggunakan

metode dakwah bil’ah yang disampaikan kepada pemuda-pemuda desa untuk

dapat bergerak bersama dalam melakukan pembangunan desa. Penelitian  yang

dilakukan oleh Sa’diyah dalam penelitian yang akan dilakukan ini akan berfungsi

sebagai pembanding karena sama-sama menganalisa upaya penyadaran suatu

kelompok yang dilakukan oleh agen.
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Pada penelitian yang akan dilakukan ini juga melihat upaya penyadaran

terhadap pemuda yang notabene berada pada posisi non-produktif. Namun yang

menjadi pembeda yaitu bahwa upaya penyadaran tidak hanya dapat dilakukan

oleh pihak eksternal, sehingga penelitian ini akan penting dilakukan sebagai

pembeharuan penelitian dengan menganalisa upaya penyadaran terhadap pemuda

desa juga dapat dilakukan oleh pihak internal yaitu pemuda itu sendiri.

Penelitian terdahulu kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

penelitian yang dilakukan oleh Kumoro dengan judul “Pemuda Lereng Merapi,

Agen Perubahan yang Tak Terlihat” pada tahun 2013 yang digunakan untuk

menganalisa upaya yang dilakukan pemuda lereng merapi setelah dilanda

bencana.gunung meletus tahun 2010 lalu.

Penelitian dalam jurnal tersebut menggunakan studi data etnografis yang

dilakukan dengan cara mengunjungi lereng Merapi serta melakukan wawancara

dengan informan-informan terkait pembentukan Volcano Tour yang diolah

pemuda sekitar untuk mengatur sektor kepariwisataan di Merapi. Hasil dari

penelitian yang dilakukan Kumoro menyebutkan bahwa dalam prosesnya terdapat

3 peguyupan pemuda yang mengatur sector pariwisata lereng merapi pasca

terjadinya bencana. Pada mulanya pembentukan Volcano Tour tidak banyak

mendapat respon dikarenakan masyarakat masih disibukkan memperbaiki pasca

bencana, kemudian paguyuban keraharjo menentukan untuk setidaknya menjadi

guide serta mengantarkan pengunjung yang ramai berdatangan untuk melihat

lokasi rumah mbah Mirjan.

Berawal dari inisiatif paguyuban keraharjo menimbulkan minat paguyuban

pangguhrejo dan tim Volcano Tour yang dijalankan oleh pemuda umbulharjo dan



4

kepuharjo untuk bersama-sama mengelola lereng merapi pasca bencana menjadi

sector pariwisata gunung merapi yang dinilai mampu memperbaiki keadaan

ekonomi bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan pemaparan dalam jurnal tersebut

yang disebut agen adalah paguyuban keraharjo yang melakukan penyadaran

kepada paguyuban pemuda lainnya untuk mengakomodir minat masyarakat luar

yang penasaran dengan kondisi lereng merapi.

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, dalam penelitian

ini akan menganalisa upaya pendiri kelompok pemuda sebagai agen dalam

membangun kesadaran pemuda yang sebelumnya berada pada situasi non-

produktif. Kedua penelitian tersebut akan berfungsi sebagai pembanding dalam

melihat upaya agensi dalam suatu kelompok, namun selain itu penelitian ini juga

akan menambahi penelitian terdahulu karena terdapat pembaharuan penelitian

yaitu bahwa dalam praktik yang sedang dijalankan terdapat agensi dalam

kelompok dapat bermula dari individu berasal dari internal yang memiliki

kesadaran serta sumberdaya dalam melakukan upaya agensinya. Karena pada

hasil penelitian kedua meyebutkan bahwa agen atas nama kelompok sehingga

tidak terdapat ndividu-individu yang mencetuskan serta pada penlitian

sebelumnya agen berasal dari pihak eksternal, berbeda dengan penelitian yang

akan dilakukan ini akan melihat upaya dua pemuda sebagai individu agen dalam

membangun kesadaran serta upaya-upaya kelompok pemuda hingga pada

akhirnya dapat membangun kesepakatan dengan beberapa stakeholder.
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2.2 Landasan Teori

Anthony Giddens

Dalam penelitian ini teori strukturasi Giddens akan digunakan untuk

menjelaskan fenomena berkembangnya kelompok pemuda Dusun Kalikuting,

mulai dari awal kesadaran agen pencetus sekaligus pengembang kelompok hingga

mampu mendayagunakan pemuda lainnya yang kemudian pada akhirnya saat ini

mampu bermitra dengan beberapa stakeholder.

Teori strukturasi ini muncul pertama kali pada tahun 1984 ditulis oleh

Anthony Giddens dengan judul “The contitution Of Society : Outline Of The

Theory Of Structuration”. Kemunculan teori ini didasarkan pada tujuan untuk

mengakhiri konflik besar dalam ilmu sosial yang cenderung membedakan antara

agen dengan struktur, sehingga Giddens mencoba memberikan jalan keluar untuk

konflik antara agen dengan struktur tersebut (Giddens, xii : 2011). Giddens

memiliki pandangan bahwa tindakan yang dilakukan masyarakat merupakan hasil

relasi antara agen dengan struktur yang pada akhirnya menjadi sebuah praktik

sosial.

Dalam gagasannya yang ditulis dalam teori strukturasi setidaknya ada dua

tema sentral yang menjadi pusat pemikiran Giddens, yaitu hubungan struktur

(structure) dan pelaku (agen) dengan sentralitas ruang (space) dan waktu (time)

(Priyono, 2002 : 18). Pertama, hubungan pelaku dengan strukture sebagai relasi

dualitas yang didefinisikan bahwa antara tindakan dan struktur memiliki

hubungan yang saling mengandaikan. Yang disebut pelaku merupakan orang-

orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, sedangkan struktur ialah aturan dan

sumberdaya yang terbentuk dan membentuk keterulangan praktik. Menurut
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Priyono dualitas struktur dengan pelaku terletak pada proses dimana stuktur sosial

merupakan hasil sekaligus sarana praktik sosial (2002 : 19).

Kedua, sentralitas waktu dan ruang yang dimaksud Giddens bukanlah area

atau panggung tindakan (stage), melainkan unsur konstitutif tindakan dan

pengorganisasian masyarakat hal itu berarti tanpa ruang dan waktu maka tidak

akan pernah ada tindakan (Priyono, 2002 : 19-20). Merujuk pada kutipan tersebut

perbedaan bentuk-bentuk masyarakat bergantung pada cara masing-masing

masyarakat mengorganisir hubungan antara waktu dan ruang yang menjadi wadah

dalam tindakannya sehingga menciptakan peristiwa tertentu.

Dualitas struktur merupakan landasan utama bagi keterulangan-

keterulangan dalam reproduksi sosial di sepanjang ruang dan waktu. Pada

gilirannya akan memprasyaratkan kemampuan intropeksi dan mawas diri

(reflexive monitoring) dari para agen. (Giddens, 2011 : 43).

Agen

Dalam praktik sosial menurut Giddens memerlukan adanya agen atau yang

biasa disebut aktor atau individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi

keadaan atau rangkain peristiwa yang ada (Giddens, 2011 : 18). Perbuatan

individu yang berada pada fase rangkaian peristiwa tertentu dan memiliki

kemampuan untuk melakukan tindakan tertentu sehingga memicu pertiwa dalam

ruang dan waktu tertentu disebut agensi (Giddens 2011 : 11). Mengacu pada

kutipan tersebut menyebutkan bahwa agen atau aktor individu yang memiliki

kemampuan untuk mempengaruhi peristiwa atau keadaan tertentu sehingga
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memunculkan konsekuensi baik disengaja maupun tidak dalam kurun ruang dan

waktu tertentu maka disebut sedang melakukan upaya agensi.

Dalam penelitian ini yang dimaksud agen yaitu dua orang aktor pencetus

dan pengembang kelompok pemuda KAGUYA, yang memiliki kemampuan untuk

mempengaruhi keadaan dusun waktu itu yang sepi akan kegiatan pemuda,

banyaknya pengangguran dan perbuatan menyimpang yang dilakukan pemuda

serta banyaknya pernikahan pada usia muda. Mempengaruhi keadaan yang

dimaksud yaitu mampu memobilisasi pemuda-pemuda untuk berkegiatan dengan

menciptakan kelompok pemuda dusun, tindakan-tindakan yang dilakukan dua

orang agen tersebut hingga kini menciptakan keadaan dusun yang berbeda seperti

pemuda-pemuda yang mampu memiliki kegiatan yang menghasilkan nilai

ekonomi sehingga pemuda tidak lagi menganggur, berkurangnya pernikahan yang

dilakukan pemuda.

Agen menurut Giddens terbagi menjadi menjadi dua kategori yaitu expert

agent dan lay agent. Agen yang mampu memberikan kekuasaan kausal melalui

pengaruh-pengaruh kekuasaan yang disebarkan kepada orang lain disebut expert

agent, sedangkan lay agent yaitu orang yang dipengaruhi expert agent sehingga

akan bertindak yang mendukung tindakan expert agent (dalam ulva, 2014 : 6).

Dalam penelitian ini yang diidentifikasi sebagai expert agent yaitu pemuda

lulusan D3 karena pemuda tersebut yang mengawali inisiatif untuk meramaikan

kembali desanya dengan membentuk kelompok pemuda, yang kemudian

mempengaruhi pemuda lain yang memiliki basic keorganisasian waktu SMA

untuk mengorganisir pemuda lainnya.
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Giddens membagi sumberdaya menjadi dua yaitu sumberdaya alokatif dan

sumberdaya otoritatif.  Sumberdaya alokatif  merupakan sumberdaya yang

memiliki sifat-sifat material dan sumber kekuasaan material, sedangkan

sumberdaya otoritatif merupakan pengorganisasian ruang dan waktu dan hasil dari

relasi timbal balik manusia dengan hasil produksi dan material (2011 : 403).

Merujuk pada kutipan tersebut sumberdaya alokatif dan otoritatif yang

diakomodir oleh agen sehingga mampu menentukan posisi relasional agen dalam

melakukan praktek-praktek keterulangan yang dilakukan dalam ruang dan waktu

tertentu.

Konsekuensi atas apa yang dilakukan oleh aktor baik disengaja maupun

tidak sengaja, merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak akan terjadi jika aktor

bersangkutan berperilaku berbeda yang tidak berada dalam lingkup kekuasaan

agen untuk melahirkan konsekuensi tanpa mempedulikan maksud agen (Giddens,

2011 : 13). Kekuasaan yang dimaksud merupakan kemampuan aktor-aktor dalam

melaksanakan keputusan yang mereka sukai di satu sisi dan disisi lain

memobilisasi yang bias yang dibangun dalam institusi-institusi (Giddens, 2011 :

19). Merujuk pada kutipan bahwa tindakan agen baik disengaja maupun tidak

akan menimbulkan fenomena tertentu dan akan berbeda apabila agen bertindak

berbeda, dalam hal ini agen memiliki kemampuan untuk memobilisasi dalam

suatu institusi.

Berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh agen yang

berkemampuan untuk mempengaruhi keadaan dengan memobilisasi pemuda-

pemuda untuk hal yang memang disengaja yaitu mencipatakan lingkungan dengan

pemuda yang produktif melalui pembentukan kelompok pemuda. Apabila ketika
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itu agen memutuskan untuk melakukan tindakan yang berbeda bukan membentuk

kelompok pemuda, akan berpotensi menghasilkan konsekuensi tindakan yang

berbeda pula.

Agensi

Dalam teori strukturasi terdapat konsep agen dan agensi, yang dimaksud

agen ialah pelaku dalam sebuah praktik sosial sehingga dalam hal ini agen dapat

berupa individu, kelompok maupun masyarakat. Sedangkan agensi erat kaitannya

dengan kekuasaan, agensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh agen dalam

merubah atau mereproduksi struktur. Tindakan akan bergantung pada kemampuan

individu untuk membuat tingkatan perbedaan kondisi/ peristiwa kejadian

sebelumnya (Giddens, 2011 : 20-25). Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai

agen ialah kedua pendiri yang memiliki inisiatif untuk membentuk kelompok

pemuda sebagai upaya pengembangan diri pemuda, kemudian kedua agen

bersama-sama dengan pemuda lainnya yaitu anggota kelompok melakukan

berbagai upaya tidak terbatas pada pengembangan diri pemuda  melainkan juga

melakukan perubahan pada kampungnya melalui program PIK-R, penjualan

produk warga, kontrol sesama pemuda serta perpustakaan dusun.

Perjumpaan yang dilakukan oleh agen dalam berkaitan dengan

kemampuan reflektif agen dalam suatu peristiwa, dalam bentuk-bentuk rutin yang

dikendalikan secara reflektif akan menunjukan bahwa terdapat monitoring dalam

proses agensi. Menurut Giddens (2011 : 103) dalam menyusun praktek-

prakteknya dibuat beraturan, dipertahankan dalam perjumpaan-perjumpaan yang

tersebar dalam ruang dan waktu. Semua aktor posisi dan situasinya diatur dalam
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praktek-prakteknya dan juga dapat memposisikan secara relasional. Dalam hal ini

berarti kemampuan reflektif agen yang dapat mempengaruhi posisi relasional

agen, yang kemudian digunakan agen untuk mengakomodir sumberdaya baik

alokatif dan otoritatif dalam prakteknya di ruang dan waktu tertentu.

Menurut Giddens seorang agen dikatakan berhenti melakukan agensi jika

ia kehilangan kemampuan untuk membuat sebuah perbedaan dalam melatih

beberapa jenis kekuasaan (2011 : 102). Dalam penelitian ini seorang lay agent

mulai menarik diri dari proses kelompok pemuda, seperti misalnya sudah jarang

tregabung untuk ikut rapat padahal menjabat sebagai ketua kelompok pemuda,

kehilangan inisiatif untuk mengadakan berkumpul sehingga akan datang ketika

diundang oleh kelompok saat akan mengadakan rapat dan bahkan mulai susah

untuk ditemui dan diwawancarai terkait proses kelompok pemuda.

Struktur

Menurut Giddens hubungan antara pelaku (tindakan) dengan struktur

berupa relasi dualitas bukan dualisme, dualitas ini terjadi pada praktik sosial yang

berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu (dalam Priyono, 2000 : 22).

Merujuk pada kutipan tersebut Giddens beranggapan antara struktur dengan agen

bukan suatu hal yang dapat dipisahkan, melainkan berkaitan satu sama lain

sehingga membentuk suatu yang dinamakan praktik sosial akibat dari

keterulangan dan keterpolaan dalam ruang dan waktu tertentu.

Struktur menurut Giddens merupakan sebuah aturan dan sumberdaya.

Dengan kata lain stuktur sebagai perangkat aturan dan sumberdaya menghasilkan

resiko yang jelas (Giddens, 2011 : 22). Sumberdaya ditimbulkan dan direproduksi
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oleh agen-agen yang berpengetahuan mumpuni dalam interaksi, sumberdaya-

sumberdaya merupakan media yang digunakan untuk melaksanakan kekuasaan

(Giddens, 2011 : 19). Mengacu pada kutipan tersebut yang dimaksud struktur

merupakan aturan dan sumberdaya yang digunakan untuk menciptakan keadaan

tertentu, sunberdaya digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi dan membentuk

keadaan tertentu.

Ruang dan waktu yang dimaksud merupakan tempat berlangsunya para

aktor melakukan tindakan sosial. Dalam penelitian ini batasan ruang dan waktu

yaitu tempat berlangsungnya agen membangun kesadaran pemuda lainnya,

kelompok pemuda menyepakati aturan bersama serta anggota-anggota melakukan

berbagai kegiatan rutin yang terdapat di program kerja tahunan yang kemudian

terpola dan terstruktur hingga menimbulkan keadaan yang memungkinkan

menjadi sarana bagi para aktor untuk melakukan keturalangan praktik sosial.

Menurut Giddens hubungan tindakan dengan struktur adalah saling

mengandaikan, yang disebut pelaku merupakan sebuah tindakan dalam peristiwa

sedangkan struktur ialah aturan dan sumberdaya yang terbentuk dari dan

membentuk keterulangan praktik sosial. Dualitas struktur dan pelaku terletak pada

proses struktur sosial merupakan sarana sekaligus hasil dari praktik sosial (dalam

Priyono, 2000 : 19). Berdasarkan kutipan sebelumnya menunjukan bahwa pelaku

bertindak menggunakan aturan dan sumber daya sebagai sarana untuk melakukan

praktik sosialnya, selain itu aturan yang berlaku sekaligus menjadi hasil dari

praktik sosial yang sedang berlangsung.
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Dimensi Kesadaran

Dalam penelitian ini yang disebut pelaku merupakan para agen yang

membangun kesadaran pemuda lainnya yang memanfaatkan pemuda yang tidak

memiliki kegiatan sebagai sumber daya yang digunakan untuk membentuk

kelompok pemuda dusun. Dari perkumpulan tersebut membentuk sebuah aturan

seperti usia anggota, keikutsertaan anggota dalam kegiatan berdasarkan jobdesk

untuk mengembangkan kelompoknya, aturan dan sumberdaya yang dimanfaatkan

oleh pelaku digunakan untuk mendukung sekaligus sebagai hasil dari praktik

sosial kelompok pemuda dusun dalam membangun desanya.

Giddens membedakan dimensi internal pelaku yaitu motivasi tidak sadar,

kesadaran praktik serta kesadaran diskursif. Motivasi tidak sadar menyangkut

keinginan/kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukanlah

tindakan itu sendiri. Sedangkan kesadaran diskursif yaitu mengacu pada kapasitas

untuk merefleksikan dan memberi penjelasan atas tindakan yang dilakukan serta

kesadaran praktis merupakan inti untuk memahami strukturasi karena akibat dari

keterulangan praktik sosial jarang dipertanyakan lagi. Batas antara kesadaran

diskursif dan kesadaran praktis sangat lentur dan tipis (Priyono, 2000 : 21).

