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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah kependudukan di Indonesia dapat dipandang dari 

berbagai aspek yakni jumlah, pertumbuhan, kualitas, persebaran dan 

mobilitas penduduk. Ditinjau dari berbagai aspek mengenai 

kependudukan kurang menggembirakan. 

Tujuan pembangunan kependudukan menurut UU nomor 10 tahun 

1992 adalah menciptakan terwujudnya penduduk yang berkualitas, serasi 

dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta 

terkendalinya jumlah dan pertumbuhannya. Sasaran kependudukan 

hingga tahun 2005 adalah menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 

30 juta orang serta tersedianya perlindungan dan peningkatan 

kesejahteraan penduduk. Strategi untuk mencapai sasaran tersebut 

adalah peningkatan peran serta masyarakat, pemberdayaan perempuan, 

pemberdayaan keluarga, penguatan pranata masyarakat, desentralisasi 

dan pemberian kewenangan kepada pemerintah Kabupaten 1 Kota. Salah 

satu kebijakan strategi pembangunan yang menjadi fokus perhatian 

adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam dunia usaha meliputi 

aspek -aspek di bawah ini. 



1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan 

LSOM (Lembaga Swadaya I Organisasi Masyarakat) serta dunia 

usaha dalam pembangunan kependudukan. 

2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat, LSOM dan dunia usaha 

untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan 

kependudukan. 

Kendala peran serta masyarakat diantaranya adalah tidak adanya 

kemampuan karena kemiskinan, tidak adanya kemauan karena tingkat 

kepedulian yang rendah dan tidak adanya kesempatan karena 

keterbatasan peran dari Pemerintah. Permasalahan pengembangan 

peran serta masyarakat dapat dikaji dari tiga sudut pandang yaitu 

ekonomi, sosial dan politik. Dari sudut ekonomi permasalahannnya adalah 

sebagai berikut. 

1. Kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi untuk 

mengangkat usaha masyarakat kecil. 

2. Kurangnya penciptaan akses masyarakat ke input sumberdaya 

ekonomi yang berupa kapital, lokasi usaha, lahan, informasi pasar dan 

teknologi produksi. 

3. Lemahnya kemampuan untuk membangun organisasi ekonomi 

masyarakat yang dapat meningkatkan posisi tawar dan daya saing. 

Dari sudut pandang sosial permasalahan dalam peran serta 

masyarakat adalah sebagai berikut (Situmorang, 2000). 



1. Kurangnya motivasi karena pengaruh kemiskinan struktural. 

2. Kurangnya akses masyarakat i~ntuk memperoleh peningkatan 

pengetahuan dan ketrampilan informasi bisnis. 

3. Belum mantapnya kelembagaan yang dapat memberikan ketahanan 

dan perlindungan bagi masyrakat yang terkena musibah akibat situasi 

ekonomi, bencana, korban kejahatan dan kerusuhan sosial. 

4. Belum berkembangnya kelembagaan yang mampu mempromosikan 

azas kemanusiaan, keadilan, persamaan hak dan perlindungan bagi 

masyarakat rentan. 

Dari Sudut pandang politik adalah sebagai berikut. 

1. Kuatnya peran pemerintah dan organisasi politik yang tanpa disadari 

menekan hak dan kemandirian rakyat. 

2. Pembatasan hak masyarakat dalam menyampaikan hak berpendapat 

dan berorganisasi. 

3. Kurangnya akses masyarakat dalam pengambilan keputusan publik 

yang menyangkut kehidupan masyarakat secara langsung. 

Bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan 

kependudukan merupakan wacana baru. Dialog dan diskusi terus 

dilakukan sebagaimana yang telah dirintis pada tahun 2000 oleh Deputi V 

Kantor Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan ( Meneg 

Transkep ) dengan mengembangkan jejaring partisipasi masyarakat 



dalam meningkatkan kemampuan masyarakat mencari masalah dan 

rnenemukan permasalahannya sendiri dibeberapa daerah yaitu di 

Lampung, Ketapang (Kalimantan Barat) dan Sukabumi dan Karawang 

(Jawa Barat) Jejaring partisipasi masyarakat yang dikembangkan di 

kabupaten Karawang pada tahun 1999 terfokus pada pemberdayaan 

masyarakat ( petani ) dalam pengambilan keputusan. 

Di kabupaten Karawang, masalah yang dihadapi petani pada tahun 

2001 adalah rendahnya harga gabah ditingkat petani. Hal itu dikarenakan 

petani tidak memiliki posisi tawar diantara stakeholders yang terlibat 

dalam usaha produksi gabahjberas. Petani belum memiliki jaringan 

dengan mereka. Seperti yang berkembang di negara yang sudah maju 

sektor agribisnisnya, petani terhubung dalam jejaring elektronik (e-farmers 

/ e-commerce). 

Salah satu strategi untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani 

padi di kabupaten Karawang adalah dengan adanya jejaring partisipasi 

masyarakat yang dapat menghubungkan petani dengan stakeholders 

dalam usaha gabah I beras. Hubungan yang sudah ada diantara petani 

dengan stakeholders dalam usaha produksi gabah di kabupaten 

Karawang merupakan modal sosial ( social capital ) yang diperlukan guna 

terbentuknya suatu jejaring usaha produksi gabah sebagai salah satu 

upaya untuk mengembangkan ekonomi di kabupaten Karawang. 

Berkenaan dengan ha1 tersebut, penulis melakukan penelitian dengan 



judul : Studi jejaring partisipasi masyarakat dalam usaha produksi gabah 

di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

I. Stakeholders apa saja yang terlibat dalam usaha produksi gabah di 

Kabupaten Karawang ? 

2. Apakah stakeholders tersebut dapat mernbentuk suatu jejaring? 

3. Apakah dapat dikembangkan jejaring partisipasi masyarakat dalam 

usaha produksi gabah di Kabupaten Karawang ? 

C. Tujuan 

1. Mengidentifikasi stakeholders untuk mengetahui tingkat 

kepentingan jejaring partisipasi masyarakat (JPM) dalam usaha 

produksi gabah di Kabupaten Karawang. 

2. Merumuskan faktor-faktor penentu terbentuknya jejaring partisipasi 

masyarakat (JPM) tersebut. 

3. Merumuskan JPM dalam usaha produksi gabah yang diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan petyani di Kabupaten Karawang. 

D. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pada 

Stakeholders yang terlibat dalam usaha produksi gabah di Kabupaten 
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Karawang untuk lebih berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat (petani). Bagi Pemda Kabupaten Karawang dan dinas terkait, 

diharapkan dapat memfasilitasi terbentuknya jejaring partisiasi 

masyarakat dalam usaha produksi gabahlberas di Kabupaten Karawang 

sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi (mikro) yang merupakan 

basis pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Karawang. 

E.  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian adalah pada kegiatan stakeholders yang 

terkait dalam usaha produksi gabah di kabupaten Karawang yang meliputi 

kelompok tani, koperasi, pengusaha, perbankan, Pemda dan dinas-dinas 

yang terkait serta LSM. Fokus penelitian pada hubungan keterkaitan 

antara Stakeholders berdasarkan kebutuhannya dalam usaha produksi 

gabah. 

F .  Keterbatasan. 

Penelitian ini merupakan upaya pemahaman peneliti terhadap 

persepsi responden (stakeholder dalam usaha produksi gabah di 

kabupaten karawang) terhadap kegiatan yang mereka lahkan. Data 

yang lengkap mengenai produksi sulit diperoleh dari lapangan, sehingga 

data diperoleh pula dari instansi yang tidak berlokasi di lapangan. 




