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PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM CETAK SAWAH BARU
(Kasus di Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa)

COMMUNITY PERCEPTION OF NEW PRINTED PROGRAM (Case in Marente
Village, Alas Sub-District, Sumbawa Regency)

Nadi Husain*, I Gusti Lanang Parta Tanaya**, dan Ahmad Sauqi**
Program Studi Agribisnis Reguler Sore Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap
Program Cetak Sawah Baru (Kasus di Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten
Sumbawa). Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu yang dimulai dari tanggal 28
Januari 2017 sampai dengan 08 Februari 2018 yang dilaksanakan dengan teknik survey dan
wawancara, dimana data atau informasi primer diperoleh dari petani yang mengikuti
program pencetakan sawah baru sebagai responden dan untuk melengkapi data yang
dibutuhkan diperoleh dari informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas
Pertanian Kabupaten Sumbawa, BPS NTB, BPS Kabupaten Sumbawa, Kementerian
Pertanian dan Ditjen Prasara dan Sarana Pertanian. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 30 petani yang mengikuti program pencetakan sawah baru dengan
pemilihan daerah penelitian secara Purposive Sampling di Desa Marente dengan Analisis
data persepsi petani terhadap program pencetakan sawah baru dilakukan dengan
menggunakan skala likert dengan menjumlahkan skor yang diperoleh pada setiap variabel
yang di teliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi masyarakat terhadap program
cetak sawah baru di Desa Marente termasuk dalam kategori baik yang artinya masyarakat
sangat menerima dan antusias serta mendukung  adanya program pencetakan sawah baru.
Kata Kunci : Persepsi, Program Cetak Sawah Baru

ABSTRACT

This study was conducted to determine the Perception of community Against New
Printing Program (case in Marente Village District Alas Regency Sumbawa). This study
was conducted for twelve starting on January 28, 2017 until February 08, 2018 conducted
by interview and survey where data / primary information obtained from farmers who
follow the program new paddy fields as the respondent and to supplement data required is
obtained from informants and secondary data obtained from the Sumbawa Regency
Agriculture Office, BPS of NTB Province, BPS of Sumbawa Regency, Ministry of
Agriculture and Directorate General infrastructure and Agricultural Facility, The sample
used in this study were 30 farmers who participate in the program with the selection of new
paddy fields area of research by proportional Random Sampling in Marente Village with
data analysis peasant farmer perception towards new paddy fields program conducted
using Liker scale by summing up the scores obtained on each variable in detail. The results
showed that community perceptions of the new paddy field program in Marente Village
were included in both categories which meant that the community was very receptive and
enthusiastic and supported the new paddy field printing program,
Keyword : Perception, Rice New Printing Program



2

PENDAHULUAN

Kebutuhan produksi pangan dalam beberapa tahun terakhir ini terus meningkat

sedangkan laju konversi lahan semakin pesat. Lahan sawah yang saat ini luasnya sekitar 7,8

juta Ha, cenderung menciut akibat konversi untuk memenuhi tuntutan pembangunan di

berbagai sektor (Badan Pusat Statistik, 2016).

Mengingat potensi lahan yang tersedia cukup luas, maka sangat di mungkinkan

untuk melaksanakan kegiatan perluasan areal tanaman pangan dengan menambah luasan

atau baku lahan, melalui kegiatan perluasan areal tanaman pangan yang sering di sebut

dengan ekstensifikasi (Kementerian Pertanian, 2013).

Desa Marente merupakan salah satu Desa di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa

Provinsi Nusa Tengggara Barat sebagai lokasi kegiatan pembukaan lahan sawah baru.

Dalam pelaksanaan perluasan sawah  terdapat beberapa konstruksi yang terdiri dari

pembersihan lahan (land clearing), perataan lahan (land levelling), pembuatan pematang

batas pemilikan, pembuatan jaringan irigasi tingkat usahatani/jaringan drainase dan

pembuatan jalan usahatani serta prasarana lain yang besifat pelayanan umum. Berkaitan

dengan ketentuan perluasan sawah diatas, banyak petani yang tidak mengerti dan belum

tahu dengan ketentuan perluasan sawah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk

Mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan program Cetak Sawah Baru di Desa

Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, dan untuk mengetahui manfaat dari

pelaksanaan program Cetak Sawah Baru di Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten

Sumbawa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.