Menurut Giddens kesadaran praktis mengacu pada memonitor secara

reflektif tindakan agen-agen, sedangkan kesadaran diskursif yaitu berarti mampu

memberikan uraian yang runtut tentang aktivitas-aktivitas dan juga mengenai

alasan dalam melaksakan aktivitas tersebut (2011 : 55). Merujuk pada kutipan

tersebut menunjukan bahwa mengenai kesadaran praktis mampu meninjau

kembali terhadap sesuatu yang telah dilakukan sedangkan pada kesadaran

diskursif mampu memberikan uraian serta alasan yang runtut.
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Dalam penelitian ini nantinya akan menganalisa posisi kesadaran yang

dimiliki kedua agen yang sebagai pencetus sekaligus pengembang kelompok

pemuda dusun dalam upaya membangun desanya. Posisi kesadaran yang dimiliki

agen tersebut akan dianalisa berdasarkan motivasi dan dasar yang dimiliki kedua

agen dalam bertindak. Selain itu untuk melihat hubungan dualitas antara agen

dengan struktur hingga mampu memperlihatkan struktur yang paling dominan

diantaranya signifikasi, dominasi serta legitimasi dalam praktik sosial yang

sedang berlangsung hingga kelompok pemuda yang bersangkutan mampu

membangun kesepakatan dengan stakeholder dan mengimplementasikan program

dalam kegiatan kelompoknya.

Skema S-D-L

Dalam rangkaian struktural mengenai pemisahan “pengelompokan”

tranformatif dalam prinsip struktural, dengan begitu Giddens (dalam Priyono,

2002 : 24) melihat tiga gugus besar struktur. Pertama struktur penandaan atau

signifikasi (signification) yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan,

penyebutan dan wacana. Kedua, struktur penguasaan atau dominasi (domination)

yang mencakup skemata penguaasan terhadap orang (politik) dan barang atau hal

(ekonomi). Ketiga, struktur pembenaran atau legitimasi (legitimation) yang

menyangkut peraturan normatif, yang terungkap dalam hukum. Berikut tabel

ringkasan bentuk-bentuk institusi yang membentuk praktik sosial :

Tabel 1. Ringkasan Bentuk-Bentuk Intitusi

S-D-L                               : tatanan simbolis / mode wacana
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D (autorisasi/orang)-S-L     : Institusi politik

D (alokasi/barang/hal)-S-L : Intitusi ekonomi

L-D-S                               : Institusi legal / lembaga hukum

Keterangan : S = Signifikasi, D = Dominasi, L = Legitimasi

Sumber : Athony Giddens, 2011, hlm 41

Untuk melihat kaitan antara ketiga prinsip struktural dengan praktik sosial,

skema dibawah ini akan menyajikan pola hubungannya (Giddens, 2011 : 36) :

Struktur

(sarana/

Modalitas)

Interaksi

Dalam konteks penelitian ini peneliti mengkaji relasi kedua agen pendiri

kelompok pemuda dengan struktur Signifikasi, Dominasi dan Legitimasi terkait

praktik sosial yang dilakukan oleh pemuda dusun dalam rangka menciptakan

kesadaran pemuda untuk membangun desanya melalui pendirian kelompok

pemuda dusun.

Signifikasi Dominasi Legitimasi

SangsiKekuasaanKomunikasi

NormaFasilitasSkema
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2.3 Definisi Konsep

2.3.1 Kelompok Pemuda

Kelompok sosial merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari kumpulan-

kumpulan individu yang hidup bersama dengan mengadakan hubungan timbal

balik yang cukup intensif dan teratur, sehingga daripadanya diharapkan adanya

pembagian tugas serta norma-norma tertentu yang berlaku bagi mereka (Narwoko,

2011 : 23). Berdasarkan kutipan tersebut menunjukan bahwa yang disebut

kelompok sosial merupakan hubungan timbal balik dari perkumpulan individu

yang memiliki norma dan pembagian kerja didalamnya.

Menurut Cooley kelompok ditandai dengan adanya hubungan yang erat di

mana anggota-anggotanya saling mengenal dan sering kali berkomunikasi secara

langsung berhadapan muka serta terdapat kerja sama (dalam Narwoko, 2011 : 25).

Merujuk pada kutipan sebelumnya menyatakan bahwa dalam sebuah kelompok

terdapat anggota yang saling berkomunikasi dan memiliki kerja sama melakukan

suatu hal.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan kelompok yaitu

perkumpulan individu yang memiliki hubungan timbal balik dengan cara saling

berkomunikasi, serta memiliki norma dan pembagian kerja dalam kerjasama

untuk melakukan suatu hal.

Pemuda dan generasi muda menurut Pratiknyo adalah manusia yang

berusia 18-30 tahun  yang dianggap sebagai insani penerus cita-cita bangsa,

memiliki keterampilan, perlu mempersiapkan diri menjadi kader bangsa (1992 :

28). Merujuk pada kutipan tersebut menunjukan bahwa yang disebut pemuda
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adalah yang berusia 18 hingga 30 tahun yang perlu memiliki keterampilan untuk

menjadi penerus bangsa.

Menurut Abdullah pemuda adalah generasi baru dalam sebuah komunitas

masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta

menyandang peran sebagai agen perubahan dan agen kontrol sosial (dalam

Satries, 2009 : 91-92). Berdasarkan kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa

pemuda memiliki peran sebagai agen perubahan untuk melakukan perubahan ke

arah yang lebih baik serta sebagai agen yang melakukan kontrol sosial.

Dapat disimpulkan bahwa yang disebut pemuda merupakan individu yang

sedang berusia kira-kira 18 hingga 30 tahun yang diharapkan memiliki

keterampilan yang digunakan untuk membawa perubahan dalam masyarakat ke

arah yang lebih baik serta dapat melakukan kontrol terhadap lingkungan sosialnya

sebagai penerus bangsa.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa yang disebut

kelompokpemuda merupakan perkumpulan individu dari usia 18 hingga 30 tahun

yang memiliki hubungan timbal balik dengan berkomunikasi sesama anggotanya,

serta memiliki norma dan pembagian tugas dalam upaya melakukan perubahan

dalam masyarakat ke arah yang lebih baik.

Dalam hal ini kelompok pemuda yang dimaksudkan dalam penelitian ini

yaitu kelompok pemuda Dusun Kalikunting, dalam upaya untuk menjadi agen

perubahan dalam masyarakat kelompok pemuda tersebut memiliki program kerja

yang disusun berdasarkan musyawarah serta memiliki norma-norma dalam

menjalankan kelompoknya. Selain itu antar anggota kelompok memiliki

hubungan timbal balik demi keberlangsungan terlaksananya program kerja yang
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telah disusun, hubungan timbal balik tersebut juga didukung dengan adanya

komunikasi antar anggota.

2.3.2 Pembangunan Desa

Konsep pembangunan menurut Sumodiningrat merupakan proses

mewujudkan masyarakat sejahtera yang ditandai dengan adanya kemakmuran dan

peningkatan pendapatan (dalam Affandi, 2013 : 34). Menurut Zubaedi (2014 :

140) model pembangunan alternatif menekankan pentingnya pembangunan

berbasis masyarakat berparadigma bottom up dan lokalitas agar masyarakat lebih

berdaya dengan menyertakan partisipasi dalam pembangunan.

Merujuk pada kutipan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

pembangunan merupakan proses untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,

salah satu model pembangunan yaitu model pembangunan berbasis masyarakat

yang lebih mengedepankan aspek lokalitas sehingga dapat mendorong masyarakat

agar lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan untuk mencapai tujuan

bersama.

Pengertian desa menurut UU RI nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul  dan atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sujito untuk melakukan pembangunan desa, partisipasi

masyarakat sangat dikedepankan karena pembangunan berasal dari bottom up

(2013 : 2). Sedangkan menurut Eko (2014 : 37) paradigma pembangunan baru
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mengandung spirit rekognisi dan subsidiaritas yang bersifat otonomi,

kemandirian, lokalitas, partisipatif dan emansipatoris.

Berdasarkan kutipan sebelumnya menunjukan bahwa desa merupakan

kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu, serta memiliki

otonomi untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya. Dalam

pembangunan desa perlu menyesuaikan dengan aspek lokal atau yang biasa

disebut dengan asas rekognisi dan subsidiaritas dalam Undang-undang, untuk itu

diperlukan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama

antara pemerintah dengan masyarakat, dalam hal ini masyarakat menjadi sasaran

sekaligus pelaku pembangunan. Keterlibatan masyarakat akan mendukung

keberhasilan pembangunan yang sedang dilakukan desa, dengan keterlibatan

masyarakat menyebabkan keterwakilan suara masyarakat sehingga kepentingan

masyarakat akan terakomodir dengan baik dalam hal pembangunan desa.

Dalam penelitian ini upaya pembangunan desa dilakukan oleh dua orang

pemuda sebagai pencetus berdirinya kelompok pemuda dusun, yang

mendayagunakan pemuda non produktif disekitarnya hingga pemuda-pemuda

tersebut memiliki kegiatan dan menghasilkan nilai ekonomi melalui salah saltu

kegiatan dalam program kerjanya yaitu bank sampah.

Selain dua orang pemuda tersebut, upaya pembangunan desa juga

dilakukan oleh kelompok pemuda dusun melalui program kerja yang

diaktualisasikan melalui beberapa kegiatan. Upaya pembangunan yang dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat terlihat dari kegiatan mereka yaitu
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menjual produk lokal berupa jubah bordir yang diproduksi oleh masyarakat Dusun

Kalikunting sekaligus mempromosikan aspek lokalitasnya.

Upaya pembangunan manusia yang menyesuaikan aspek lokalitas juga

dilakukan oleh kelompok pemuda dusun melalui pembangunan karakter, hal

tersebut dilakukan melalui kegiatan pengajian mingguan untuk seluruh

masyarakat. Kegiatan pengajian dipilih karena hal tersebut dinilai sesuai dengan

kebiasaan masyarakat sekitar, selain itu digunakan untuk membangkitkan kembali

kegiatan pengajian rutin di dusun tersebut. Penjabaran beberapa hal diatas

menunjukan bahwa kelompok pemuda dusun menjadi bagian dari masyarakat

yang berpartisipasi dalam upaya membangun desanya.
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2.4 Alur Berpikir

Agen

Pembangunan desa melalui
pengembangan diri pemuda

Struktur

Dualitas

- Kesadaran Diskursif
-Kesadaran Praktis
- Motivasi tdk sadar

Skema Pembangunan Desa
oleh kedua agen ada S D L

Signifikasi
Pembangunan Desa
dimulai dari
Pengembangan diri
pada pemuda

Dominasi
Expert agent dan
Lay agent mulai dari
proses pendirian
hingga saat ini

Legitimasi
Aturan tidak tertulis
dalam kelompok
pemuda dan Surat
Keterangan  (SK)
pendirian kelompok

Hasil
Agensi kelompok pemuda yang dilakukan Expert agent dan Lay agent
berlangsung dari proses pendirian, berjalan hingga keberlangsungan

kegiatan dan bermitra dengan pihak lain. Ketika kelompok sudah
berkembang (pemuda non-produktif memiliki kesadaran diri terkait

keberlangsungan kelompok pemuda) lay agent mulai menarik diri dari
proses kelompok pemuda, namun justru memunculkan agen-agen

baru yang mengkoordinir proses kelompok pemuda saat ini

WAKTU

R
U
A
N
G

Keterangan :
( ) : Kerangka teori
( ) : Menjelaskan sebuah
kondisi

Mitra kerja

Kel. pemuda dan
warga sekitar

Expert  agent dan
lay agent
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Bagan 1. Alur Berpikir Penelitian

Sumber : Olahan data Peneliti

Dalam proses pendirian kelompok pemuda KAGUYA memunculkan

expert agent dan lay agent yang kemudian mereka melakukan upaya memobilisasi

pemuda lainnya untuk bergabung dalam kelompok pemuda, setelah para pemuda

bersepakat untuk mendirikan kelompok pemuda mereka membuat program kerja

yang ditujukan untuk pemuda serta warga sekitar. Kegiatan-kegaiatn yang disusun

dalam program kerja ternyata mendapat sambutan dari pihak lain, sehingga

mereka memiliki mitra kerja dalam melakukan beberapa kegiatannya sebagai

upaya mengembangkan esistensinya sebagai kelompok pemuda.

Dari kemunculan kedua agen pendiri kelompok yang mampu memobilisasi

pemuda lainnya serta warga dan menarik perhatian beberapa pihak luar untuk

bermitra, mereka saling bekerjasama satu sama lain sebagai agen yang sedang

melakukan upaya pembangunan desa melalui pengembangan diri  pemuda terkait.

Pihak-pihak tersebut saling berinteraksi melalui perjumpaan-perjumpaan sosial

yang kemudian memunculkan sebuah aturan main, yang kemudian juga

digunakan sebagai alat kontrol dalam melakukan program.

Dalam praktiknya beberapa agen tersebut memiliki dimensi internal dalam

melakukan tindakannya, seperti expert agent dan pihak stakeholder yang memiliki

kesadaran diskursif dalam tindakannya, sedangkan lay agent dan beberapa

anggota kelompok memiliki kesadaran praktis dalam keterlibatannya pada proses

kelompok pemuda serta beberapa kelompok dan warga yang memiliki motivasi
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tidak sadar dalam emlakukan tindakan dan keterlibatannya dalam kelompok

pemuda.

Hubungan antara agen yang terlibat dalam melakukan sebuah

pembangunan desa yang dilakukan melalui upaya pengembangan diri pemuda

memiliki hubungan yang berkesinambungan, sehingga antara agen dan struktur

yang hendak dibangun tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam upaya

membangun struktur yang diinginkan terdapat skema wacana berupa SDL atau

Signifikasi, Dominasi dan Legitimasi.

Kondisi-kondisi yang sengaja diciptakan oleh agen untuk memungkinkan

dilakukannya keterulangan praktik yang diinginkan, memuat wacana berupa

pembangunan desa yang dapat dimulai dari upaya untuk mengembangkan diri

pemuda terkait, dengan adanya upaya dominasi dari pihak Expert agent dan Lay

agent dari mulai berdirinya kelompok, proses berlangsung hingga saat ini dalam

mengembangkan esistensi kelompok pemuda didukung oleh adanya Surat

Keterangan (SK) pengesahan kelompok pemuda dari desa setempat dan adanya

aturan tidak tertulis dalam penyelenggaraan kegiatan kelompok yang ditaati.

Ketika kelompok sudah berkembang (pemuda non-produktif memiliki kesadaran

diri terkait keberlangsungan kelompok pemuda) lay agent mulai menarik diri dari

proses kelompok pemuda, namun justru memunculkan agen-agen baru yang

mengkoordinir proses kelompok pemuda saat ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan tipe pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni metode yang

menekankan pada penelitian observasi lapangan dengan melakukan pemahaman

tentang fenomena sosial beserta alasan tindakan sosialnya, kemudian data yang

diperoleh diajukan dengan menggunakan proses analisa non-statistik atau tidak

menggunakan angka (Bungin, 2001 : 28-29). Pada penelitian ini metode kualitatif

dipilih untuk dapat memahami dan menganalisa tindakan atau upaya yang

dilakukan pemuda sebagai agen pendiri kelompok pemuda dalam menyelesaikan

masalah-masalah yang terdapat di Dusun Kalikunting.

Metode atau cara yang akan digunakan untuk memahami dan menganalisa

fenomena agensi pendiri kelompok pemuda meliputi pengamatan, memahami

dokumen dan wawancara. Maka metode ini dijalankan melalui proses interaksi

komunikasi antara peneliti dengan subjek penelitian atau proses pengamatan

melalui tindakan dan ucapan yang kemudian dikuatkan dengan data tertulis

lainnya yang relefan.

Pada proses penelitian ini melakukan wawancara kepada aktor-aktor yang

terlibat dalam dinamika kelompok pemuda selain kepada kedua agen pendiri,

yaitu kepada kelompok yang pro dan kontra dengan berdirinya kelompok pemuda.

Hal tersebut dikarenakan keterkaitan dengan aktor yang terlibat  dalam proses

kelompok pemuda, untuk mengetahui pemuda yang mendukung dari awal namun



akhirnya terhenti dan mendukung dari awal hingga saat ini beserta alasan-

alasannya.

Metode kualitatif dengan jenis deskriptif yang akan digunakan dalam

penelitian ini guna menjelaskan dan mendeskripsikan proses, kondisi sosial atau

fenomena melalui penjabaran dengan kata berupa narasi. Seperti yang

diungkapakan Stake (dalam Denzin dan Lincoln, 2011 : 489) bahwa hasil

pemahaman atas fenomena tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa

untuk menjadi data penelitian, kemudian dinarasikan secara deskriptif sehingga

pembaca mampu memahami dan mengalami peristiwa tersebut.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Kalikunting, Desa Tambakan,

Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan

adanya fenomena berupa kesadaran yang dimiliki dua orang pemuda sebagai

pendiri kelompok pemuda yang melakukan upaya agensi atas dasar permasalahan

dan kondisi dusun yang bersangkutan, sehingga dalam prosesnya mampu

mendayagunakan pemuda sekitarnya yang sebelumnya berada pada situasi non-

produktif.

Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di daerah tersebut

dikarenakan tingginya penggangguran pada usia pemuda, tingginya pernikahan

yang dilakukan oleh pemuda serta banyaknya pemuda yang tidak produktif.

Namun keadaan dusun yang seperti itu mengalami perbedaan setelah munculnya

kelompok pemuda yang diinisiasi oleh dua orang pemuda seperti berdasarkan data

catatan pernikahan desa jumlah pernikahan yang dilakukan usia 16-17 tahun



cenderung menurun dalam tiga tahun ini, pemuda menjadi memiliki kegiatan

dengan salah satunya mengelola bank sampah serta mendapatkan keuntungan

secara ekonomi dari kegiatan tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland jenis data pada penelitian kualitatif ada dua

yaitu data primer dan sekunder (dalam Moleong, 2005). Pada penelitian ini

menggunakan data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan

informan, dengan cara melihat fenomena dan mengajukan pertanyaan terarah

guna memperoleh data yang akan menjawab pertanyaan penelitian.

Selain menggunakan data primer, pada penelitian ini juga menggunakan

data sekunder yang digunakan untuk mendukung dan menguatkan data primer.

