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ANTARA JANJI DAN KEPASTIAN HUKUM

Ilustrasi Adminduk sumber : www.pks.id

RINGKASAN EKSEKUTIF
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, merupakan 
lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri melalui desentralisasi 
kewenangan. Dalam pelaksanaan operasional dalam mengurus rumah tangga sendiri tersebut dituntut pola 
pengurusan yang berprinsip keterbukaan, akuntabilitas dan kreatifitas segenap aparatur pemerintah daerah 
(LAN, 2004). Untuk melaksanakan urusan rumah tanggga ini, khususnya pelayanan urusan Administrasi 
Kependudukan (Adminduk), Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membentuk Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil yang melayani 1.289.907 jiwa (DKCS 2017). Pelayanan dilakukan secara terpusat di Kantor 
Dinas. Permasalahan yang dihadapi adalah pelayanan belum optimal,yang disebabkan karena luasnya 
jangkauan pelayanan (luas wilayah 1.230,76 km2 - BPS 2017), topografi yang tidak rata, tidak semua wilayah 
terjangkau angkutan umum, waktu pelayanan yang tergolong lambat dan masih ada masyarakat yang 
menggunakan jasa orang lain dalam pengurusan administrasi kependudukan. Untuk mengoptimalkan 
pelayanan, Bupati Lombok Timur memerintahkan semua pelayanan administrasi kependudukan dilakukan di 
kecamatan. Agar pelayanan tersebut mendapatkan kepastian hukum, maka perlu dibuatkan payung hukum 
pelaksanaan kegiatan.
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Pendahuluan
Pelayanan administrasi kependudukan merupakan 
kewajiban Bupati sebagai Kepala Pemerintah di 
Daerah (UU No. 23 Tahun 2006 Pasal 7 Ayat (1)). 
Dalam pelaksanaan kewajibannya ini, Bupati 
membentuk Instansi Pelaksana dengan nama Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Lombok Timur. Pelayanan dilakukan secara terpusat 
di Kantor Dinas. Saat ini, upaya-upaya yang dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur 
melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Lombok Timur dalam memberikan  



pelayanan kepada masyarakat terkait Adminduk 
adalah dengan melakukan pelayanan langsung ke 
desa secara berkala, pemberian mandat 
penandatanganan Kartu Keluarga kepada Camat, dan 
yang terakhir dilakukan adalah perintah Bupati 
Lombok Timur untuk melakukan pelayanan 
Adminduk secara penuh di Kantor Camat. Secara 
historis, pelayanan adminduk, khususnya pembuatan 
Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
pernah dilakukan di Kantor Camat. Tujuannya adalah 
untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Hal inilah yang menjadi dasar perintah pelayanan 
adminduk dilaksanakan di Kecamatan kembali. Pada 
saat pelayanan adminduk di Kecamatan, kedudukan 
Camat adalah sebagai Kepala Wilayah dan Kepala 
Administrasi Pemerintahan di kecamatan. Sedangkan 
kondisi pada saat ini, Kecamatan merupakan 
organisasi perangkat daerah (OPD) yang hanya 
melaksanakan tugas administrasi pemerintahan. Hal 
yang paling mendasar adalah bahwa pelayanan 
administrasi kependudukan merupakan kewenangan 
Atributif yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil, sedangkan kecamatan tidak 
memiliki kewenangan tersebut. Fungsi Kecamatan 
hanya sebagai OPD penunjang.

Berdasarkan kedudukan dan fungsi kecamatan 
tersebut di atas, maka pelayanan administrasi 
kependudukan di Kecamatan belum memiliki payung 
hukum dalam pelaksanaan kegiatan.

Deskripsi Masalah
Permasalahan dasar yang hendakzdiatasi dengan 
pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan 
di kecamatan adalah:

a. Dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan   
Administrasi Kependudukan, posisi Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Lombok Timur cukup jauh, serta topografi wilayah 
yang tidak rata sehingga ada wilayah yang tidak 
terjangkau dengan angkutan umum.

b. Waktu pelayanan di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Lombok Timur yang lambat. Saat ini, di Kantor 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
melakukan pelayann mencapai 500 layanan setiap 
hari kerja. Sedangkan pelayanan pembuatan KK 
baru disetiap kecamatan mencapai 100 KK baru 
dalam 5 hari kerja. 
c. Masih adanya masyarakat yang menggunakan 

jasa orang lain dalam menyelesaikan urusan 
administrasi kependudukan. Prinsip mengatasi 
masalah dasar tersebut dengan mengeluarkan 
kebijakan bahwa sejak tanggal 1 November 2018, 
pelayanan administrasi kependudukan 
dilaksanakan di kecamatan bertentantangan 
dengan prinsip kewenangan atributif yang dimiliki 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 
sehingga kegiatan tersebut belum bisa 
dilaksanakan secara baik di Kantor Kecamatan.

Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan deskripsi masalah di atas, maka 
permasalahan yang harus dicarikan alternatif terkait 
kebijakan bahwa sejak tanggal 1 November 2018, 
pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan 
di kecamatan adalah regulasi (paying hukum) dalam 
pelaksanaan kegiatan pelayanan adminduk di Kantor 
Kecamatan, maka rekomendasi kebijakan yang dapat 
diberikan adalah:
1. Pendelegasian wewenang urusan administrasi 
kependudukan dari Bupati kepada Pemerintah 
Kecamatan. Pendelegasian wewenang ini bisa 
dilakukan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2016 
tentang Administrasi Kependudukan Pasal 7 Ayat (1). 
Dengan pendelegasian ini, Camat yang merupakan 
instansi penunjang, dapat melaksanakan urusan yang 
didelegasikan. Ada beberapa perbedaan penafsiran 
dalam hal pendelegasian wewenang. Penjelasan dari 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada acara 
Sosialisasi Kependudukan di Ruang Ballroom Kantor 
Bupati Lombok Timur tanggal 26 November 2018 
menyatakan bahwa Pendelegasian Wewenang tidak 
dapat dilakukan karena dalam Undang-Undang 
Administrasi Kependudukan sudah dinyatakan secara 
jelas dan bersifat spesifik siapa instansi pelaksana dan 
Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang 
menandatangani dokumen kependudukan. Pada 
pendapat lain, penulis telah melakukan konsultasi 
langsung dengan Prof. Koswara E. Kertapradja (Pakar 
Ilmu Pemerintahan IPDN), Prof. Tjahya Supriatna, SU 
(Pakar Analis Kebijakan IPDN) dan Prof. Sadu 
Wasistiono (Guru Besar IPDN) dan ketiganya 
menyatakan bahwa Bupati dapat membuat Diskresi 
dalam bentuk mengeluarkan kebijakan 
Pendelegasian Wewenang urusan Adminduk kepada 
Camat selaku pelaksana kegiatan/urusan penunjang 
di Daerah. Senada dengan pendapat ketiga pakar 
tersebut di atas, Prof. Hyronimus Rowa, M.Si ketika 
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bertindak sebagai narasumber pada acara diseminasi 
Peraturan Bupati tentang pelimpahan wewenag 
kepada camat yang dilaksanakan di Suryawangi pada 
tangal 16 April 2016, menyatakan bahwa Kecamatan 
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
yang melaksanakan urusan pemerintahan umum dan 
urusan penunjang, sehingga dapat diberikan tugas 
lain untuk menunjang SKPD lain di wilayah 
kecamatannya. Asas Legalitas dalam Hukum 
Administrasi Negara dikenal dengan istilah 
wetmatigheid van het berstuur, yang mengandung 
arti setiap tindakan pemerintahan itu harus ada dasar 
hukumnya dalam suatu peraturan 
perundang-undangan. Namun jika terjadi kebuntuan 
dalam penyelenggaraan Administrasi Negara, 
pemerintah dapat melakukan Diskresi atas kebijakan 
yang akan diambil. (Hal-hal penting terkait Diskresi 
dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan terlampir). Gayus T. 
Lumbuun mendefinisikan diskresi sebagai berikut: 
"Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari 
pusat sampai daerah yang intinya membolehkan 
pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang 
melanggar dengan undang-undang, dengan tiga 
syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam 
batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar 
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).”