Pemilihan lokasi ini sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan bahwa Desa Marente

merupakan desa yang mendapatkan program cetak sawah baru. Petani yang menjadi objek

penelitian adalah petani yang mengikuti program pencetakan sawah baru. Ruang lingkup

penelitian ini yaitu untuk melihat Persepsi Masyarakat Terhadap Program Pencetakan

Sawah Baru (Kasus di Desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa). Penelitian

dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan 08 Februari 2018.
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Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah identitas petani: nama,

umur, pendidikan, pekerjaan, jumlah tanggungan keluarga, luas dan status penguasaan

lahan serta pengalaman usahatani.

Data mengenai persepsi petani responden terhadap program pencetakan sawah baru

yang mencakup kriteria persepsi yaitu: baik, kurang baik dan tidak baik, serta beberapa data

pendukung lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan petani responden

dipandu dengan daftar pertanyaan atau kuisioner yang telah disiapkan terlebih dahulu.

Sedangkan data skunder diperoleh dari berbagai literatur, laporan penelitian, Dinas

Pertanian Kabupaten Sumbawa, Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Badan Pusat Statistik

Kabupaten Sumbawa, Kementerian Pertanian, Ditjen Prasara dan Sarana Pertanian serta

data dari Desa setempat atau instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder, data primer dapat

diperoleh melalui pengamatan kelokasi, wawancara terstruktur dengan menggunakan

kuisioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Data skunder, diperoleh dari literature

pustaka, berbagai laporan penelitian dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan

penelitian yang akan dilakukan, serta laporan dari dinas atau instansi terkait.

Metode penarikan sampel dilakukan secara proportional Random Sampling. Sampel

yang diambil adalah petani yang mengikuti program pencetakan sawah baru di Desa

Marente. Jumlah petani yang mengikuti program pencetakan sawah baru yang berada pada

lima lokasi pencetakan sebanyak 161 petani. Sampel yang akan diambil dari jumlah petani

yang mengikuti program pencetakan sawah baru dengan menggunakan rumus:

1. Panyemat = 71/161 x 30 orang = 13 orang

2. Uma Puga =  48/161x 30 orang = 9 orang

3. Uma Loka =  11/161x 30 orang = 2 orang

4. Kuwang Inong =  16/161x 30 orang = 3 orang

5. Ragan Goa =  13/161x 30 orang = 3 orang

Jumlah petani sebagai responden (n) = = 30



4

Sehingga diperoleh petani yang akan di jadikan sampel penelitian sebanyak 30 orang.

Metode analisis data pada dasarnya merupakan proses yang bertujuan untuk

menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca,

dimengerti dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dikumpulkan terlebih dahulu,

ditabulasi dan diberi skor. Untuk menganalisis/mengetahui persepsi masyarakat terhadap

program pencetakan sawah baru dilakukan dengan menjumlahkan skor yang diperoleh pada

setiap variabel yang di teliti dengan menggunakan skala likert melalui tujuh komponen,

diantaranya pembukaan/pembersihan lahan (land clearing), perataan lahan (land lavelling),

pemadatan lereg talud teras, pembuatan pematang atau galengan sawah, pembuatan jalan

usahatani, pembuatan jaringan irigasi atau salauran drainase dan penyiapan lahan siap

tanam dengan interval skor yaitu: persepsi tidak baik 7–11, persepsi kurang baik 12–16 dan

persepsi baik 17– 21, serta manfaat program cetak sawah baru di analisis dengan analisis

deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses pemahaman ataupun pemberian makna

atau suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses pengindraan terhadap

objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak

(Sumanto, 2014).

Persepsi masyrakat terhadap program pencetakan sawah baru dilihat dari tiga

kategori yaitu kategori baik, dimana masyarakat sangat menerima, antusias serta

mendukung  adanya program pencetakan sawah baru. Kemudian persepsi kurang baik

dimana mayarakat kurang menerima, kurang antusias serta kurang mendukung  adanya

program pencetakan sawah baru, dan persepsi tidak baik dimana masyarakat tidak

menerima, tidak antusias serta tidak mendukung  adanya program pencetakan sawah baru.
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Persepsi Masyarakat Terhadap Program Cetak Sawah Baru

Tabel 1 Persepsi Masyarakat Terhadap Program Cetak Sawah Baru di Desa Marente Tahun
2018