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa arsip, dokumen atau data

desa mengenai hal-hal yang terkait dengan agensi kelompok pemuda, selain itu

juga menggunakan sumber tertulis berupa penelitian terdahulu mengenai agensi,

buku metode dan teori serta data monografi desa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh informasi terkait agensi kelompok pemuda,

peneliti menggunakan beberapa cara atau teknik pengumpulan data, antara lain :

a. Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan berdasarkan pengamatan

langsung pada lokasi dan aktivitas subjek penelitian, observasi dapat

dilakukan pada sebelum hingga selama penelitian. Observasi yang



dilakukan pada sebelum penelitian yaitu peneliti berusaha mengumpulkan

informasi terkait fenomena berkembangnya kelompok pemuda, kemudian

menentukan fokus yang akan diteliti. Sedangkan pada observasi yang akan

dilakukan selama penelitian yaitu pengamatan pada tindakan agen dalam

proses mengembangkan desanya berdasarkan kondisi dusun yang

bersangkutan melalui pendirian kelompok pemuda.

Pada penelitian ini observasi yang telah dilakukan peneliti yaitu

dengan cara mengumpulkan informasi terkait kelompok pemuda, mulai

dari alasan serta cara pendirian oleh dua pemuda, proses berlangsunya

agensi hingga perkembangannya sampai saat ini termasuk upaya-upaya

yang dilakukan dalam berjejaring dengan stakeholder.

b. Catatan Lapangan

Ketika melakukan observasi dan wawancara, peneliti membuat

catatan lapangan yang berisi kata kunci berdasarkan percakapan dan

pengamatan di lokasi penelitian. Pada saat observasi awal peneliti

menyiapkan catatan berupa pertanyaan-pertanyaan terkait gambaran

umum kelompok pemuda antara lain tahun berdiri, proses pendirian,

alasan-alasan untuk mendirikan hingga perkembangan kelompok pemuda

hingga saat ini pada buku catatan untuk menulis poin perbincangan yang

kemudian akan ditulis ulang ketika di rumah. Kemudian selama proses

wawancara peneliti juga memiliki catatan lapangan terkait hasil

wawancara yang digunakan untuk membantu ketika proses transkrip

wawancara.



c. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan dengan

cara mengajuka pertanyaan langsung kepada subjek penelitian dengan

menggunakan alat pedoman wawancara. Adapun tiga jenis wawancara

yang bisa digunakan pada penelitian kualitatif yakni wawancara terstuktur,

wawancara kelompok dan wawancara tidak terstuktur (Frontana dan Frey

dalam Denzin dan Lincoln, 2011).

Pada penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstuktur yang

bersifat lebih luwes, karena peneliti menyiapkan pedoman wawancara

berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang nantinya akan dapat

berkembang ketika proses wawancara berlangsung.

Wawancara yang telah dilakukan dalam proses penyusunan

penelitian hingga sampai pada tahap ini dilakukan ketika melakukan

obervasi pada dua orang pemuda sebagai pendiri kelompok pemuda,

beberapa anggota kelompok pemuda yang bergabung mulai awal hingga

saat ini serta pembina kelompok pemuda yang ditugaskan dari kantor Desa

Tambakan.

Untuk proses wawancara selanjutnya dilakukan ketika turun lapang

dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstuktur, yang dilakukan

dengan menggali informasi terkait agensi kelompok pemuda dengan aktor-

aktor yang terlibat dalam dinamika kelompok pemuda selain kepada kedua

agen pendiri, yaitu kepada kelompok yang masih menyangsikan

keberadaan kelompok pemuda serta mitra kerja.



d. Dokumentasi

Pada penelitian ini yang dimaksudkan dokumentasi merupakan

proses yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen

tertulis baik dari penelitian terdahulu, jurnal maupun pemikiran tokoh lain

terkait pemuda serta agensi. Data-data tersebut ditujukan untuk

menguatkan data utama yang akan diperoleh peneliti dalam melakukan

penelitian.

Dokumen profil desa didapatkan dengan cara peneliti mengurus

perzinan untuk melakukan penelitian terkait kelompok pemuda ke kantor

desa, kemudian meminta data-data yang dibutuhkan seperti profil desa

yang memuat jumlah penduduk usia muda, catatan pernikahan hingga

dokumen-dokumen terkait kelompok pemuda.

3.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan pada penelitian ini menggunakan teknik

purposive. Teknik purposive merupakan teknik dalam non-probability sampling

yang berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena

ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan (Herdiansyah,

2011 : 106). Pada penelitian ini dalam menentukan informan melalui

pertimbangan tertentu yakni :

1. Informan yang mengetahui dan terlibat dalam kelompok pemuda (infoman

yang terlibat dari proses awal pembentukan hingga saat ini serta yang

terlibat diawal namun kemudian terhenti)



2. Serta informan yang pro dan kontra dengan keberadaan kelompok

pemuda.

Untuk itu peneliti telah menentukan beberapa subjek yang dianggap

memenuhi kriteria yang telah ditentukan :

1. Kedua pemuda sebagai pendiri kelompok kelompok pemuda : Gf dan Mq.

Kedua infroman tersebut dipilih karena dianggap mengetahui proses dari

awal pembentukan kelompok pemuda hingga saat ini, serta untuk

mengetahui proses agensi yang telah dilakukan.

2. Aktor-aktor yang terlibat dalam pembentukan kelompok pemuda : Hz dan

Ir sebagai pemuda yang baru saja bergabung pada pertengahan hingga

sekarang, Nr dan Mr yang tergabung sejak awal hingga sekarang serta Us

yang tergabung sejak awal namun berhenti ditengah.

3. Masyarakat Dusun Kalikunting. Dalam penelitian ini menggunakan  El

yang kontra dengan kelompok pemuda hingga sekarang namun secara

sembunyi-sembunyi dan Vv yang awalnya kontra namun sekarang

mendukung.

4. Pihak dari beberapa stakeholder seperti BKKBN, DISPERINDAG,

POLSEK Bangil dan karang taruna Kalianyar untuk menggali data

mengenai jejaring dan penjalanan program bersama kelompok pemuda.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data milik Miles, Huberman

dan Saldana (dalam Lestari, 2015 : 473) yang terdiri dari tiga alur kegiatan



bersamaan, yaitu data condensation, data display dan conclusion

drawing/verifications.

1. Kondensasi data (data condensation)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan,

mengabstrakkan dan atau mentranformasikan data yang mendekati

keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip

wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya. Dalam

penelitian ini data-data yang diperoleh peneliti dipilih, disederhanakan dan

ditransformasikan atau dengan kata lain di kondensasi data.

2. Penyajian data (data display)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi

yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu

dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu termasuk

analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan

pemahaman.

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan

verifikasi. Dari pengumpulan data seorang penganalisis kualitatif mencari

arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi

yang mungkin, alur sebab-akibat dan proporsisi. Setelah data keseluruhan

terkumpul, dikondensasi dan telah disajikan maka dapat ditarik

kesimpulan yang kemudian data akan di verifikasi.



Proses analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu ketika data

wawancara dari sejumlah informan sudah terkumpul, kemudian dilakukan

transkrip wawancara dibantu dengan catatan lapangan untuk dapat lebih

memudahkan peneliti dalam melakukan pemilahan data. Setelah data hasil

wawancara dipilah dan diberi kata kunci agar memudahkan peneliti dalam

melakuakan display data, kemudian data-data yang berkaitan dengan rumusan

masalah penelitian yaitu upaya penyadaran anggota kelompok dalam partisipasi

pembangunan desanya disajikan pada bab pembahasan. Hingga kemudian pada

akhirnya dengan data-data yang telah dikumpulkan, dipilah dan disajikan dapat

ditarik kesimpulan pada akhir bab.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk meningkatkan keabsahan

data ialah teknik triangulasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi

sumber sebagai teknik keabsahan data. Penentuan teknik triangulasi sumber

dikarenakan memilih beberapa informan, beberapa literatur atau penelitian

terdahulu, teori dan metode yang nantinya akan dikaitkan dengan hasil

wawancara. Hasil wawancarapun juga dibandingkan dengan informan-informan

lain.

Ketika data wawancara yang diperoleh dari beberapa informan sudah

terkumpul dan dipilah, saat proses penyajian data pada bab pembahasan maka

data-data yang diperoleh dari informan dibandingkan dengan informan lainnya

guna memvalidasi informasi dan atau mendukung pernyataan yang diungkapkan

oleh informan. Selain membandingkan hasil wawancara antar informan, data hasil



wawancara yang diperoleh selama turun lapang juga dikaitkan dengan teori

strukturasi Anthony Giddens.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Demografi Dusun Kalikunting

Gambar 1. Letak Geografis Dusun Kalikunting
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Dusun Kalikunting merupakan bagian dari Desa Tambakan yang terdiri

atas tiga dusun yaitu Dusun Keputran, Dusun Tambakan dan Dusun Kalikunting,

adapun batas-batas Dusun Kalikunting sebagai berikut :

Sebelah utara : Area persawahan dan tambak – wilayah Bangil

Sebelah selatan   : Kelurahan Glanggang – wilayah Beji

Sebelah barat      : Area persawahan – wilayah Jabon

Sebelah timur     : Area persawahan Keluruhan Kalirejo – wilayah Bangil

Berdasarkan data desa luas wilayah Dusun Kalikunting memiliki luas

wilayah sebesar 343.805 km3 dengan jumlah penduduk 3.235 jiwa. Yang apabila

ditinjau berdasarkan komposisi usia penduduk  tahun 2017 terbanyak yaitu usia

produktif sebanyak 2.254 jiwa, kemudian usia dibawah 16 tahun sebanyak 761

jiwa dan lebih dari 65 tahun sebanyak 238 jiwa. Dari Dusun Kalikunting

membutuhkan jarak tempuh sekitar 7 km menuju kantor Kecamatan Bangil,

menuju Kota dan Kabupaten  Pasuruan sekitar 20 km serta sekita 60 km menuju

Provinsi Jawa Timur.

Keadaan geografis Dusun Kalikunting apabila ditinjau dari data desa

sekitar 70 persen merupakan persawahan dan 10 persen wilayah tambak, sehingga

kegiatan ekonomi masyarakat bergantung pada sektor pertanian dan pertambakan.

Namun akibat dari banjir tahunan yang melanda Dusun Kalikunting setiap kali

memasuki musim hujan, hal tersebut dikarenakan wilayah Dusun Kalikuting yang

dikelilingi sawah dan tambak dan dekat dengan sungai aliran menuju pantai serta

wilayah yang lebih rendah daripada daerah sekitarnya.



Akibat dari banjir yang melanda setiap tahun dengan hampir tinggi

mencapai lutu orang dewasa, menyebabkan sawah dan tambak gagal panen

sehingga merugi. Hingga kemudian masyarakat beralih profesi menuju sektor

swasta, berdasarkan dari data desa tahun 2017 profesi terbanyak masyarakat

sekitar 329 jiwa berada pada sektor swasta yang lebih tepatnya karyawan pabrik,

kemudian terbanyak selanjutnya yaitu petani dan buruh tani serta petani tambak

dan buruh tani tambak.

4.2 Kondisi Sosial Ekonomi Dusun Kalikunting

Berdasarkan keadaaan geografis Dusun Kalikunting yang didominasi area

persawahan dan tambak menyebabkan kegiatan ekonomi di Dusun Kalikunting

masih berkutat dengan pertanian dan tambak, meskipun wilayah tersebut termasuk

dalam daftar yang mengalami banjir tahunan. Apabila ditinjau dari data desa

menyebutkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi

kebutuhan hidup karena adanya ketidakseimbangan pendapatan dengan harga

barang, selain itu akibat dari skill masyarakat yang kurang memadai dan karena

upah buruh yang dinilai terlalu kecil. Hal tersebut sesuai dengan penuturan mbak

Vv :

“Apalagi kan penghasilan orang sini itu tidak seberapa mbak, banyak

yang jadi buruh termasuk buruh pabrik juga. Belum lagi kalau waktunya

banjir itu gagal panen semua mbak. dadi nek kate sekolah iku mestine sek

mikir-mikir duwite dadi mending mondok ae wes gak sepiro o ( jadi kalau

untuk sekolah masih mikir biaya, mending di ponpes aja tidak begitu

banyak biaya” (wawancara pada tanggal 28 maret 2018)



Sehingga apabila disimpulkan berdasarkan data desa yang menyatakan

pendapatan masyarakat yang dinilai masih belum mampu mencukupi kebutuhan,

berbanding lurus dengan penuturan mbak Vv yang menyebutkan bahwa profesi

penduduk Dusun Kalikunting yang didominasi buruh termasuk buruh pabrik,

buruh tani dan buruh tambak dinilai secara ekonomi belum mampu mencukupi

kebutuhan hidup.

Berdarkan hasil pengamatan peneliti, keadaan Dusun Kalikunting

cenderung sepi pada waktu pagi hari hingga sore hari, hal tersebut diakibatkan

profesi penduduk yang didominasi oleh karyawan swasta yang waktu kerja

mereka dari pagi hingga sore hari, sehingga menyisakan penduduk dengan usia

relatif tua dan ibu-ibu. Dusun Kalikunting akan lebih ramai ketika malam hari dan

hari libur, seperti pada umumnya kondisi sosial pada wilayah yang didominasi

karyawan pabrik akan menimbulkan kurangnya komunikasi antar penduduk

akibat dari keadaan fisik yang cukup lelah dan ketiadaan waktu dari si pekerja

untuk berosialisasi.

Sedangkan dalam hal acara berkumpul seperti arisan, otomatis sangat

digemari oleh kalangan ibu-ibu karena dapat menjadi sarana menabung yang

cukup menjanjikan. Begitupula dengan acara berkumpul seperti pengajian, tahlil

atau PKK terhitung diminati oleh penduduk, selain ketertarikan masyarakat

terhadap hal-hal berbau agama, namun ternyata kegiatan yang sudah menjadi

kebiasaan serta untuk mengisi waktu luang juga menjadi alasan penduduk untuk

ikut aktif tergabung dalam kegiatan pengajian, tahlil, PKK dan semacamnya.

Kondisi sosial ekonomi warga Dusun Kalikunting menjadi penting untuk

dilampirkan juga karena akan memiliki relasi dengan kemampuan dan kepedulian



warga terhadap pendidikan sehingga berpengaruh pada kesempatan memperoleh

pekerjaan yang dialami pemuda serta tingkat pendidikan yang dimiliki pemuda.

4.3 Kondisi Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai sarana pendidikan yang

terdapat di Dusun Kalikunting hanya terdapat taman kanak-kanak dan pendidikan

usia dini yang pada pada waktu sore hari digunakan untuk Taman Pendidikan

Qur’an (TPQ). Sehingga ketika anak akan memasuki usia Sekolah Dasar akan

menyebabkan si anak bersekolah diluar Dusunnya, kebanyakan dari mereka akan

memilih ke wilayah Dusun Dandang-Glanggang karena dianggap lebih dekat

jarak tempuhnya apabila dibandingkan menuju Desanya sendiri yaitu Desa

Tambakan karena harus memutar melewati area persawahan dan tambak yang

jarak tempuhnya cukup jauh.

Sedangkan untuk fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdekat

yaitu SMP Negeri 2 Bangil berjarak sekitar 3 km dari Dusun kalikunting, yang

untuk menuju sekolah tersebut harus menempuh rute memutar sawah dan tambak

atau rute memutar lainnya melewati jalan besar. Sedangkan untuk SMP Negeri 1

Bangil dan SMP Negeri 3 Bangil rute yang dtempuh akan semakin jauh lagi,

sekitar 5 – 6 km, adapun untuk Sekolah Menegah Pertama swasta berada

disekitaran SMP Negeri 2 Bangil.

Sedangkan untuk jenjang pendidikan selanjutnya yaitu Sekolah Menengah

Atas yang berstatus negeri hanya ada satu-satunya di Bangil, yaitu SMA Negeri 1

Bangil yang letaknya berhadapan dengan SMP Negeri 2 Bangil. Untuk Sekolah

Menengah Kejuruan Negeri satu-satunya di Bangil yaitu SMK Negeri 1 Bangil



berada disekitaran SMP Negeri 3 Bangil.  Untuk SMA dan SMK sederajat yang

berstatus swasta berada disekitaran SMP Negeri 2 Bangil, hal tersebut

dikarenakan sebenarnya dalam tata wilayah Bangil untuk daerah Kalirejo dan

sekitarnya dijadikan wilayah fasilitas pendidikan, seperti SMP Negeri 2 Bangil,

SMA Negeri 1 Bangil, SMA dan SMK  Yadika serta SMP dan SMA Ayani.

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan dari Dusun Kalikunting untuk menuju

fasilitas pendidikan yang tersedia jaranya cukup jauh yaitu harus memutar sawah

dan tambak atau memilih melewati jalan besar.

Selain ketiadaan fasilitas pendidikan yang memenuhi, pola pikir

masyarakat terhadap pendidikan formal juga mempengaruhi rendahnya tingkat

pendidikan terakhir yang diakses masyarakat. Masyarakat Dusun Kalikunting

lebih memilih menempuh pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren dan

madrasah, umumnya setelah lulus Sekolah Dasar si anak akan dimasukan

pesantren sehingga dapat berpotensi menyebabkan pola pikir dan kehidupan yang

lebih agamis. Keadaan masyarakat yang agamis tersebutlah pada akhirnya

menyebabkan kelompok pemuda mendapat tantang dari masyarakat sekitar untuk

membuat kegiatan yang lebih bermafaat khususnya dalam hal keagamaan,

sehingga terbentulah kegiatan keagamaan seperti pengajian rotibul dan latihan al-

banjari.

Berdasarkan data desa tahun 2017 jenjang pendidikan terakhir ditempuh

yang terbanyak adalah Sekolah Dasar sebanyak 948 jiwa, pada jenjang Sekolah

Menengah Pertama sebanyak 506 jiwa kemudian pada jenjang Sekolah Menengah

Atas sebanyak 331 jiwa. Sedangkan untuk lulusan D1-D3 terhitung sebanyak 33

jiwa, serta sarjana sebanyak 71 jiwa. Dalam hal ini lulusan sarjana di dusun



tersebut hampir setara dengan lulusan pondok pesantren sejumlah 75 jiwa,

hitungan tersebut hanya yang sudah lulus belum termasuk dengan yang masih

menempuh pendidikan pondok pesantren, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan

penduduk Dusun Kalikunting lebih tertarik meneruskan pendidikan di pondok

pesantren apabila dibandingkan di perguruan tinggi.