Pendelegasian sebagian Wewenang Administrasi 
Kependudukan kepada Camat dilakukan untuk: 

a.Kepentingan Umum yaitu memastikan 
terlaksananya kewajiban pemerintah untuk 
memberikan identitas kependudukan kepada 
masyarakat/rakyatnya. 

b.Masih dalam batas kewenangannya, yaitu 
kewenangan/kewajiban dan tanggung jawab 
Bupati/ Kepala Daerah sebagai penyelenggara 
Administrasi Kependudukan di daerah.

c.Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan 
yang baik.

2.Pelatihan kompetensi Pejabat Pencatatan Sipil 
kepada Camat dilanjutkan dengan Pelantikan Camat 
sebagai Pejabat Pencatatan Sipil di Kecamatan. Sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, penandatanganan dokumen administrasi 
kependudukan harus dilakukan oleh Pejabat 
Pencatatan Sipil (PPS). Dalam hal ini, Bupati dalam 
kewenangannya merupakan PPS, begitu juga Kepala 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 

kewenangan atributif yang dimiliki merupakan PPS. 
Pelatihan dan pelantikan Pejabat Pencatatan Sipil 
kepada Camat bertujuan agar pelayanan administrasi 
kependudukan tidak bolak balik dari kecamatan ke 
kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
Dengan ditetapkannya camat sebagai Pejabat 
Pencatatan Sipil, maka penandatanganan dokumen 
Administrasi Kependudukan oleh Camat tidak 
bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa 
pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor 
Camat sesuai kebijakan yang dikeluarkan pada 
tanggal 1 November 2018 perlu dibuatkan payung 
hukum, agar tujuan dikeluarkannya kebijakan 
tersebut tidak lebih memberatkan masyarakat dalam 
mengurus administrasi kependudukan.

Daftar Pustaka
1.UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan
2.UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 
Administrasi Pemerintahan
4.http://www.nomor.net/_kodepos.php?_i=kecamat
an 
kodepos&sby=010000&daerah=Kab.&jobs=Lombok
%20Timur, diakses pada tanggal 26 November 2018, 
pukul 14.48)
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Studi Kesehatan
Ibu Dan Anak

Periode 1952 - 1969

Kesehatan ibu dan anak merupakan kunci lahirnya 
generasi yang sehat. Saat ini, peningkatan kesehatan 
ibu dan anak di Indonesia merupakan perhatian 
utama pemerintah mengingat ia merupakan Tujuan 
Pembangunan Milenium (MDGs) yang kelima. 
Menurut laporan UNICEF, Indonesia telah berada 
dalam arah yang tepat dalam usaha mewujudkan 
MDGs ke lima ini. Angka kematian bayi di Indonesia 
menurun dari sekitar 600/100.000 pada tahun 1990, 
sampai ke angka 200/100.000 di 2010 (UNICEF, 
2012). Akan tetapi, keadaan yang bertolak belakang 
terjadi pada 1950. Dihadapkan dengan minimnya 
stabilitas ekonomi politik serta tingginya angka 
kematian pasca revolusi, Indonesia yang segera 
membutuhkan regenerasi justru dihadapkan pada 
kondisi kesehatan ibu dan anak yang 
memprihatinkan. Pada 1950, angka kematian ibu 
mencapai 12/1000 dan kematian bayi sebesar 
300/1000 (Sciortino, 1999).
Tingginya angka kematian ibu dan anak disebabkan 
oleh masih tingginya kecenderungan masyarakat 
untuk memilih praktik pelayanan kesehatan 
tradisional dibanding pelayanan medis modern 

(Geertz, 1983). Praktik pelayanan kesehatan ibu dan 
anak tradisional dilakukan oleh seorang dukun 
beranak. Secara umum, praktik dukun beranak lebih 
akrab secara kultural dengan masyarakat, karena 
biasanya mereka merupakan tokoh masyarakat yang 
dikenal oleh pasien-pasiennya sehari-hari. Padahal, 
dukun beranak biasanya menggunakan peralatan 
yang tidak steril. Buruknya kualitas penanganan 
kesehatan oleh dukun beranak mendasari 
keprihatinan para doker Belanda. Dari para dokter ini, 
lahir usulan kepada pemerintah untuk mengadakan 
pelatihan kebidanan di Hindia Belanda (Swastika, 
2014).
Pelatihan untuk para bidan merupakan salah satu 
pelatihan kedokteran resmi pertama di Hindia 
Belanda yang sudah dilakukan sejak 1817. Pada 1857 
pelatihan kebidanan dihentikan, namun sebagai 
gantinya telah berdiri sebuah sekolah paramedis 
dokter Jawa di sebuah rumah sakit di Batavia pada 
1849. (Cribb dan Kahin, 2012)Puncaknya, pada 1923, 
sebuah sekolah kebidanan didirikan di Batavia 
(Habsjah,dkk., 1996). Sejak saat itu, kehadiran bidan 
terus bertambah, beriringan dengan mulai 

