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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang  

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia  

mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh 

pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Jumlah penduduk di Indonesia 

yang semakin meningkat, telah memunculkan kerisauan akan terjadinya keadaan 

kekurangan pangan di masa yang akan datang. Upaya pemerintah dalam 

meningkatkan pertanian pangan dapat dilihat dari program yang dilakukan seperti 

swasembada pangan (Benu & Kumaat, 2017). 

 Sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 salah satunya 

yaitu pencapaian swasembada pangan (Kementerian Pertanian, 2016). 

Swasembada pangan dapat diartikan sebagai upaya untuk memproduksi pangan 

sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Ariani 2015). Program swasembada 

pangan ini mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu 

bangsa karena dengan tercapainya swasembada pangan secara otomatis langkah 

untuk mencapai ketahanan pangan akan terpenuhi. Kebijakan swasembada pangan 

dalam bentuk investasi di sektor pertanian, perlu dikaji secara mendalam dan 

komprehensif agar berdampak positif terhadap ketahanan pangan utamanya 

aktivitas ekonomi, ketenagakerjaan, distribusi pendapatan dan kemiskinan, 

bahkan konservasi lingkungan (Kementerian Pertanian, 2016). 

Rencana strategi kebijakan kementerian pertanian tahun 2015-2019 

disebutkan salah satunya adalah peningkatan swasembada beras, peningkatan 
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produksi jagung, dan kedelai.  Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian 

Pertanian telah mencanangkan Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi 

Padi, Jagung dan Kedelai (PAJALE) melalui perbaikan jaringan irigasi dan sarana 

pendukungnya yang dimulai pada tahun 2015 (Ariani, 2015).  Program UPSUS 

PAJALE diberlakukan selama tiga tahun oleh pemerintah dari tahun 2015-2017. 

UPSUS PAJALE dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas 

tanaman pangan di daerah-daerah sentra produksi pangan di Indonesia, salah 

satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).  

Provinsi NTB telah ditetapkan sebagai daerah swasembada beras dan 

merupakan salah satu daerah penyangga pangan nasional. Sampai saat ini 

pertanian merupakan sektor andalan di Provinsi NTB, sehingga wilayah ini masih 

tergolong sebagai daerah agraris.  Provinsi NTB juga merupakan salah satu daerah 

sentra produksi pangan di Indonesia, memiliki luas panen dan produksi tanaman 

padi, jagung, dan kedelai yang cukup tinggi (Badan Pusat Statistik, 2017). Rata-

rata luas panen dan produksi tanaman pangan padi, jagung, dan kedelai (PAJALE) 

Provinsi NTB dapat dilihat pada Tabel 1.1: 

Tabel 1.1 Luas Panen Dan Produksi Tanaman Padi, Jagung, dan Kedelai di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tiga Tahun Terakhir (2014-2016) 

 

Tahun 

Padi Jagung Kedelai 

Luas 

Panen 

(ha) 

Produksi 

(ton) 

Luas 

Panen 

(ha) 

Produksi 

(ton) 

Luas 

Panen 

(ha) 

Produksi (ton) 

2014 

 

2015 

 

2016 

438 057 

 

433 712 

 

467 503 

2 193 698 

 

2 116 637 

 

2 417 392 

110 273 

 

126 577 

 

143 117 

633 773 

 

785 864 

 

959 973 

86 882 

 

68 896 

 

94 948 

91 065 

 

97 172 

 

125 036 

Sumber : Badan Pusat Statistik, (2017) 
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Tabel 1.1 menunjukan Produksi padi di provinsi NTB pada tahun 2016  yaitu 

sejumlah 2.417.392 ton dan menyumbang sebesar 3,05% dari produksi padi 

nasional dengan jumlah rata-rata produksi padi nasional 79.141.000 ton pada 

tahun 2016. Produksi jagung di provinsi NTB pada tahun 2016 yaitu sebesar 

959.973 ton dan menyumbang sebesar 4,1% dari produksi jagung nasional dengan 

jumlah rata-rata 23.165.000 ton. Lalu untuk produksi kedelai di provinsi NTB 

pada tahun 2016 yaitu sejumlah 125.036 ton dan menyumbang sebesar 14,11 % 

dari dari produksi kedelai nasional, dengan jumlah rata-rata produksi kedelai 

nasional adalah sebesar 886.000 ton (Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, 

2017).  

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTB 

yang menerapkan UPSUS PAJALE. Sebagian besar penduduk di Kabupaten 

Lombok Barat mengandalkan pertanian sebagai sumber penghasilan utamanya. 

Areal persawahan di Kabupaten Lombok Barat cukup luas, oleh karena itu 

Lombok Barat dijadikan salah satu lumbung beras di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat (Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka, 2017). Kecamatan Narmada 

merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yang melaksanakan 

program UPSUS PAJALE. Selain itu Kecamatan Narmada merupakan kecamatan 

utama yang menjadi sentra produksi padi bagi Lombok Barat (Statistik Daerah 

Kabupaten Lombok Barat, 2017) 

Peningkatan produksi dan produktivitas padi sawah dapat didukung dengan 

adanya penyediaan sarana produksi serta partisipasi dari anggota kelompok tani. 