Pendidikan yang rendah, pola pikir yang lebih  berorientasi pada

keagamaan serta minimnya ketertarikan warga pada pendidikan jenjang yang

lebih tinggi tersebut menyebabkan para pemuda dusun setempat banyak yang

menganggur. Bahkan karena ketiadaan organisasi yang mewadahi pemuda

menyebabkan pemuda cenderung melakukan kegiatan yang negatif seperti mabuk,

judi, narkoba bahkan mencuri.

Selain sarana pendidikan yang kurang memadai, ternyata berdasarkan

pengamatan peneliti keberadaan sarana kesehatan seperti polindes ada tapi tidak

ada bidan yang berdinas di Dusun Kalikunting. Polindes yang terdapat bidan ada

di Dusun Tambakan yang jarak tempuhnya cukup jauh dan harus memutar,

bahkan di polindes tersebut hanya tersedia satu bidan dan satu perawat yang

berjaga. Hal tersebutlah yang dapat menyebabkan kepedulian terhadap kesehatan

masyarakat yang rendah, serta pastisipasi ber-KB yang rendah. Tercatat dalam

data desa dari sekitar 895 pasangan usia subur hanya 362 yang memakai aseptor

KB secara mandiri, sedangkan sejumlah 302 memakai aseptor KB dari biaya

pemerintah setelah dicanangkannya Dusun Kalikunting menjadi Kampung KB

dan sisanya sekitar 233 belum terindentifikasi menggunakan KB.



4.4 Kelompok Pemuda KAGUYA

Keadaan dusun seperti yang telah dijabarkan sebelumnya seperti pemuda

yang tidak memiliki kegiatan, pengangguran yang pada akhirnya cenderung

melakukan kegiatan menyimpang dan ditambah dengan remaja-remaja putri yang

lebih memilih untuk menikah lebih cepat menyebabkan seorang pemuda yang

sedang menempuh pendidikan vokasi memiliki ide untuk membentuk kelompok

yang mewadahi pemuda. Terkait dengan keadaan dusun, juga diungkapkan oleh

Gf seperti berikut :

“Disini dulu itu, pemuda banyak yang menganggur, mereka gak punya

kegiatan. Terus ngerti dewe arek lanang jagongan, gak duwe kerjoan gak

lapo-lapo yo titik akhire ngombe (tau sendiri bagaimana kalau laki-laki

berkumpul, tidak memiliki pekerjaan, tidak ngapa-ngapain ya sedikit-

sedikit akhirnya minum-minuman keras). Apalagi yang perempuan-

perempuan itu kan, lulus SMP, rabi wes (langsung menikah).”

(Wawancara pada 5 maret 2018)

Dengan keadaan dusun yang seperti itu menyebabkan Ghf yang kemudian

dalam hal ini teridentifikasi sebagai Expert Agent, memiliki keinginan untuk

meramaikan kembali desanya melalui pembentukan kelompok pemuda dengan

mengajak teman pemuda lainnya bernama Mq sebagai Lay Agent untuk

membentuk sebuah kelompok, Mq tersebut memiliki kemampuan berorganisasi

yang didapatkannya ketika masa sekolah pernah menjabat menjadi ketua OSIS.

Terkait ide pembentukan kelompok pemuda seperti yang diungkapkan oleh Gf

berikut ini :



“Itu sih dari saya, kan dulu sempat ada tapi sudah lama sekali vacum.

Terus saya pulang dari Malang. Aku ndelok konco-koncoku gak ono

kegiatan, terus kate agustusan. Kepingin aku moroan gae kegiatan. Mari

teko kepingin iku maeng aku moro ngejak koncoku seng tau dadi ketua

osis SMA, iki kan ketua pemuda e ketua osis setidak e kan lek jareku arek

e wes tau pengalaman (aku melihat teman-temanku tidak ada kegiatan,

ketika mau kegiatan agustus kemerdekaan. Saya kepingin, dari rasa

kepingin itu saya mengajak teman saya yang pernah menjadi ketua osis

SMA. Ini kan yang menjadi ketua kelompok pemuda itu ya anak itu,

kalau menurutku kan setidaknya dia sudah punya pengalaman

berorganisasi).” (Wawancara pada 5 maret 2018)

Kedua pemuda tersebut kemudian berinisiatif melakukan kegiatan tertentu

dengan tujuan meramaikan daerahnya, yang kebetulan bertepatan dengan momen

hari kemerdekaan sehingga kemudian mereka mengajak teman-teman pemuda

lainnya untuk membuat kegiatan lomba-lomba. Tidak lama setelah itu mereka

terpikirkan untuk membuat karang taruna yang anggotanya terdiri dari pemuda

berasala dari tiga dusun yaitu Dusun Kalikunting, Dusun Keputran dan Dusun

Tambakan yang tergabung dalam satu desa yaitu Desa Tambakan.

Namun keberlangsungan karang taruna tersebut hanya berjangka kurang

dari satu tahun berjalan, kemudian berhenti hingga dikarenakan posisi dusun yang

berjauhan dan gelap apabila malam hari tidak ada penerangan sehingga

menyulitkan pemuda ketika akan melakukan rapat. beberapa saat kemudian pada

akhirnya Gf dan Mq bersepakat kembali untuk membuat kelompok pemuda yang



beranggotakan pemuda dari Dusun Kalikunting sendiri. Hal tersebut sesuai

dengan penuturan Ghofar :

“Awalnya kan kita rencana cuma buat rame-rame desa ini kan pertama

kali tujuannya cuma buat agustusan, kalau pikiran saya dulu tidak ada

program panjang. Ya untungnya dia pernah menjabat ketua osis, kan

banyak pengalaman jadi buatlah program kerja. Setelah dapat tiga bulan,

kita omong-omongan (mengobrol) lagi terfikirkan bagaimana kalau

menghidupkan kembali karang taruna. Kita langsung ngomong ke pak

lurah meminta untuk izin, memakai tempat dan konsumsi. Setelah bentuk

karang taruna setahun akhirnya vacum, yasudah kita jalankan kelompok

pemuda dusun ini saja yang berjalan sampai saat ini.” (wawancara pada

tanggal 5 maret 2018)

Berdasarkan penuturan Gf pada awalnya mereka membentuk karang

taruna, dengan pemuda anggota dari tiga dusun yaitu Dusun Kalikunting, Dusun

Tambakan dan Dusun Keputran. Namun hanya berjalan kurang dari satu tahun,

dikarenakan posisi dusun mereka yang letaknya berjauhan dan harus melewati

area persawahan yang gelap tanpa penerangan jalan apabila malam hari. Keadaan

tersebutlah yang kemudian pada akhirnya menyebabkan mereka memutuskan

membuat kelompok pemuda beranggotakan pemuda Dusun Kalikunting sendiri

yang bernama Kalikunting Guyub Jaya yang selanjutnya akan disebut KAGUYA.

Terkait proses kedua pemuda tersebut mengajak pemuda lainnya sebagai berikut

seperti yang diungkapkan oleh Gf :



“Aku sama mantan ketua osis Ayani itu, aku sama dia keliling. Mendata

satu-satu pemudanya seluruh kampung ini, terus kita buatkan undangan,

undangan resmi dari kami berdua sendiri hehe. Terus kita buat undangan,

kita kumpulkan jadi satu di balai desa untuk buat kelompok beserta

struktur organisasi habis itu buat rencana kegiatan.” (wawancara pada

tanggal 5 maret 2018)

Dengan membentuk KAGUYA otomatis kedua orang tersebut melakukan

pembentukan dari awal lagi, Gf dan Mq mengajak pemuda Dusun Kalikunting

lainnya dengan menyebarkan undangan yang mereka buat untuk disebarkan

kepada pemuda Dusun Kalikunting. Esok harinya mereka berdua meminta izin

kepada kepala desa untuk meminjam balai desa sebagai tempat berkumpul, setelah

pemuda-pemuda tersebut bersepakat untuk membuat kelompok pemuda dusun

akhirnya Mq dan Gf meminta legalitas dari pihak desa untuk membuat kelompok

pemuda atas nama KAGUYA.

Setelah mencapai kesepakatan untuk mendirikan kelompok pemuda dusun

serta mendapat legalitas dari pihak desa, kemudian mereka bermusyawarah untuk

membentuk program kerja yang akan dilakukan selama kelompok itu

berlangsung. Kegiatan-kegiatan yang disusun dalam program kerja disesuaikan

dengan visi dan misi kelompok pemuda, seperti penuturan Ir :

“Kan kita cuma visi misi, jadi ketika menyusun program kerja harus

disesuaikan dengan visi misi. Kembali lagi untuk mengayomi pemuda-

pemuda yang tidak memiliki kegiatan, belum bekerja, supaya kita ada



waktu untuk kumpul-kumpul juga.” (wawancara pada tanggal 18 maret

2018)

Berdasarkan penuturan Ir kegiatan yang terdapat dalam program kerja

didasarkan pada tujuan awal pembentukan kelompok pemuda yaitu mengayomi

pemuda yang tidak memiliki kegiatan dan menganggur. Sehingga terbentuklah

kegiatan yang disebut bank sampah, kegiatan tersebut dilakukan 2 minggu sekali

dengan melibatkan warga untuk menabung sampah rumah tangga yang

dimilikinya sehingga dengan begitu mereka dapat menabung. Dalam kegiatan

bank sampah tersebut anggota laki-laki bertugas untuk keliling mengumpulkan

sampah milik warga, sedangkan perempuan bertugas untuk memilah sampah yang

telah didapatkan.

Gambar 2. Kegiatan Bank Sampah Kelompok Pemuda KAGUYA

Sumber : dokumentasi peneliti pada kegiatan bank sampah



Pernyataan dari Ir juga didukung oleh Nr yang berpendapat mengenai

perencanaan kegiatan kelompok beserta alasan memilih melakukan kegiatan

tersebut, seperti :

“Kalau kegiatan itu mesti musyawarah jadi saling menyumbang

ide.Kalau kegiatan religi kan waktu itu kita karena sempat dapat

tantangan dari orang sini itu. Kalau perpustakaan itu berawal dari karena

disini tidak ada perpustakaan, nah disitu ada pos kosong daripada tidak

dipakai, mending kita bikin perpustakaan sekalian bimbel.Kalau bank

sampah itu bagian dari wirausaha ya, kita mikir selain dari uang kas kita

bisa dapat dana darimana yasudah akhirnya tercetus bank sampah ini.

Kalau kalau cuma mengandalkan uang kas dan iuran kan juga kasian

teman-teman, dan daripada sampah nganggur di rumah bikin kotor.”

(wawancara pada tanggal 18 maret 2018)

Berdasarkan penuturan Nr menyebutkan bahwa kegiatan yang telah

tersusun dalam program kerja merupakan hasil musyawarah bersama untuk

menentukan kegiatan yang akan dilakukan, program kerja tersebut tersusun

bersadarkan ide-ide yang disumbangkan oleh anggota kelompok. Pada setiap

kegiatan yang dilaksanakan terdapat alasan-alasan yang menyebabkan

kesepakatan untuk memilih kegiatan tersebut.

Seperti misalnya pada kegiatan bank sampahdengan adanya kegiatan bank

sampah selain alasan untuk mengayomi pemuda yang tidak memiliki kegiatan dan

menganggur seperti yang diungkapkan oleh Ir, ternyata juga sebagai sarana

mendapatkan dana selain dari uang kas. Kegiatan bank sampah tersebut pada



akhirnya mampu menghasilkan nilai ekonomi bukan hanya sebagai dana

kelompok, melainkan juga mampu menyerap pemuda-pemuda pengangguran di

dusun dan menjadi suatu kegiatan yang lebih positif untuk mereka lakukan.

Selain kegiatan bank sampah mereka memiliki kegiatan keagamaan seperti

pengajian rotibul dan latihan al-banjari yang dilakukan satu minggu sekali pada

malam hari, kegiatan tersebut didasarkan pada adanya tantangan dari warga yang

menginginkan mereka untuk membentuk kegiatan yang disesuaikan dengan

culture penduduk Dusun Kalikunting, dengan melihat keadaan penduduk yang

cenderung lebih agamis pada akhirnya mereka memutuskan melakukan kegiatan

keagamaan.

Gambar 3. Kegiatan Keagamaan Kelompok Pemuda KAGUYA

Sumber : dokumentasi peneliti pada kegiatan keagamaan (al-banjari dan rebbana)

Selain kedua kegiatan tersebut kelompok pemuda juga memiliki

perpustkaan dusun serta kegiatan bimbingan belajar gratis pada anak Sekolah

Dasar, kegiatan tersebut didasarkan karena di kampung mereka sulit untuk

menemui ruang membaca sehingga ketika melihat poskamling tidak terpakai

mereka berinisiatif untuk membuat perpustakaan. Buku yang terdapat di

perpustakaan tersebut diperoleh dari sumbangan buku-buku yang dimiliki



anggota, donatur yang diperoleh dari media sosial serta kerjasama tukar menukar

buku dengan kelompok pemuda lainnya. Mengenai perpustakaan dan buku-buku

yang didapatkan juga diungkapkan oleh Ir, seperti berikut :

“Kalau kerjasama kita itu ya sama kelompok pemuda lainnya, tukar

pinjam buku buat di perpustakaan. Kalau yang bank sampah sama bimbel

kita gak ada kerjasama, itu kita pemuda sendiri yang mengurusi karena

kan kalau bank sampah itu untuk wilayah Kalikunting sendiri ya jadi ya

masih bisa kita urusi sendiri dan bimbel juga kan dari anak-anak SD sini

sendiri.” (wawancara pada tanggal 18 maret 2018)

Tidak hanya sekedar membuat perpustakaan mereka juga mengadakan

bimbingan belajar gratis yang diperuntukan bagi anak SD, hal tersebut

dikarenakan melihat kurangnya kepedulian penduduk terhadap pendidikan serta

ketidakmampuan penduduk dalam hal biaya apabila harus memberikan anaknya

belajar tambahan. Seperti yang diungkapkan Ir :

“Melibatkan anak-anak warga sih, membuat kegiatan mulai dari belajar

bersama, mengerjakan tugas di perpustakaan karena kan ya orang sini

kayak gak begitu tertarik sama sekolah itu.” (wawancara pada tanggal 18

maret 2018)



Gambar 4. Kegiatan Bimbel Kelompok Pemuda KAGUYA

Sumber : dokumentasi peneliti pada kegiatan bimbingan belajar siswa SD

Dapat disimpulkan berdasarkan penuturan Ir bahwa dilandasi kurangnya

kepedulian penduduk terhadap pendidikan, menyebabkan kelompok pemuda

berinisiatif membuat kegiatan belajar mengajar, mengerjakan tugas secara gratis

di dalam perpustakaan dusun. Selain beberapa kegiatan tersebut kelompok

pemuda KAGUYA juga bertugas menghimbau sesama pemuda khususnya yang

belum tergabung dalam kelompok pemuda untuk tidak melakukan kegiatan-

kegiatan negatif seperti miras, narkoba dan lain lain. Tugas untuk menghimbau

sesama pemuda tersebut berdasarkan amanat dari petugas kepolisian sektor

Bangil, seperti penuturan Pn :

“Waktu itu kami meminta bantuan dari teman-teman pemuda untuk

menghimbau agar tidak melakukan kegiatan negatif sekitar situ yang

saya kira mereka yang cukup peduli dengan lingkungannya ya. Jadi saya

himbau ke mereka, nanti kasih tau teman-temanmu jangan mabuk, ngepil

pokoknya yang negatif-negatif lah kalau ada nanti laporkan saya, saya



kasih kontak yang bisa dihubungin waktu itu.” (wawancara dilakukan

pada tanggal 27 maret 2018).

Berdasarkan penuturan Pn menyebutkan bahwa beliau memberikan

amanat kepada kelompok pemuda KAGUYA yang dinilai cukup peduli dengan

lingkungannya berdasarkan kegiatan dan cerita dari mereka, untuk saling

menghimbau dengan pemuda lainnya agar meminimalisir kegiatan negatif. selain

memberikan amanat pihak kepolisian juga tetap mengontrol, meskipun petugas

patroli bukan pak Nafik yang bersangkutan memberikan amanat ketika itu tetapi

relasi tetap terbangun dengan petugas-petugas lainnya.

Selain bekerjasama dengan kepolisian sektor Bangil, kelompok pemuda

KAGUYA juga bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan beserta

pihak BKKBN dengan ditunjuknya mereka sebagai agen sosialisasi dan konseling

sesama remaja bertepatan dengan dicanangkannya Dusun Kalikunting menjadi

Kampung KB. Pencanangan Dusun Kalikunting menjadi Kampung KB

berdasarkan beberapa syarat seperti partisipasi ber KB yang rendah, wilayah padat

penduduk dan angka kelahiran yang tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Pj:

“Iya kan sekarang KB lagi digalakkan dimana-mana, tujuannya untuk

mengurangi kepadatan penduduk karena kita sudah dalam proses

memasuki pasar bebas kalau SDM nya banyak tapi belum berkualitas ya

bagaimana mau bersaing. Waktu itu pencanangan kampung KB tahun

2016 di Dusun Kalikunting, Desa Tambakan dipilih karena mereka

memenuhi syarat seperti daerah padat penduduk, akses kesehatan kurang

serta rendahnya tingkat partisipasi ber-KB masyarakat. Kenapa pilih



PIK-R KAGUYA ya karena memang ini untuk remaja, yang untuk ibu-

ibu ada sendiri” (wawancara pada tanggal 26 maret 2018)

Berdasarkan penuturan salah satu petugas penyuluhan membenarkan

bahwa Dusun Kalikunting dicanangkan menjadi Kampung KB, berdasarkan

terpenuhinya beberapa syarat seperti wilayah padat penduduk dengan partisipasi

ber-KB yang rendah dan akses terhadap kesehatan yang kurang. Seperti yang

telah dijabarkan sebelumnya berdasarkan pengamatan peneliti bahwa di Dusun

Kalikunting tidak tersedia polindes atau fasilitas penunjang kesehatan. Selain itu

terjalin kerjasama dengan kelompok pemuda KAGUYA untuk dijadikan Pusat

Informasi dan Konseling Remaja atau yang disebut PIK-R, hal tersebut

disebabkan yang menjadi sasaran sosialisasi adalah pemuda.