Foto Ilustrasi berasal dari google.com
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meningkatnya kesadaran para ibu untuk 
menggunakan tenaga bidan dibanding dukun 
beranak.
Kendatipun sekilas telah terlihat baik, praktik 
pelayanan kesehatan pada masa kolonial tetaplah 
berprinsip kolonial. Meski diusahakan, masyarakat 
pribumi kebanyakan tetap bukan prioritas utama. 
Buktinya, sampai 1938, pemerintah kolonial baru 
sanggup menyediakan 116 rumah sakit dengan 
17.979 tempat tidur bagi seluruh negeri jajahan. 
Jumlah ini bahkan hanya separuhnya dari pelayanan 
kesehatan yang bisa diberikan oleh pihak swasta. 
Padahal, pihak swasta yang dimaksud kebanyakan 
berbasis Misi Kristen,sehingga dalam satu dan 
banyak hal menimbulkan ketidaknyamanan bagi 
pribumi muslim. (Cribb dan Kahin, 2012) Dengan 
premis-premis ini, wajar saja bila transisi dari praktik 
pelayanan kesehatan tradisional ke modern pada 
masa kolonial belum mencatatkan angka yang 
memuaskan. Belum lagi, seperti yang sudah 
disinggung di awal, periode ini diakhiri dengan 
peperangan yang membawa lebih banyak lagi 
masalah stabilitas dan kesehatan. 
Kelahiran Badan Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) 
merupakan upaya pemerintahan awal republik untuk 
memperhatikan kesehatan ibu dan anak. Pada 
1950an, kondisi kesehatan ibu dan anak merosot. 
Faktor langsung seperti pendarahan dan infeksi yang 
disebabkan oleh minimnya standar pelayanan medis 
serta faktor tidak langsung seperti kondisi ekonomi 
dan kelayakan gizi mempengaruhi kesehatan ibu dan 
anak sama kuat. Untuk menangani ini, sebelum BKIA 
pemerintah pernah melaksanakan program Lembaga 
Makanan Sehat. Tujuan lembaga ini 
adalahmeningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
khususnya meningkatkan gizi ibu dan anak demi 
pertumbukan anak dan keselamatan 
ibu.(Sciortino,1999)  Dari pihak praktisi medis, masih 
dalam tujuan yang sama, bidan-bidan senior yang 
sudah aktif sejak masa perjuangan juga menginisiasi 
sebuah konferensi yang melahirkan Ikatan Bidan 
Indonesia (IBI) pada 1951. (Habsjah, dkk., 1996)LMS 
dan IBI meletakkan dasar-dasar bagi pembentukan 
BKIA pada 1952.
Pada 1 Januari 1952, BKIA berdiri di Yogyakarta atas 
dukungan UNICEF dan WHO. Dana operasional 
lembaga ini berasal dari anggaran pemerintah daerah 
dan bantuan pihak-pihak swasta yang bertujuan 

senada. Pada tahun 1952, di seluruh Indonesia telah 
terdapat 748 unit BKIA. Jumlah ini jauh melampaui 
target Dinas Kesehatan yang hanya sebesar 42 
sampai 103 unit. Jumlah ini terus meningkat hingga 
mencapai 2.300 unit di semua daerah pada 1959. 
(Depkes RI, 1980) Dari jumlah tersebut, sampai tahun 
1968, 181 unit diantaranya berada di Yogyakarta.
BKIA awalnya dirancang untuk memberi pelatihan 
formal kepada para bidan dan staf medis. Namun 
lama-kelamaan, funsi ini terus mengalami 
perkembangan. Kegiatan BKIA pada akhirnya juga 
mencakup penyuluhan untuk ibu, pelatihan untuk 
dukun beranak, penyaluran bantuan dari pihak ketiga 
(Kedaulatan Rakyat, Juni 1952), imunisasi (Priyatna, 
2009), dan pemberian makanan bergizi.
Pendirian BKIA terbukti berdampak banyak bagi 
perubahan pola pikir masyarakat soal kesehatan ibu 
dan anak. Kesadaran mereka terhadap hal ini jelas 
meningkat. Dengan program yang beragam serta 
basis organisasi yang baik, dalam beberapa tahun 
saja meningkatnya kecenderungan para ibu untuk 
memilih  menggunakan jasa bidan, klinik bersalin, 
bahkan rumah sakit sudah terlihat. Kecenderungan 
ini terekam dalam iklan-iklan kelahiran di koran. Salah 
satu contoh iklan dari Kedaulatan Rakyat edisi Januari 
1955 menerangkan bahwa seorang ibu telah 
melahirkan dengan selamat di RS. Panti Rapih.
Dari segi demografis, berkurangnya angka kematian 
bayi juga menjadi bukti kesuksesan BKIA yang tak 
dapat disangkal. Pada tahun 1971, angka kematian 
bayi bisa berkurang hingga mencapai 145/1000. 
(Badan Pusat Statistik, 1971) Di Yogyakarta, 
kesuksesan BKIA dari segi demografis juga bisa dilihat 
dari menurunnya kasus bayi yang lahir mati dari 19 
pada 1953 menjadi 10 pada 1968. (Laporan Kelahiran 
dan Kematian di Kota Yogyakarta, 1953 dan 1968)
Meski unit BKIA yang tersebar di seluruh Indonesia 
mencapai ribuan jumlahnya, bukan berarti dalam 
pelaksanaan kegiatannya mereka tidak mengalami 
hambatan. Tidak meratanya pembangunan di setiap 
daerah menyebabkan unit-unit BKIA di 
daerah-daerah tertentu kesulitan mendapatkan 
fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya. (Habsjah, 
dkk., 1996) Putusan untuk memasukkan BKIA ke 
dalam puskesmas merupakan siasat pemerintah 
untuk menanggulangi masalah minimnya fasilitas ini. 
Mulai tahun 1968, BKIA bisa menjadi bagian integral 
dari Puskesmas yang merupakan program kesehatan 
untuk rakyat pertama yang jangkauannya paling luas.
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Sejak pendiriannya pada tahun 1952, sampai akhirnya 
BKIA masuk kedalam puskesmas pada tahun 1968 
telah banyak pengaruh dalam pelayanan medis ibu 
dan anak yang dibawa. Dari 300 pada 1950, angka 
kematian bayi bisa di tekan hingga mencapai 
145/1000 pada tahun 1971. Secara kultural, 
preferensi medis kita hari ini yang sudah hampir 
seratus persen bersandar pada praktik medis modern 
juga menjadi buktinya. BKIAyang berpusat di 
Yogyakarta menyebar dengan sangat cepat ke 
seluruh Indonesia setelah menuai sukses di kota 
asalnya. Bagi sebuah negara yang baru merdeka dan 
belum lagi stabil secara ekonomi maupun politik, 
lembaga ini telah memberi peran besar dalam 
menjamin kelangsungan dan kualitas hidup generasi 
penerus Indonesia dengan program-programnya. 
Masuknya BKIA ke dalam Puskesmas bukan hanya 
berhasil mengatasi kendala fasilitas yang dialami 
BKIA, tapi juga berhasil menjadikan kesehatan ibu 
dan anak sebagai salah satu prioritas dalam 
persoalan kesehatan masyarakat Indonesia 
sehari-hari.
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BRANDING POTENSI DAERAH 
PADA ANJUNGAN NTB

