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RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

( R L P P D) 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 

 

 

I. Pendahuluan 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. 

Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2020  merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 

Ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala 

Daerah mempunyai kewajiban untuk menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

masyarakat. Penyampaian RLPPD ini sekaligus juga untuk melaksanakan amanat pasal 22 Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019  tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Sesuai dengan amanat pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019  tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Ringkasan LPPD memuat a) capaian kinerja makro; b) ringkasan 

capaian urusan pelayanan dasar; c) hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 

sebelumnya; d) ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran  anggaran daerah; dan e) inovasi derah. 

Ringkasan LPPD dimaksudkan untuk menginformasikan kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah selama Tahun 2020 kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan tanggapan, saran dan 

kritik guna perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun-tahun 

mendatang.  

 Penjelasan Umum 

a. Undang-undang Pembentukan Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU)  Nomor 64 Tahun 1958 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) tanggal 14 Agustus 

1958. Pada awal pembentukannya, penyelenggaraan pemerintahan masih tumpang tindih, yaitu 

berdasarkan UU Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 dan UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Keadaan ini berlangsung sampai tanggal 17 Desember 1958, ditandai 

dengan terbentuknya Daerah Tingkat I NTB, yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir Provinsi NTB. 

b. Data Geografis Wilayah 

Secara geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak antara 08° 10’ - 09° 05’ Lintang Selatan dan 

115° 46’ - 119° 05’ Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut :  

 Sebelah Utara   : Laut Jawa dan Laut Flores.  

 Sebelah Timur   : Selat Sape, Provinsi Nusa Tenggara Timur.  

 Sebelah Selatan  : Samudera Hindia.  

 Sebelah Barat   : Selat Lombok, Provinsi Bali. 

Luas wilayah Provinsi NTB ± 49.312,24 Km2, terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok seluas ± 

4.738,70 Km2 (23,51%) dan Pulau Sumbawa seluas ± 15.414,50 Km2 (76,49%). Luas daratan ± 20.153,20 

km2 dan luas perairan laut ± 29.159,04km2.   

Di sekitar pulau tersebut terdapat  ± 278 pulau  dengan panjang garis pantai ± 2.333 Km. Dari 

jumlah pulau-pulau kecil tersebut, hanya 32 pulau  yang telah berpenghuni.  

Provinsi NTB dengan luas daratan 20.153,15  Km2 menyimpan  kekayaan dan keanekaragaman  

flora dan fauna. Nusa Tenggara Barat memiliki flora sebanyak 447 jenis pohon, 6 jenis rotan, 28 jenis 

liana, 55 jenis anggrek, 59 jenis paku-pakuan 

Sedangkan fauna sebanyak 206 jenis, 19 jenis mamalia, 20 jenis serangga, 8 jenis reptile, 5 

jenis amfibi dan 154 jenis burung, yang didominasi Babi hutan (Sus sp), Rusa  (Cervus  timorensis),  Ayam  

hutan  (Gallus  varius),  Biawak  (Varanus  salvator), Landak  (Hystrix  branchyura),  ular  phyton  (Phyton  

timorensis),  Kera  ekor  panjang (Macaca fascicularis)  dll. Fauna identitas provinsi NTB adalah rusa 

timor. Rusa timor sering juga disebut sebagai rusa jawa. Dalam bahasa Inggris, rusa timor mempunyai 

beberapa sebutan seperti Javan Rusa, Javan Deer, Rusa,Rusa Deer, dan Timor Deer. Sedangkan dalam 

bahasa latin (ilmiah) binatang ini disebut sebagai Cervus timorensis. 
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c. Wilayah Administrasi 

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, 117 kecamatan dan 1.143 

desa/kelurahan (terdiri dari 142 kelurahan dan 998 desa). Kabupaten Sumbawa memiliki kecamatan 

terbanyak yaitu 24 kecamatan, sedangkan kabupaten Lombok Timur memiliki wilayah administrasi 

desa/kelurahan terbanyak yaitu 254 desa/kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut  

d. Jumlah penduduk; 

Menurut Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil 

Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020, penduduk Provinsi NTB berjumlah sekitar 5.370.331 jiwa, jika 

dibanding dengan Jumlah penduduk tahun 2019 yang berjumlah  5.302.686 jiwa meningkat 67. 645 jiwa 

di tahun 2019. 

e. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan 

daerah selama periode satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) tahun 2020.  

Penyusunan program dan kegiatan dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 

Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan 

merupakan implementasi dari Peraturan Gubernur NTB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2020. 

APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah  Provinsi NTB 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun Anggaran 2020. Penyusunan APBD Provinsi NTB berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang 

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dari setiap urusan pemerintah daerah 

yang disertai dengan asumsi yang mendasar, namun pandemi wabah Covid-19 yang melanda seluruh 

dunia bahkan Indonesia dan khususnya Provinsi NTB berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat 

dan kondisi keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk itu Pemerintah Pusat 

segera mengamanatkan untuk melakukan Realokasi dan Refocusing yang dituangkan dalam Keputusan 

Bersama Antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor : 

177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta 

Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.  

Tindak lanjut dari Keputusan bersama tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan 

rasionalisasi belanja daerah, khususnya belanja barang dan jasa maupun belanja modal yang belum 

direalisasikan pada saat ditetapkannya keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri 

tersebut. Hasil rasionalisasi dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020 berupa penurunan 

target pendapatan daerah sebesar Rp.622.532.554.956,16 atau 10,98% dari target pendapatan pada 

APBD tahun anggaran 2020. Penurunan target pendapatan tersebut disebabkan karena pengurangan 

target Pendapatan Asli Daerah dan berkurangnya Pendapatan Transfer sesuai ketentuan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2020. Dalam Rangka Penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman 

yang membahayakan perekonomian nasional. Selain penurunan target pendapatan, pemerintah provinsi 

NTB juga melakukan rasionalisasi belanja daerah khususnya belanja langsung sebesar 

Rp.1.388.442.731.501,56. Rasionalisasi belanja daerah diarahkan penggunaannya untuk belanja tidak 

terduga dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 sebesar Rp. 926.964.481.706,28.  

Kemudian sesuai dengan Peraturan Gubernur No 36 tahun 2021 tanggal 31 Agustus tahun 2021 

PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat Laporan Realisasi Anggaran 

dan Pendapatan Belanja Daerah tahun 2020 bahwa Nilai Anggaran APBD tahun 2020 setelah perubahan 

sebesar Rp 5.550.409.199.835,65 dan realisasi Belanja sebesar 93,68 % atau sebesar Rp. 

5.199.504.575.008,00, Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi Rp 1.815.690.092.106,4 atau 91,73 % 
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dari besar Anggaran Rp. 1.979.279.325.434,02.  

Komponen belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung 

(BL). Realisasi belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp 5.199.504.575.008 atau 93,68% dari target 

yang ditetapkan sebesar Rp5.550.409.199.835,65 dengan rincian belanja Langsung sebesar             

Rp. 3.186.753.494.797 atau 96,21 % dari target Rp 3.312.276.659.912,77, sedangkan belanja tidak 

langsung seebsarr Rp 2.012.751.080.212 atau 89,93 % dari target sebesar Rp 2.238.132.539.922,88.  

 

f. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahn Daerah Provinsi NTB 

Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2020 terhadap 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2019 secara Virtual Meeting telah dilaksanakan 

pada tanggal 23 September 2020 dan telah disepakati berita acara hasil evaluasi terhadap LPPD Provinsi 

Nusa Tenggara Barat tahun 2020 dan validasi terhadap hasil EPPD Tim Daerah atas LPPD Kabupaten/Kota 

se-Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019. Meskipun Peringkat dan Status Kinerja Provinsi NTB belum 

dikeluarkan secara Nasional oleh Kementerian Dalam Negeri namun ada beberapa catatan penting 

catatan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi NTB yaitu sebagai berikut: 
 

Aspek Urusan Pemerintahan 

Pada aspek Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, secara umum data yang dibutuhkan 

mampu disediakan oleh Perangkat Daerah yang berkaitan secara langsung atas Indikator Kinerja Kunci. 

Selain itu, ada beberapa catatan lainnya sebagai berikut: 

1) Urusan Pendidikan 

Pada penyelenggaraan Urusan Pendidikan, masih terdapat catatan  yang perlu diperhatikan secara 

khusus dan ditingkatkan kinerjanya oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni Indikator 

Kinerja Kunci tentang Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam 

Pendidikan Menengah, Pendidik Pada Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah Yang Memiliki 

ijazah S1 dan Sertifikat Pendidikan masih di bawah 35 %. 

2) Urusan Kesehatan 

Pada penyelenggaraan Urusan Kesehatan, terdapat beberapa IKK yang capaian kinerjanya perlu 

ditingkatkan, diantaranya adalah IKK  tentang Rasio daya tampung rumah sakit rujukan, Persentase 

orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar hanya 34,60 %. 

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Pada penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdapat Indikator Kinerja 

Kunci yang perlu mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rumah 

Tangga Bersanitasi dan Rumah Tangga Pengguna air bersih. 

4) Urusan Trantibum Linmas 

Pada penyelenggaran urusan ini, terdapat 2 IKK yang capaian kinerjanya perlu ditingkatkan yakni 

Persentase Personil  Satpol PP berkualitas PPNS yang hanya 2,8 % 

5) Urusan Sosial 

Pada penyelenggaraan urusan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provnsi Nusa Tenggara 

Barat, terdapat sejumlah IKK yang perlu menjadi perhatian diiantaranya adalah Persentase 

penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, Persentase 

Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, Persentase lanjut usia terlantar 

yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, Persentase Gelandangan dan Pengemis yang 

terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. Nusa Tenggara Barat. 

6) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Pada penyelenggaraan Urusan ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus memperhatikan 

aspek Perlindungan Anak dan Perempuan dari tindak kekerasan. Hal ini dikarenakan secara jumlah 

kasus kekerasan yang menimpa anak diatas 255 dan 718 Jumlah perempuan yang mengalami 

kekerasan, walaupun dengan rasio kurang dari 1 anak yang menjadi korban kekerasan dari 10.000 

populasi anak dan perempuan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Perangkat Daerah 

terkait harus secara gencar dan massif dengan melakukan sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan 

kepada masyarakat untuk menjaga hak-hak anak dan perempuan dari tindak kekerasan. 

7) Urusan Lingkungan Hidup 

Pada Urusan Lingkungan Hidup terdapat Indikator Kinerja Kunci yang harus mendapatkan perhatian 

khusus dan ditingkatkan capaian kinerjanya oleh Gubernur yakni tentang Persentase pejabat 

pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan 
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PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi, dan Terlaksananya pengelolaan sampah di 

wilayah Provinsi. Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Secara Nasional selama 5 tahun terakhir pada Tahun 2014-2018 yaitu dapat diliat pada table  

PENETAPAN PERINGKAT DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
SECARA NASIONAL TAHUN 2014 - 2018 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
 

PROVINSI/KAB 
/KOTA 

2018 2017 2016 2015 2014 

SKOR STATUS PERINGKAT SKOR PERINGKAT SKOR PERINGKAT SKOR PERINGKAT SKOR 

NTB 3,0000 T 3 3,2048 10  2,9752  6 2.9079 8 2.7822 

 SUMBAWA 3,2871 ST 32 3,1974 46  3,3188  28 3.3144 32 3.2144 

LOMBOK TIMUR 3,2595 ST 85 3,0517 130  3,1056  108 3.0830 132 2.9223 

LOMBOK TENGAH 3,0479 ST 131 2,9647 117  3,1254  106 3.0894 102 3.0166 

SUMBAWA BARAT 2,9719 T 110 2,9944 156  3,0580  139 3.0100 187 2.7525 

LOMBOK UTARA 3,1217 ST 172 2,8970 155  3,0583  198 2.8893 183 2.7576 

BIMA 3,0791 ST 187 2,8718 139  3,0872  149 2.9904 144 2.8443 

DOMPU 2,9829 T 208 2,8470 204  2,9808  209 2.8622 188 2.7475 

LOMBOK BARAT  3,3633 ST 49 3,1345 25  3,3983  N/A  N/A  77  3.0840  

KOTA BIMA 3,2137 ST 28 3,1652 59  2,9954  44 3.0266 38 2.8716 

KOTA MATARAM 3,2354 ST 58 2,9623 37  3,1564  52 2.9642 44 2.8285 
 

II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 
 

Laporan capaian kinerja tersebut memuat data atau informasi kinerja urusan pemerintahan sesuai 

dengan Indikator Kinerja Kunci yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan nomor 13 tahun 2019 tentang Evaluasi dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan. Sumber informasi utama untuk data pendukung yang dituangkan dalam 

LPPD berasal dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan secara lengkap dapat di 

jelaskan sebagai berikut 

2.1 Capaian Kinerja Makro 

   Capaian kinerja makro yang merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 secara umum. Ada 6 

(enam) aspek capaian kinerja makro yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan 

pemerintah baik itu pemerintah pusat daerah maupun pihak swasta dan pihak lainnya yang juga terkait, 

seluruh indikator tersebut  capaiannya mengalami perubahan akibat adanya  Pandemi Covid-19 pada tahun 

2020 sangat berdampak pada menurunnya aspek kesejahteraan masyarakat secara garis besar dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

 

1. Indeks Pembangunan Manusia 

Indikator Indeks Pembangunan Manusia IPM Provinsi NTB mengalami peningkatan dari 68,14 poin 

di tahun 2019 menjadi 68,25 poin pada tahun 2020. IPM Provinsi NTB masih berada pada kategori capaian 

sedang. Pertumbuhan IPM NTB di tahun 2020 mencapai     0, 110 poin. Laju pertumbuhan IPM NTB tahun 

ini merupakan yang terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya .  