Selain beberapa poin positif yang telah dilakukan dan didapatkan

kelompok pemuda KAGUYA, ternyata dalam proses perjalanannya juga sempat

mendapat cibiran, gunjingan dan respon negatif dari masyarakat sekitar. Seperti

yang disampaikan oleh Ir :

“Banyak warga yang meremehkan “lapo seh gak penting kyok ngno

dilakoni?” (ngapain kegiatan tidak bermanfaat seperti itu tetap

dilakukan) tapi mereka ngomongnya dibelakang meskipun begitu kita

tetap melakukannya soalnya kita lebih maju lagi dan bisa

mengembangkan kita dan mengajak remaja-remaja lainnya.” (wawancara

dilakukan pada 18 maret 2018)



Berdasarkan penuturan Ir tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses

perjalanannya, dalam membuat suatu kegiatan terlebih dahulu yang didapatkan

dari masyarakat adalah respon negatif berupa cibiran dan bahkan gunjingan.

Informasi yang diperoleh dari ika juga diperkuat oleh anggota-anggota kelompok

lain seperti yang disampaikan oleh Gf :

“Awal kita membentuk sih, ya tanggapan orang sekitar kayak omongan

kita dianggap mitos, hoax gitu kayak awang-awangan (mengambang).”

(wawancara pada tanggal 5 maret 2018)

Informasi yang disampaikan Ir dan diperkuat oleh Gf dan anggota-anggota

lainnya yang menyatakan dalam proses perjalanannya mendapatkan cibiran dan

gunjingan ternyata juga dibenarkan oleh warga yang kontra terhadap kelompok

pemuda KAGUYA, seperti yang disampaikan oleh mbak Vv :

“Ya kalau dibilang kontra ya engga juga sih ya, tapi ya gimana ya mbak.

Yang kontra itu disini diam-diam, jadi kayak ngomongin dibelakang,

menggosip begitu. Ya meskipun kalau mereka membuat acara ya kami

mengapresiasi mereka.” (wawancara pada tanggal 28 maret 2018)

Berdasarkan penuturan mbak Vv membenarkan informasi yang

disampikan oleh anggota kelompok pemuda KAGUYA bahwa cibiran dan

kritikan warga biasanya berupa gunjingan atau membicarakan dibelakang. Bahkan

menurut penuturan salah satu informan yang tergabung menjadi anggota

kelompok pemuda KAGUYA, ia sempat mendapatkan tentangan dari

orangtuanya. Seperti yang disampaikan oleh Ay :



“Waktu kayak rapat-rapat gitu aku kadang dimarahin kayak bilang “lapo

se melok ngono-ngono iku, manfaate opo ? oleh opo awakmu ndek kono

?” (mau ngapain ikut begituan, manfaatnya apa kamu mendapat apa?)

tapi aku ya tetep ikut aja mbak wong ya aku emang pengen ikut bareng

temen-temen.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 21 maret 2018)

Berdasarkan penuturan Ay dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan

yang dilakukan kelompok pemuda masih dinilai kurang bermanfaat, sehingga

pada waktu itu ia mendapat tentangan dari orangtuanya untuk bergabung dalam

kelompok pemuda KAGUYA. Hingga pada akhirnya ketika melihat hasil positif

dari kelompok pemuda KAGUYA, orangtua Ay mengizinkan untuk bergabung

dengan kelompok tersebut seperti yang disampaikan berikut :

“Ya akhirnya sampe tahun kemarin itu waktu ada kunjungan dari

kelompok pemuda dari Kalimantan, ayahku nanya “iku kok isok arek

Kalimantan nang kene? Kate lapo?” (itu kok bisa orang Kalimantan

kesini, mau ngapain?) terus saya jelaskan kalau mereka ingin sharing

sama kelompok pemuda di kita, kebetulan waktu kemarin kan kita mau

lomba ke tingkat nasional jadi akhirnya mereka mengenal kita.”

(Wawancara pada tanggal 21 maret 2018)

Informasi yang disampaikan Ay terkait pemberian izin dari orangtuanya

untuk mengikuti kelompok pemuda KAGUYA, disebabkan terlihatnya hasil

positif yang selama ini dilakukan oleh kelompok pemuda melalui berbagai



kegiatan yang diupayakan agara pemuda menjadi lebih aktif. Hal tersebut juga

dikuatkan oleh pendapat mbak Vv :

“Sebenarnya makin kesini makin banyak yang mendukung mereka mbak,

ya kami salut dengan mereka yang pada awalnya pemuda menganggur

banyak sekali sampai mereka punya kegiatan dan bahkan katanya sering

ikut lomba gitu keluar. Kadang juga kedatangan tamu dari luar, ada

katanya waktu itu yang dari Kalimantan kalau tidak salah.” (Wawancara

dilakukan pada tanggal 28 maret 2018)

Selain melihat berbagai prestasi yang telah diraih oleh kelompok pemuda

KAGUYA, seperti misalnya dapat membuat lapangan pekerjaan bagi pemuda

dusun yang menganggur, mengikuti kegiatan lomba diluar kota bahkan hingga

didatangi oleh kelompok pemuda yang berasal dari Kalimantan. Ternyata

kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam program kerja mereka juga mampu

mengubah persepsi masyarakat terkait keberadaan kelompok pemuda KAGUYA,

seperti misalnya yang disampaikan oleh bu Ev :

“Biyen pas pertama mereka muncul, kan teko nang omah-omah ngono a

mbak. Aku mbatin arek cilik-cilik iki kate lapo, isok opo macem ae. Moro

pas ngerti mereka ono kegiatan bank sampah yo pikirku iku bermanfaat

seh, selain kene atok duwit yo dadi Kalikunting bersih yoan, iku aku

mulai mikir oh iyo arek-arek iso bermanfaat tibak e. (dulu waktu pertama

kali mereka muncul, kan mendatangi rumah warga satu persatu, saya

mikir pemuda ini mau ngapain, bisa berbuat apa ada-ada saja. Lalu ketika

ada kegiatan bank sampah saja jadi berfikir ternyata bermnafaat, selain



mendapatkan uang dari menabung, Dusun Kalikunting menjadi bersih,

dari situ saya mulai berubah fikiran ternyata mereka juga membawa

manfaat).” (Wawancara dilakukan pada tanggal 28 maret 2018)

Berikut adalah alur dari proses agensi yang dilakukan oleh kelompok

pemuda KAGUYA :

Tahun 2014

Tahun 2016
Bulan april

Tahun 2016
Bulan November

Kedua agen mencoba membentuk karang taruna yg
terdiri dari pemuda Dusun Tambakan, Dusun Keputran

dan Dusun Kalikunting

Awal tahun 2015

Tahun 2015 akhir

Awal tahun 2017

Maret 2017

Awal tahun 2016

Pertengahan tahun

2017

Mulai membangun kerjasama dengan berbagai kelompok
pemuda lain yang memanfaatkan kesempatan jambore

Kelompok pemuda KAGUYA mendapatkan legalitas dari
pihak Desa Tambakan

Karang taruna vacum dengan alasan jarak antar dusun
yang terlalu jauh dan kurangnya penerangan lampu

Dusun Kalikunting dicanangkan menjadi kampung KB,
sehingga bermintra dengan BKKBN dan memiliki program
Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) serta sering
mendapatkan pembinaan kelompok berbasis masyarakat

dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Kedua agen membentuk kembali kelompok pemuda,
namun pada skala pemuda Dusun Kalikunting

Mulai tergabung menjadi anggota UKM di DISPERINDAG,
serta mulai aktif mengikuti berbagai kegiatan bazar dan

jambore DISPERINDAG

Mendapatkan wewenang dari Kepolisian Sektor Bangil
untuk menghimbau pemuda lainnya d Dusun Kalkunting

Mulai memperluas jaringan, hingga keluar Jawa dan
terlibat kompetisi kelompok pemuda tingkat nasional

Beberapa kegiatan mulai jarang dilakukan, kecuali
kegiatan malam hari disebabkan kasibukan masing-masing

anggota dan mulai melakukan regenarasi
Awal tahun 2018



Bagan 2. Proses Kelompok Pemuda

Sumber : Olahan data Peneliti

4.5 Gambaran Informan

Pada penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan purposive

sehingga dalam menentukan informan, peneliti telah memiliki karakter tertentu

yang ditentukan sebelum proses turun lapang. Berdasarkan karakteristik informan

yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka pada penelitian ini

menggunakan dua pemilik ide mendirikan kelompok pemuda yaitu Mulhak dan

Ghofar sebagai informan, beberapa anggota kelompok pemuda yang tergabung

mulai awal hingga sekarang, yang baru bergabung dan memutuskan berhenti

ditengah, pihak-pihak yang kontra serta beberapa stakeholder. dengan rincian

sebagai berikut :

Tabel 2. Nama dan Deskripsi Informan pada penelitian Proses Agensi

Kelompok Pemuda Membangun Desanya

No.
Nama

Informan
Keterangan

1. Gf Sebagai informan utama, yang diidentifikasi sebagai Expert

Agent

Selain itu informan ini dianggap yang mengetahui dan terlibat

secara langsung dalam dinamika kelompok pemuda KAGUYA.

2. Mq Sebagai informan utama, informan yang diidentifikasi sebagai

Lay Agent



Selain itu informan ini dianggap yang mengetahui dan terlibat

secara langsung dalam dinamika kelompok pemuda KAGUYA.

3. Mr Informan yang merupakan salah satu anggota kelompok,

berkaitan langsung dengan divisi PIK-R, dianggap mengetahui

dan terlibat langsung dalam dinamika kelompok mulai dari awal

hingga sekarang.

4. Ir Informan yang merupakan salah satu anggota kelompok,

berkaitan langsung dengan divisi PIK-R, dianggap mengetahui

dan terlibat langsung dalam dinamika kelompok yang mengikuti

ditengah-tengah hingga sekarang.

5. Nr Informan yang merupakan salah satu anggota kelompok,

berkaitan langsung dengan divisi kewirausahaan terkait kegiatan

bank sampah, dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam

dinamika kelompok mulai dari awal hingga sekarang.

6. Hz Sebagai informan kunci yang sekaligus merupakan salah satu

anggota kelompok, dianggap mengetahui dan terlibat langsung

dalam dinamika kelompok yang baru mengikuti ditengah-tengah

hingga sekarang.

7. Us Informan yang merupakan salah satu anggota kelompok,

dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam dinamika

kelompok mulai dari awal hingga namun berhenti ditengah-

tengah.

8. Ay Informan yang merupakan salah satu anggota kelompok, sempat

mendapatkan tentangan dari orangtua, dianggap mengetahui dan



terlibat langsung dalam dinamika kelompok mulai dari awal

hingga sekarang.

9. Vv Salah satu penduduk Dusun Kalikunting, yang kontra terhadap

keberadaan kelompok pemuda KAGUYA.

10. Ev Salah satu penduduk Dusun Kalikunting, yang kontra terhadap

keberadaan kelompok pemuda KAGUYA.

11. Zn Informan yang tergabung dalam tim pemberi penyuluhan dari

BKKBN kepada kelompok pemuda KAGUYA untuk menggali

informasi terkait kerjasama dengan stakeholder.

12. Nf Informan yang berasal dari kepolisian sektor Bangil untuk

menggali informasi terkait kerjasama dengan stakeholder.

13. Nw Informan yang tergabung dalam tim  pengelola UKM dari

DISPERINDAG menggali informasi terkait kerjasama dengan

stakeholder.

14. Dn Informan yang tergabung dalam kelompok pemuda lain  terkait

tukar menukar buku perpustakaan dengan kelompok pemuda

KAGUYA untuk menggali informasi terkait kerjasama dengan

stakeholder.

Sumber : olahan data peneliti



BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Rutinitas Pemuda sebagai Peluang Pembentukan Kelompok

Pemuda Dusun Kalikunting memiliki kebiasaan berkumpul-kumpul,

seringkali mereka berkumpul di warung salah satu warga yaitu Mq. Kegiatan

berkumpul yang mereka lakukan sekedar bercanda, bermain musik bersama atau

merencanakan kegiatan bersama ketika menjelang moment tertentu seperti malam

takbir atau bahkan malam tahun baru. Kegiatan berkumpul yang sering dilakukan

pemuda tersebutlah yang kemudian menjadi potensi yang mampu dilihat oleh Gf

sebagai expert agent untuk melakukan upaya persuasi terkait keinginannya

mendayagunakan pemuda sekitar untuk membentuk kelompok pemuda.

Kegiatan berkumpul yang biasa dilakukan disalah satu warung di Dusun

Kalikunting tempat mereka biasa berkumpul yang kebetulan warung tersebut

merupakan milik Mq yang kebetulan sebagai Lay agent. Seperti yang

diungkapkan oleh Gf sebagai berikut:

“Dari dulu kita lebih sering di warung sini sih (warung milik Mq) kalau

dulu ngobrol gak jelas, main musik gitar, guyonan (bercandaan), main

game.” (Wawancara pada 5 maret 2018)

Pada rutinitas berkumpul yang ditinjau berdasarkan pernyataan tersebut

dapat disimpulkan bahwa sebelum terbentuknya kelompok pemuda dusun, para

pemuda telah memiliki kebiasaan berkumpul bersama untuk mengobrol, main



musik dan bermain bersama, terkait rutinitas berkumpul yang dilakukan pemuda

tersebut juga disebutkan oleh Nr sebagai berikut :

“Dulu pas gak ada ya pasti kita cuma kumpul kalau main takbiran, tahun

baru atau ya sekedar kumpul-kumpul nongkrong gak ngapa-ngapain, ya

pokoknya dulu itu sebelum ada kelompok itu kita sering ngopi bareng ya

cuma kumpul main musik gak ada kegiatan.” (Wawancara pada 18 maret

2018)

Kebiasaan berkumpul yang dilakukan pemuda seringkali tidak ada

agenda apapun yang dilakukan, hanya sekedar nongkrong, ngopi, main musik atau

pada peristiwa-peristiwa tertentu seperti malam takbiran atau malam tahun baru

juga berkumpul untuk pesta bersama. Kegiatan berkumpul untuk sekedar

nongkrong juga masih tetap dilakukan hingga sekarang, namun yang

membedakan adalah pada agenda berkumpul yang sekarang kegiatan berkumpul

digunakan untuk membahas keberlangsungan kelompok, kegiatan maupun rapat.

Selama  proses menggali data dari informan, peneliti mendatangi tempat

biasa mereka berkumpul, seperti warung Mq atau basecamp KAGUYA yang

kebetulan rumah salah satu anggota kelompok pemuda. Proses penggalian data

yang dilakukan peneliti dilakukan pada malam hari atau hari minggu saja, hal

tersebut dikarenakan pada siang hari mereka sibuk dengan kegiatan masing-

masing seperti sekolah dan bekerja sehingga hanya senggang ketika malam hari

atau hari libur.

Rutinitas berkumpul yang dilakukan para pemuda tersebut kemudian

menyebabkan Gf sebagai Expert agent mulai terfikirkan untuk memanfaatkan



peluang berkumpul pemuda, untuk mulai melakukan upaya penyadaran terdahap

pemuda sekitar akan partisipasinya dalam membangun desa. Persuasi kepada

pemuda lain tersebut dilakukan agar pemuda memiliki kemauan untuk melakukan

perubahan pada pemuda bersama-sama melalui terbentuknya kelompok pemuda.