DI TAMAN MINI INDONESIA INDAH

Pengelolaan Anjungan NTB yang hanya fokus pada konsep pariwisata dan pendidikan saja merupakan salah 
satu kelemahan pemerintah daerah dalam memanfaatkan keberadaan Anjungan NTB sebagai salah satu 
media sarana informasi dan promosi mengenai keberagaman sumber daya alam yang memiliki potensi 
menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di NTB.
Catatan kebijakan ini merekomendasikan agar (1) memanfaatkan penataan landscape taman pada Anjungan 
NTB menjadi media informasi dan promosi tentang potensi sektor pertanian sebagai basis menarik minat 
investasi pertanian di NTB, (2) tata kelola yang terintegrasi antara pengelola Anjungan NTB dengan SKPD 
terkait sebagai salah satu strategi pemanfaatan anggaran yang efektif, dan (3) menghidupkan kembali website 
yang telah ada serta pemanfaatan teknologi virtual tour sebagai basis data informasi mengenai potensi yang 
ada di NTB.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lombok Research Center 2019

PENDAHULUAN
Otonomi daerah memberikan ruang Pemerintah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan 
kemampuan daerah dalam mengoptimalisasikan 
potensi sumber daya lokal yang dimiliki sehingga, 
mampu mendorong kebijakan Pemprov NTB untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai 
investasi yang berasal dari para pemodal akan 

menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah 
didalam menarik investor. Data Dinas Penanaman 
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
NTB mengemukakan bahwa nilai investasi pada 
tahun 2018 sebesar Rp13,5 Triliun dari target Rp14 
Triliun. Untuk tahun 2019 Dinas PMPTSP NTB 
menargetkan nilai investasi di NTB sebesar Rp16 
Triliun.
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Dalam kerangka otonomi daerah maka, keberadaan 
Anjungan NTB di TMII yang juga merupakan 
representasi dari pemerintah daerah melalui Badan 
Penguhubung Daerah NTB memiliki kewajiban untuk 
mengenalkan berbagai keberagaman potensi sumber 
daya alam yang ada di NTB. Penyampaian informasi 
potensi sumber daya alam yang dilakukan oleh 
pengelola Anjungan NTB di TMII akan memberikan 
pengetahuan atau informasi kepada para investor 
mengenai peluang bisnis yang dapat dikembangkan 
sebagai bagian dari pembangunan ekonomi di era 
otonomi daerah. 

Anjungan Daerah NTB di TMII selain menjadi tempat 
hiburan bagi masyarakat juga dapat menjadi pusat 
atau sumber pengetahuan baru terutama yang 
terkait dengan berbagai potensi kekayaan sumber 
daya alam yang ada di NTB sehingga, pengelolaan 
Anjungan NTB ke depannya dapat memperluas 
fungsinya sebagai pusat informasi bisnis bagi investor 
yang ingin menanamkan modalnya di NTB.

Berdasarkan data tersebut, wisatawan yang datang 
ke TMII sedikitnya berjumlah 4,6juta orang dan dapat 
mencapai 5,5juta orang dalam setahun. Hal ini 
menunjukkan bahwa Taman Mini Indonesia Indah 
sebagai objek wisata dapat memberikan jaminan 
yang pasti akan banyaknya wisatawan yang datang. 
Sehingga, memberikan peluang bagi promosi 
keberagaman potensi yang ada di NTB.

Data dan informasi dalam catatan kebijakan ini 
bersumber dari studi literatur serta wawancara 
dengan responden terkait yang terkait dengan 
Anjungan NTB di TMII. Namun, sebagian besar data 
dan informasi berdasarkan studi literatur yang 
dilakukan.

DESKRIPSI MASALAH

Sebagai etalase mini daerah, keberadaan anjungan 
NTB di TMII yang berada di bawah Badan 
Penghubung NTB memiliki peran yang sangat 
strategis dalam mendukung upaya Pemprov NTB 
untuk menarik pelaku usaha atau investor untuk 

menanamkan modalnya di NTB. Hal ini sesuai dengan 
visi dan misi TMII adalah sebagai media informasi 
mengenai keunikan potensi unggulan yang dimiliki 
oleh setiap daerah di Indonesia untuk menarik 
wisatawan dan investor.

Keberadaan Anjungan NTB di TMII yang memiliki 
peran strategis sebagai etalase NTB di Jakarta 
terdapat beberapa kekurangan, antara lain adalah 
sebagai berikut :

1. Kurangnya Informasi Tentang Potensi Daerah
Konsep promosi yang dilakukan oleh Anjungan NTB 
selama ini didominasi pada promosi sektor 
pariwisata dan pendidikan. Konsep pendidikan dan 
pariwisata ditampilkan melalui pameran beberapa 
hasil karya kebudayaan suku bangsa yang ada di 
NTB (Suku Sasak, Samawa, dan Mbojo) seperti 
bangunan sejarah Istana Tua Samawa atau yang 
lebih dikenal dengan sebutan “Istana Dalam Loka”. 
Selain itu Anjungan NTB juga menampilkan 
beberapa diaroma kegiatan adat, pakaian adat, 
senjata khas, replika Gunung Rinjani, serta 
pameran foto-foto mengenai obyek wisata yang 
ada di NTB.

Sebagai daerah agraris di Indonesia, sektor 
pertanian merupakan potensi yang memiliki 
peluang besar untuk dikembangkan. Selama ini 
promosi investasi di sektor pertanian tidak sebesar 
gaung promosi potensi pariwisata yang dilakukan 
oleh pengelola Anjungan NTB di TMII. 
Pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 7,1 persen 
pada tahun 2017 ditopang sektor pertanian. Pada 
tahun 2015-2017 sektor pertanian memberikan 
kontribusi sebesar 21 persen pada Pendapatan 
Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB (BPS NTB, 
2018). 

Mestinya potensi besar inilah yang paling utama 
diperkenalkan kepada investor, dalam dan luar 
negeri. Investasi di sektor pertanian adalah 
investasi riil dan banyak menyerap tenaga kerja. 
Peluang investasi sektor pertanian NTB yang 
seharusnya juga ditonjolkan dan dikelola secara 
kreatif agar dapat menarik perhatian para investor 
untuk menanamkan modalnya di NTB

. 

Tahun

Data Pengunjung

2012

5.039.633

2013

4.605.876

2014

4.695.304

2015

5.575.904

2016

5.371.765

Tabel 1 : Data Pengunjung TMII per Tahun dari 2012 - 2016

Sumber : Bagian Informasi Budaya dan wisata TMII
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2. Minim Anggaran
Menurut Nafarin (2000), pengertian anggaran 
adalah rencana tertulis tentang sebuah organisasi 
yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka 
waktu tertentu. Biasanya anggaran dinyatakan 
dalam satuan moneter, tapi bisa juga dinyatakan 
dalam satuan barang atau jasa. Terkait dengan 
anggaran Anjungan NTB di TMII selama ini masih 
sangat kurang, hal ini terlihat dari masih minimnya 
fasilitas informasi dan promosi yang tersedia.