(Purnamasari, 2008), partisipasi diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam 
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kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan pikiran dan tenaga 

kepada kelompok dalam upaya tujuan serta turut tanggung jawab terhadap upaya 

membantu berhasilnya program. Partisipasi merupakan faktor penting dalam 

mendukung keberhasilan suatu program. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 

pembangunan sektor pertanian, partisipasi petani merupakan hal yang sangat 

mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. 

Berdasarkan ilustrasi latar belakang dirasa perlu untuk melakukan penelitian 

yang berjudul: Partisipasi Petani dalam Program Upaya Khusus Padi Jagung dan 

Kedelai (UPSUS PAJALE) di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. 

1.2 Rumusan Masalah  

Permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan program UPSUS PAJALE di Kecamatan. Narmada 

Kabupaten Lombok Barat? 

2. Bagaimana partisipasi petani dalam program UPSUS PAJALE di Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat? 

3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tingkat partisipasi petani 

dalam program UPSUS PAJALE di Kecamatan Narmada, Kabupaten 

Lombok Barat? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk: 

1. Mengkaji pelaksanaan program UPSUS PAJALE di Kecamatan Narmada 

Kabupaten Lombok Barat. 
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2. Menganalisis tingkat partisipasi petani dalam program UPSUS PAJALE di 

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang  mempengaruhi tingkat partisipasi petani 

dalam program UPSUS PAJALE di Kecamatan Narmada, Kabupaten 

Lombok Barat. 

1.4 Kegunaan  

Penelitian ini diharpkan berguna untuk:  

1. Memberikan informasi tentang program UPSUS PAJALE di Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam penyelenggaraan 

Program UPSUS PAJALE selanjutnya.  

1.5  Batasan Penelitian dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki sejumlah batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya pada pengaplikasian program (UPSUS PAJALE) dan 

lebih khusus ke padi .  

2. Sasaran penelitian hanya pada petani yang mengikuti program khusus padi, 

jagung, dan Kedelai (UPSUS PAJALE) tahun 2015-2017. 

1.5.2 Pengukuran Variabel 

Pengukuran Variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.2: 
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Tabel 1.2 Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi Operasional Indikator 
Satuan 

Pengukuran 
Klasifikasi 

1 Tingkat 

pendidikan 

formal 

Tingkat pendidikan yang 

pernah diikuti oleh 

responden secara formal 

Berdasarkan lamanya 

mengikuti pendidikan 

formal (Ijazah Petani) 

Tingkat 

pendidikan 

formal dihitung 

dalam tahun. 

Dasar 1-6 

Menengah 7-12 

Tinggi 13-17 

2 Motivasi  Dorongan dari dalam diri 

petani untuk bertindak 

melakukan sesuatu 

sehingga mencapai tujuan 

tertentu 

1. Tingkat persistensi 

2. Devosi 

3. Tingkat aspirasi 

4. Tingkat kualifikasi 

 

skor Tinggi 14-18 

Sedang 10-13 

Rendah 6-9 

3 Perilaku 

komunikasi 

kelompok 

Cara petani berkomunikasi 

dalam suatu kelompok 

1. Frekuensi komunikasi 

dalam kelompok 

2. Media komunikasi 

3. Sikap terhadap informasi  

skor Tinggi 7-9 

Sedang 5-6 

Rendah 3-4 

4 Intensitas 

mengikuti 

sosialisasi 

program 

Frekuensi petani 

mengikuti sosialisasi 

program UPSUS PAJALE 

Frekuensi kegiatan 

sosialisasi yang diberikan 

kepada responden mengenai 

program UPSUS PAJALE 

skor Tinggi 7-9 

Sedang 5-6 

Rendah 3-4 

5 Perencanaan Keterlibatan petani dalam 

menentukan kegiatan yang 

akan dilakukan dan tujuan 

yang harus dicapai serta 

bagaimana cara mencapai 

tujuan tersebut 

1. Pemberian gagasan atau 

ide 

2. Menentukan arah dan 

orientasi pembangunan 

3. Membuat tujuan dan 

sasaran yang ingin 

dicapai 

skor Tinggi 14-18 

Sedang 10-13 

Rendah 6-9 
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No Variabel Definisi Operasional Indikator 
Satuan 

Pengukuran 
Klasifikasi 

6 Pelaksanaan Keterlibatan masyarakat 

dalam kegiatan-kegiatan 

yang merupakan 

perwujudan program 

dalam kegiatan fisik 

program UPSUS PAJALE 

Kontribusi yang diberikan 

petani terhadap pelaksanaan 

program selama tiga tahun 

skor Tinggi 21-27 

Sedang 15-20 

Rendah 9-14 

7 Evaluasi Keterlibatan petani dalam 

memberikan penilaian 

mengenai sejauh mana 

tujuan program UPSUS 

PAJALE dapat dicapai 

Kegiatan yang di evaluasi. Skor Tinggi  14-18 

Sedang 10-13 

Rendah 6-9 

Sumber : Data Primer, diolah 2018 

7
 