Hal tersebut disampaikan oleh Gf sebagai berikut :

“Terus saya pulang dari Malang. Aku ndelok konco-koncoku gak ono

kegiatan mek kumpul-kumpul tok (aku melihat teman-teman tidak ada

kegiatan cuma berkumpul saja) ... Dari situ saya mulai mikir itu, kan

anak-anak sering kumpul yawes coba mulai tak omongin (yasudah saya

mulai coba mengajak bicara)” (Wawancara pada 5 maret 2018)

Persuasi yang dilakukan oleh expert agent terlebih dahulu dilakukan

untuk mempengaruhi salah satu temannya, yang memiliki pengalaman

berorganisasi selama masa sekolah yang dalam hal ini teridentifikasi sebagai lay

agent. Persuasi tersebut disampaikan ketika sedang mengobrol di warung Mq,

setelah keduanya bersepakat untuk melakukan kegiatan bersama, kemudian kedua

agen mempersuasi pemuda lainnya satu persatu seperti yang diungkapkan oleh Gf

sebagai berikut :

“Aku ndelok konco-koncoku gak ono kegiatan mek kumpul-kumpul tok,

terus kate agustusan. Kepingin aku moroan gae kegiatan. Mari teko

kepingin iku maeng aku moro ngejak koncoku seng tau dadi ketua osis

SMA, terus coba mulai ngomongi arek-arek siji-siji pas ngopi ngene iki

tak takoni yokpo rek gelem e gae kegiatan cek ono perubahan titik ngno

... (aku melihat teman-temanku tidak ada kegiatan, ketika mau kegiatan



agustus kemerdekaan. Saya kepingin, dari rasa kepingin itu saya

mengajak teman saya yang pernah menjadi ketua osis SMA, terus mulai

ngobrol sama temen satu persatu gimana mau ikut bikin tidak biar ada

perbuahan sedikit begitu ...)” (Wawancara pada 5 maret 2018)

Persuasi yang dilakukan oleh expert agent kepada lay agent untuk

mengajak mendirikan kelompok pemuda yang sudah lama vacum dibenarkan oleh

Mq yang dalam hal ini sebagai lay agent. Berdasarkan penuturan Mq dirinya

mengaku diajak oleh Gf untuk bersama-sama membentuk kelompok pemuda yang

beranggotakan pemuda dusunnya sendiri, Gf lebih memilih mengajak Mq

dilandasi dengan alasan bahwa Mq memiliki basic keorganisasian selama masa

sekolah sehingga diharapkan mampu menerapkannya pada pengkoordinasian

kelompok pemuda dusun. Terkait ajakan untuk bersama menjalankan rencana

perubahan pada pemuda melalui kelompok pemuda disampaikan oleh Mq sebagai

berikut :

“Waktu itu saya diajak sama Gf, waktu dia lagi main ke sini (rumah Mq)

ngopi-ngopi. Tiba-tiba dia ngomong kalau mau kalau ada rencana

ngehidupin karang taruna yang sudah lama vacum, terus dia ajak saya

karena katanya saya punya background organisasi kan saya pernah

menjabat ketua osis di SMA dulu.” (Wawancara pada 9 maret 2018)

Setelah melakukan persuasi kepada lay agent, kemudian kedua agen

bersama-sama melakukan persuasi yang disosialisasikan secara terus menerus

pada waktu berkumpul kepada pemuda lain merupakan upaya tindakan agensi



terhadap individu. Dari adanya upaya persuasi yang dilakukan menandakan

adanya upaya dominasi untuk dapat mempengaruhi pemuda lainnya yang

dilakukan oleh kedua agen. Kemampuan untuk mempengaruhi pemuda lain

tersebut dibarengi dengan penyebaran wacana atau yang dalam Giddens disebut

sebagai signifikasi terkait perubahan pada diri pemuda, dengan didukung

legitimasi bahwa setidaknya pemuda itu diharapkan mampu melakukan kegiatan

positif untuk membantu meramaikan desanya sehingga terdapat perubahan pada

daerahnya. Hal tersebut berdasarkan infromasi yang disampaikan oleh Gf sebagai

berikut :

“Yo aku cerito mosok rek arek enom kene ngene-ngene ae, gak ono

perkembangane yok opo kate desa e isok maju, lahwong kene pemuda e

senengane mek kumpul-kumpul tok ngene. Mbok ya lapo ta lapo ngono

seng sekirane bermafaat, tak warai ngono biyen arek-arek (ya saya

menyampaikan masak pemuda begini-begini saja tidak ada

perkembangan bagaimana desa bisa lebih maju. Pemudanya hanya

berkumpul, seharusnya melakukan sesuatu yang ada manfaatya, dulu

saya bilang begitu ke mereka).” (Wawancara pada 5 maret 2018)

Adanya peluang yang harusnya mampu dimanfaatkan dari rutinitas

berkumpul pemuda Dusun Kalikunting juga disampaikan oleh Mq, selain itu

terkait legitimasi yang mereka gunakan untuk mendukung wacana pengembangan

diri pemuda yaitu dengan menyebutkan bahwa pemuda memiliki kewajiban untuk

mengembangkan daerahnya, seperti yang disampaikan oleh Mq berikut ini :



“Karena saya juga setuju sama pemikirannya Gf, pemuda disini tidak

banyak berkegiatan jadi kalau kumpul-kumpul ya gitu. Dan di sini itu

jadinya kayak gak ada apa-apa gitu, gak ada kegiatan apapun apalagi

untuk pemuda. Nah sebagai pemuda kan juga sebenarnya kalau menurut

saya juga berkewajiban memajukan daerahnya toh.” (Wawancara pada 9

maret 2018)

Wacana pengembangan dan perubahan diri pemuda yang dibangun untuk

memobilisasi pemuda lain agar bertindak sesuai yang diharapkan kedua agen

yaitu tergabung dalam kelompok pemuda dengan tujuan membawa perubahan

pada pemuda dan daerahnya, didukung dengan legitimasi bahwa pemuda

sebenarnya memiliki kewajiban untuk melakukan upaya yang dapat memajukan

daerahnya atau setidaknya daerah tempat tinggalnya terdapat perubahan. Wacana

dan legitimasi disebarluaskan ketika kedua agen melakukan upaya sosialisasi dan

persuasi, wacana tersebut diciptakan bertujuan untuk mempermudah kedua agen

mengerahkan potensinya untuk melakukan upaya praktik perubahan dan

pengembangan diri pemuda melalui pendirian kelompok pemuda yang bertujuan

membangun desanya

Kemudian setelah kedua agen bersepakat untuk melakukan persuasi

bersama, mereka mulai melakukan kegiatan tertentu dengan tujuan meramaikan

daerahnya, yang kebetulan bertepatan dengan momen hari kemerdekaan sehingga

kemudian mereka mengajak teman-teman pemuda lainnya untuk membuat

kegiatan lomba-lomba. Tidak lama setelah itu mereka terpikirkan untuk membuat

karang taruna yang anggotanya terdiri dari pemuda berasal dari tiga dusun yaitu



Dusun Kalikunting, Dusun Keputran dan Dusun Tambakan yang tergabung dalam

satu desa yaitu Desa Tambakan, namun hanya berjangka kurang dari satu tahun

berjalan kemudian berhenti hingga pada akhirnya mereka memutuskan membuat

kelompok pemuda dusun. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Gf :

“Awalnya kan kita rencana cuma buat rame-rame desa ini kan pertama

kali tujuannya cuma buat agustusan, kalau pikiran saya dulu tidak ada

program panjang. Ya untungnya dia pernah menjabat ketua osis, kan

banyak pengalaman jadi buatlah program kerja. Setelah dapat tiga bulan,

kita omong-omongan (mengobrol) lagi terfikirkan bagaimana kalau

menghidupkan kembali karang taruna. Kita langsung ngomong ke pak

lurah meminta untuk izin, memakai tempat dan konsumsi. Setelah bentuk

karang taruna setahun akhirnya vacum, yasudah kita jalankan kelompok

pemuda dusun ini saja yang berjalan sampai saat ini.” (wawancara pada

tanggal 5 maret 2018)

Pada awal pembentukan kelompok sebenarnya mereka membentuk karang

taruna seperti informasi yang disampaikan Gf, karang taruna tersebut memiliki

anggota dari tiga dusun yaitu Dusun Kalikunting, Dusun Tambakan dan Dusun

Keputran. Namun karang taruna tersebut hanya berjalan kurang dari satu tahun,

dikarenakan posisi dusun mereka yang letaknya berjauhan dan harus melewati

area persawahan yang gelap tanpa penerangan jalan apabila malam hari. Keadaan

demikian yang kemudian pada akhirnya menyebabkan mereka memutuskan

membuat kelompok pemuda dengan beranggotakan pemuda Dusun Kalikunting



sendiri yang bernama Kalikunting Guyub Jaya yang selanjutnya akan disebut

KAGUYA.

Dengan membentuk kelompok baru, otomatis menyebabkan kedua agen

melakukan rekrut anggota, musyawarah dan membentuk program kerja dari awal

karena pada proses keberlangsungan karang taruna tidak banyak pemuda Dusun

Kalikunting yang terlibat. Terkait proses kedua pemuda tersebut mengajak

pemuda lainnya agar bergabung dalam KAGUYA seperti yang diungkapkan oleh

Gf sebagai berikut:

“Aku sama mantan ketua osis Ayani itu, aku sama dia keliling. Mendata

satu-satu pemudanya seluruh kampung ini, terus kita buatkan undangan,

undangan resmi dari kami berdua sendiri hehe. Terus kita buat undangan,

kita kumpulkan jadi satu di balai desa untuk buat kelompok beserta

struktur organisasi habis itu buat rencana kegiatan.” (wawancara pada

tanggal 5 maret 2018)

Dengan membentuk KAGUYA kedua orang tersebut melakukan

pembentukan kelompok dari awal lagi, Gf dan Mq berkeliling dari rumah ke

rumah  untuk mengajak pemuda Dusun Kalikunting menghadiri rapat yang akan

diselenggarakan dengan agenda pembentukan kelompok pemuda dusun,  dengan

cara membuat undangan yang secara resmi dari kedua agen kepada pemuda

Dusun Kalikunting. Esok harinya mereka berdua meminta izin kepada kepala desa

untuk meminjam balai desa sebagai tempat berkumpul, setelah pemuda-pemuda

tersebut sepakat untuk membuat kelompok pemuda dusun Mq dan Gf kemudian



mengurus legalitas sebagai kelompok pemuda dusun dari pihak desa untuk

membuat kelompok pemuda atas nama KAGUYA.

Sebelum Gf dan Mq berkeliling dari rumah kerumah untuk menyebarkan

undangan kepada pemuda Dusun Kalikunting, sebelumnya mereka aktif

melakukan upaya persuasi untuk mempengaruhi pemuda dusun agar berminat

bergabung dengan kelompok pemuda dusun. Upaya penyadaran yang dilakukan

tidak hanya dengan persuasi dan sosialisasi kepada pemuda lain, namun juga

penyebaran kegelisahan yang dimiliki Gf terhadap keberlangsungan pemuda

Dusun Kalikunting apabila tidak ingin melakukan perubahan pada diri dan

kampungnya maka keadaan mereka akan mengalami stagnan.

Pada proses pembentukan kelompok pemuda, kedua agen memiliki

dimensi kesadaran dalam melakukan tindakan seperti Expert Agent teridentifikasi

memiliki kesadaran praktis karena secara pemikiran ia lebih tertata jelas terkait

tujuan, agenda serta keberlangsungan kelompok nantinya dan memiliki rencana

yang sudah tersusun rapi, selain itu ia mampu merefleksikan dan memberikan

penjelasan mengenai ide, tujuan dan hal-hal yang ingin dicapai melalui berdirinya

kelompok pemuda. Dalam proses ia memobilisasi pemuda lainnya ia juga

menggunakan sumberdaya yang dimilikinya berupa kemampuan dalam bidang

pendidikan serta ekonomi untuk memobilisasi serta mampu mengorganisasikan

pemuda lain, terkait sumberdaya yang apabila dalam Giddens disebut sebagai

sumberdaya alokatif karena bersumber dari  material yang melekat pada dirinya

serta sumberdaya otoritatif karena mampu melakukan pengorganisasaian dalam

relasinya di ruang dan waktu, seperti yang disampaikan oleh Nr :



“Kalau Gf kan dia punya pendidikan yang lebih tinggi dari kita jadi dia

lebih bisa mengerti dan mengatur inilah jalannya prosesnya kelompok

ini.” (Wawancara pada tangal 18 maret 2018)

Penyampaian informasi tersebut juga diperkuat oleh penyampaian

beberapa anggota lain yang juga menyebutkan bahwa di kampungnya Gf dilihat

sebagai anak orang mampu dengan memiliki pendidikan lebih tinggi dari yang

lain, sehingga ia dinilai dapat dipercaya mampu mengatur dan mengkoordinasi

pemuda lainnya terutama dalam kelompok pemuda KAGUYA. Sedangkan pada

Lay Agent yaitu Mq yang diajak oleh Gf ia memiliki background keorganisasian

semasa Sekolah Menengah Atas, sehingga dalam hal ini ia dikatakan memiliki

kesadaran diskursif karena keterlibatannya dalam kelompok pemuda dan sebagai

agen berdasarkan pengalaman yang ia miliki sebelumnya. Terkait sumberdaya

yang dimiliki oleh Mq sebagai Lay Agent tersebut diungkapkan oleh Ir sebagai

berikut :

“Kalau si Mq nya kan dia pernah jadi ketua osis itu waktu SMA, sudah

punya pegalaman berorganisasilah intinya.” (Wawancara pada tangal 18

maret 2018)

Pendapat mengenai sumberdaya yang dimiliki Lay Agent dalam penelitian

ini disebut memiliki sumberdaya otoritatif tersebut juga diperkuat oleh pendapat-

pendapat anggota kelompok lainnya, yang juga menyebutkan bahwa Mq memiliki

pengalam berorganisasi selama sekolah pernah menjabat menjadi ketua OSIS,

sehingga dinilai lebih mampu mengkoordinasi organisasi dalam hal ini kelompok



pemuda KAGUYA. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua agen telah

melakukan dominasi dengan menggunakan kesadaran yang dimiliki sebagai agen,

serta sumberdaya yang dimiliki untuk mempengaruhi dan mengkoordinasikan

pemuda lainnya agar bergerak dan bertindak sesuai yang diingankan kedua agen.

Tindakan yang diinginkan agen dalam upaya penyadaran pemuda terhadap

partisipasinya dalam pembangunan desa yaitu menciptakan kelompok pemuda,

hal tersebut dipersuasi melalui wacana pengembangan diri pemuda dengan

didukung oleh legitimasi bahwa pemuda memiliki kewajiban untuk melakukan

perubahan pada daerahnya serta adanya legitimasi berupa pengesahan sebagai

kelompok pemuda Dusun Kalikunting serta sumberdaya yang dimiliki agen

sangat berpengaruh, untuk kemudian menentukan posisi politis agen dalam

melakukan proses agensinya termasuk untuk mempengaruhi dan mengkoorndinir

pemuda lainnya. Upaya pendominasian kedua agen tidak hanya berhenti pada

proses pembentukan kelompok pemuda, namun berjalan hingga saat ini, untuk

melakukan proses, menjalankan kegiatan dan program kerjasama bersama-sama

dengan pemuda lainnya. Secara singkat gambaran terkait agensi individu yang

dilakukan oleh agen sebagai berikut :

Proses Agensi

Pemuda

Rutinitas
berkumpul

Pendekatan tiap individu

Kesepakatan

Pendirian kelompok
pemuda

Melalui persuasi dan
mempengaruhi tiap
pemuda untuk
bergabung dengan
wacana pengembangan
diri pemuda, yang
didukung oleh
legitimasi bahwa
pemuda memiliki
kewajiban untuk
melakukan perubahan
pada daerahnya .



Bagan 3. Skema Agensi

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

5.2 Upaya Agen Memobilisasi Kelompok

Ketika kelompok pemuda dusun telah terbentuk, kedua agen tetap

melakukan upaya penyadaran terdahap pemuda lainnya, yaitu dengan aktif

melakukan kegiatan secara positif yang memiliki manfaat bagi pemuda dan

warga. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat pemuda lain agar ikut

tergabung dalam kelompok pemuda. Seperti yang disampaikan oleh Ir bahwa ia

merasa teman-temannya sudah bersusah payah melakukan berbagai kegiatan

positif untuk daerahnya, tapi ia justru belum bergabung sehingga ia kemudian

memustuskan untuk bergabung dengan kelompok KAGUYA untuk bersama-sama

membangun dusunnya.

Setelah kelompok pemuda terbentuk secara keorganisasian dan telah

dilegitimasi sebagai kelompok pemuda Dusun Kalikunting oleh pihak

pemerintahan  desa, kemudian mereka menyusun program kerja yang didasarkan

pada visi dan misi pembentukan kelompok pemuda yaitu memberikan wadah bagi

pemuda untuk berkegiatan, mampu mengayomi pemuda dengan menyediakan

lapangan pekerjaan serta belajar bersama selama proses kelompok pemuda

berlangsung. Dalam proses kelompok pemuda lay agent berperan sebagai ketua

kelompok, sehingga dalam hal ini kedua agen tidak hanya berperan ketika proses

pembentukan kelompok dan agensi individu melainkan juga mengkoordinasikan

kelompok, seperti yang disampaikan oleh Mq sebagai berikut :



“Iya mbak, kebetulan waktu rapat saya yang ditunjuk sebagai ketua

KAGUYA. Nah kalau Gf mendampingi, tapi kami tetap bersama

mengontrol semua jalannya kelompok pemuda dan program kerjanya.”

(Wawancara pada 9 maret 2018)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan

kedua agen tidak terhenti pada proses pembentukan dan agensi selama masa

pendirian kelompok, namun tetap terlibat serta melakukan proses agensi selama

kelompok berproses. Apabila merujuk dari pernyataan Mq tersebut

mengisyaratkan adanya dominasi dari kedua agen dalam proses pembentukan

program kerja, kegiatan serta proses kelompok pemuda hingga saat ini.

Pada prosesnya selama tiga tahun berjalan memiliki beberapa kegiatan

yang tersusun dalam progam kerja, pada awal berdiri hanya memiliki kegiatan

bank sampah yang selain bertujuan untuk menambah uang pendanaan juga

didasarkan pada memberikan peluang pada pemuda yang menganggur agar

berkegiatan secara positif dan menghasilkan nilai ekonomi. kegiatan ini pada

awalnya diremehkan oleh penduduk sekitar dan hanya sedikit penduduk yang

tertarik untuk menabung sampah, namun dengan berjalannya waktu kelompok

pemuda gencar mensosialisasikan lewat perkumpulan seperti PKK dan kelompok

pemuda berusaha menunjukan mereka mampu melakukan kegiatan secara positif

pada akhirnya mampu menarik perhatian penduduk hingga sampai saat ini hampir

keseluruhan penduduk Dusun Kalikunting berpartisipasi menabung sampah yang

dilakukan setiap dua minggu sekali, terkait proses sosialiasasi bank sampah

seperti yang disampaikan Gf sebagai berikut :



“Dulu sebelumnya kan kita ada sosialisasi dulu, kayak lewat PKK,

muslimat gitu. Kita cerita ada ini menabung sampah, kan biasanya yang

dirumah kan ibunya bukan bapaknya jadi ya kita sosialisasi begitu ke

perkumpulan ibu-ibu.” (Wawancara pada 5 maret 2018)

Proses sosialisasi secara formal dilakukan terhadap penduduk sekitar

melalui perkumpulan ibu-ibu, sedangkan secara informal biasanya mereka akan

ikut mengobrol dengan penduduk, menunjukan mampu berkegiatan secara aktif

dan positif melalui berbagai kegiatan yang dilakukan. Selain bank sampah

kelompok pemuda KAGUYA juga memiliki kegiatan perpustakaan dusun dan

belajar mengajar gratis di poskamling, poskamling kosong tersebut dimanfaatkan

sebagai tempat perpustakaan dusun yang memiliki buku hasil dari sumbangan

anggota kelompok serta juga memiliki jejaring tukar menukar dan minjam

meminjam buku dengan kelompok pemuda lainnya atau bahkan sumbangan yang

didapatkan dari sharing media sosial.

Sampai pada tahap ini, kedua agen sedang melakukan upaya

pendominasian tidak hanya dengan anggota kelompok melainkan juga kepada

warga sekitar melalui berbagai kegiatan yang dilakukan seperti bank sampah

sehingga warga cenderung mengikuti peraturan yang dimiliki kelompok pemuda

KAGUYA dalam kegiatan bank sampah. Lebih dari itu kedua agen bersama

kelompok juga melakukan upaya pendominasian terhadap kelompok pemuda lain

yang bermitra dengannya sehingga aturan main dalam kerjasama dapat disepakati.