Kepala Badan Penghubung Provinsi NTB 
menyatakan bahwa untuk tahun 2019 anggaran 
yang peruntukan untuk pengembangan anjungan 
NTB mencapai Rp400 juta. Angka ini jauh lebih 
besar dari tahun-tahun sebelumnya dimana 
Pemprov hanya menganggarkan Rp40 juta setiap 
tahunnya (Badan Penghubung NTB, 2019).
Dalam hal mempromosikan potensi unggulan yang 
ada di NTB, penataan serta penampilan landscape 
areal Anjungan NTB merupakan suatu alat 
komunikasi yang penting untuk memperkenalkan 
ataupun memasarkan potensi-potensi unggulan 
daerah agar lebih dikenal oleh masyarakat banyak. 
Pengelola Anjungan NTB harus dapat menentukan 
alat atau media yang tepat untuk mempromosikan 
potensi daerah secara efektif dan efesien.

3. Data  
Kemajuan ilmu pengetahuan terutama dalam 
teknologi informasi telah memberikan dampak 
terhadap penyebaran informasi. Pemanfaatan 
teknologi sebagai media informasi terhadap 
peluang-peluang ekonomi yang berasal dari 
pemanfaatan potensi daerah sangat penting untuk 
dilakukan. Untuk itu, ketersediaan data pada 
pengelolaan Anjungan NTB merupakan salah satu 
kekurangan yang harus dilengkapi. Ketiadaan data 
mengenai Anjungan NTB menyebabkan tidak 
banyak informasi yang dapat diakses untuk 
menarik minat investor datang ke NTB.

REKOMENDASI

1. Untuk menarik minat investor datang ke NTB 
dengan memanfaatkan keberadaan Anjungan NTB di 
TMII maka, diperlukan suatu strategi pemasaran 
khusus yang dapat dilakukan oleh pengelola 

Anjungan NTB. Untuk menyampaikan pesan didalam 
upaya Anjungan NTB menarik minat investor untuk 
datang ke NTB terlebih dahulu harus dilakukan 
pemetaan awal tentang komoditi pertanian yang 
memiliki potensi atau peluang untuk berinvestasi.  
Untuk itu, konten pesan yang ingin disampaikan oleh 
Anjungan NTB harus menyesuaikan dengan tujuan 
besar TMII yaitu bersifat edukatif dan menghibur 
agar dapat menarik minat pengunjung yang datang 
ke Anjungan NTB.
Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pengelola 
Anjungan NTB adalah menambah konten pada 
penataan landscape taman yang sudah ada, yaitu 
melalui penanaman berbagai komoditi sektor 
pertanian yang memiliki potensi untuk menarik minat 
investasi di NTB. Salah satu sub sektor pertanian yang 
berpotensi untuk diperkenakan adalah sektor 
perkebunan dan hortikultura

Komoditi pada sektor perkebunan NTB lainnya yang 
memiliki peluang dan potensi pengembangan adalah 
Pinang (arecanut). Nusa Tenggara Barat merupakan 
salah satu daerah penghasil pinang di Indonesia. 
Produksi Pinang berdasarkan data Dinas Pertanian 
dan Perkebunan NTB dalam Statistik NTB (2018) 
menyatakan bahwa produksi Pinang pada 2015 
sebesar 971,96 ton.
Selain komoditi perkebunan, buah-buahan juga 
memliki potensi untuk menarik investasi di NTB. 
Salah satu komoditi buah-buahan adalah Nanas dan 
Mangga.  Data produksi yang tercatat pada NTB 
Dalam Angka (2018) adalah produksi Nanas dan 
Mangga pda 2015 sebesar 24,464 ton dan 120,696 
ton.
Penempatan atau menampilkan berbagai ragam 
komoditi yang merupakan bagian dari keberagaman 
potensi sumber daya alam NTB dalam kesatuan tata 
letak landscape taman pada Anjungan daerah NTB 
merupakan bagian dari strategi marketing yang 

Lombok Research Center 2019

Komoditi

Tahun
2015 2016 2017

Luas (ha) Panen
(ton)

Panen
(ton)                  Luas (ha)

Panen
(ton)                  Luas (ha)

Kakao 8.152 1.352 8.131 392 7.866 384
12.177 4.637 12.156 4.628 11.902 4.615
23.760 34.449 23.890 36.074 23.894 37.379

Kopi
Tembakau

Tabel 2 : Komoditi Perkebunan NTB

Sumber : Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017 Direktorat Jenderal Perkebunan
Departemen Pertanian Republik Indonesia.
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dilakukan oleh pengelola Anjungan untuk menarik 
minat pengunjung dan investor datang ke NTB.
Penataan Landscape taman pada Anjungan NTB ini 
juga merupakan komunikasi pemasaran yang 
mewakili pemerintah daerah dengan potensi yang 
dimilikinya sebagai bagian dari membangun 
hubungan antara daerah dengan calon investor ke 
depannya.
Distribusi ruang pada landscape taman Anjungan 
NTB dimaksudkan juga sebagai strategi pengelola 
dalam pemilihan media sebagai bahan promosi 
potensi daerah dimana hal ini termasuk dalam 
strategi yang mencakup pada beberapa indikator 
seperti biaya yang terjangkau, jangkauan audiensi 
lebih luas, dan interaktif (Della Khadijjah Chrishma 
Anugerah  dan Mohamad Syahriar Sugandi, 2018).

2. Dalam konteks kelembagaan maka, peran 
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) selaku kepala 
daerah sangat besar untuk menarik minat investor 
menanamkan modalnya di NTB. Kewenangan 
Gubernur NTB dalam menempatkan aparatur 
pelayannya, membuat peraturan daerah, serta 
infrastruktur penunjang seperti penyediaan lahan 
dan informasi sangatlah penting.
Keterlibatan perangkat daerah lainnya yang terkait 
dengan upaya-upaya menarik investasi di NTB perlu 
juga diberikan kepada instansi terkait untuk 
membantu pengelola Anjungan NTB. Hal ini sebagai 
salah satu strategi keterbatasan anggaran pada 
pengelolaan Anjungan NTB. Sebagai contoh adalah 
Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB diberikan tugas 
sebagai penanggungjawab dalam hal pemeliharaan 
landscape taman Anjungan NTB terutama terhadap 
tanaman yang merupakan komoditi unggulan NTB.
Ketersediaan informasi tentang potensi Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM) serta berbagai produk 
yang dihasilkan oleh BUMDes di NTB perlu juga 
mendapat ruang lebih pada Anjungan sebagai salah 
satu upaya memperkenalkan produk-produk yang 
dihasilkan oleh masyarakat NTB. Untuk itu, pelibatan 
Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .
Usaha untuk menarik investasi ke NTB diperlukan 
kerjasama yang terintegrasi sehingga, kebijakan yang 
ada di Anjungan NTB bukan hanya sebagai 
tanggungjawab pengelola saja melainkan 

pemerintah daerah NTB secara umum.