2. Angka Kemiskinan 

Ditengah masalah pandemi covid 19 yang tidak hanya melanda dunia, namun juga Indonesia lebih 

khusus provinsi NTB, sangat berpengaruh pada meningkatnya angka kemiskinan yaitu 0,35%, capaian 

kinerja indikatornya tahun 2020 14,23 % lebih besar dari tahun 2019 yang hanya 13,88 %. Berdasarkan 

data yang dirilis oleh BPS Provinsi NTB, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 

2020 tercatat sebesar 746.040 orang (14,23 %). Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Nusa 

Tenggara Barat sebesar 713.890 orang (13,97 %). Terlihat adanya kenaikan jumlah penduduk miskin di Nusa 

Tenggara Barat (NTB) mengalami peningkatan sejumlah 32.110 jiwa dari bulan Maret hingga September 

2020 atau meningkat 0,26 %. Pada September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat 

sebesar 389.600  orang atau 15,05 %, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 356.440  

orang atau 13,42 %.  
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3. Angka Pengangguran 

Permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 juga berimplikasi pada 

meningkatnya jumlah pengangguran tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 ialah  3,28 % meningkat 

menjadi 4,22 % di tahun 2020, perubahan pertumbuhan tingkat pengangguran meningkat 0,94, tapi 

permasalahan tersebut jelas tidak terlepas dari semakin sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan 

banyaknya perusahaan yang terpaksa mengurangi jumlah pekerja, tutupnya tempat-tempat usaha karena 

aturan protokol kesehatan yang terjadi selama Indonesia di landa pandemic covid 19.  

4. Pertumbuhan Ekonomi 

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sangat berdampak disemua aspek terutama menurunnya 

aspek kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi  dari 3,90 % di 

tahun 2019 mengalami kontraksi menjadi -0,64 %   di tahun 2020. Kondisi pandemic covid 19  jelas 

berdampak secara  global yang membuat ekonomi global, nasional, dan regional tertekan. Kontraksi 

terdalam terjadi pada kategori transportasi angkutan udara dan pergudangan dengan kontraksi    sebesar 

-50,97 %. Selanjutnya kategori penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi menjadi - 

41,78 ditahun 2020, akibat kondisi kontraksi tersebut tingkat capaian laju pertumbuhan ekonomi NTB 

mengalami penurunan 4,54 %. 

5. Pendapatan Per kapita Ketimpangan Pendapatan 

Indikator lainnya yang juga sangat penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah 

adalah dengan menghitung pendapatan regional per kapita.   Bila Pendapatan  regional ini dibagi dengan 

jumlah penduduk yang tinggal di provinsi NTB  maka akan menghasilkan pendapatan perkapita. Sesuai 

dengan data dari provinsi dalam angka yang dirilis BPS tahun 2020 , bahwa Produk Domestik Regional Bruto  

atas harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2020 provinsi NTB sebesar 133.521,76 miliar rupiah di 

bagi dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 5.320.092 jiwa, dan menghasilkan pendapatan 

perkapita sebesar 25.097.641 rupiah, lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan perkapita tahun 2019 

sebesar 26.116.827 rupiah. Perubahan tersebut mengalami penurunan sebesar  3,9%. 

6. Ketimpangan Pendapatan 

  Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk    Nusa Tenggara Barat yang 

diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,386. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,012 poin jika 

dibandingkan dengan Gini Ratio  September 2019 yang sebesar 0,374. Sementara itu jika dibandingkan 

dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,374, Gini Ratio September 2020 naik sebesar 0,012 

poin. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,405 mengalami kenaikan 

0,002 poin dibanding dengan Gini Ratio Maret 2020 dan naik sebesar 0,004 poin dibanding Gini 

Ratio September 2019 yang sebesar 0,401. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2020 tercatat 

sebesar 0,336, turun 0,001 poin dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,337, namun meningkat 

0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,333. Pada September 

2020, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 17,43 persen. 

Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci 

menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,11 persen yang artinya berada pada 

kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,97 

persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah. 

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

A. Urusan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

1. Pendidikan  

Menurut UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  urusan pendidikan adalah 

urusan wajib pelayanan dasar. Hakikat pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa. Tinggi rendahnya 

tingkat pendidikan penduduk dapat mempengaruhi dinamika perubahan ataupun kualitas kehidupan 

social, ekonomi penduduk suatu daerah. Pendidikan merupakan sarana untuk menyiapkan sumberdaya 

manusia bagi pembangunan. Pendidikan berperan pula dalam pengentasan kemiskinan dan memberikan 

ketrampilan kepada seluruh masyarakat untuk mencapai potensinya secara optimal.  

Dinas Pendidikan Provinsi NTB sesuai kewenangannya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) di bidang pendidikan. Untuk tahun 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat telah melakukan penerapan SPM dibidang pendidikan melalui pemberian buku tulis dan 

alat tulis bagi peserta didik tidak mampu dengan jumlah total penerima untuk semua jenjang baik SMA, 

SMK dan SLB yaitu sebanyak 31.283 orang yang terdiri dari SMA sebanyak 15.000 orang penerima, SMK 

15.000 Orang dan SLB sebanyak 1.283 orang. Selain pemberian buku dan alat tulis kepada peserta didik, 
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SPM bidang pendidikan juga memberikan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu (miskin) namun 

dengan keterbatasan APBD maka opsi lain yang dapat diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk menjamin 

keberlangsungan pendidikan anak usia sekolah usia 16  sampai dengan 18 tahun yang menjadi tanggung 

jawab pemerintah provinsi adalah dengan cara pembebasan Biaya BPP yang diberikan kepada 37.703 

peserta didik pada jenjang SMK, dan untuk jenjang SMA sebanyak 41.696 orang serta untuk jenjang SLB 

sebanyak 3.609 orang. 

Keberhasilan di bidang pendidikan pada Tahun  juga ditunjukkan pada  Tingkat partisipasi warga 

negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah   adalah 91,53 % capaian ini 

lebih tinggi dari tahun 2019 yang hanya 88,42 %, dan hampir mencapai 100 %, selain itu juga  Tingkat 

partisipasi  warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang  berpartisipasi dalam pendidikan 

khusus adalah 82,47 % , tingkat partisipasi tersebut lebih tinggi dari tahun 2019 yang hanya mencapai 

72,99 %. 

Berdasarkan data tersebut maka sudah terlihat bahwa masyarakat semakin peduli terhadap 

pentingnya pendidikan. 

 

2. KESEHATAN 

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan merupakan unsur wajib yang harus dilaksanakan dan 

menjadi hak masyarakat untuk mendapat hak-hak dasar terkait dengan pelayanan kesehatan. Berbagai 

indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan kesehatan tergambar dalam capaian indikator kinerja 

kunci outcome Dinas Kesehatan Provinsi NTB yaitu :  

1) Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan provinsi hanya mencapai 0,01 %, yaitu dari 5.370.331  jiwa 

penduduk provinsi NTB Jumlah daya tampung Rumah sakit Rujukan diseluruh provinsi adalah 607 

kamar  

2) Persentase Rumah Sakit  Rujukan Provinsi yang terakreditasi adalah 5,26 %, dari 38 Rumah sakit yang 

ada di seluruh Provinsi NTB, ada 2 Rumah sakit Rujukan  yang terakreditasi yaitu Rumah Sakit Umum 

Daerah Provinsi Manambai Sumbawa dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB 

3) Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau 

berpotensi bencana mencapai 100 %  yaitu sebanyak 27.730 penduduk yang terdampak krisis 

kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana seluruhnya  mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Selain itu juga Pemerintah menyiapkan 376 Pos kesehatan bagi Penduduk yang untuk terdampak 

krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi  bencana dan menyiapkan 940 tenaga kesehatan 

yang membantu penduduk dalam menghadapi krisis kesehatan akibat bencana. Bencana kesehatan 

dapat terjadi sewaktu-waktu, apalagi di tahun 2020 bencana kesehatan covid 19 masih menjadi 

bencana nasional yang harus serius yang dihadapi bersama dan masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui tentang bagaimanan cara yang tepat untuk menghadapinya, untuk itu adapun upaya 

Dinas Kesehatan Provinsi NTB dalam menanggulangi hal tersebut adalah dengan memberikan edukasi 

kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan, pada tahun 2020 ada 94 kegiatan edukasi 

pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal  di wilayah berpotensi bencana yang 

di laksanakan. 

4) Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar 

Biasa (KLB) provinsi NTB mencapai 100 % dari 4700 penduduk yang terdampak dan berisiko pada 

situasi KLB seluruhnya mendaptkan pelayanan kesehatan sesuai standar hal tersebut juga di dukung 

dengan ketersedian logistic kesehatan bagi penduduk dengan total nilai Rp. 575.789.652.  

5) Untuk menghadapi Kejadian Luar Biasa antar kabupaten/kota di Provinsi NTB adapun salah satu 

upaya yang dilakukan Dinas kesehatan Provinsi NTB yaitu melakukan kajian epidemiologi terhadap 

data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota, selama tahun 2020 telah 

dilaksanakan 10 kajian epidemiologi. 

 

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Evaluasi indikator kinerja kunci output dan outcome program unggulan pembangunan daerah 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

tahun 2020, sebagai berikut : 

Pekerjaan Umum 

1) Konservasi Sumber Daya Air 

Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi pada tahun 2020 

mencapai 73,61 % dari 58.105 ha Luas Daerah irigasi kewenangan provinsi 42.772 ha Luas irigasi  yang 
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dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan maupun dioperasi serta dipelihara. Persentase 

panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik 52,46 % dan Persentase panjang jaringan irigasi 

sekunder dalam kondisi baik 9 %. 

Selama tahun 2020 tidak ada kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Provinsi 

NTB terkait Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota 

terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas 

kabupaten/kota,  karena kebutuhan terhadap pemenuhan air minum curah melalui Sistem Penyediaan 

Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan penyediaan layanannya dilakukan oleh pelaksana penyelenggara 

SPAM berbasis institusi dengan bentuk kelembagaan BUMD dan/atau UPTD yang ada di kabupaten/kota, 

namun dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Provinsi NTB tetap menjadi fasilitator 

Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota mencapai 100%, tersusun dan ditetapkannya 

JAKSTRADA Provinsi juga mencapai 100%.  Jumlah BUMD  atau UPTD provinsi penyelenggaran SPAM ada 

8 BUMD dan semuanya diberikan izin untuk penyelanggaraan SPAM 

2) Pembangunan Jalan 

Kemantapan Jalan kewenangan Provinsi masih di angka 80,38% dibandingkan tahun 2019  

80,28 %, Jalan provinsi dengan total panjang 1.484,43 Km dengan panjang jalan yang sudah Hotmix 

sebesar 1193,261 km, meskipun belum ada perubahan yang signifikan, namun  ada Panjang jalan yang 

ditingkatkan struktur/fungsinya 15,96 km dan Panjang jalan yang dipelihara 1138,9 km selama tahun 

2020 akibat pandemi covid 19 banyak sektor pembangunan yang terhambat namun upaya perbaikan 

kondisi kemantapan jalan tetap dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. 

3) Tenaga kerja konstruksi  

Dalam mendukung pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentunya 

diperlukan tenaga kerja yang yang terlatih dan memiliki komptensi yang diakui secara nasional maupun 

internasional, ada 1277 Orang Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli dari 10.186 

Orang Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi. Kemudian untuk meningkatkan 

keahlian maupun kompetensi tenaga kerja konstruksi tersebut dilaksanakan Pelatihan Tenaga Ahli 

Konstruksi sebanyak 20 kali pelatihan selama tahun 2020, dan untuk memantau terselenggaranya Sistem 

Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir disediakan 

aplikasi online yang terintegrasi di seluruh kabupaten/kota Tersedianya Data dan informasi hasil 

pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha 

dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 

Penataan Ruang 

 Untuk mewujudkan peningkatan kualitas penataan ruang kawasan strategis provinsi diperlukan 

tertib penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang telah dilakukan pembinaan 

kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga 

konsistensi antara rencana Tata Ruang dan implementasi. 

 

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN 

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang 

diselenggarakan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB dan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi NTB pada tahun 2020 memiliki beberapa program prioritas dan indikator 

kinerja kunci output dan outcome dapat diuraikan sebagai berikur : 

 

1) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Korban Bencana 

Sejak terjadinya gempa besar yang melanda pulau Lombok dan sekitarnya di Provinsi NTB  

tahun 2018, Pemerintah telah banyak melakukan upaya membangun kembali rumah-rumah warga 

pasca gempa melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, sedikit-demi sedikit sampai dengan 

tahun 2020, rencana dapat diselesaikan meskipun pada pengerjaannya tetap menghadapi kendala 

apalagi di tahun 2019 seluruh Indonesia lebih khusus provinsi NTB kembali diterpa Pandemi covid 

19, dampaknya anggaran untuk pembangunan kembali rumah korban bencana tersebut mengalami 

refocussing anggaran.  

Yang dimaksud dengan rumah korban bencana yang telah ditangani meliputi : a. Rehabilitasi 

rumah bagi korban bencana; b. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana; c. 

Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana; d. Bantuan akses rumah sewa layak 

huni bagi korban bencana; e. Kriteria pemberian penerima layanan dan kualitas layanan dapat 
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melihat peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan kriteria tersebut pada tahun 2020 

Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni adalah 76,63%, 

angka tersebut menunjukan bahwa ada 69.587 Unit rumah korban bencana yang ditangani tahun 

2020 dari 90.803 Jumlah total rencana unit  rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 

2020, sedangkan menurut data BPBD Jumlah seluruh rumah yang terkena bencana alam adalah 

96.657, Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya ada 

494 unit rumah, Jumlah rumah yang telah direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 39.992 unit 

rumah, Jumlah rumah yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi 29.655 unit rumah. 

 

2) Relokasi rumah warga akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi 

penyediaan rumah yang layak huni  

Selama tahun 2020 tidak ada warga negara yang terkena relokasi akibat program 

Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, namun 

ada 7.827 rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah 

layak huni dan 135.947 rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan 

rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM.  

3) Kawasan Kumuh  

Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2011 adalah penataan dan 

peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh, lebih lanjut ditegaskan di dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 yang dimaksudkan Perumahan dan Kawasan permukiman adalah 

satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan 

kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem 

pembiayaan, serta peran masyarakat. 

Sementara itu Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas 

fungsi sebagai tempat hunian sedangkan Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak 

huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas 

bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sehingga dirasakan perlu dilakukan 

pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk 

mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk 

menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman dan dilakukan melalui 

pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. 

Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan 

penetapan lokasi. Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui proses 

pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat 

selanjutnya penetapan lokasi ditetapkan oleh bupati/walikota.  Tahap selanjutnya adalah kesesuaian 

terhadap standar teknis berupa a) bangunan gedung; b) jalan lingkungan; c) penyediaan air minum; 

d) drainase lingkungan; e) pengelolaan air limbah,  f) pengelolaan persampahan dan g. proteksi 

kebakaran. 

Luas kawasan kumuh di NTB berdasarkan SK Bupati/walikta se NTB adalah  401,99 Ha yang 

tersebar di 10 kabupaten/kota sedangkan capaian penataan kawasan kumuh tahun 2020 baru baru 

mencapai 23, 63 % dengan luas 95,03 Ha di seluruh kawasan kumuh kabupaten/kota Se-NTB. 

4) Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU 

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman baik perkotaan maupun 

perdesaan yang dilengkapi dengan Prasarana, Srarana dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya 

pemenuhan rumah yang layak huni yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan 

(Pengembang/Developer). Di tahun 2020 capain kinerja satuan perumahan yang sedang dibangun 

terfasilitasi PSU bari mencapai 0,08 %, artinya ada 1258 unit perumahan yang sedang di babgun, 

terfasilitasi PSU dari 1.435.647 unit rumah. 
 

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

Untuk  Urusan  Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 di 

Provinsi NTB dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Prov. NTB memiliki indikator 

kinerja kunci output dan outcome sebagai berikut ; 

1) Gangguan Ketentaraman dan Ketertiban umum  

Selama tahun 2020 tidak banyak Pengaduan masyarakat yang menyebabkan gangguan ketentraman 

dan ketertiban umum, itu dikarenakan adanya pemberlakuan protokol kesehatan akibat pandemi 

covid 19, namun sesuai dengan data dari SATPOLPP ada sekitar 10 kasus pengaduan dan pelanggaran 
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yang semuanya dapat tertangani dengan baik mencapai 100 % penyelesaian, selain tingginya 

kesadaran masyarakat yang langsung melaporkan kasus tersebut di bantu juga dengan respon yang 

cepat dari petugas satpol pp, dengan berbagai pendekatan yang dilakukan oleh SATPOL PP Provinsi 

NTB, pengaduan masyarakat juga dimudahkan dengan tersediannya media pengaduan antara lain, 

Media Sosial Satpolpp Provinsi NTB berupa Facebook, melalui NTB Care dan Lapak Pengaduan PPID 

Satpol PP Provinsi NTB. 

2) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan 

Penegakan Perda atau Perkada yang dilakukan atas terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang 

memuat sanksi mencapai 25,71 % ditahun 2020,  Ada 9 Peraturan Daerah dan Kepala Daerah yang 

ditegakkan dari 35 Peraturan Daerah dan Kepala Daerah yang telah ditetapkan, Kegiatan sosialisasi 

dan pengawasan rutin dalam penegakan perda/perkada juga dilakukan,kewenangan penegakan Perda 

diberikan kepada PPNS pada SatpolPP Provinsi NTB yang berjumlah 3 orang yang telah tersertifikasi.  

  

6. SOSIAL 

Indikator kinerja daerah yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan sosial sesuai dengan 

RPJMD 2019-2023 adalah Cakupan Penduduk Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial dan Prosentase 

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani.  Penanganan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan melalui 2 (dua) sistem yaitu sistem dalam 

panti dan sistem luar panti. Sistem dalam panti dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

yaitu Panti Sosial, dimana UPTD Dinas Sosial ada 8 (delapan) Panti Sosial milik pemerintah daerah yang 

menangani permasalahan anak, permalasahan lansia dan permasalah penyakit sosial lainnya seperti tuna 

sosial, gelandangan pengemis dan eks psikotik. Sistem dalam panti ini didukung oleh anggaran APBD 

Provinsi dapat di uraikan sebagai berikut : 

1) Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti pada Panti 

“ Mutmainah” Selebung Lombong tengah 

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan 

fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi 

dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan 

efektif dengan masarakakat lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kehadiran Pemerintah dalam 

memenuhi kebutuhan dasar, menyediakan tempat tinggal, memelihara, mengurus dan merawat 

sangat penting bagi keberlangsungan hidup penyandang disabilitas tersebut,  Menurut data Dinas 

Sosial ada 597 Populasi pennyandang disabilitas  yang membutuhkan rehabilitasi dasar di dalam 

panti, namun sejauh ini ada 100 orang penyandang disabilitas yang  terlantar, yang telah dipenuhi 

kebutuhan dasarnya  oleh pemerintah didalam panti ini menunjukan capaiann kinerjanya mencapai 

16,75 %. Panti “ Mutmainah” Selebung  di Lombong tengah memiliki 27 Asrama  dengan 3 orang 

tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti, selain itu ada 9 buah alat bantu kesehatan  yang 

disediakan juga 13 jenis perbekalan kesehatan yang di butuhkan.  

Selain memberikan alat bantu di dalam panti, dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial 

kepada penyandang disabilitas, Dinas Sosial Provinsi NTB juga memberikan bantuan sosial diluar 

panti yang diserahkan kepada masyarakat / penyandang disabilitas berupa kursi roda dewasa, kursi 

roda anak, tongkat ketiak dan tongkat tuan netra, dengan harapan agar penyandang disabilitas 

dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. 

2) Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti  

Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti adalah 0,32 %, 

sebanyak 74404 anak terlantar yang terdata di provinsi, ada 237 anak terlantar yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya di dalam panti yang tersebar di 3 tempat dan dapat di uraikan sebagai berikut  

a. Panti “PSSA Generasi Harapan Mataram” di Kota mataram 

Jumlah anak pada Panti PSSA Generasi HArapan bertempat di Kota Mataram dalah 80 orang dan 

telah menerima paket permakanan sesuai dengan standar gizi, dan paket sandang  dalam  panti. 

Seluruh anak  terlantar t e r s e b u t  j u g a  yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan 

Kesehatan dasar. 

Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses  4 kamar, 18 paket bimbingan fisik, mental, 

spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti. Selain itu untuk membantu pelayanan 

kesehatan di sediakan 2 orang tenaga perawat serta perbekalan kesehatan 38 jenis obat-obatan 

dan untuk memberikan pelayanan dalam kehidupan sosial di dalam panti juga ada 2 pekerja 

sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial.  
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b. Panti “PSBR “ Karya Mandiri ” di Lombok Barat 

Jumlah anak pada Panti “PSBR “ Karya Mandiri ” di Lombok Barat adalah 60 orang dan telah 

menerima paket permakanan sesuai dengan standar gizi, dan paket sandang  dalam  panti. 

Seperti halnya panti anak terlantar lainnya seluruh anak  terlantar t e r s e b u t  j u g a  yang 

mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar. 

Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses  8 kamar, 24 paket paket peralatan kesehatan 

Selain itu untuk membantu pelayanan kesehatan Selain itu untuk membantu pelayanan 

kesehatan di sediakan 2 orang tenaga perawat serta perbekalan kesehatan 38 jenis obat-obatan. 

c. Panti “PSPPSA Sasambo Matupa Selat Narmada Lombok Barat 

Jumlah anak pada “PSPPSA Sasambo Matupa Selat Narmada Lombok Barat adalah 97 orang dan 

telah menerima paket permakanan sesuai dengan standar gizi, dan paket sandang  dalam  panti. 

Seluruh anak  terlantar t e r s e b u t  j u g a  yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan 

Kesehatan dasar. 

Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses  9 kamar, 11 paket bimbingan fisik, mental, 

spiritual dan sosial dan 15  paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di 

dalam panti. Selain itu untuk membantu kehidupan sehari-hari  kesehatan di sediakan 2 orang   

pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan social di dalam panti. 

3)  Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti 

Capaian Kinerja Persentase Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti adalah 

0,26 %, dari 49.626 Jumlah lanjut usia yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti 

baru 130 orang lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya oleh pemerintah dapat di 

rincikan sebagai berikut : 

a. Panti Sosial Lanjut Usia Mandalika di Kota Mataram 

Jumlah lanjut usia  didalam panti adalah 80 orang dan telah menerima paket permakanan sesuai 

dengan standar gizi, dan paket sandang  dalam  panti.  

Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses  8 unit asrama, 8 paket bimbingan fisik, mental, 

spiritual dan sosial dan 18 alat bantu, 24 jenis obat-obatan disediakan di dalam panti. Selain itu 

untuk seluruh Lanjut usia menerima pelayanan kesehatan dasar dengan di bantu  oleh 5 orang 

perawat, dan juga di bantu oleh 3 orang pekerja social professional/tenaga kesejahteraan social 

Dari 80 orang lanjut usia ada 46 orang  yang  difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam 

panti 

b. Panti “Sosial Lanjut Usia Meci Angi “di Kota Bima 

Jumlah lanjut usia  didalam panti adalah 50 orang dan telah menerima paket permakanan sesuai 

dengan standar gizi, dan paket sandang  dalam  panti.  

Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses  8 unit asrama, 8 paket bimbingan fisik, mental, 

spiritual dan sosial, 3 pakte  bimbingan kehidupan sehari-hari, serta 26 alat bantu dan juga obat-

obatan. Selain itu untuk seluruh Lanjut usia menerima pelayanan kesehatan dasar dengan di 

bantu  oleh 1 orang dokter dan 6 orang perawat. Dari 50 orang lanjut usia ada 49 orang  yang  

difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam panti artinya mencapai 100 %. 

4) Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 

Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti PSBK 

“ Madani” Aikmal di Lombok Timur mencapai 79,78 %, dengan Jumlah gelandangan dan pengemis 

yang terpenuhi kebutuhan dasar  di dalam panti adalah 75 orang dari 94 total gelandangan dan 

pengemis yang membutuhkan rehabilitasi.  

Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Madani memberikan pelayanan, pembinaan keterampilan bagi 

gelandangan dan pengemis dengan dengan penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 75 orang 

dalam 1 angkatan. PSBK pada Tahun 2020 tidak dapat memenuhi target dikarenakan adanya 

Pandemik Covid 19 sehingga hanya dapat memberikan pelayanan dan perlindungan selam 1 

angkatan (1 semester). 

5) Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial 

Pada tahun 2020 Dinas Sosial Provinsi NTB memberikan bantuan kepada korban bencana seperti 

banjir, kebakaran dan putting beliung dengan memberikan bantuan Buffer Stock bencana alam 

diantaranya bantuan peralatan evakuasi, bantuan permakanan, bantuan paket sandang dan paket 

keluarga, Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat 

dan setelah tanggap darurat bencana provinsi mencapai 79,37 %, dari 6.150 orang korban bencana 

alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan social pada saat atau setelah 
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tanggap darurat, Dinas Sosial Provinsi NTB telah memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada 

4.697 orang, berupa paket sandang dan makanan, 4445 paket permakanan bagi usia rentan, dengan 

di dibantu 492 orang pekerja social professional/tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan 

social yang tersedia korban bencana juga menerima pelayanan dukungan psikososial. 

  

B. URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

1. TENAGA KERJA 

Indikator kinerja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang urusan tenaga kerja Tahun 2020 

diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB bersama 3 (tiga) UPTD, yaitu BLK 

NTB, Balai Pengawasan Pulau Lombok, dan Balai Pengawasan Pulau Sumbawa dapat di uraikan sebagi 

berikut : 

1) Penyusunan Rencana Kerja 

Rencana tenaga kerja adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja yang memuat perkiraan dan 

rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja serta neraca dan program 

ketenagakerjaan, 10 kabupaten/kota se NTB telah menyusun rencana tenaga kerja, Persentase 

kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja mencapai 100 %.  

2) Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi adalah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi 

kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terakreditasi yang menerangkan bahwa 

seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia. Pandemi covid 19 yang melanda hampir seluruh Indonesia mengakibatkan 

banyaknya pengangguran, untuk provinsi NTB selama tahun 2020 tercatat ada 84.516 orang 

pengangguran dan dari jumlah tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya menyediakan 

kegiatan pelatihan yang di ikuti oleh 592 orang peserta pelatihan seperti program PBK dengan 

kualifikasi KKNI/okupasi. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/okupasi mencapai 

100 %, dari 592 orang peserta pelatihan yang lulus ada 427 orang lulusan atau 72,12 % yang telah 

mendapatkan pekerjaan. Selain itu juga ada 94 orang yang mengikuti uji kompetensi dan 64 orang lulus 

atau 67 % bersertifikat kompetensi.  

Untuk mengasah keterampilan dan kompetensi para tenaga kerja agar siap bekerja di lapangan ada 

banyak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang di dirikan di Provinsi NTB yang telah terakreditasi sebanyak 

104 LPK terakredutasi dari 315 jumlah seluruh LPK yang terdata di Provinsi NTB atau 33,01 %.  

3) Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode 

tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun 

atas dasar harga konstan. PDRB Harga Konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk 

barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar, Tingkat 

Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi NTB tahun 2020 sebesar  Rp. 3.620.757.886 dari 93269,13 

(miliar)besar PDRB  harga konstan dengan total jumlah tenaga kerja 2.575.956 orang.  Persentase 

perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas tenaga kerja  sebesar 5,65 % atau 

dari 6040 perusahan di tahun 2020 ada 341 perusahaan yang menerapkan program peningkatan 

produktifitas tenaga kerja.  

4) Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur 

Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 41,44 %, dari 6040 perusahaan ada 

2503 perusahan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan perusahaan tersebut telah 

mendaftar  Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online. Perusahaan yang telah memiliki 

Peraturan Perusahaan (PP) ada 1981 perusahaan atau 32,39 %, Perusahaan yang telah memiliki PKB 

pada tahun 2020 sebanyak 192 dari 220 perusahaan yang memiliki serikat pekerta/serikat buruh atau 

80 %, dari jumlah tersebut total Anggota Serikat Perkerja/ Serikat Buruh di perusahaan sesuai yang 

tercantum dalam formulir pendaftaran PKB adalah 24.064. Perusahaan yang sudah terdaftar  sebagai 

Peserta BPJS Ketenagakerjaan 5854 perusahana di Provinsi NTB. 

5) Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar 

kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebesar 7,7%, atau 6236 pencari 

kerja (pencaker) yang ditempatkan dari 807897 daftar pencari kerja, penempatan tenaga kerja 

tersesebut dilakukan melalui informasi pasar kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan 

(SISNAKER). Selian itu juga 90 orang yang diberikan persetujuan penempatan tenaga Kerja Antar Daerah 

(AKAD) yang diberikan oleh DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. Keberhasilan lain yang 

dilakukan pemerintah adalah memberikan fasilitas kepulan gan untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 1278 orang atau 100 % dan menyediakan 1 pos pelayanan 
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keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/tenaga kerja Indonesia (TKI). 

 

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

Capaian kinerja pembangunan daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

diukur dengan indikator kinerji kunci outcome dan output sebagai berikut : 

Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja APBD sebesar 0,15 %, dapat dijelaskan bahwa 

Anggaran Responsif Gender (ARG) sebesar 8.777.069.125 dari Total APBD Provinsi NTB sebesar 

5.550.409.199.835,7. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang responsif terhadap 

kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 

Kasus tindak kekerasan terhadap anak selama tahun 2020 mencapai 2,6 % dari 1.853.227 jumlah 

anak usia kurang dari 18 tahun ada 482 yang mengalami kekerasan,  ada peningkatan dibandingkan dari 

tahun 2019 yaitu hanya 1,4 %. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana terus melakukan berbagai upaya salah satunya menyediakan lembaga 

layanan anak.  

Kasus tindak kekerasan tidak hanya terjadi pada anak namun juga  terhadap perempuan dan pada 

tahun 2019 sebesar 1,54 % yaitu dari 2.651.710 Jumlah penduduk perempuan sebanyak ada 409 kasus 

kekerasan, kemudian menurun menjadi 1,34 % di tahun 2020 atau darI 2.694.626 penduduk perempuan 

ada 363 kasus kekerasan. Beberapa tahun terakhir semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 

yang dilaporkan dapat tertangani. Melalui Peraturan Gubernur NTB Nomor 90 tahun 2019 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana teknis Dinas Lingkup Provinsi NTB, pada tahun 2020 telah diresmikan Unit 

Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) yang mempunyai tugas dan fungsi 

melakukan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dirujuk dari 

kabupaten/kota. Selain itu, melalui APBD perubahan untuk penanganan perempuan dan anak korban 

kekerasan, telah didirikan shelter/rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten 

Sumbawa dan Kabupaten Bima. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah Provinsi NTB dalam 

upaya mencegah, menangani dan menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk 

menurunkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilakukan koordinasi dengan 

Kab/Kota, Aparat Penegak Hukum, perangkat daerah terkait, UPTPPA, Desa/kelurahan, lembaga swadaya 

masyarakat dan pihak lainnya. 

Upaya untuk meminimalkan permasalahan kekerasan terhadap anak oleh pemerintah Provinsi 

NTB antara lain: 

1) Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak kepada pemangku 

kepentingan, lembaga dan masyarakat melalui berbagai media dan kesempatan yang ada. 

2) Mengaktifkan Forum Koordinasi Program, Lembaga dan Layanan yang ditetapkan dalam Peraturan 

Gubernur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak, sebagai komitmen dalam melaksanakan 

program perlindungan anak secara terpadu dan terintegrasi. 

3) Secara aktif melakukan jalinan komunikasi dan konsultasi dengan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk mendapatkan dukungan program dan 

finansial bagi pelaksanaan kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara BaratPembentukan UPTD PPA. 

 

3. PANGAN  

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan Tahun 2020 diselenggarakan oleh Dinas 

Ketahanan Pangan dan UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, dengan indikator kinerja 

outcomenya adalah Ketersediaan cadangan pangan Provinsi NTB tahun 2020 mencapai 9,89 %, jumlah 

cadangan pangan yang tersedian 61, 579 ton beras/pahan pangan lainnya dari jumlah kebutuhan 

pangan provinsi 622,25 ton. Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi merupakan salah 

satu upaya untuk pengamanan produksi beras nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim 

sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2011. Dalam Inpres tersebut, 

khususnya Diktum kedua point (i) dinyatakan bahwa Kementerian Pertanian mendapatkan mandat 

untuk memperkuat cadangan gabah/beras pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pada tahun 

2020 melalui alokasi Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diadakan pengadaaan 

Cadangan Pangan Pemerintah sebesar 30 ton beras, namun cadangan pangan tersebut langsung 

disalurkan dalam rangka meminimalisir dampak Pandemik COVID-19. 

 

4. PERTANAHAN 

Pandemi covid 19 telah banyak memberikan dampak bagi pembangunan di Provinsi NTB, 

khususnya pada urusan pertanahan, anggaran yang telah di alokasikan untuk pemanfaatan tanah yang 
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sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi tanah untuk kepentingan umum mendapat 

refocussing anggaran, dan berdasarkan data realisasi izin sektor pertanahan pada DInas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu tidak ada  pengadaan tanah untuk kepentingan umum selama tahun  2020. 

 

5. LINGKUNGAN HIDUP  

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan 

kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkungan dan periode tertentu. Indikator 

yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan 

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan komposisi 30 % IKA, 30 % IKU dan 40 % IKTL.  Indekst Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi NTB adalah 70,82  

Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan sedangkan izin 

PPLH (perlindungan dan pengelol 

Izin lingkungan hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 

kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan 

yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia. Ketaatan penanggung jawab 

usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

Provinsi mencapai 100 % atau dari 5 penanggungjawab usaha atau kegiatan yang melanggar izin 

lingkungan dan izin PPLH diterbitkan pemerintah provinsi seluruhnya dilakukan pemeriksaan. Sepanjang 

tahun 2020 ada 217 Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah 

provinsi dan semua usulan permohonan telah teregistrasi atau mencapai 100 %, kemudian Penanganan 

pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah 

provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota ada 14 pengaduan 

dan semuanya tertangani mencapai 100 %. 

 

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah daerah dengan daya dukung sumber daya alam yang sangat 

terbatas, Oleh karenanya, daya dukung faktor demografis atau aspek kependudukan harus menjadi 

perhatian penting. Potensi penduduk perlu dioptimalkan  agar daya dukung alam yang terbatas dapat 

dikelola dengan sebaik-baiknya.  

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar. 

Persoalan kependudukan yang dihadapi NTB sangatlah kompleks, karena selain masalah kuantitas juga 

dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk, terutama bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan 

pemerataan ekonomi. Contoh yang paling jelas adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 

Nusa Tenggara Barat, jika dibandingkan dengan IPM Provinsi lain.  

Data penduduk Provinsi NTB berjumlah sekitar 5.370.331 jiwa, jika dibanding dengan Jumlah penduduk 

tahun 2019 yang berjumlah  5.302.686 jiwa meningkat 67. 645 jiwa di tahun 2020. Penyajian data 

kependudukan skala Provinsi dilakukan dalam 2 tahap yaitu semester I dan semester II dan itu mencapai 

100 % dengan rincian data jumlah penduduk yang wajib KTP berjumlah 3,774,490 orang, dari jumlah 

tersebut penduduk yang telah melakukan perekaman sebanyak  3,684,469 orang atau atau rata – rata 

persentase perekaman di 10 kabupaten/kota se – NTB sebesar 98,85%, masih terdapat 90,021 orang 

penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP. Sedangkan dari 3,684,469 orang yang telah melakukan 

perekaman, 3,792,345 orang atau 102,93% yang telah dilakukan pencetakan e-KTP 10 Kabupaten/kota telajh 

di fasilitasi dalam pelaksanaan administrasi Induk kependudukan dalam 1 tahun. 

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD 

Dukcapil) bertanggung jawab untuk menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator 

kinerja kunci output dan outcome sebagai berikut : 

Pengentasan desa tertinggal  sebesar 35 %, atau dari  80 desa tertinggal, ada yang memenuhi    

kriteria desa berkembang per tahun 2020 sebAnyak 28 desa. Jumlah desa yang melakukan kerja sama 

antar desa tahun 2020 sebAnyak 81 desa lembaga kemasyarakatan. Keberhasilan lainnya ialah peningkatan 

status desa mandiri ada 87 Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria  desa mandiri pertahun 

berdasarkan Indeks Desa Mandiri per tahun 2020 dari 572 desa berkembang atau sebesar 15,21 %. 

Lembaga Adat yang terbentuk dan aktif adalah salah satu indikator program prioritas yang digunakan 
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untuk mengukur kinerja DPMPD Dukcapil Provinsi NTB. Lembaga Adat merupakan lembaga yang 

menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan 

berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Berdasarkan pencapaian sampai dengan akhir Desember 

2020, jumlah lembaga adat yang telah terbentuk sebanyak 779 lembaga adat dari 1.150 desa/kelurahan di 

NTB (67,74%), kemudian tercatat 7 lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan 

diberdayakan, ada 114 lembaga yang mengalami peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan 

lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.  

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, DPMPD Dukcapil Provinsi NTB berperan melalui 

program Pemberdayaan BUMDes dimana program ini merupakan salah satu prioritasnya. Program ini 

dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan modal. BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh 

atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang 

berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dimaksudkan untuk menampung 

seluruh kegiatan masyarakat di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan 

atau kerjasama antar desa. Dari 1.005 desa yang ada di NTB, sampai tahun 2020 telah terbentuk 984 

BUMDes aktif. 

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  

Laju Pertumbuhan penduduk untuk tahun 2020 sebesar 1,82 %, masuk kategori pertumbuhan 

penduduk sedang. Meskipun masuk kategori pertumbuhan penduduk sedang, namun apabila 

pertumbuhan penduduk ini tidak dikendalikan maka akan memberikan dampak bagi pembangunan. 

Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi 

maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk. Dampak ledakan penduduk antara lain semakin 

tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial lainnya. Faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya ledakan penduduk adalah : 

1. Tingkat kematian yang menurun. 

2. Tingkat kelahiran yang tinggi ( berdasarkan data NAsional  Angka kelahiran Total (TFR) Provinsi NTB 2,5  

3. Adanya pernikahan usia dini. Pernikahan dini dapat menyebabkan ledakan penduduk karena nantinya 

akan turut meningkatkan jumlah kelahiran, terutama jika program keluarga berencana belum berjalan 

maksimal.  

Permasalahan ledakan penduduk ini tentu harus segera diatasi supaya kelak tidak menimbulkan 

masalah di kemudian hari. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi ledakan penduduk adalah 

sebagai berikut: 

1. Melaksanakan program KB 

2. Menggalakkan program transmigrasi 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia  

4. Memperluas lapangan kerja 

Upaya pengendalian penduduk dan pelaksanaan KB yang telah dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi NTB melalui DP3AP2KB antara lain melalui program pengembangan posyandu Bina Keluarga 

Balita. Melalui program ini telah diupayakan pembentukan BKB holistic integrative untuk mendukung 

peningkatan ketahanan keluarga. Bimbingan teknis tentang pendewasaan usia perkawinan bagi tenaga 

pendidik diberikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi tenaga pendidik dan 

masyarakat akan dampak negative dari pernikahan usia dini. Pemanfaatan posyandu yang sudah ada di 

masyarakat ditingkatkan fungsinya, tidak saja menjadi posyandu yang melayani ibu hamil dan balita 

namun juga melayani remaja dan lansia sehingga fungsi posyandu menjadi posyandu keluargadan juga 

dilakukan sosialisasi. 

Upaya lain juga dilakukan  melalui program pengendalian penduduk  cara sosialisasi Pemakaian 

kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/m CPR), keberhasilan yang di capai adalah 

sekitar 74,42 % Pasangan Usia Subur telah memakai Konmtasepsi Modern, atau dari 1.082.587 Jumlah 

pasangan USia Subur ada sekitar 805.683 yang menjadi peserta KB aktif modern. Disisi lain kebutuhan 

ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih ada sebesar 12,55 %. Fasilitas Kesehatan juga 

disediakan  ada 200 Fasilitas Kesehatan  yang siap melayani KB MKJP dari 205 total keseluruhan Fasilitas 

kesehatan yang tersedia atau sebesar 97,56 %. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok 

Kerja KKBPK yang efektif ada 28,13 %, pelayanan KB Pasca Persalinan setelah persalinan sampai dengan 

kurun waktu 42 hari sebesar  29,73 %. 
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Selain membantu memberikan sosialisasi pemahanan ber-KB kepada masyarakat untuk 

mencegah tingginya angka kelahiran, pemerintah juga membantu kesertaan KB keluarga Penerima 

Bantuan Iuran (PBI)  yang mencapai 75,04 % 

 

9. PERHUBUNGAN  

Berdasarkan RPJMD 2019-2023, Dinas Perhubungan merupakan salah satu perangkat daerah 

pendukung dalam pencapaian Indeks Aksesibilitas yang merupakan indikator Tujuan Misi I NTB Tangguh 

dan Mantap, dengan Indikator Kinerja Kuncia dalah Persentase Konektivitas Provinsi NTB sebesar 94,9 %.  

Angkutan Laut   

Jumlah realisasi rute angkutan laut baru pada tahun 2020 sebanyak 4 rute. Rute – rute tersebut 

merupakan rute yang digunakan untuk operasinal angkutan pelayaran rakyat (pelra) yang  ditujukan untuk 

meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah daerah yang sulit dijangkau dan memiliki demand 

yang kecil. Secara spesifik total rute angkutan laut di NTB sampai dengan akhir tahun 2020 dapat dilihat 

pada  

Angkutan Darat 

Pada Tahun 2020, jumlah rute angkutan darat baru yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

sebanyak 7 rute.  Rute – rute tersebut terdiri atas 6 rute angkutan perintis dan 1 rute angkutan khusus 

difabel. Pembukaan 6 rute angkutan perintis ini ditunjukan untuk operasional angkutan Perintis KSPN 

(Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) yang menghubungkan daerahterpencil dan tertinggal atau daerah 

yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntukan. Sedangkan 

pembukaan 1 rute angkutan khusus difabel ditunjukan untuk operasional Bus Disabilitas NTB Gemilang 

yang ramah difabel. 