Selain itu kelompok pemuda KAGUYA juga memiliki kegiatan

informasi konseling remaja yang tersusun pada program kerja, namun ketika



tahun 2016 Dusun Kalikunting dicanangkan sebagai Kampung KB mereka

kemudian ditunjuk sebagai agen yang melakukan kegiatan Informasi dan

Konselin Remaja yang disebut PIK-R. Terkait hal tersebut seperti yang

disampaikan oleh Gf sebagai berikut :

“Pertama itu kita kan membuat program kerja dari kelompok pemuda, itu

2015 kita membentuk informasi konseling remaja. Sedangkan ketika ada

pencangan kampung KB di Desa Tambakan, nah itu ada pencangan juga

didirikannya PIKR tadi, pemuda kan pasti diikutsertakan. Kita diundang,

habis itu ada penyuluhan-penyuluhan. Habis itu dibilangin bikin program

PIKR waktu 2016 kemarin.” (Wawancara pada 5 maret 2018)

Dalam proses menjalankan kegiatan kelompok yang sudah tersusun dalam

program kerja, terdapat kesepakatan untuk masing-masing anggota agar ikut

berperan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilakukan. Ketika

melanggar kesepakatan juga mendapat konsekuensi seperti yang diungkapkan

oleh Mr sebagai berikut :

“Yo sebenere gak ono aturan tertulis gawe kudu melok dan ngewangi se,

cuman yo kesadaran diri ae wes podo ngerti nek iki kerja sosial kan. Nek

gak melok yo mesti se rodok sungkan ngno ya ambek seng liyane, tapi

kan nek gaiso melok ngewangi kudu ono alasane dan izin kan. Lah lek

wes bolak balek ngno terus gak melu ngewangi gak rapat gak opo yo

mestine ditakoni, sek pengen terlibat opo gak wesan (ya sebenarnya tidak

ada aturan tertulis yang mengharuskan ikut dan membantu, cuma

kesadaran diri saja karena sudah paham kalau ini kerja sosial. Kalau tidak



bisa ikut ya ada rasa gak enak dengan yang lain, tapi kalau tidak bisa ikut

kan ada alasannya dan izin begitu. Nah kalau sudah terlalu sering tidak

ikut kegiatan dan rapat ya ditanya masih ingin terlibat atau tidak)”

(Wawancara pada 12 maret 2018)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur SDL

masih tetap berlangsung selama proses kelompok pemuda berlangsung, terlihat

dari adanya dominasi yang dilakukan oleh kedua agen dalam proses pembentukan

program kerja dan proses-proses kelompok pemuda. Bahkan dalam hal terkecil

seperti partisipasi anggota dalam setiap keberlangsungan kegiatan yang

dilangsungkan, terdapat signifikasi yang menyebutkan bahwa anggota kelompok

mengikuti dan berperan aktif dalam kegiatan, kemudian dilegitimasi dengan

apabila terdapat halangan dalam mengikuti kegiatan harus memiliki alasan dan

izin terlebih dahulu sehingga apabila tidak dapat mengikuti kegiatan akan

menimbulkan konsekuensi sosial berupa rasa tidak enak, dalam hal ini

mengisyaratkan adanya dominasi dari kedua agen sehingga mampu menimbulkan

rasa tidak enak pada diri anggota kelompok.

Seiring berjalannya waktu pro dan kontra terhadap kehadiran kelompok

pemuda KAGUYA masih nampak, seperti misalnya mereka mendapat tantangan

dari penduduk untuk tidak hanya melakukan kegiatan temporer namun juga

kegiatan rutin yang sesuai dengan culture Dusun Kalikunting, sehingga

terciptalah kegiatan keagaamaan yang dilakukan rutin satu minggu sekali seperti

pengajian, hadrah al-banjari. Terkait tantangan berkegitan tersebut diungkapkan

oleh Mq seperti berikut :



“Setiap kegiatan pasti kami punya alasan dan tujuannya, kayak tadi

albanjari dan kegiatan keagamaan. Itu kan karena kita sempet diomongi

sama penduduk sini “mbok yo kegiatan seng bermanfaat poo rek, seng

sesuai ambek culture kene ngonoloh hayo lek iso age” (coba lakukan

kegiatan yang bermanfaat yang sesuai dengan culture kita coba kalau

bisa).” (Wawancara pada 9 maret 2018)

Hingga saat ini masih ada beberapa warga masih menggunjing dibelakang

terkait proses kelompok, namun ibu-ibu tersebut biasanya hanya menggunjing

namun tetap berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan kelompok pemuda,  hal

tersebut disampaikan oleh Vv sebagai berikut :

“Kayak ngomongin dibelakang, menggosip begitu. Ya meskipun kalau

mereka membuat acara ya ikut hehe.” (Wawancara pada 28 maret 2018)

Gunjingan warga tanpa adanya kemampuan untuk melakukan perubahan

yang dikehendaki pada kelompok pemuda serta masih tetap berpartisipasi dalam

kegiatan kelompok pemuda, mengisyaratkan bahwa dalam hal ini kelompok

pemuda memiliki dominasi terhadap warga melalui kegiatan yang dilakukan

karena selama ini penduduk yang kurang setuju hanya sebatas menggunjing tapi

tidak tau dan tidak mampu memberikan pengarahan agar kelompok pemuda

berubah sesuai dengan keinginannya.

Lebih dari itu dalam proses interaksi antara kelompok pemuda sebagai

agen dengan penduduk sekitar terjalin dalam perjumpaan sosial, yang menurut

Giddens perjumpaan sosial akan melalui interkasi akan mengakibatkan



terbentuknya suatu kebiasaan apabila dilakukan secara berulang di ruang dan

waktu tertentu. Dalam hal ini perjumpaan sosial yang terjadi dibentuk melalui

adanya upaya kritik yang dilakukan warga, serta berpotensi menjadi kebiasaan

memberikan kritik dibarengi dengan perbaikan dari pihak agen pada kemudian

hari.

Dominasi yang dimiliki kelompok pemuda dusun terhadap warga

didukung dengan adanya dilegitimasi oleh pemerintah desa bahwa kelompok

pemuda KAGUYA merupakan kelompok pemuda Dusun Kalikunting secara sah

yang sedang mengupayakan perubahan pada daerahnya serta dilegitimasi oleh

warga sekitar bahwa kelompok pemuda memiliki berbagai kegiatan yang

ditujukan untuk pemuda dan warga maka dengan begitu mereka berpartisipasi

dalam kegiatan. Secara singkat gambaran terkait agensi kelompok yang dilakukan

oleh agen sebagai berikut :

Proses Agensi

Bagan 4. Skema Agensi

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Kel. Pemuda
KAGUYA

Program
kerja

Kegiatan:
1.Bank sampah
2. Perpustakaan
dusun
3. Bimbel
4. Kegiatan
keagamaan
5. Informasi
remaja

 Siginifikasi : anggota kelompok
mengikuti dan berperan aktif
dalam kegiatan.
 Legitimasi : anggota memiliki
alasan dan izin terlebih dahulu
ketika tidak megikuti kegiatan.
 Dominasi : kedua agen masih
mengkoordinasikan, terlibat
selama kelompok pemuda
berposes, bahkan mampu
menimbulkan rasa tidak enak
ketika anggota ada yang tidak ikut
berperan dalam kegiatan. Lebih
dari itu bahkan kelompok telah
mampu melakukan dominasi tdhp
warga dg kegiatan yg dilakukan.



Dalam program kerja kelompok pemuda terdapat kegaitan yang dilakukan

yaitu informasi remaja, namun ketika Dusun Kalikunting dicanangkan menjadi

kampung-KB ternyata kegiatan mereka mendapat sambutan dari BKKBN yang

memiliki program khusus kampung KB yaitu Pusat Informasi dan Koseling

Remaja (PIK-R), maka kelompok pemuda memiliki jaringan sebagai upaya

keberlanjutan kegiatan dan mengembangkan esistensi kelompok pemuda dari

agensi kelompok

Proses selama melakukan berbagai kegiatan serta program yang

dilakukan kelompok pemuda KAGUYA, selain membentuk jaringan baik dengan

pemuda sekitar Dusun Kalikunting, kelompok pemuda lainnya juga dengan

stakeholder juga terdapat interksi serta perjumpaan-perjumpaan sosial yang pada

akhirnya membentuk sebuah aturan main yang disusun, dikoordinasikan dan

dilakukan secara berulang selama hampir tiga tahun proses berjalannya kelompok

pemuda KAGUYA. Seperti misalnya dalam kerjasama dengan BKKBN terdapat

aturan kesepakatan pada program PIK-R mengenai penyuluhan (pemberian materi

serta evaluasi) seperti yang disampaikan oleh Pz sebagai tim penyuluh kampung

KB :

“Penyuluhan yang kami berikan setidaknya dua bulan sekali di kantor

kecamatan, atau kantor kabupaten dan bahkan di kelurahan tempat

mereka itu juga sekaligus evaluasi. Atau kadang kalau mau diadakan

event tertentu kita juga ajak mereka, mereka juga bebas berkunjung ke

kantor.” (Wawancara pada 26 maret 2018)



Penyuluhan yang diberikan pihak BKKBN biasanya akan dilakukan dua

bulan sekali atau menjelang event-event tertentu, untuk penyampaian materi

biasanya disertai dengan pemberian buku panduan serta alat peraga yang dapat

dibawa pulang untuk disampaikan ketika proses sosialisasi kepada pemuda di

wilayahnya. Biasanya penyuluhan dilakukan di kantor BKKBN yang berada di

Kantor Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Bangil dan bahkan terkadang pihak

BKBBN meninjau langsung ke kantor Kelurahan Tambakan. Sedangkan untuk

aturan program terkait pembatasan usia sebagai syarat tergabung dalam PIK-R,

seperti yang disampaikan oleh Gf sebagai berikut :

”Kita langsung ditawari dari BKKBN, tapi ada syarat keanggotaanya

yang ditentukan BKKBN dari umur 17-24 tahun dan belum menikah .”

(Wawancara pada 5 maret 2018)

Dalam program PIK-R ini BKBBN bertugas sebagai fasilitator yang

memonitoring kerja kelompok pemuda KAGUYA, serta menjadikan anggota

kelompok pemuda KAGUYA sebagai Pusat Informasi dan Konseling Remaja

yang bertugas sebagai konseler dan agen sosialisasi untuk mendukung mereka

sebagai kelompok berbasis masyarakat. Yang menjadi tujuan pelimpahan

wewenang untuk memberikan sosialisasi kepada kelompok pemuda adalah

mendukung proses keberlangsungan kelompok pemuda serta melibatkan pemuda

sebagai agen pembangunan dalam upaya melakukan perubahan di daerahnya.

Terkait isu kesehatan dan berkeluarga yang biasanya disampaikan ketika proses

sosialisasi kepada pemuda lain seperti yang disampaikan oleh Mr sebagai berikut :



“Yang di konseling tentang HIV, SEX, NABSA yang dibawah naungan

BKKBN, pokonya setelah dapat penyuluhan kita bikin kegiatan

konseling ngundang (mengundang) pemuda sini di balai desa tapi kita

biasanya lebih banyak berbagi informasi waktu bimbel anak SD itu ya

istilahnya buat pencegahan dini lah biar mereka tau juga. Yo tugasku

ndek kene se sebenere koyok cek arek-arek iku mikir sekolah engko sek

ae rabine, pokok aku iki gawe cek nunda arek-arek rabi hehe. Yo

untunge wes rodok onok perubahan ndek arek-arek. (tugasku sebenarnya

seperti merubah pemikiran pemuda untuk menunda usia pernikahan.

Untungnya sudah sedikit ada perubahan)” (Wawancara pada 12 maret

2018)

Proses sosialisasi yang dilakukan tidak hanya berhenti pada kegiatan

bulanan yang dilakukan kelompok pemuda untuk mensosialisasikan hasil

pemahaman dari proses penyuluhan, namun biasanya mereka juga menyebarkan

informasi kepada anak didik mereka yang tergabung dalam kegiatan belajar

menagajar untuk SD dalam upaya pencegahan dini. Materi-materi yang

disampaikan juga dikembangkan sendiri oleh kelompok pemuda, dengan

bermodalkan bacaan-bacaan yang didapatkan dari internet sehingga pengetahuan

mereka tidak terbataskan pada materi yang disampaikan BKKBN.

Sedangkan untuk mitra dengan DISPERINDAG berupa jambore, bazar

UKM dan kegiatan-kegiatan lain juga memiliki aturan kesepakatan kerjasama

yang disepakati oleh keduanya, seperti yang disampaikan oleh Pn sebagai salah

satu anggota bagian UKM dari DISPERINDAG  sebagai berikut :



“Jadi mereka itu punya semacam kartu anggota untuk tergabung dalam

kelompok UKM, kalau mau punya ya harus daftar dan mengurus

administrasinya begitu. Nah kalau mau diundang di bazar atau ikut lomba

jambore begitu ya syaratnya terdaftar dulu yang penting.” (Wawancara

pada 2 april 2018)

Dalam proses bermitra dengan DISPERINDAG tersebut tidak ada aturan

kegaitan program, karena selama ini mereka hanya diundang untuk bazar

memperkenalkan produk yang mereka miliki, mengikuti jambore dan lomba yang

diadakan oleh pihak tertentu. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan

menggalakkan UKM di Kabupaten Pasuruan dengan DISPERINDAG berperan

sebagai pembina serta fasilitator berjalannya program, sedangkan kelompok

pemuda KAGUYA berperan sebagai penjalan UKM dan berperan aktif mengikuti

kegiatan bazar, lomba dan jambore yang diadakan.

Kelompok pemuda dusun KAGUYA juga bermitra dengan pihak

Kepolisian Sektor Bangil dalam upaya meminilisir tindakan menyimpang yang

dilakukan pemuda, dengan cara menjadikan kelompok pemuda sebagai kontroling

sebaya. Kesepakatan yang disepakati oleh kelompok pemuda dengan kepolisian

sektor Bangil  sebagai mitra kerja seperti yang disampaikan oleh Nf sebagai

berikut :

“Jadi saya himbau ke mereka, nanti kasih tau teman-temanmu jangan

mabuk, ngepil pokoknya yang negatif-negatif lah kalau ada nanti

laporkan saya, saya kasih kontak yang bisa dihubungin waktu itu.”

(Wawancara pada 27 maret 2018)



Keduabelah pihak saling bersapakat untuk pemuda dapat melakukan

kontrol terhadap pemuda lainnya dengan pemberian wewenang dari pihak

POLSEK agar menghimbau pemuda lain, khususnya yang belum bergabung

dengan kelompok pemuda KAGUYA hal tersebut ditujukan agar mampu

meminimalisir perilaku menyimpang yang dilakukan pemuda sekitar, dalam

kesepakatan bermitra tersebut pihak POLSEK bertindak sebagai kontroling

masyarakat dan kelompok KAGUYA sebagai kontroling sebaya. Untuk aturan

kegiatan program mekanismenya yaitu kelompok pemuda KAGUYA melakukan

himbauan dan kontrol dengan cara saling mengingatkan atau bahkan hingga

ditarik bergabung dengan kelompok pemuda seperti yang disampaikan oleh Gf

sebagai berikut :

“Kita diminta menghimbau, saling mengingatkan begitu. Kalau misalkan

ada yang tidak bisa kita tangani, diminta melaporkan. Tapi ya gimana

namanya teman pasti kan kita mengajak terlebih dahulu kadang bahkan

kami tawari bergabung di KAGUYA, untungnya sampai saat ini masih

bisa kita atasi. Kita belum ada kegiatan khusus terkait itu sih, hanya ya

saling mengingatkan itu saja.” (Wawancara pada 5 maret 2018)

Berdasarkan penuturan Gf tersebut menunjukan bahwa sampai saat ini

proses penghimbauan dan kontrol sesama pemuda masih berjalan, dan belum ada

yang sampai dilaporkan karena masih berada dalam tataran sanggup mereka

hadapi dengan cara mengajak bergabung dalam kelompok pemuda. Dengan

adanya himbauan dari POLSEK Bangil untuk dapat menjadi kontroling sebaya

menjadikan kelompok pemuda memiliki dominasi terhadap warga terutama



pemuda yang belum tergabung. Sedangkan untuk kerjasama dengan kelompok

pemuda lainnya terkait program perpustakaan yang mereka miliki memiliki aturan

kesepakatan seperti yang disampaikan oleh MD sebagai salah satu anggota

kelompok pemuda Kalianyar sebagai berikut :

“Tidak ada batasan waktu sih sebenarnya mbak lahwong konco e (kan

teman) hehe tapi ya biasanya paling dua minggu sudah dikembalikan,

nanti tukar pinjam buku lain.” (Wawancara pada 5 april 2018)

Proses tukar menukar dan pinjam meminjam buku yang dilakukan

kelompok pemuda KAGUYA dengan beberapa kelompok pemuda lain salah

satunya dengan karang taruna Kalianyar, pada prosesnya menurut penuturan

informasiinformasi oleh Md menyebutkan tidak ada aturan khusus dalam waktu

pengembalian buku, hanya saja biasanya akan dikembalikan maksimal dalam

kurun waktu dua minggu kemudian akan tuker pinjam buku yang lain. Sedangkan

dalam program perpustkaan ini memiliki aturan kegiatan untuk kelompok pemuda

KAGUYA seperti yang disampaikan oleh Mr sebagai berikut :

“Seperti kegiatan bimbel, siapa yang menganggur dan sedang bisa ya

ayo, kalau sedang masuk kerja ya libur dulu mengajar bimbelnya.”

(Wawancara pada 18 maret 2018)

Dalam program perpustakaan yang dimiliki kelompok pemuda

KAGUYA mengedepankan asas kesukarelaan dalam memberikan bimbingan

belajar, dalam hal ini berarti yang memiliki waktu luang dipersilahkan membantu

serta yang tidak bisa dan memiliki kegiatan lain sementara tidak membantu.