3.Keberadaan website 
https://penghubung.ntbprov.go.id/ yang didalamnya 
juga terdapat konten tentang Anjungan NTB perlu 
dilakukan pembenahan melalui pengelolaan yang 
lebih profesional. Hal ini disebabkan karena 
keberadaan portal media yang harusnya dapat 
memberikan data dan informasi ternyata tidak 
berfungsi ecara maksimal (tidak aktif).
Sistem informasi yang seharusnya juga memuat 
berbagai potensi yang ada di NTB untuk digunakan 
sebagai bahan pertimbangan bagi investor dalam 
mengambil keputusan tidak terakomodir karena 
tidak aktifnya website tersebut. Untuk itu keberadaan 
website tersebut harus dihidupkan kembali tentunya 
dengan berbagai konten yang menarik agar dapat 
digunakan sebagai bahan refrensi pengambian 
keputusan pihak-pihak yang terkait yang dalam hal ini 
tentunya wisatawan dan investor.
Selain pemanfaatan landscape taman sebagai media 
informasi dan promosi investasi, pemanfaatan 
kemajuan teknologi berupa teknologi Virtual tour 
perlu ada pada Anjungan NTB. Virtual tour atau 
disebut juga panoramic tour adalah sebuah simulasi 
dari suatu tempat yang benar-benar ada, biasanya 
terdiri dari kumpulan foto-foto panorama, kumpulan 
gambar yang terhubung oleh hyperlink, ataupun 
video, dan/atau virtual model dari lokasi yang 
sebenarnya. Bisa juga menggunakan unsur-unsur 
multimedia lainnya seperti efek suara, musik, narasi, 
dan tulisan (Kurniati, dkk.,2010).

Gambar : Cover website www.penghubung.ntbprov.go.id
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Pendahuluan
 NTB memiliki sumber daya alam yang sangat 
berlimpah, termasuk didalamnya sumber daya 
tambang seperti emas dan mineral-mineral lainnya. 
Potensi pertambangan mineral di NTB cukup besar. 
Setidaknya ada 60 lokasi potensi mineral logam yang 
tersebar di 23 Kawasan Andalan (KA) di Pulau 
Lombok, dan 25 lokasi di Pulau Sumbawa. Di pulau 
Lombok tersebar di dua lokasi di Kabupaten Lombok 
Timur, 6 lokasi di Kabupaten Lombok Tengah dan 15 
lokasi di Kabupaten Lombok Barat. Sementara di 
Pulau Sumbawa tersebar 11 lokasi di Kabupaten 
Sumbawa Barat, 14 lokasi di Kabupaten Sumbawa 5 
lokasi di Kabupaten Dompu serta 7 lokasi di 
Kabupaten Bima. Data dari Dinas Pertambangan dan 
Energi (Distemben) Provinsi NTB menyatakan bahwa 
potensi mineral yang dimiliki NTB khususnya mineral 

logam yang melimpah, menimbulkan minat investasi 
baik dari penanam modal asing maupun dalam 
negeri. Terdapat 76 izin pertambangan di NTB, antara 
lain dua Kontrak Karya, enam Kuasa Pertambangan 
dan 68 Izin Usaha Pertambangan. Dari 76 izin 
tersebut, lokasi pertambangannya tersebar 18 izin di 
kawasan andalan Lombok, 27 izin di kawasan andalan 
Sumbawa, dan 31 izin di kawasan andalan Bima 
(2016). Dengan masuknya banyak investor ke NTB 
tentu hal itu akan mendorong ekonomi daerah dan 
juga penyerapan tenaga kerja sehingga akan 
mengurangi kemiskinan. Akan tetapi tercatat sejak 
tahun 2017 sektor pertambangan di NTB mengalami 
kemunduran. Ditambah lagi dengan adanya musibah 
gempa yang melanda pada tahun 2018 semakin 
membuat keterpurukan dalam sektor tambang. 
Dengan mundurnya sektor pertambangan, 
pemerintah mulai melihat sektor lain untuk 

Bangkitnya Sektor Pertanian
Pasca Melemahnya Sektor Pertambangan
Studi Kasus: Upaya Pemerintah NTB dalam Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian
Melalui Kebijakan PROTANI

Abstrak
Kebijakan pememangkasan kuota ekspor tambang oleh pemerintah membuat pertumbuhan 
ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) di tahun 2017 hanya 0,11%. Padahal, pertumbuhan 
ekonomi NTB di tahun 2016 mencapai 5,82%. Selama ini, NTB sangat bergantung pada ekspor 
mineral tembaga. Dalam merespon Peristiwa tersebut, pemerintah tentunya melakukan 
langkah-langkah dalam menanggulangi masalah tersebut, salah satunya dengan meningkatkan 
sektor pertanian
Kata Kunci : Pemangkasan, Ekspor, NTB, Pertanian

dikembangkan seperti sektor pertanian untuk 
menunjang pertumbuhan masyarakat NTB. 
Pemerintah mulai memberikan bantuan-bantuan 
terhadap masyarakat terkait dengan pengembangan 
sektor pertanian.

Permasalahan
 Kebijakan pemerintah yang memangkas kuota 
ekspor tambang membuat pertumbuhan ekonomi 
Nusa Tenggara Barat (NTB) di tahun 2017 hanya 
0,11%. Padahal, pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 
2016 mencapai 5,82%. Selama ini, NTB sangat 
bergantung pada ekspor mineral tembaga. BPS 
mencatat, kinerja industri pertambangan di Indonesia 
memang melemah. Salah satu penyebabnya, 
penurunan kinerja PT. Freeport Indonesia di Papua 
Barat dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara di NTB. 
Lapangan usaha kategori pertambangan dan 
penggalian merupakan satu-satunya lapangan usaha 
yang mengalami penurunan sebesar minus 28,28 
persen pada awal tahun 2017. Penurunan produksi 
tembaga dan emas dari Freeport dan PT. Amman 
Mineral juga berpengaruh. Gempa yang terjadi tahun 
lalu di NTB, khusunya di Lombok juga menjadi salah 
satu faktor yang memukul mundur sektor 
pertambangan. Berdasarkan paparan di atas, penulis 
mengangkat permasalahan dan memfokuskan tulisan 
ini kepada, bagaimana upaya pemerintah NTB dalam 
meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui 
kebijakan PROTANI.