V/c Rasio di jalan Provinsi NTB adalah  sebesar 0,35 %. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu 

lintas untuk jaringan jalan provinsi 44,59%. 

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  

Yang dimaksud dengan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah 

layanan publik berbasis elektronik yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, 

pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, 

jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya 

yang prosesnya saling terhubung dan menyatu ke dalam beberapa layanan Sistem Pelayanan Berbasis 

Elektronik (SPBE) lainnya ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE. 

Tahun 2020 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang terhubung 

dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB  

hanya 1 yaitu Dinas Kominfotik itu sendiri, karena hampir seluruh OPD telah memiliki akses internet 

masing-masing, sedangkan capaian perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau 

menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebanyak 15 OPD dari 

total 46 OPD di Lingkup Provinsi NTB atau sebesar 32,61 %. Layanan Publik yang diselenggarakan secara 

online dan terintegrasi ada 10 layanan Publik atau sebesar 9,43 % antara lain :  NTB Care, PPID, Sistem 

Pengadaan secara Elektronik, E-Samsat, Pemanfaatn Aset Daerah, Perizinan Terpadu, Informasi Kerjasama 

Daerah, Portal Data Statistik Sektoral, Penerimaan Siswa Baru, E- Commerce UMKM dari 104 Layanan 

Publik yang tersedia pada 46 OPD. Kemudian ada 9 kegiatan (event) atau 100 %, perangkat daerah dan 

pelayanan publik yang  dimanfaatkan secara  daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain 

Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang 

Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, dan ada 45 OPD atau 97,82 % perangkat daerah  

yang  memiliki portal dan situs web yang sesuai standar. 

Masyarakat adalah sasaran utama penyebaran informasi publik oleh Pemerintah, sehingga 

Pemerintah selalu mengupayakan informasi publik mengenai Laporan Penyelenggaraan Kinerja 

Pemerintahan Daerah yang memuat kebijakan, program-program pembangunan, Realisasi dan evaluasi 

penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, di Provinsi NTB 

3.938.082 jumlah penduduk yang berumur 17 tahun ke atas telah menjadi Sasaran penyebaranan 

informasi publik tersebut  atau sebesar 100 % tercapai. Dengan dibantu oleh 201 komunitas 

masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan 

pemerintah dan pemerintah provinsi melalui konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah 

dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) 
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11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 
 

Koperasi 

 Jumlah koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 4.218 

koperasi. Dan terbentuk 223 Koperasi di tahun 2020. Pemerintah melakukan pembubaran koperasi apabila 

Koperasi dikategorikan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan salah satunya jika koperasi tersebut 

tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) lebih dari 3 tahun berturut-turut dan sudah tidak memiliki 

kegiatan usaha, Pemerintah dalam tahun 2020 tidak melakukan pembubaran koperasi. Menurut Peraturan 

Menteri KUKM Nomor 23/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) 

Terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi, yang dikategorikan sebagai koperasi aktif 

adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan 

(RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Persentase koperasi aktif tahun 

2020 sebanyak 59,25 % (2.499 unit koperasi). Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, 

volume usaha dan asset di tahun 2020 adalah 57 atau sebesar 25,56 %.  

Beberapa upaya telah di lakukan pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kualitas Koperasi, usaha kecil 

dan menengah agar mampu mandiri antara lain sebagai berikut : 

1) Fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah 

kabupaten/ kota sebanyak 10 penerbitan izin usaha simpan pinjam yang telah dilaporan di tahun 2020 

atau sebesar 4,48%.  

2) Pelatihan bagi Anggota Koperasi dengan Wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota yang di ikuti 

oleh 60 orang perwakilan koperasi dari kabupaten/kota.  

3) Dukungan Fasiltas pembiayaan untuk 70 koperasi  atau sebesar 31,39 %. 

4) Dukungan Fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk 16 koperasi atau sebesar 6,73 %. 

 

Usaha Kecil dan Menengah  

Menurut aturan Menteri Koperasi UMKM usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha kecil 

yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUM) atau mendapatkan 

NIB (Nomor Induk Berusaha), tahun  2020 ada 228 usaha kecil yang meningkat menjadi wisarusaha dari 8296 

jumlah seluruh usaha kecil atau sebesar 2,75 %. Dari jumlah tersebut ada 148 usaha kecil menjalin kemitraan 

atau 1,78 %.  

Selain itu juga pemerintah memberikan dukungan lewat berbagai program antara lain : 

1) Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi terhadap 45 Usaha kecil dari 8251 Usaha Kecil yang belum memiliki 

standard dan sertifikasi produk atau 0,55 % 

2) Fasilitasi Pemasaran diberikan kepada 27 usaha kecil atau sebesar 0,33 % dari total 8269 usaha kecil yang 

belum mendapatkan fasilitasi pemasaran 

3) Fasilitasi Pelatihan terhadap 360 usaha kecil atau sebesar 4,34 % 

4) Pendampingan kelembagaan dan usaha untuk 486 usaha kecil atau sebesar 5,86 % 

  

12. PENANAMAN MODAL  

Capaian nilai realisasi investasi tahun 2020 mengalami peningkatan 5,23 %. jika dibandingkan dengan 

tahun 2019 sebesar Rp. 10.023.792.916.210 menjadi Rp. 11.600.614.960.406 mengalami peningkatan jumlah 

nilai realisasi investasi sebesar Rp.576.822.044.196, angka tersebut terbilang masih jauh dari target sesuai 

dengan revisi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat  yang juga menyesuaikan  target BKPMRI sehingga mulai 

tahun 2020 terjadi perubahan target nilai realisasi investasi ditetapkan sebesar 11,574 milyar. Belum tercapainya 

taerget tersebut dikarenakan adanya  bencana alam gempa bumi dan disusul dengan bencana non alam covid 

sejak tahun 2018 sampai dengan 2020. 

Investasi atau penanaman modal dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Perkembangan investasi PMDN dan PMA Provinsi 

NTB tahun 2018-2020, sebagaimana tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

 



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB Tahun 2020  17 

 
 

Tabel  Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB 

Tahun 2018 - 2020 

TAHUN 
JENIS INVESTASI (RUPIAH) TOTAL 

(RUPIAH) PMDN PMA 

2018 11.863.726.122.754 75,18% 3.917.628.581.179 24,82% 15.781.354.703.933 

2019 5.699.178.997.403 56,85% 4.324.613.918.807 43,14% 10.023.792.916.210 

2020 7.117.434.218.089 61,36% 4.483.180.742.308 38,64% 11.600.614.960.406 

  Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB, 2020 

Kontribusi  Sektor Pertambangan, Sektor Ketenagalistrikan dan Perhubungan menduduki tiga besar 

realisasi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 baik itu PMDN/PMA. Sektor Pertambangan/Energi 

atau Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp.4.824 Milyar; posisi kedua Sektor 

Ketenagalistrikan sebesar Rp.2.560 Milyar; disusul sektor Perhubungan sebesar Rp.1.547 Milyar; Dibandingkan 

periode yang sama tahun 2019 (Januari - Desember), realisasi investasi tertinggi tercatat pada Sektor 

Pertambangan/Energi/Listrik/ Energi atau Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi tertinggi sebesar 

Rp.4.824 milyar; disusul posisi kedua Sektor Ketenaglistrikan sebesar Rp.2.560 milyar. 

DPM dan PTSP Provinsi NTB khususnya di Layanan Perizinan, sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 telah 

menggunaakan aplikasi dan terus dikembangkan baik yang merupakan produk dari OPD daerah maupun dari 

pusat, dimana  saat ini aplikasi yang digunakan adalah OSS (online single Submision). Aplikasi ini lebih 

memberikan kemudahan kepada pengusaha/investor untuk membuat izin usaha investasinya di daerah. Dengan 

sistem tersebut pengusaha diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (registrasi) perusahaannya pada 

aplikasi OSS dengan membuat NIB (Nomor Induk Berusaha). Kelebihan aplikasi ini adalah mampu memberikan 

kepastian waktu proses penyelesaian setiap jenis perizinan yang ada pada OSS yang dilaksanakan sesuai dengan 

standar perizinan. Tahun 2020 sebanyak 3869 Jumlah perizinanan dan non perizinan yang diterbitkan oleh DPM 

dan PTSP Provinsi NTB dari 3887 Permohonan izin yang terbagi dalam beberapa izin, pada Sektor ESDM dan LHK 

sebanyak 406 izin Sektor Ekonomi, Sosial, Kemasyarakatan: 3389 dan Sektor Penanaman Modal, Infrastruktur 

dan Perhubungan sebanyak 74 izin. Permohonan Izin dan no perizinan ynag tidak diterbitkan sebnayak 18, 

permohonan tidak di proses (17) karena tidak ada pertek dan berkas tidak lengkap. 

13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

Tahun 2020, Jumlah pemuda Provinsi NTB  yang menjadi wirausaha sejumlah 200 orang dari total 

penduduk Pemuda yang berjumlah 1.290.057 jiwa. Untuk meningkatkan potensi wirausaha bagi para pemuda 

di berikan beberapa program oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi NTB yaitu memberikan kegiatan 

pelatihan kewirausahaan bagi pemuda diikuti oleh 100 peserta yang terbagi dalam 2 angkatan, peserta 

pelatihan berasal dari 10 Kabupaten/Kota se-NTB masing-masing 10 orang yang tergabung dalam wirausaha 

pemula. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan, wawasan dan keterampilan kepada 

wirausaha pemula untuk meningkatkan kemandirian, kapasitas, kompetensi profesional dan daya saing 

wirausaha muda. Hasil yang dicapai pada kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda adalah: 1) 

Meningkatnya wawasan para pemuda dalam dunia usaha 2) Meningkatkan penghasilan pemuda dalam 

menjalankan usaha produktif; 3) Munculnya kelompok-kelompok wirausaha pemula. 

Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda dan memiliki keanggotaan, 

kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

sedangkan Organisasi sosial kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat 

secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Kondisi 

kepemudaan secara nasional tidak jauh berbeda dengan kondisi kepemudaan di Provinis NTB. Perkembangan 

penduduk di NTB menunjukkan bahwa sekitar 2025-2030 NTB akan mengalami fenomena kependudukan yang 

disebut bonus demografi, yaitu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (pemuda) jauh melebih usia 

non produktif (usia anak dan lanjut usia). Kondisi ini akan menjadi malapetaka apabila tidak dipersiapkan 

dengan baik. Dan sebaliknya menjadi sebuah potensi luar biasa apabila usia produktif (kaum muda) ini 

dipersiapkan baik secara fisik (kesehatannya) dan secara intelektual (keilmuannya) serta akhlak (imannya). 

Melihat hal tersebut maka sisi intelektual dapat mulai dibangun melalui membangun kepeloporan kaum muda. 

Kepeloporan pemuda dituntut untuk dapat melakukan terobosan-terobosan yang dapat memberikan 
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kontribusi bagi bangsa negara dan bagi dirinya sendiri. Pengembangan kepeloporan tahun 2020 ini difokuskan 

pada 5 bidang kepeloporan pemuda yaitu: 1) Pendidikan; 2) Agama, Sosial dan  Budaya ; 3) Pengelolaan 

Sumberdaya Alam Lingkungan dan Pariwisata; 4) Pangan; 5) Inovasi Teknologi. Adapun Partisipasi pemuda 

dalam organisasi kepemudaan  dan organisasi sosial juga sangat diperhitungan meskipun baru sebesar 0,15 % 

atau dari 1.290.057 Jumlah pemuda di Provinsi NTB sebnyak 2350 telah menjadi anggota aktif pada organisasi 

kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat. Memberikan pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, 

kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda terhadap 71 orang pemuda.  

Pandemi covid 19 menyebabkan banyak kegiatan atau event yang dilaksanakan selama tahun 2020 

tertunda, namun ada juga beberapa event yang berhasil dilaksanakan dan meraih prestasi sebanyak 80 

medali. 
 

14. STATISTIK 

Berdasarkan Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Permendagri Nomor 70 tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) mendasari pelaksanaan program unggulan Satu Data 

NTB. Satu Data NTB adalah salah satu program unggulan dari pemerintah Provinsi NTB dan juga merupakan 

tindak lanjut dari program pemerintah pusat terkait dengan Satu Data Indonesia, yang dalam hal ini bertujuan 

untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan Data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan 

pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoprable. Satu Data memiliki tiga prinsip utama 

yaitu, satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data. Dengan demikian, pemanfaatan data 

pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk 

pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.  

Ketersediaan data dan informasi pembangunan yang valid, lengkap, akurat serta terintegrasi, menjadi 

salah satu instrument penting dalam mencapai sebuah pemerintahan yang terbuka dan informatif. Dengan 

terwujudnya Satu Data NTB diharapkan data statistik sektoral yang ada di tiap OPD mudah diakses oleh semua 

pihak yang berkepentingan. Sejumlah kegiatan telah dilakukan oleh Bidang Statistik Dinas Kominfotik NTB 

meliputi tahap pengumpulan, verifikasi, validasi, dan pengunggahan data ke dalam portal Satu Data NTB, dari 

seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah provinsi NTB telah terkumpul sejumlah 919 

(94,26 %) jenis data. Persentase tersebut belum mencapai angka 100 % disebabkan karena masih terdapat 

beberapa OPD yang masih belum mengkoordinasikan dan memverifikasi jenis data tertentu dengan 

kabupaten/kota terkait. Seluruh OPD juga menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan 

pembangunan daerah. 

Sementara jumlah jenis data yang sudah terpublikasi ke Portal Satu Data NTB sejumlah 782 (85,09%) jenis 

data. Persentase jenis data yang sudah dipublikasi kedalam portal Satu Data NTB juga lebih kecil dibandingkan 

dengan data yang sudah terkumpul karena beberapa jenis data yang sudah dikumpulkan, masih memerlukan 

verifikasi dari produsen data/atau OPD terkait. Guna percepatan pelaksanaan Satu Data NTB, Pada Tahun 2020, 

Dinas Kominfotik melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

1. Pengunggahan data-data sektoral yang ada kedalam Portal Satu Data NTB oleh masing-masing pengentry 

data pada setiap OPD. 