Berbeda dengan kegiatan keagamaan seperti al-banjari yang pembagian alat

musiknya sudah jelas sehingga yang kebagian memegang alat musik diharuskan

mengikuti kegiatan, namun  berbeda dengan kegiatan pengajian rutin tiap minggu

yang kegiatannya berdasarkan asas kesukarelaan terutama dalam hal membantu

menyiapkan hidangan. Sedangkan untuk kegiatan lain yang dimiliki kelompok

pemuda seperti bank sampah mereka memiliki aturan kegiatan seperti yang

disampaikan oleh Ir sebagai berikut:

“Tapi yang kita melakukan bank sampah itu kan 2 minggu sekali keliling

Kalikunting sini mengumpulkan sampahnya warga, yang cowok keliling,

yang cewek bagian milah sampahnya.” (Wawancara pada 18 maret 2018)

Kegiatan bank sampah rutin dilakukan dua minggu sekali dengan agenda

mengambil sampah keliling dari rumah kerumah kemudian dipilah di camp

kelompok pemuda KAGUYA, berdasarkan penuturan Ir terdapat aturan kegiatan

seperti pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki, laki-laki mengambil

bagian  untuk berkeliling mengambil sampah milik warga yang ingin ditabungkan

menggunakan becak, kemudian yang perempuan sebagai pemilah sampah di camp

mereka. Sedangkan untuk aturan  kesepakatan kegiatan kelompok biasanya

berdasarkan sukarela dan adanya waktu luang, seperti yang disampaikan oleh Ir

sebagai berikut :

“yang cowok keliling, yang cewek bagian milah sampahnya. Yang lagi

bisa bantuya monggo nanti ada upahnya, pokoknya berdasarkan

kesukarelaan kan nanti yang bantu ya pasti dapat jatah pembagian, ada

makanannya juga.” (Wawancara pada 18 maret 2018)



Berbagai kegiatan yang dilakukan setelah terbentuk kelompok pemuda,

setidaknya telah membuat perubahan yang dialami pemuda, seperti yang

disampaikan oleh Gf sebagai berikut :

“Kemajuan sih kita bisa mengurangi angka pengangguran, kan kita juga

menggalakan kegiatan bank sampah. ... Itu masuk ke kas juga masuk ke

kantong teman-teman. Pasti dapat pengalaman, apalagi melatih mental

teman-teman. Juga memperkenalkan sistem kerja ke teman-teman.

Menambah kreatifitas jelas ada ...” (Wawancara pada 5 maret 2018)

Berdasarkan penuturan Gf menyebutkan bahwa keberadaan kelompok

pemuda memiliki peran dalam perubahan yang dialami pemuda Dusun

Kalikunting, tidak hanya itu berdasarkan penuturan anggota kelompok yang lain

juga menyebutkan bahwa dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan

menjadikan mereka lebih peduli sosial, menambah teman serta dengan adanya

progam PIK-R yang dijalankan ternyata mampu merubah pola pikir pemuda

terkait isu pernikahan yang selama tiga tahun ini mengalami penurunan. seperti

pada data pernikahan kelurahan tahun 2014 tercatat 12 pernikahan yang dilakukan

usia dibawah ketentuan dari 18 jumlah pernikahan. Jumlah tersebut kemudian

menurun pada tahun 2015 karena terjadi yaitu 31 dari 48 jumlah pernikahan serta

pada tahun 2016 hanya 23 dari 40 jumlah pernikahan dibawah usia ketentuan.

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kedua agen mulai dari mampu

merangkul pemuda lainnya untuk bergabung kelompok pemuda dan mendirikan

kelompok pemuda KAGUYA hingga pada akhirnya mampu membuat perubahan

pada pemuda, serta kedua agen bersama-sama dengan keseluruhan anggota

kelompok pemuda lainnya melakukan berbagai kegiatan dan program kerjasama



dengan beberapa stakeholder yang dikoordinasikan, dilakukan dan

diselenggarakan secara berulang dan terus menerus selama hampir tiga tahun

proses berjalan kelompok pemuda pada akhirnya menciptakan sebuah agensi

individu serta kelompok dalam pastisipasi kelompok berbasis masyarakat

membentuk sebuah praktik sosial kelompok pemuda Dusun Kalikunting. Secara

singkat gambaran terkait agensi yang dilakukan oleh agen sebagai berikut :



Proses Agensi Kelompok Pemuda KAGUYA

Agensi Kelompok Pemuda KAGUYA

Signifikasi Dominasi Legitimasi

Struktur Pengembangan dan
perubahan pada diri
pemuda Dusun
Kalikunting

Peningkatan
kemampuan, keaktifan
pemuda serta
kemandirian dalam
ekonomi

Pengesahan
kelompok pemuda
oleh kepala desa
serta kesepakatan
kerjasama dengan
pihak lain

Sarana/
Modalitas

Memberi wadah
untuk pemuda
dapat lebih
berkembang
dengan membentuk
kelompok pemuda

Pembangian kerja
pada masing-masing
anggota dan dibaginya
perdivisi, serta
terdapat pembinaan
dari pohak lan yang
bekerjasama dengan
kelompok pemuda

Langkah-langkah
pengembangan
pemuda melalui
kelompok pemuda,
dengan disertai
pembinaan dari
pihak lain

Interaksi Persuasi, sosialisasi
dan musyawarah

Dilakukannya rapat
rutin setiap bulan
untuk melakukan
evaluasi dan
keperluan lainnya

Aturan berupa
kesepakatan dan
tidak secara tertulis

Bagan 5. Skema Pola Hubungan

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Expert agent
mempersuasi lay

agent

Agensi individu

Kesepakatan
membentuk kel

pemuda

Kegiatan kel
pemuda KAGUYA

Agensi kelompok

Kegiatan kel pemuda
memunculkan respon
dari instansi lain,
sehingga dalam
beberapa kegiatan
memiliki mitra kerja
sebagai upaya
keberlanjutan
kegiatan dan
mengembangkan
esistensi kel pemuda.



5.3 Posisi Kesadaran Agen dan Anggota dalam Keberlanjutan Kelompok

Dalam proses agensi yang dilakukan juga membutuhkan dimensi internal

perilaku agen dan juga anggota, dalam hal ini Gf yang dalam hal ini sebagai

Expert Agent memiliki kesadaran diskursif karena secara pemikiran ia lebih tertata

dan memiliki rencana serta agenda dalam proses pendirian hingga berlangsungnya

kelompok pemuda, selain itu ia mampu merefleksikan dan memberikan

penjelasan mengenai ide, tujuan dan hal-hal yang ingin dicapai melalui berdrinya

kelompok pemuda.

Sedangkan pada Lay Agent yaitu Mq yang diajak oleh Gf ia memiliki

background keorganisasian semasa Sekolah Menengah Atas, sehingga dalam hal

ini ia memiliki kesadaran praktis karena keterlibatannya dalam kelompok pemuda

dan sebagai agen berdasarkan pengalaman yang ia miliki sebelumnya. Terdapat

anggota KAGUYA juga teridentifikasi memiliki kesadaran praktis yaitu Ir, ia

menyampaikan bahwa keterlibatannya kelompok pemuda didorong oleh rasa

keinginan yang kuat untuk membangun kampung mereka bersama-sama dengan

pemuda lainnya dengan pengalamannya berorganisasi selama masa SMA menjadi

anggota osis.

Sedangkan untuk keterlibatan beberapa anggota kelompok juga ada yang

memiliki motivasi tidak sadar, karena dalam keterlibatan dalam kelompok

pemuda KAGUYA hanya sekedar ikut-ikutan seperti yang disampaikan oleh Hz

sebagai berikut:

“Alasannya juga ingin ikut berkumpul dengan teman-teman, itu aja gak

ada alasan lain cuma sekedar pengen ikut aja.” (Wawancara pada tanggal

18  maret 2018)



Selain Hz yang terlibat dalam kelompok pemuda ketika pertengahan

hingga sekarang, adapula beberapa anggota lain yang keterlibatannya dalam

kelompok pemuda berdasarkan ikut-ikutan atau karena memang diundang jadi

datang dan tidak memiliki motivasi tertentu untuk bergabung seperti Nr dan Mr

yang tergabung dari awal hingga sekarang. Hal tersebut didukung oleh

penyampaian informasi oleh Mr sebagai berikut :

“Yo awale jenenge dikeki undangan yo teko lah, terus seng ngundang yo

aku kenal Mq ambek Gf. Totok kono moro mikir menentukan yowes aku

melok Awale gak ono tertarik e, mek ngumpul-ngumpul tok. Jenenge

ketemu yo guyon, ngono tok wes (ya awalnya namanya dikasih undangan

ya pasti datang, apalagi yang mengundang saya kenal Mulhak dan

Goprak. Pas sampai disana baru berpikir menentukan ikut. awalnya tidak

ada ketertarikan apapun, cuma kumpul-kumpul kalau ketemu ya

bercanda).” (Wawancara pada tanggal 12  maret 2018)

Dimensi internal agen serta anggota kelompok tersebut diklasifikasikan

berdasarkan keterlibatan kedua agen serta anggota kelompok dalam kelompok

pemuda KAGUYA. Pada proses berkumpul, rapat dan nongkrong tersebut kedua

agen berusaha menanamkan diskursus untuk melakukan perubahan pada pemuda

agar mampu mengembangkan desanya melalui pembentukan kelompok pemuda,

proses penanaman diskursus pada rutinitas yang terbentuk tersebut menyebabkan

kedua agen memiliki sumberdaya berupa massa yang menjadi anggota kelompok

pemuda untuk dapat memperoleh legalitas dari desa membentuk sebuah kelompok

pemuda dusun.



Dalam prosesnya selain terdapat pemuda yang tergabung dari awal

pembentukan kelompok pemuda hingga sekarang dan baru bergabung dari

pertengahan hingga sekarang, juga ada pemuda yang tergabung mulai awal

pembentukan namun berhenti ditengah, hal tersebut dikarenakan pindah rumah

dah sudah menikah seperti yang disampaikan oleh Us berikut ini :

“Iya saya ikut mulai awal, tapi berhenti ditengah-tengah gak sampai

sekarang. Alasannya ya karena saya sudah menikah hehe jadi kan waktu

kesita buat keluarga apalagi sekarang punya bayi begini. Kalau disini sih

yang keluar karena gak cocok gitu gak ada ya saya kira, rata-rata mesti

karena dia menikah atau sudah pindah dari Kalikunting.” (Wawancara

pada 21  maret 2018)

Namun sangat disayangkan selama proses turun lapang penulis ada

beberapa kegiatan yang mulai tidak aktif dilakukan dalam kurun waktu tertentu

terutama pada kegiatan yang dilakukan siang hari, hal tersebut disebabkan karena

beberapa dari anggota banyak yang bekerja dan memasuki kelas 3 SMA sehingga

kekurangan sumberdaya manusia untuk mengkoordinir jalannya kegiatan.

Sehingga untuk itu sekarang kelompok pemuda KAGUYA sedang melakukan

proses regenerasi anggota kelompok seperti yang disampaikan oleh Mr sebagai

berikut :

“Bank sampah sek onok se, tapi wes mulai rodok jarang. Nek biyen kan 2

minggu pisan, dan iku kan gak cuma ngumpulno tapi yo ngolah dadi

koyok waktune arek-arek tersita. Opo maneh seng wes kerjo kan, wes

pasti tambah kesel dan waktune gak onok terus akeh seng kelas 3 yoan



kate ujian, dadi paleng kegiatane bengi sek dilakoni. Kyok kegiatan

albanjari yo kegiatan seng condong nang religi lah liane sementara prei

sek mulai awal tahun wingi .Makane iku kene saiki lagi regenerasi.

(untuk kegiatan yang bisa dilakukan siang paling yang masih aktif ya

bank sampah, tapi sudah mulai agak jarang. Kan dulu 2 minggu sekali

tidak hanya mengumpulkan tapi juga mengolah, jadi semacam menyita

waktu teman-teman apalagi yang sudah bekerja waktunya kan juga

hampir tidak ada dan juga banyak yang kelas 3 mau ujian, jadi paling jug

ayang masih aktif dilakukan kegiatan malam, seperti kegiatan albanjari

dan kegiatan-kegiatan religi yang lain sementara libur dulu mulai awal

tahun kemarin. Makanya sekarang kita sedang regenarasi).” (Wawancara

pada 18 maret 2018)

Bahkan lay agent pun mulai menarik diri dari proses kelompok pemuda,

sehingga ketika peneliti ingin melakukan wawancarapun menjadi sedikit rumit

karena harus menunggu dan ditolak dengan berbagai alasan. Namun kelompok

pemuda KAGUYA masih berposes hingga saat ini dengan dikoordinasikan oleh

expert agen dan pemuda lainnya, dengan adanya upaya menarik diri yang

dilakukan lay agent menimbulkan pemuda lain yang masih sangat berempati

dengan keberlangsungan kelompok pemuda seperti Mr, Hz dan Ir tetap

mengupayakan keberlanjutan kelompok dan kegiatannya.

Keinginan untuk tetap menjalankan kelompok pemuda dikarenakan

sebagai upaya memanfaatkan yang sudah terbentuk dan sikap peduli sosial yang

dimiliki beberapa pemuda, sehingga untuk saat ini kelompok pemuda KAGUYA



sedang berfokus untuk melakukan regenerasi anggota kelompok untuk

menggantikan anggota lain yang sudah melewati batasan umur untuk program

PIK-R serta memiliki kesibukan lain.

Kemampuan yang dimiliki agen untuk mempengaruhi dan merubah

kondisi Dusun Kalikunting melalui upaya penyadaran kepada pemuda lain

terhadap partisipasinya dalam pembangunan desa, dilakukan dengan beberapa

upaya yaitu membentuk kelompok pemuda dusun, melakukan persuasi dan

sosialisas kepada pemuda lain agar tergabung serta tetap melakukan kegiatan

positif secara aktif  untuk menunjukan bahwa mereka mampu melakukan upaya

perubahan sehingga menarik minat pemuda yang belum bergabung menjadi

bergabung dengan kelompok untuk bersama membangun desanya.

Selama tiga tahun proses kelompok pemuda KAGUYA telah membua

beberapa perubahan terutama pada pemudanya, yang sebelumnya pemuda banyak

yang menganggur, tidak memiliki kegiatan, lebih memilih menikah diusia

sebelum 17 tahun. Namun sekarang setelah terdapat kelompok pemuda

KAGUYA sebagai wadah pemuda menyebabkan pemuda memiliki kegiatan aktif

positif bahkan mampu menghasilkan nilai ekonomi, mengurangi tingkat

pernikahan diusia sebelum 17 tahun dalam kurun tiga tahun ini mampu

menurunkan setengah dari jumlah pernikahan diusia sebelum 17 tahun, melalui

upaya rekonstruksi pemikiran dengan adanya sosialisasi dan konseling yang

dilakukan dalam program PIKR.

Berbagai upaya yang dilakukan kedua agen dalam menggunakan

kemampuannya merubah suatu keadaan, yang dilakukan dengan beberapa upaya



penyadaran kepada pemuda sekitar sehingga kemudian bersama-sama melakukan

upaya pembangunan desanya yang hingga saat ini terdapat beberapa perubahan.

Tindakan yang dilakukan oleh agen dengan menggunakan struktur signifikasi,

dominasi dan legitimasi dalam praktik kelompok pemuda Dusun Kalikunting

dalam upaya membangun desanya dilakukan secara berulang dan terus menerus

hingga mampu menyebabkan beberapa perubahan dan bermitra dengan pihak lain

yang ditujukan dalam upaya pembangunan desanya.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Expert agent dan Lay agent seperti

mulai memanfaatkan peluang rutinitas berkumpul pemuda untuk menjadi sarana

mempersuasi pemuda lain, agar bertindak sesuai yang diinginkan oleh aktor untuk

melakukan perubahan pada daerahnya melalui proses pembentukan kelompok

pemuda. Dengan berbagai upaya yang dilakukan kelompok pemuda setidaknya

menyebabkan adanya perbedaan pada Dusun Kalikunting. Yang dalam Giddens

kondisi-kondisi yang sengaja diciptakan oleh agen kemampuan reflektif yang

dimiliki aktor sehingga mampu mempengaruhi keadaan atau rangkaian peristiwa

tertentu disebut sebagai agensi, agen melakukan beberapa upaya penyadaran

mulai dari persuasi,sosialisasi, penyebaran keresahan pribadi menjadi keresahan

bersama hingga tetap aktif melakukan berbagai kegiatan positif dalam upaya

pembangunan desanya dengan menggunakan struktur signfikasi, dominasi dan

legitimasi dalam praktiknya.

Kemampuan kedua agen dalam mengupayakan perubahan pada kondisi

pemuda Dusun Kalikunting, dilakukan bersama-sama dengan beberapa pihak

seperti kelompok pemuda, warga serta mitra kerja yang kemudian bersama

menjadi agen dalam upaya pembangunan desa melalui pengembangan diri

pemuda. Agensi yang dilakukan dalam praktik kelompok pemuda KAGUYA

menjadi sangat menarik ketika salah satu agen yaitu lay agent yang mulai menarik

diri dari proses kelompok ternyata malah memunculkan agen-agen baru yang



sebelumnya dalam proses keterlibatannya dalam kelompok pemuda memiliki

motivasi tidak sadar.

6.2 Rekomendasi

Setelah melakukan proses turun lapang, peneliti merekomendasikan untuk

kelompok pemuda KAGUYA untuk lebih menguatkan komunikasi dan apabila

ketua perdivisi kegiatan tidak terlalu dibutuhkan sebaiknya dihilangkan agar

mampu meminimalisir kesalahan dalam komunikasi yang terjalin. Lebih dari itu

diharapkan kepada masing-masing anggota terutama yang memiliki jabatan ketua

divisi untuk lebih mampu mengendalikan kehendak dan kepentingan masing-

masing untuk keberlangsungan kepentingan bersama.

Selain itu agar kelompok pemuda KAGUYA lebih mau menerima saran

dan masukan dari anggota kelompok pemuda terdahulu, agar proses agensi dalam

melakukan perubahan pada pemuda serta keberlangsungan kelompok pemuda

KAGUYA lebih berkelanjutan.
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