No. Komponen Persepsi
Skor

Tercapai
Skor
Akhir

1. Pembukaan/pembersihan lahan (land clearing) 87 2,9
2. Perataan lahan (land lavelling) 63 2,1
3. Pemadatan lereg talud teras 67 2,2
4. Pembuatan pematang/galengan sawah 90 3
5. Pembuatan jalan usaha tani 76 2,5
6. Pembuatan jaringan irigasi dan atau salauran drainase 72 2,4
7. Penyiapan lahan siap tanam 71 2,4

Jumlah 526 17,5

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah skor tercapai dari masing-masing

komponen persepsi sebesar 526, dan skor akhir sebesar 17,5. Ini menunjukkan bahwa

persepsi masyarakat terhadap program cetak sawah baru berada dalam kategori baik.

Artinya masyarakat sangat menerima, mendukung dan antusias terhadap adanya program

cetak sawah baru.

Persepsi Masyarakat Pada Masing-Masing Komponen

- Persepsi Terhadap Pembukaan atau Pembersihan Lahan

Pembersihan lahan merupakan tahapan pertama dalam mencetak sawah baru,

setelah itu baru bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya .

Tabel 2 Sebaran Responden Tentang Persepsi Terhadap Pembukaan atau Pembersihan
Lahan (Land Clearing) di Desa Marente Tahun 2018

No. Kriteria Persepsi Kisaran Skor Jumlah Skor Tercapai
Jumlah Responden
Orang %

1. Baik 3 81 27 90
2. Kurang Baik 2 6 3 10
3. Tidak Baik 1 0 0 0

Jumlah 87 30 100

Tabel 2 menunjukkan bahwa 27 responden atau (90 %) berpersepsi baik. Hal ini

karena petani berpendapat bahwa pembersihan lahan merupakan tahapan yang harus

dilakukan baru bisa mengerjakan kegiatan yang lain. Selain itu juga dikarenakan banyak

lahan petani yang sudah berbentuk petakan sawah sehingga tidak banyak yang perlu

dibersihkan dari semak belukar dan pepohonan. Sedangkan 3 responden atau (10%)
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berpersepsi kurang baik karena petani berpendapat bahwa mereka tidak sempat

membersihkan lahan mereka.

- Persepsi Terhadap Perataan Lahan (Land Levelling)
Perataan lahan (land levelling) merupakan tahapan wajib dari kegiatan perluasan

sawah yang di kerjakann setelah lahan benar-benar bersih dari semak belukar dan

pepohonan. Hasil penelitian menunjukkan 27 responden atau (90 %) berpersepsi baik.

Tabel 3 Sebaran Responden Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Perataan Lahan (Land
Levelling) di Desa Marente Tahun 2018

No.
Kriteria
Persepsi

Kisaran Skor Jumlah Skor Tercapai
Jumlah Responden
Orang %

1. Baik 3 9 3 10
2. Kurang Baik 2 54 27 90
3. Tidak Baik 1 0 0 0

Jumlah 63 30 100

Tabel 3 menunjukkan bahwa 27 responden atau (90 %) berpendapat kurang baik.

Hal ini dikarenakan alasan masyarakat bahwa pengerjaannya yang terlalu cepat dalam

mencetak sawah dan ada juga yang berpendapat bahwa lokasi lahan yang bebatuan.

Sedangkan 3 atau (10%) responden berpersepsi baik, ini karena lahan mereka sudah rata

dan sesuai dengan keinginan.

- Persepsi Terhadap Pembuatan Pematang atau Galengan Sawah

Pembuatan pematang merupakan tahapan dari pelaksanaan pencetakan sawah baru

yang harus dilakukan setelah perataan lahan dilakukan.

Tabel 4 Sebaran Responden Tentang Persepsi Pembuatan Pematang atau Galengan Sawah
di Desa Marente Tahun 2018

No.
Kriteria
Persepsi

Kisaran Skor Jumlah Skor Tercapai
Jumlah Responden
Orang %

1. Baik 3 90 30 100
2. Kurang Baik 2 0 0 0
3. Tidak Baik 1 0 0 0

Jumlah 90 30 100

Tabel 4 menunjukkan bahwa 30 responden atau (100%)  berpersepsi baik dan tidak

ada satu pun responden yang memiliki persepsi kurang baik atau pun tidak baik. Hal ini

dikarenakan bahwa pematang yang di  buatkan sudah bisa menentukan batas kepemilikan

lahan di antara petani dan pematang yang dibuatpun sudah besar dan tinggi.