2. Verifikasi dataset yang sudah diunggah OPD kedalam Portal oleh tim bidang statistik. 

3. Mempublikasi dataset yang telah terverifikasi. 

4. Terbentuknya laporan Satu Data NTB Tahun 2020. 

5. Penyusunan tiga buku yang terbagi dalam: 

- Penyusunan buku data Gizi Buruk. 

- Penyusunan buku statistic sektoral bidang sosial. 

- Penyusunan statistic sebaran area Blank Spot di Provinsi NTB 

6. Untuk rapat Konsolidasi Satu data NTB serta penyusunan Buku Statistik Sektoral Bidang Ekonomi ditiadakan 

atau tidak bisa dilaksanakan, dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19. 

 

15. PERSANDIAN 

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara yang 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara, yang teknisnya diatur melalui Peraturan Kepala Lembaga 

Sandi Negara Nomor7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 

Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Kepala LembagaSandi 
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Negara Nomor 7 Tahun 2017, Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang 

dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara 

sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.  

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagai bagian dari Dinas Komunikasi Informatika dan 

Statistik (Kominfotik) NTB berupaya terus meningkatkan Indeks Kematangan Keamanan Informasi melalui 

Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian dengan mendorong dan membantu 

organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah NTB agar dapat membentuk dan menggunakan sebuah 

sistem otentikasi dokumen di OPD masing-masing.  

Ikhtiar lain yang turut dilakukan oleh Dinas Kominfotik NTB dalam meningkatkan tingkat keamanan 

informasi dan data center provinsi NTB adalah Pemasangan “honey pot” pada data center milik Pemprov NTB, 

guna mencegah serangan siber pada data center Provinsi NTB dan mulai membangun komunikasi jaringan intra 

pemerintah lingkup pemprov NTB serta melakukan MoU dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) tentang tanda 

tangan digital dalam mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pengimplementasian 

tanda tangan elektronik terkait otentikasi dokumen pada tahun 2020 ini, sudah terlaksana pada 26 perangkat 

daerah.  

Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-

prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik 

yang ada pada pemerintah daerah, system Elektronik tersebut meliputi : sistem informasi, website, mail server, 

e-office, e-perizinan, e-procurement, simda dan lain-lain, dari contoh tersebut seluruh OPD di Lingkup 

Pemerintah Provinsi NTB telah menerapkan Sistem Elektronik berbasis SMKI mencapai       100 %.  

Keberhasilan lainnya NTB terpilih menjadi salah satu provinsi yang dinilai telah memiliki pedoman tata 

kelola, komitmen dan potensi SDM yang cukup tersedia. Walhasil penilaian dari Badan Siber Sandi Negara 

(BSSN) untuk tahun 2020, menempatkan Provinsi NTB berada pada Level III dari target Level II. Terlampauinya 

target sasaran meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan system pemerintahan 

berbasis elektronik pada tahun 2020 dengan Level III dari target II, antara lain dipengaruhi oleh dokumen tata 

kelola terkait persandian, keamanan informasi yang sudah terpenuhi, adanya penambahan perlengkapan 

informasi pada data center milik Pemerintah Daerah Provinsi NTB serta terbentuknya kelembagaan CSIRT di 

Provinsi NTB. 

Terdapat tiga layanan NTB Prov-CSIRT, yakni: 

a. Layanan Reaktif, yang terdiri dari layanan pemberian peringatan terkait dengan laporan insiden siber, 

kemudian Layanan penanggulangan dan pemulihan insiden serta layanan penanganan kerawanan dan 

layanan penanganan artifak,  

b. Layanan Proaktif, diantaranya adalah pemberitahuan hasil pengamatan terkait dengan ancaman baru 

serta layanan Security Assessment dan layanan Security Audit, dan 

c. Layanan Peningkatan Kesiapan Penanganan Siber, diantaranya adalah layanan konsultasi, pembangunan 

kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber dan pembinaan terkait kesiapan penanggulangan 

serta pemulihan insiden.  

 

16. KEBUDAYAAN  

Kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dieksekusi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi NTB bersama dengan UPTD Museum NTB dan UPTD Taman Budaya Provinsi NTB telah menampakkan 

hasil yang cukup memuaskan diketahui bahwa cakupan cagar budaya yang direvitalisasi tahun 2020 sebesar 

17,74 %, meskipun ada Cakupan cagar budaya yang seharusnya direvitalisasi belum mencapai target karena 

alokasi dana untuk kegiatan tersebut dilakukan refocusing anggaran akibat pandemic Covid 19 ini. Adapun 

upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB tahun 2020 dalam rangka Revitalisasi Cagar 

Budaya adalah : 

- Melakukan inventarisasi Cagar Budaya (situs) untuk mengetahui kondisi fisik di lapangan; 

- Setelah melakukan inventarisasi Cagar Budaya maka selanjutnya dilakukan pengolahan data; 

- Kemudian setelah pengolahan data selesai, maka akan diterbitkan kepada Lembaga Pendidikan. 

Pada tahun 2020, UPTD Taman Budaya Provinsi NTB sebagai salah satu penyelenggara pembangunan 

kebudayaan, telah menyelenggarakan sebanyak event terbuka maupun tertutup bagi wisatawan mancanegara 
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maupun domestik. Nilai-nilai seni budaya diperkenalkan kepada masyarakat melalui pergelaran dan pameran 

tetap, apresiasi film nasional, gelar seni pelajar, pergelaran musik kreatif dan beberapa event-event lain.  

Pada Museum Negeri Provinsi NTB, kunjungan masyarakat dan wisatawan untuk pada tahun 2020 

mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu dari jumlah 

pengunjung sebanyak 90.533 orang tahun 2019 berkurang menjadi 9.388 orang pada tahun 2020 atau menurun 

sebanyak 89,63 persen dari jumlah kunjungan tahun lalu. Hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid 19, yang 

mana ada anjuran dari pemerintah untuk menjauhi kerumunan. 

17. PERPUSTAKAAN 

Perkembangan teknologi informasi memiliki dampak yang cukup signifikan di segala bidang kehidupan, tak 

terkecuali di bidang pustaka. Pada saat ini banyak dijumpai Perpustakaan Digital yang merupakan salah satu 

alternatif yang dapat dilakukan perpustakaan untuk meningkatkan layanan perpustakaannya. Karena dengan 

sistem digital ini, perpustakaan dapat memformat informasi yang tersedia dari format tercetak menjadi format 

elektronis atau digital. Hal ini merupakan jawaban bagi pengguna yang menginginkan informasi yang terkemas 

secara singkat, padat dan akurat. Idealnya, setiap perpustakaan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi 

untuk mendukung pengelolaan koleksi perpustakaan. 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB yang merupakan perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan perpustakaan terus mengikuti perkembangan dalam pengelolaan perpustakaan 

berbasis digital. Hal ini dapat diketahui Persentase Bahan Pustaka Berbasis Digital Secara umum mencapai  

100%. Walaupun ada beberapa kegiatan lain yang tidak bisa dilaksanakan karena terjadinya pandemi COVID-19 

yang berdampak langsung pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk mendukung pengelolaam 

perpustakaan nernasis digital Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB juga melaksanakan program dan 

kegiatan lainnya seperti Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka/Karya Cetak dan Karya Rekam sebanyak 

301 Judul, Digitalisasi Bahan Pustaka/Alih Media Koleksi Perpustakaan, melakukan 2 kegiatana Publikasi dan 

sosialisasi minat dan budaya baca. 

Dalam rangka menarik minat dan budaya baca masyarakat telah dilakukan berbagai cara dan strategi, hal 

ini terlihat dari angka kunjungan ke Perpustakaan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan angka kunjungan yang disebabkan pandemi COVID-19, dari 

1.064.186 orang pengunjung di tahun 2019 turun drastis menjadi 446.490 di tahun 2020, ini karena pelayanan 

untuk perpustakaan sempat ditutup selama hampir 6 bulan. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat 

dilasanakan seperti perpustakaan keliling, gelar buku baca santai, dan story telling.  

18. KEARSIPAN 

Arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau 

peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 

politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara.  Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seiring dengan berjalannya setiap organisasi yang 

ada di suatu lingkungan pemerintah daerah, maka arsip yang tercipta semakin bertambah setiap saat.  Arsip 

sebagai bukti pertanggungjawaban dan bukti hukum harus dikelola dengan manajemen yang baik. 

Menurut Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB tahun 2020 Tingkat ketersediaan arsip 

sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional di provinsi NTB 

mencapai 65,75 %,  dan sejauh ini tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban 

setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik 

dan kesejahteraan rakyat baru mencapai 19,75 %. Perhitungan tersebut di dukung dengan ketersediaan arsip 

aktif, arsip inaktif dan arsip statis yang dikelola dengan manajemen yang baik. 

 

C. URUSAN PILIHAN 

1. KELAUTAN PERIKANAN 

Produksi Perikanan 

Capaian produksi perikanan pada tahun 2020 sebesar 1.133.788,47 ton yang terdiri dari Produksi 

Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap dari 10 kab/kota (ton). Produksi perikanan budidaya tahun 2020 

sebesar 907.017 ton sedangkan produksi perikanan tangkap sebesar 226.771,47  ton, angka tersebut lebih 

rendah dari Produksi Perikanan Tahun   2019 sebanyak 1.368.849 ton.  
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Produksi perikanan tahun 2020 menurun disebabkan oleh dampak pandemik Covid-19 yang telah 

berlangsung sepanjang tahun 2020, dimana sektor kelautan dan perikanan menerima dampak secara tidak 

langsung dari ketidakstabilan sektor ekonomi akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemik Covid 19. Krisis 

ekonomi menyebabkan daya beli masyarakat menurun yang berdampak pada menurunnya permintaan pasar 

terhadap produk kelautan dan perikanan, disamping kendala pengiriman produk kelautan dan perikanan ke 

dalam maupun ke luar negeri akibat pemberlakuan lockdown di beberapa daerah atau negara lainnya. Selain 

itu, dampak krisis ekonomi menyebabkan menurunnya nilai jual hasil tangkapan nelayan akibat over supplai 

dibanding demand. Oleh sebab itu pelaku usaha baik pembudidaya maupun nelayan membatasi aktivitas 

budidaya dan penangkapannya. 

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB untuk mengurangi dampak 

lemahnya daya beli masyarakat melalui: 

1) Kegiatan Jaring Pengaman Sosial memberikan bantuan paket sembako berbahan baku ikan berupa ikan 

kering, abon ikan dan garam beryodium.  

2) PMTAS yaitu pemberian makanan tambahan berbahan baku ikan yang diperuntukkan untuk ibu hamil, ibu 

menyusui dan balita berupa abon ikan, bakso ikan, kerupuk amplang di 400 posyandu tersebar di 

Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB. 

Pada Produksi Perikanan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkan 

kuantitas dan kualitas produksi perikanan yaitu : 

1) Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap, seperti kapal, mesin dan alat tangkap; 

2) Revitalisasi dan Pemulihan stok ikan melalui pembangunan rumah ikan di beberapa lokasi yang disinyalir 

menurun produktivitas perairannya; 

3) Optimalisasi pelayanan operasional pelabuhan perikanan; 

4) Fasilitasi dan kemudahan dalam mengurus perizinan bagi nelayan. Pada tahun 2020 izin perikanan tangkap 

yang terbit sebanyak 613 izin, terdiri dari SIPI 203 izin, SIKPI 98 izin, SIUP 71 izin dan SIPI Andon 186 izin. 

Melalui penyediaan dan perbaikan sarana prasarana berupa paket bantuan penangkapan ikan maupun 

budidaya perikanan kepada masyarakat Produksi Perikanan Tangkap menghimbau kepada masyarakat untuk 

lebih selektif dalam penangkapan ikan dengan mempergunakan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan, 

dengan target hasil tangkapan adalah jenis ikan ekonomis tinggi seperti ikan tuna, jenis ikan karang dan pelagis 

besar. Jika dilihat trend produksi penangkapan ikan dari tahun ketahun terhadap beberapa jenis ikan ini terus 

meningkat. Dengan dilakukan seleksi terhadap penangkapan ikan ini akan sangat menguntungkan nelayan, 

karena hasil tangkapan lebih tinggi nilai ekonomisnya disamping kualitas dan kuantitasnya.  

 

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir 

Disisi lain ada program pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir menjadi fokus pelaksanaan kegiatan 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan  

masyarakat pesisir dan masyarakat lingkar hutan. Penetapan lokasi desa miskin sesuai dengan Keputusan  

Gubernur NTB Nomor : 400 – 234 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Program Kegiatan 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi NTB Tahun 2019 dan Perencanaan Tahun 2020.  

menetapkan Lokasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai salah satu upaya dalam 

percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB Tahun 2020. Pemberdayaan masyarakat pesisir 

terhadap 140 kelompok masyarakat pesisir dari total 2.193 kelompok. Pemberdayaan masyarakat pesisir ini 

juga dilakukan dengan adanya kolaborasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat berupa pemberian 

bantuan/hibah berupa sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, sarana dan prasarana pengolahan dan 

pemasaran, alat penangkapan ikan bantuan dari KKP dan rumah tunnel garam bagi petambak garam. 

 

Pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan berkelanjutan 

Cakupan wilayah perairan dan pesisir yang terkelola secara berkelanjutan didukung melalui kegiatan 

Pelestarian dan Pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya 

Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan didukung oleh 3 (tiga) Cabang 

Dinas Kelautan yang  telah dibagi menjadi 3 (tiga) Wilayah yaitu Wilayah Pulau Lombok,  Sumbawa – Sumbawa 

Barat, dan Bima – Dompu melalui kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah, selain itu juga 

aktif melakukan kegiatan Pengawasan di 3 (tiga) Wilayah tersebut.   

Pada tahun 2020 Untuk akselerasi pencapaian target luasan kawasan konservasi perairan di Provinsi  

NTB, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB mendapatkan dukungan dan fasilitas dari NGO Wildlife 

Conservation Society (WCS) dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) sebagai perpanjangan 

tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk melakukan kegiatan penyusunan zonasi dan penyusunan 

rencana pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi Daerah. 