Pembahasan
 Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan 
sumber daya alam yang melimpah menjadi salah satu 
pendapatan daerah. Seringkali sumber daya alam 
menjadi modal awal pembangunan. Salah satu 
potensi SDA yang dimiliki oleh NTB adalah sektor 
pertambangan. Akan tetapi pada awal tahun 2017, 
pendapatan dan aktivitas sektor pertambangan di 
NTB mulai menurun. Menurunnya pendapatan dan 
aktivitas disektor pertambangan diperparah dengan 
kejadian gempa bumi yang melanda NTB pada tahun 
2018. Pada tanggal 6 Februari 2019, Badan Pusat 
Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi 
Indonesia sebesar 5,17 persen sepanjang tahun 2018. 
Pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan 
tertinggi sejak 4-5 tahun terakhir. Kemudian pada 

tanggal 7 Februari 2019 badan pusat statistik NTB 
merilis pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2018 
mengalami penurunan sebesar minus 4,56 persen. 
Adapun pertumbuhan ekonomi tanpa tambang bijih 
logam mengalami perlambatan dengan prsentase 
tumbuh hanya 3,08 persen sedangkan pada tahun 
2017 mampu mencapai angka 7,11 persen. Dengan 
semakin menurunya produktivitas pertambangan, 
pada tahun 2017, pemerintah mulai mendorong 
pertumbuhan di sektor pertanian karena 
perekonomian tidak bisa bertumpu hanya pada satu 
sektor. Sejak tahun 2017, dominasi tambang telah 
tergantikan oleh kategori lapangan usaha pertanian 
secara umum. Sumbangan kategori lapangan usaha 
pertambangan pada tahun 2017 mencapai 19,46 
persen, sedangkan untuk lapangan usaha pertanian 
berkontribusi sebesar 21,95 persen. Rekam jejak dari 
sektor pertanian menjadikan sektor pertanian 
menjadi sektor unggulan bagi pertumbuhan ekonomi 
NTB. Sektor pertanian secara konsisten memberikan 
kontribusi diatas 20 persen sejak tahun 2010 hingga 
tahun ini (2019) menjadi dua teratas dalam kontribusi 
ekonomi NTB. Pada tahun 2018 sektor pertanian 
menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 
sebesar 23,40 persen bagi perekonomian NTB. 
Pemerintah memilih sektor pertanian karena pondasi 
ekonomi berbasis pertanian terutama pada sektor 
tanaman pangan lebih mudah. Selain itu, sektor 
pertanian termasuk sumber daya alam yang dapat 
diperbaharui sehingga termasuk sektor ekonomi yang 
berpeluang besar terjaga keberlangsungannya di 
masa depan.
 Untuk mendukung sumber daya alam yang 
banyak di bidang pertanian, pemerintah 
mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya 
yakni Kegiatan Pembinaan Integritas Program dan 
Layanan Pertanian melalui PROTANI. PROTANI 
(kegiatan pembinaan integritas program dan layanan 
pertanian) merupakan program pembinaan bagi 
Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertanian 
untuk membangkitkan integritas dan mental sebagai 
aparatur negara khususnya di bidang pertanian. 
PROTANI merupakan program kerja dari Kementerian 
Pertanian tahun 2045 indonesia menuju lumbung 
pangan dunia.
 Di NTB sendiri, PROTANI memberikan bantuan 
kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan berupa 
bibit Padi, Jangung dan Kedelai. Bantuan diberikan 
k e p a d a 

Lombok Research Center 2019

Poktan/Gapoktan/LMDH/Koperasi/Asosiasi/Lembaga 
pemerintah atau lembaga non Pemerintah/Kelompok 
Usaha Bersama yang telah ditetapkan oleh PPK dan 
disahkan oleh KPA sebagai Pelaksana Kegiatan 
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2018 
dan yang menguasai lahan untuk melaksanakan 
budidaya. Tujuan diberikannya bantuan sendiri untuk 
Meningkatkan produktivitas dan produksi padi, 
jagung dan kedelai di NTB.

 Pemerintah dalam hal ini Kementerian 
Pertanian RI akan selalu mendampingi masyarakat 

dalam menjalankan program ini. Terlebih khusus 
untuk membantu NTB bangkit pasca gempa yang 
terjadi kerena para petani di NTB mengalami 
kerusakan lahan akibat gempa, sehingga kegiatan 
bertaninya tidak sebagus sebelumnya.

Kesimpulan
 Setelah menurunnya produktivitas dari sektor 
pertambangan, sektor pertanian bangkit menjadi 
solusi dari perekonomian masyarakat NTB mengingat 
besarnya kontribusi dari sektor pertanian untuk 
perekonomian daerah selama beberapa tahun. Untuk 
mendukung sektor pertanian semakin maju, 
pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan 
memberi bantuan kepada daerah-daerah yang 
memiliki potensi di sektor pertanian. NTB menjadi 
daerah khusus mengingat gempa yang melanda NTB. 
Pemerintah lebih mengutamakan 
perbaikan/pemberian fasilitas dan juga pemberian 
sosilisasi terhadap para petani.

Rekomendasi
 Perlunya perancangan terobosan baru untuk 
membantu tumbuhnya sektor pertanian di NTB. 
Terobosan seperti penerapan teknologi pertanian 
perlu dicoba oleh pemerintah. Saat ini ada beberapa 
penemuan terbaru dibidang pertanian, akan tetapi 
banyak masyarakat yang belum menggunakan 
teknologi tersebut dalam bertani. Hal ini disebabkan 
karena ketidaktahuan masyarakat akan teknologi dan 
mahalnya harga yang harus dibayar untuk penerapan 
teknologi tersebut. Terkait mahalnya fasilitas yang 
akan digunakan, pemerintah bisa memberi bantuan 
terhadap petani berupa subsidi alat ataupun transfer 
teknologi ke masyarakat.
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Pendahuluan
 NTB memiliki sumber daya alam yang sangat 
berlimpah, termasuk didalamnya sumber daya 
tambang seperti emas dan mineral-mineral lainnya. 
Potensi pertambangan mineral di NTB cukup besar. 
Setidaknya ada 60 lokasi potensi mineral logam yang 
tersebar di 23 Kawasan Andalan (KA) di Pulau 
Lombok, dan 25 lokasi di Pulau Sumbawa. Di pulau 
Lombok tersebar di dua lokasi di Kabupaten Lombok 
Timur, 6 lokasi di Kabupaten Lombok Tengah dan 15 
lokasi di Kabupaten Lombok Barat. Sementara di 
Pulau Sumbawa tersebar 11 lokasi di Kabupaten 
Sumbawa Barat, 14 lokasi di Kabupaten Sumbawa 5 
lokasi di Kabupaten Dompu serta 7 lokasi di 
Kabupaten Bima. Data dari Dinas Pertambangan dan 
Energi (Distemben) Provinsi NTB menyatakan bahwa 
potensi mineral yang dimiliki NTB khususnya mineral 

logam yang melimpah, menimbulkan minat investasi 
baik dari penanam modal asing maupun dalam 
negeri. Terdapat 76 izin pertambangan di NTB, antara 
lain dua Kontrak Karya, enam Kuasa Pertambangan 
dan 68 Izin Usaha Pertambangan. Dari 76 izin 
tersebut, lokasi pertambangannya tersebar 18 izin di 
kawasan andalan Lombok, 27 izin di kawasan andalan 
Sumbawa, dan 31 izin di kawasan andalan Bima 
(2016). Dengan masuknya banyak investor ke NTB 
tentu hal itu akan mendorong ekonomi daerah dan 
juga penyerapan tenaga kerja sehingga akan 
mengurangi kemiskinan. Akan tetapi tercatat sejak 
tahun 2017 sektor pertambangan di NTB mengalami 
kemunduran. Ditambah lagi dengan adanya musibah 
gempa yang melanda pada tahun 2018 semakin 
membuat keterpurukan dalam sektor tambang. 
Dengan mundurnya sektor pertambangan, 
pemerintah mulai melihat sektor lain untuk 

dikembangkan seperti sektor pertanian untuk 
menunjang pertumbuhan masyarakat NTB. 
Pemerintah mulai memberikan bantuan-bantuan 
terhadap masyarakat terkait dengan pengembangan 
sektor pertanian.