7

- Persepsi Terhadap Pengerjaan Pemadatan Lereg Talud Teras

Pemadatan lereng talud teras merupakan tahapan selanjutnya dari pelaksanaan

pencetakan sawah baru setelah pembuatan pematang atau galengan sawah. Pada tahapan ini

seringkali petani tidak terlalu memperhatikan talud yang sudah dibuatkan padahal pada

tahapan ini juga sangat penting untuk diperhatikan.

Tabel 5 Sebaran Responden Tentang Persepsi Terhadap Pengerjaan Pemadatan Lereg Talud
Teras di Desa Marente Tahun 2018

No.
Kriteria
Persepsi

Kisaran Skor Jumlah Skor Tercapai
Jumlah Responden
Orang %

1. Baik 3 24 8 26,7
2. Kurang Baik 2 42 21 70
3. Tidak Baik 1 1 1 3,3

Jumlah 67 30 100

Tabel 5 menunjukkan bahwa 21 orang atau (70%) dari 30 responden berpersepsi

kurang baik . Hal ini dikarenakan alasan responden bahwa lereng talud teras sering erosi

pada saat hujan dan air dalam pematang besar. Sedangkan 8 atau (26,7%) responden

berpendapat baik, ini dikarenakan alasan responden yang mengatakan bahwa lereng talud

teras yang dibuatkan sudah padat.

- Persepsi Terhadap Pembuatan Jalan Usahatani

Pembuatan jalan usahatani merupakan tahapan yang dilakukan agar petani mudah

mengangkut alat-alat pertanian menuju lokasi pencetakan sawah baru.

Tabel 6 Sebaran Responden Tentang Persepsi Terhadap Pembuatan Jalan Usahatani di
Desa Marente Tahun 2018

No.
Kriteria
Persepsi

Kisaran Skor Jumlah Skor Tercapai
Jumlah Responden
Orang %

1. Baik 3 48 16 53,3
2. Kurang Baik 2 28 14 46,7
3. Tidak Baik 1 0 0 0

Jumlah 76 30 100

Tabel 6 menunjukkan bahwa 16 responden berpersepsi baik. Hal ini ditunjukkan

oleh alasan petani yang berpendapat bahwa jalan usahatani bisa dilalui kendaraan untuk

mengangkut hasil panen, sehingga pada saat panen petani tidak kesulitan dalam

pengangkutan hasil panennya. Sedangkan 14 responden berpendapat kurang baik, ini
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ditunjukkan oleh alasan responden yang mengatakan bahwa kendaraan mereka yang susah

melintas pada saat hujan, karena jalan usahatani yang dibuatkan belum ada pengerasan.

- Persepsi Terhadap Pembuatan Jaringan Irigasi

Pembuatan jaringan irigasi juga merupakan tahapan yang perlu dilakukan dalam

pencetakan sawah baru, bahkan tahapan ini adalah tahapan yang sangat penting untuk

keberlangsungan proses usahatani.

Tabel 7 Sebaran Responden Tentang Persepsi Terhadap Pembuatan Jaringan Irigasi di Desa
Marente Tahun 2018

No.
Kriteria
Persepsi

Kisaran Skor Jumlah Skor Tercapai
Jumlah Responden
Orang %

1. Baik 3 36 12 40
2. Kurang Baik 2 36 18 60
3. Tidak Baik 1 0 0 0

Jumlah 72 30 100

Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa 18 responden berpersepsi kurang baik. Hal ini

dikarenakan alasan petani yang mengatakan bahwa jaringan irigasi yang dibuatkan masih

belum sepenuhnya disemen (dibuat permanen) sehingga sering sekali terjadi longsor pada

saat hujan dan air pada saluran irigasi besar, sehingga tanah menutupi saluran irigasi.

Sedangkan  12 responden berpersepsi baik ini dikarenakan alasan responden yang

mengatakan bahwa jaringan irigasi yang dibuatkan sudah baik karena sudah bisa dialiri air

dan mengairi sawah mereka yang sudah di cetak.

- Persepsi Terhadap Pelaksanaan Penyiapan Lahan Siap Tanam

Penyiapan lahan siap tanam yang dimaksud disini adalah pengolahan lahan untuk

ditanami padi setelah sawah baru selesai dilakukan pencetakan.