Angka Komsumsi Ikan 
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Angka konsumsi ikan yang dirilis terakhir adalah tahun 2019 sebesar 49,52 Kg/Kap/tahun meningkat 

29,63% dibandingkan tahun 2018 sebesar 38,20 Kg/Kap/Tahun. Sedangkan capaian AKI tahun 2020 akan dirilis 

paling lambat bulan September 2021. Capaian AKI 49,52 Kg/Kap/Tahun masih rendah jika dibandingkan dengan 

capaian angka konsumsi ikan nasional yang mencapai angka 54,50 Kg/Kap/Tahun 

 

2.  PARIWISATA 

1) Angka kunjungan wisatawan yang data berkunjung ke NTB 

Angka kunjungan wisatawan ke NTB pada tahun 2020 menurun drastis sebagai dampak dari pandemic 

Covid-19. Wisatawan yang berkunjung ke NTB tercatat sebesar 400.595 orang terdiri dari 360.613 

wisatawan nusantara dan 39,982 wisatawan mancanegara turun sangat jauh dari tahun 2019 sebesar 

3.076.352 orang. Diantara penyebabnya adalah pemberlakuan pembatasan perjalanan oleh negara asal 

wisatawan menuju Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan 

dalam dan luar negeri penguatan promosi, penataan destinasi, penguuatan kelembagaan pengelola 

destinasi dan sertifikasi CHSE untuk meyakinkan wisatawan bahwa daerah kita siap dan aman untuk 

dikunjungi.  

2) Desa wisata yang dikembangkan (target 99 desa) 

Desa wisata adalah suatu daerah tujuan wisata, di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas penunjang 

dan kemudahan akses. Semuanya disajikan menyatu dengan tata cara dan tradisi warga desa. Telah 

ditetapkan SK Gubernur NTB Nomor 050.13-366 tahun 2019 tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan 99 

lokasi Desa Wisata di Provinsi NTB tahun 2019 – 2023 sebagai dasar pengembangan Desa Wisata di 

Provinsi NTB selama 5 tahun.  

Pada tahun 2020, Dinas Pariwisata Prov. NTB melakukan pengembangan 20 desa wisata  

Pengembangan desa wisata meliputi pembangunan sarpras mendukung destinasi wisata pada desa-desa 

tersebut: Bale Pertunjukan, Penataan Kawasan Parkir, Pagar Keliling, Penataan Taman, Penataan 

Landscape, Penataan Kawasan Pelabuhan, Penataan Destinasi Wisata, Penataan Kawasan Angkringan, 

Penataan Lapak Wisata, Rebranding Bandara Abdul Majid, Pengadaan Kendaraan Roda 3 (sampah), 

Penataan Taman Pusat Informasi, Pembuatan Gazebo, Pembuatan Ruang Ganti/ Toilet, Pembuatan Jalur 

Pejalan Kaki, Pembangunan Toilet Poetable, Penataan Kawasan Wisata Pohon Purba, Penataan Jalur 

Tracking, Pembuatan Shelter, Pembuatan Gazebo Jebag Gawah, Pembuatan Jalur Pejalan Kaki, dan 

Pembangunan Jalan Wisata.  dst. Desa wisata yang tertata diharapkan mampu menarik minat wisatawan 

untuk berkunjung ke destinasi tersebut.  

 

3) Rata-rata lama menginap 

Indikator rata-rata lama menginap dihitung dari rata-rata jumlah hari wisatawan menginap/tinggal di hotel 

bintang dan non bintang. Pada tahun 2020 ditargetkan rata-rata lama menginap wisatawan di NTB 2,95 

hari akan tetapi hanya tercapai 1,65 hari. Disamping penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung 

disertai dengan penurunan lama menginap semakin memperburuk perputaran roda ekonomi sektor 

pariwisata. Perlu dilakukan Langkah-langkah strategis untuk mengembalikan minat wisatawan 

berkunjuang dan memperlama masa tinggalnya di NTB, misalnya memberikan diskon penginapa pada para 

wisatawan. Disamping itu hotel dan restoran diminta untuk melakukan sertifikasi Clean, Health, Safety, 

and Environment (CHSE) untukk menjamin kenyamanan dan keamaan wisatawan di masa pandemic Covid-

19. 

4) Geosite yang tertata  

Rinjani Lombok telah ditetapkan sebagai salah satu Geopark Dunia (Unessco Global Geopark) dengan tiga 

unsurnya yaitu geodiversity (keragaman geologi), biodiversity (keragaman hayati, dan cultural diversity 

(keragaman budaya). Dalam upaya untuk mendukung hal tersebut, Dinas pariwisata melakukan penataan 

terhadap geosite-geosite yang ada. Rinjani Lombok UGG memiliki 22 situs Feologi (Geo Harritage), 8 Situs 

Biologi (Bio Herritage), dan 17 Situs Budaya (Culture Harritage). Pada tahun 2020 awalnya direncakan 

penataan terhadap 50% geosite. Tetapi anggaran untuk kegiatan tersebut di rasionalisasi akibat refocusing 

Covid-19. 

5) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku tahun 2020 adalah 6,4 %, atau dari 133.521,76 

Milyar PDRB kontribusi sector pariwisata dari transport dan akomodasi makan minum sebesar 8.546,22 

milyar 

 

3. PERTANIAN 

Komoditi yang masih menjadi andalan produksi pertanian dan banyak diminati oleh petani adalah 

padi, jagung dan kedelai. Tahun 2020 produksi Gabah Kering hanya sebesar 1.316.525,00 ton jika dibanding 
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tahun 2019 produksi padi mencapai 2.436.349 ton, turun jauh sebanyak 1.119.824 ton atau 45,96 %, jagung 

pipilan kering sebesar 1.918.180,75 ton dan produksi kedelai sebesar 43.918,42 ton biji kering. 

Produksi Padi  

Hasil potensi data produksi tanaman pangan tahun 2020 produksi padi mencapai  1.316.525,00 ton 

Gabah Kering Giling/GKG, Penurunan produksi padi di tahun 2020 ini sebagian besar disebabkan karena 

adanya dampak perubahan iklim (kekeringan). Menurut data UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN 

PERTANIAN luas kekeringan tanaman pangan tahun 2020 adalah sebesar 8.416,84 ha atau 7,93 persen dari 

luas tanam komoditas padi, yaitu 106.156 ha. 

Produksi Jagung 

Komoditas jagung telah terbukti memberikan andil yang besar terhadap ketahanan pangan dan 

perekonomian daerah. Komoditi jagung dapat menjadi penggerak perekonomian rakyat, dan mampu sebagai 

salah satu program strategis dalam penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTB. Capaian produksi jagung 

tahun 2020 sebesar 1.918.180,75 ton pipilan kering (Data potensi produksi tanaman pangan Distanbun tahun 

2020), turun  sebesar 4,25 persen dari capain tahun 2019 sebesar 85.086 ton pipilan kering.  

 

Produksi Kedelai  

Komoditi kedelai merupakan komiditas terbesar ketiga setelah padi dan jagung, baik di tingkat 

provinsi maupun ditingkat nasional. Kedelai masih menjadi komoditas impor dikarenakan banyaknya 

permintaan akan komoditi tersebut sebagai olahan pangan. Capaian produksi kedelai sebesar  43.918,42 ton 

biji kering (Data potensi produksi tanaman pangan Distanbun tahun 2020). Bila dibandingkan tahun 2019 

produksi kedelai 80.925 ton menurun  45,73 persen.  

 

Produksi Tanaman Hortikultura 

Cabai dan bawang merah merupakan komoditas unggulan hortikultura di Provinsi NTB dengan 

bentuk produksi untuk tanaman Cabai adalah buah segar dan bawang dalam bentuk umbi basah. Tahun 2020 

produksi buah cabai segar mencapai 119.082 ton dibandingkan produksi tahun 2019 yaitu 181.926 ton 

menurun 34,54 persen  atau 62.844 ton. Produksi umbi basah bawang merah mencapai 188.740 meningkat 

14.48 persen. Untuk produksi Manggis  produksi tahun 2020 meningkat 48,26 persen dibandingkan tahun 

2019 hal ini disebabkan karena adanya pemeliharaan intensif oleh kelompok tani manggis dan peningkatan 

mutu buah manggis dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah Exsport manggis ke Cina di tahun 2019. 

Peningkatan produksi, produktifitas pertanian/perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi 

NTB telah memberikan alat dan mesin pertanian bagi petani seperti :  Hand Traktor Roda Dua, Hand Traktor 

Roda Empat, Transplanter, Pompa Air, Paddy Thresher, Alat Pembuat Pupuk Organik, Hand Sprayer dan Power 

Sprayer, Emposan Tikus, Pembersih Gulma dan lain sebagainya. 

 

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 

Kesuksesan dan Keberhasilan Kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB khususnya 

Program NTB Bumi Sejuta Sapi (NTB BSS) dan Program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) 

Kementerian Pertanian, berdampak pada peningkatan permintaan  provinsi lain untuk memenuhi kebutuhan 

ternak potong dan bibitnya. Mengingat Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang bebas terhadap beberapa 

penyakit hewan menular strategis (PHMS) seperti: 

1. Anthraks (P. Lombok ± 33 tahun tidak ada kasus, P. Sumbawa Endemis di Kab. Sumbawa, Bima dan Kota 

Bima) 

2. SE/Ngorok (P. Lombok bebas SK Mentan tahun 1997, P. Sumbawa endemis disemua Kab/Kota) 

3. Brucelosis (P. Lombok bebas SK mentan 2002 dan P. Sumbawa bebas SK Mentan 2006) 

4. Jemberana dan Hog Cholera (NTB bebas Historis). 

5. AI/Flu Burung (NTB Kejadian Rendah setiap tahun/Low incident) 

6. Rabies (P. Lombok Bebas, P. Sumbawa Tertular sejak tahun 2019). 

 

Namun meskipun Provinsi NTB bebas terhadap beberapa penyakit hewan tersebut, disisi lain ada 

peningkatan beberapa kasus penyakit hewan menular jika di tahun 2019 Jumlah Penyakit hewan menular hanya 

16.840 kasus, tahun 2020 naik menjadi 20. 929 kasus atau meningkat 24,28 %, dalam hal ini Dinas Peternakan 

dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi melalui Program Pengendalian dan 

Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis merupakan program strategis yang harus dikawal secara 

berkesinambungan. 
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4.  KEHUTANAN 

Kondisi hutan di NTB masih memprihatinkan. Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, 

luas lahan kritis provinsi NTB mencapai 65.775 dan yang dari Luas Keseluruhan  hutan  1.071.722,83 atau 6 % 

dan telah  direhabilitasi  sebesar 10.270,5 atau 15,61 %. Puluhan hektar kawasan hutan yang menjadi lahan 

terbuka itu akibat alih fungsi lahan atau perambahan yang dilakukan masyarakat untuk tanaman semusim, 

seperti jagung, padi, pisang dan lainnya. Alih fungsi lahan ini bukan hanya menjadi ancaman terjadinya bencana, 

seperti kekeringan dan banjir bandang ketika musim hujan tiba. Tetapi juga, bendungan yang sudah dibangun 

dengan biaya triliunan rupiah terancam tak berfungsi.  

Akibat Kondisi hutan tersebut tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kawasan hutan kembali selain 

dengan melakukan rehabilitasi hutan. Untuk itulah masalah kerusakan hutan di wilayah NTB menjadi konsen 

utama pemprov melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memberi perhatian khusus terhadap 

kondisi hutan yang tergolong kritis saat ini hal ini telah tertuang dalam misi yakni mewujudkan NTB yang asri 

dan lestari. Tingginya angka hutan kritis di NTB disebabkan banyaknya masyarakat yang melakukan pembalakan 

dan perambahan di hutan Negara. Hal ini salah satu penyebab sering terjadinya bencana alam seperti banjir dan 

tanah longsor. 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berusaha 

keras  fokus dalam pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan 

perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. Urusan kehutanan berkontribusi terhadap indikator Indeks 

Kualitas Tutupan Lahan. Data kualitas tutupan lahan di Provinsi NTB yang cenderung bertahan pada nilai di atas 

60 selama 3 tahun terakhir. Jika mengacu pada nilai IKTL beberapa tahun sebelumnya, nilai IKTL menurun 0,89 

poin dari tahun 2018 ke 2019, namun diperkirakan nilai IKTL untuk Tahun 2020 akan tetap berada di atas nilai 

60. Nilai IKTL NTB Tahun 2018 dan 2019 berturut-turut lebih tinggi 5,53 poin dan dibandingkan dengan IKTL 

Nasional. 

Sebagai dukungan terhadap capaian indikator IKLH di dalam RPJMD 2019-2023, pemerintah NTB 

menetapkan program NTB Hijau sebagai salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 

khususnya bertujuan untuk meningkatkan nilai indeks tutupan lahan. NTB Hijau juga mendukung pencapaian 

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang dilaksanakan melalui berbagai program di Dinas LHK, antara lain: 

1) Program Rehabilitasi, Kerjasama, dan Perhutanan Sosial; 

a. Penanaman di dalam dan luar kawasan hutan 

 Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan vegetasi di Provinsi NTB telah dilaksanakan 

melalui kegiatan penanaman di luar dan dalam kawasan hutan dengan reboisasi dan penghijauan. Pada 

tahun 2020, dilaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) melalui penanaman di dalam dan 

luar kawasan hutan seluas 10.270,5 ha dalam bentuk kegiatan  1) Pengembangan HHBK, 2) Peremajaan 

HHBK, 3) Penanaman Hutan Rakyat, 4) Demplot HHBK, 5) Pembuatan Bibit MPTS, dan 6) Kebun Bibit 

Rakyat melalui APBD, APBN BPDASHL Dodokan Moyosari, dana swasta (kewajiban atas ijin pinjam pakai 

kawasan hutan), penghijauan, dan dana aspirasi anggota DPRD 

b. Penyusunan dokumen perencanaan bangunan Konservasi Tanah dan Air  

 Kegiatan rehabilitasi juga dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan bangunan Konservasi 

Tanah dan Air yang berfungsi untuk mempertahankan tanah dan air di sekitar daerah tangkapan melalui 

pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir, sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal.                                                                                        

c. Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat 

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan antara lain pembentukan kelompok tani hutan (KTH) sebanyak 

20 kelompok di KPH/Tahura se-NTB. Jumlah capaian pembentukan KTH belum mencapai target (30 

kelompok) karena sebagian anggarannya dirasionalisasi untuk penanganan Covid-19.  