Permasalahan
 Kebijakan pemerintah yang memangkas kuota 
ekspor tambang membuat pertumbuhan ekonomi 
Nusa Tenggara Barat (NTB) di tahun 2017 hanya 
0,11%. Padahal, pertumbuhan ekonomi NTB di tahun 
2016 mencapai 5,82%. Selama ini, NTB sangat 
bergantung pada ekspor mineral tembaga. BPS 
mencatat, kinerja industri pertambangan di Indonesia 
memang melemah. Salah satu penyebabnya, 
penurunan kinerja PT. Freeport Indonesia di Papua 
Barat dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara di NTB. 
Lapangan usaha kategori pertambangan dan 
penggalian merupakan satu-satunya lapangan usaha 
yang mengalami penurunan sebesar minus 28,28 
persen pada awal tahun 2017. Penurunan produksi 
tembaga dan emas dari Freeport dan PT. Amman 
Mineral juga berpengaruh. Gempa yang terjadi tahun 
lalu di NTB, khusunya di Lombok juga menjadi salah 
satu faktor yang memukul mundur sektor 
pertambangan. Berdasarkan paparan di atas, penulis 
mengangkat permasalahan dan memfokuskan tulisan 
ini kepada, bagaimana upaya pemerintah NTB dalam 
meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui 
kebijakan PROTANI.

Pembahasan
 Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan 
sumber daya alam yang melimpah menjadi salah satu 
pendapatan daerah. Seringkali sumber daya alam 
menjadi modal awal pembangunan. Salah satu 
potensi SDA yang dimiliki oleh NTB adalah sektor 
pertambangan. Akan tetapi pada awal tahun 2017, 
pendapatan dan aktivitas sektor pertambangan di 
NTB mulai menurun. Menurunnya pendapatan dan 
aktivitas disektor pertambangan diperparah dengan 
kejadian gempa bumi yang melanda NTB pada tahun 
2018. Pada tanggal 6 Februari 2019, Badan Pusat 
Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi 
Indonesia sebesar 5,17 persen sepanjang tahun 2018. 
Pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan 
tertinggi sejak 4-5 tahun terakhir. Kemudian pada 

tanggal 7 Februari 2019 badan pusat statistik NTB 
merilis pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2018 
mengalami penurunan sebesar minus 4,56 persen. 
Adapun pertumbuhan ekonomi tanpa tambang bijih 
logam mengalami perlambatan dengan prsentase 
tumbuh hanya 3,08 persen sedangkan pada tahun 
2017 mampu mencapai angka 7,11 persen. Dengan 
semakin menurunya produktivitas pertambangan, 
pada tahun 2017, pemerintah mulai mendorong 
pertumbuhan di sektor pertanian karena 
perekonomian tidak bisa bertumpu hanya pada satu 
sektor. Sejak tahun 2017, dominasi tambang telah 
tergantikan oleh kategori lapangan usaha pertanian 
secara umum. Sumbangan kategori lapangan usaha 
pertambangan pada tahun 2017 mencapai 19,46 
persen, sedangkan untuk lapangan usaha pertanian 
berkontribusi sebesar 21,95 persen. Rekam jejak dari 
sektor pertanian menjadikan sektor pertanian 
menjadi sektor unggulan bagi pertumbuhan ekonomi 
NTB. Sektor pertanian secara konsisten memberikan 
kontribusi diatas 20 persen sejak tahun 2010 hingga 
tahun ini (2019) menjadi dua teratas dalam kontribusi 
ekonomi NTB. Pada tahun 2018 sektor pertanian 
menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 
sebesar 23,40 persen bagi perekonomian NTB. 
Pemerintah memilih sektor pertanian karena pondasi 
ekonomi berbasis pertanian terutama pada sektor 
tanaman pangan lebih mudah. Selain itu, sektor 
pertanian termasuk sumber daya alam yang dapat 
diperbaharui sehingga termasuk sektor ekonomi yang 
berpeluang besar terjaga keberlangsungannya di 
masa depan.
 Untuk mendukung sumber daya alam yang 
banyak di bidang pertanian, pemerintah 
mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya 
yakni Kegiatan Pembinaan Integritas Program dan 
Layanan Pertanian melalui PROTANI. PROTANI 
(kegiatan pembinaan integritas program dan layanan 
pertanian) merupakan program pembinaan bagi 
Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertanian 
untuk membangkitkan integritas dan mental sebagai 
aparatur negara khususnya di bidang pertanian. 
PROTANI merupakan program kerja dari Kementerian 
Pertanian tahun 2045 indonesia menuju lumbung 
pangan dunia.
 Di NTB sendiri, PROTANI memberikan bantuan 
kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan berupa 
bibit Padi, Jangung dan Kedelai. Bantuan diberikan 
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perekonomian daerah selama beberapa tahun. Untuk 
mendukung sektor pertanian semakin maju, 
pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan 
memberi bantuan kepada daerah-daerah yang 
memiliki potensi di sektor pertanian. NTB menjadi 
daerah khusus mengingat gempa yang melanda NTB. 
Pemerintah lebih mengutamakan 
perbaikan/pemberian fasilitas dan juga pemberian 
sosilisasi terhadap para petani.

Rekomendasi
 Perlunya perancangan terobosan baru untuk 
membantu tumbuhnya sektor pertanian di NTB. 
Terobosan seperti penerapan teknologi pertanian 
perlu dicoba oleh pemerintah. Saat ini ada beberapa 
penemuan terbaru dibidang pertanian, akan tetapi 
banyak masyarakat yang belum menggunakan 
teknologi tersebut dalam bertani. Hal ini disebabkan 
karena ketidaktahuan masyarakat akan teknologi dan 
mahalnya harga yang harus dibayar untuk penerapan 
teknologi tersebut. Terkait mahalnya fasilitas yang 
akan digunakan, pemerintah bisa memberi bantuan 
terhadap petani berupa subsidi alat ataupun transfer 
teknologi ke masyarakat.
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