Tabel 7  Sebaran Responden Tentang Persepsi Terhadap Pelaksanaan Penyiapan Lahan
Siap Tanam di Desa Marente Tahun 2018

No.
Kriteria
Persepsi

Kisaran Skor Jumlah Skor Tercapai
Jumlah Responden
Orang %

1. Baik 3 33 11 36,7
2. Kurang Baik 2 38 19 63,3
3. Tidak Baik 1 0 0 0

Jumlah 71 30 100

Tabel 7 menunjukkan bahwa 19 responden berpersepsi kurang baik. Hal ini

ditunjukkan oleh alasan petani yang mengatakan bahwa lahannya harus diratakan terlebih
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dahulu dan diperbaiki pematangnya baru bisa diolah dan ditanami padi,  hal itulah yang

membuat petani lambat dalam memanfaatkan sawah barunya. Sedangkan 11 responden

atau (36,7%) berpersepsi baik, ini ditunjukkkan oleh alasan petani yang mengatakan bahwa

petani ingin cepat mengambil hasil padi dari sawah baru mereka yang telah dicetak.

Manfaat Program Cetak Sawah Baru

Hasil penelitian menyebutkan bahwa ada lima manfaat yang dirasakan terhadap

adanya program cetak sawah baru di Desa Marente.

Tabel 8 Sebaran Responden Tentang Manfaat yang Dirasakan Terhadap Adanya Program
Cetak Sawah Baru di Desa Marente Tahun 2018

No. Manfaat CSB
Jumlah Responden

(Orang)
Rata-Rata

Penambahan
1. Penambahan Luas Lahan Sawah 30 8.112 M²
2. Peningkatan Produksi 30 2.930 Kg
3. Pembukaan Lapangan Kerja 11 1 Orang
4. Menambah Intensitas Tanam 30 2 kali/tahun
5. Menambah Keanekaragaman

Tanaman yang Diusahakan
30 padi/jagung/sayuran

Sumber: Data Primer Diolah 2018

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa ada lima manfaat yang dirasakan oleh

petani penerima manfaat setelah program cetak sawah baru dilaksanakan.

- Penambahan Luas Lahan Sawah

Rata-rata penambahan luas lahan sawah petani responden di Desa Marente setelah

program cetak sawah baru dilaksanakan adalah sebesar 8.112 m².

- Peningkatan produksi

Adanya program cetak sawah baru di Desa Marente yang telah dilaksanakan pada

tahun 2016 lalu telah meningkatkan produksi padi para petani yang terkena manfaat

program. Produksi rata-rata petani setelah adanya program cetak sawah baru yaitu sebesar

2,93 ton atau 2.930 kg per sekali panen padi.

- Pembukaan Lapangan Kerja

Rata-rata penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan petani responden yang terkena

manfaat program cetak sawah baru tersebut adalah 1 orang.
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- Menambah Intensitas Tanam

Salah satu manfaat dari adanya program cetak sawah baru di Desa Marente adalah

menambah intensitas tanam. Setelah adanya program cetak sawah baru, rata-rata petani

dapat menanam dilahan mereka sebanyak 2 kali dalam setahun dengan sistem padi jagung.

- Menambah Keanekaragaman Tanaman yang Diusahakan

Bertambahnya luas lahan garapan petani memungkinkan untuk penambahan jenis

tanaman oleh petani merata. Kasus yang terjadi di Desa Marente, beberapa tanaman-

tanaman yang diusahakan setelah program cetak sawah baru selesai dilakukan yaitu padi,

jagung dan juga sayur-sayuran tergantung selera petani.

KESIMPULAN
Kesimpulan

Persepsi masyarakat terhadap program cetak sawah baru diukur dengan skala likert

dengan interval skor antara lain persepsi tidak baik 7–11, persepsi kurang baik 12–16 dan

persepsi baik 17– 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap

program cetak sawah baru di Desa Marente termasuk dalam kategori baik dengan skor

akhir 17,5 . Artinya masyarakat sangat menerima dan antusias serta mendukung adanya

program pencetakan sawah baru karena program ini sangat membantu petani dalam

perluasan lahan petani dan pemanfaatan lahan tidur petani. Manfaat yang didapatkan

masyarakat dari pelaksanaan program cetak sawah baru adalah penambahan luas lahan

sawah, peningkatan produksi, pembukaan lapangan kerja, menambah intensitas tanam dan

menambah keanekaragaman tanaman yang diusahakan.
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