 

 

2) Program Pengelolaan Hutan; 

Pemerintah Provinsi NTB menetapkan program unggulan untuk mendukung pencapaian indikator Indeks 

Kualitas Tutupan Lahan yaitu dengan “Industrialisasi HHBK Unggul”, upayanya adalah dengan meningkatkan 

kualitas dan kuantitas hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Provinsi NTB. Pengembangan HHBK memliki 

beberapa manfaat, diantaranya dapat meningkatkan nilai tambah produk HHBK, mendukung pengelolaan 
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hutan lestari, meningkatkan PAD dan PNBP, serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui 

usaha produktif.  

3) Program Perlindungan Hutan, Konservasi, Sumber Daya Alam dan Ekosistem 

 Upaya lainnya dalam rangka perlindungan hutan dan mempertahankan tutupan lahan dilaksanakan melalui 

operasi pengamanan hutan, penegakan hukum kehutanan, pembinaan Kawasan Eekosistem Esenssial (KEE), 

serta pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada 49 tiik seluas 658 ha periode Januari – 

Desember 2020 yang tersebar di 15 unit KPH dan 1 unit Tahura. 

5. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral terkait dengan RPJMD 2019 - 2023 adalah 

peningkatan cakupan listrik/rasio elektrifikasi, cakupan layan air bersih, dan Usaha Pertambangan tanpa ijin 

Rasio Elektrik (RE) 

Sejak tahun 2018 Rasio Desa Berlistrik di Provinsi NTB sudah mencapai 100% dari jumlah 1.143 

desa/kelurahan dari sejumlah tersebut sebanyak 6 Desa masih mendapatkan listrik dari sumber Non PLN yang 

terdiri dari 5 Desa di kabupaten Sumbawa dan 1 Desa di Kabupaten Bima.  Namun demikian masih terdapat 41 

Dusun yang masih belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN.  Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi 

beberapa terobosan yang telah dan sedang dilaksanakan diantaranya melalui:  

1) Program 'Listrik Murah dan Hemat' yaitu memberikan penyambungan listrik gratis pada rumah tangga miskin 

yang sudah dilalui oleh jaringan listrik PLN namun belum dapat menikmati listrik karena tidak mampu 

membayar biaya pemasangan.  Program 'Listrik Murah dan Hemat' juga menyasar rumah tangga miskin yang 

sudah mempunyai akses listrik namun masih menyambung dari tetangganya.    

2) Melakukan koordinasi dan fasilitasi secara berkala dengan PT. PLN (Perseo) UIP Wilayah NTB, Kementerian 

ESDM dan OPD terkait serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pengembangan 

Pembangkit dan Jaringan Listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik industri dan masyarakat hingga di tingkat 

Dusun. 

3) Terkait dengan penanganan 41 Dusun yang belum berlistrik PLN, PT. PLN (Persero) UIW NTB telah melakukan 

inventarisasi dan mengalokasikan anggaran serta meminta dukungan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki 

akses jalan dalam rangka pembangunan jaringan listrik.   

Cakupan Air Bersih 

Pemanfaatan air tanah bersama-sama dengan Perangkat Daerah lainnya terutama untuk memenuhi 

kebutuhan air minum pada daerah-daerah yang berpotensi rawan kekeringan. Sejak tahun 2009-2020 melalui 

dana APBD telah dibangun 151 unit sumur bor yang dapat melayani kurang lebih 12.835 rumah tangga. Selain 

itu Provinsi NTB melalui Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah telah 

membangun 5 unit sumur bor di 3 Kabupaten  yaitu : 

1) Balai Latihan Kerja Luar Negeri di Desa Tanak Awu, Kabupaten Lombok Tengah  

2) Ponpes Al-Muslimun, Desa Bunut Baok,Kabupaten Lombok Tengah  

3) Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringabaya, Kabupaten Lombok Timur  

4) MAN Insan Cendikia, Desa Swangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur  

5) Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. 

  

    Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Penerapan Good Mining Pratctice 

Peranan sub sektor pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan PDRB di Provinsi NTB atas 

dasar harga berlaku tahun 2020 sebesar 17,00% mengalami kenaikan 4,91% dibanding dengan triwulan III tahun 

2019  Hal ini menggambarkan bahwa dalam masa Pandemi Covid-19 sektor pertambangan dan penggalian 

masih mencatatkan pertumbuhan positif dalam pembentukan PDRB.   

Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi permasalahan di daerah, dimana sejak tanggal 10 

Juni 2020 seluruh kewenangan Provinsi di bidang pertambangan mineral dan batubara ditarik seluruhnya 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan sampai dengan 10 Desember 2020 tidak diperbolehkan terbit izin 

tambang baru kecuali perpanjangan dan peningkatan status dari eksplorasi ke operasi produksi. Sejak tanggal 11 

Desember 2020 seluruh perizinan pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. 

  Terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keharusan industri pertambangan 

untuk melaksanakan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, Pemerintah 

Provinsi NTB melalui “Tim Percepatan Pembangunan Industri Pertambangan (Smelter) dan Industri  Turunannya 

di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat” telah mendorong segera dibangunnya fasilitas 
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smelter dan telah menetapkan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai kawasan industri smelter. Pemerintah Pusat 

melalui Kepala Badan koordinas Penanaman Modal atas nama Menteri ESDM talah menerbitkan Keputusan 

Kepala BKPM Nomor 442//IUP/PMDN/2019 tangal 30 Desember 2019 tentang IUP OP Khusus Untuk Pengolahan 

dan Pemurnian Mineral Logam Komoditas Tembaga kepada  PT. AMMAN MINERAL INDUSTRI.   

  Untuk Izin Usaha pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota hingga 10 Desember 2020 sebanyak 327 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang 

terdiri dari : 17 IUP Mineral Logam, 4 IUP Mineral Bukan Logam, 301 IUP Batuan dan 5 IPR Mineral Logam. 

6. PERDAGANGAN  

Pertumbuhan Ekspor 

Total nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat bulan Januari s/d Desember 2020, hasil tambang berupa 

konsentrat tembaga dan batu apung tercatat volume sebesar 332.575,94 ton, maka terjadi peningkatan volume 

sebesar 135,77 % dibandingkan dengan bulan Januari s/d Desember 2019 tercatat volume sebesar 141.057,76 

ton demikian dengan nilai bulan Januari s/d Desember 2020 tercatat sebesar US.$. 518.194.743,53 maka terjadi 

peningkatan nilai sebesar 157,24 % bila dibandingkan dengan nilai pada periode yang sama bulan Januari s/d 

Desember 2019 sebesar US.$ 201.441.646,37 sedangkan untuk hasil non tambang bulan Desember 2020 

tercatat volume sebesar 14.869,84 ton terjadi peningkatan sebesar 469,66 % dibandingkan dengan bulan 

Januari s/d Desember 2019 tercatat volume sebesar 2.610,30 ton demikian juga dengan  nilai bulan Januari s/d 

Desember 2020 tercatat sebesar US.$. 8.977.475,10 maka terjadi peningkatan nilai sebesar 1,52% bila 

dibandingkan dengan nilai pada periode yang sama bulan Januari s/d Desember 2019 sebesar US.$ 8.447.556,02 

Negara Tujuan ekspor Daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2020 tercatat sebanyak 16 (EnamBelas) negara 

dari target dalam RPJMD dengan peningkatan sebanyak 24% dari tahun sebelumnya, hal ini berarti ada 

penurunan 33% capaian negara sebagai tujuan ekspor. Hal ini sebagai dampak dari pandemi global sehingga 

kebijakan beberapa negara tujuan ekspor dalam penerimaan ekspor dari beberapa negara termasuk Indonesia.  

Pengeluaran Perkapita 

Tingkat Pengeluaran Perkapita yang terjaga menjamin penduduk mampu untuk memenuhi 

kebutuhannya meskipun masih dalam tingkat minimum. Peningkatan nilai tambah dari berbagai sektor usaha 

yang dilakukan masyarakat juga dapat memicu meningkatnya pengeluaran per kapita. Badan Pusat Statistik 

Provinsi NTB menghitung dan mempublikasikan Pengeluaran Perkapita NTB secara rutin setiap tahunnya. 

Pengeluaran Perkapita NTB pada tahun 2020 tercatat Rp.10,350 juta/tahun turun dibandingkan dengan tahun 

2019 dengan nilai Rp.10,640 juta/tahun sebesar 289 ribu rupiah. Resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 

menyebabkan pendapatan masyarakat NTB menurun.  Pembatasan kegiatan yang masih berlanjut membuat 

sektor usaha lesu. Pendapatan menurun, margin laba melorot dan kebutuhan akan tenaga kerja juga berkurang 

yang berimbas pada daya beli masyarakat. Angka tahun 2020 ini masih dibawah harapan mengingat sesuai 

proyeksi Pengeluaran Per Kapita NTB sebesar Rp.10,952 juta/tahun. 

Dinas Perdagangan juga terlibat dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang pemerintah NTB 

dalam rangka penanganan dampak pandemic melalui keterlibatan dalam pengadaan dan pendistribusian paket-

paket JPS Gemilang dalam bentuk Pengadaan Kue Kering, Kopi dan juga sabun yang melibatkan 720 UKM/IKM di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga oleh Dinas Perdagangan diatas 

didukung oleh Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan yaitu dengan menghitung 

persentase dari Cakupan Perlindungan Konsumen dan Pengawasan  Tertib Niaga. Akhir Tahun 2020 Dinas 

Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah 

berhasil menyelesaikan kasus pengaduan konsumen sebanyak 24 Kasus dari 29 Kasus yang difasilitasi baik oleh 

BPSK Kota Mataram maupun BPSK Kabupaten Sumbawa dengan capaian 82,75 %, apabila dibandingkan dengan 

Pencapaian Penyelesain Kasus Pegaduan Konsumen tahun 2020 sebanyak 29 Kasus maka akan terlihat 

pengurangan kasus pegaduan konsumen di tahun 2020 mengingat pemberlakuan pembatasan kegiatan 

masyarakat yang berpengaruh kepada masyarakat yang ingin melakukan pengaduan konsumen walaupun telah 

difasilitasi secara daring untuk melakukan pengaduan melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB. 

Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha 

Jumlah Pelaku Usaha tahun 2020 sebnyak 324 UKM, dari jumlah tersebut ada  3 UKM yang memperoleh 

fasilitas promosi dagang atau sebesar 0,9 % dari seluruh jumlah pelaku usaha, ada 50 UKM yang memperoleh 
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pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor atau sebesar 15,43 %. Persentase penerbitan SKA 

tepat waktu mencapai 100%, karena dari 150 permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima 

dengan lengkap dan benar semuanya telah diterbitkan. 

Pengawasan Barang Beredar 

Selain melaksanakan kegiatan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan juga melakukan Pengawasan 

Tertib Niaga melalui Bidang Pengawasan dan Tertib Niaga dengan metode sampling dan kunjungan lapangan ke 

lokasi pusat distribusi, pengecer / retail toko, warung, supermarket, hypermarket dan pasar tradisional, dengan 

obyek produk pangan maupun non pangan dengan aspek pengawasan meliputi masa kadaluarsa, persayaratan 

kemasan, kualitas produk, harga, Kode SNI, penggunaan bahasa Indonesia, masa garansi dan lain-lain.  

Persentase Stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok sebesar 4,28%. Dan Jumlah 

Barang yang diawasi sesuai dengan kententuan yang berlaku sebanyak 100 barang atau sebesar 100 % 

Dinas Perdagangan di Tahun 2020 juga telah meluncurkan satu inovasi dalam bentuk platform dagang 

melalui NTBMall yang beroperasi secara offline maupun online guna mendukung transaksi Produk unggulan 

daerah di luar daerah maupun di luar negeri. NTBMall ini sendiri mendapat dukungan baik dari Pemerintah 

Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pelaksanannya karena diharapkan sebagai percontohan daerah lain 

dalam memasarkan produk unggulan daerahnya dimana sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat 1600 UKM 

telah tercatat dalam direktori NTBMall dengan 3000 produk. Peluncuran NTBMall sendiri merupakan bagian dari 

usaha mewujudkan program unggulan BELA dan BELI PRODUK LOKAL NTB. NTBMall juga berhasil mendapatkan 

dana bantuan CSR dari Bank NTB selain juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia (BI) melalui Badan 

Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) dalam kemudahan fasilitasi bagi UKM/IKM maupun dalam pembelian 

produk-produk yang ada di NTBMall. 

7. PERINDUSTRIAN 

Tahun 2020, unit usaha pada industri formal mengalami pertumbuhan sekitar 3,69% atau 528 Unit 

usaha jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tenaga kerja meningkat sekitar 2,16% atau  sebesar  2.112 orang, 

begitu pula dengan  nilai investasi mengalami kenaikan  sebesar Rp. 60.717.509 yaitu sekitar 2,74%. 

Perkembangan industri formal sampai dengan tahun 2020. 

Pada industri non formal, unit usaha juga mengalami penumbuhan 7,67% dari tahun 2020 yaitu sekitar 

5.842  unit usaha. Begitu juga halnya pada penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 25,97% 

atau sekitar 45.666 orang.  

Pertumbuhan Industri Besar dan Kecil, tidak mengalami perubahan yang signifikan, Industri besar 

tahun 2020  sebanyak 32 dan masih sama jumlahnya seperti tahun 2019.  

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, 

strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Provinsi 

untuk jangka waktu 20 tahun. Capaian target tahapan penyelesaian RPIP terdiri dari Tahapan : a) Tersusunnya 

naskah akademik (30%);b) Tersusunnya Draft Raperda RPIP (20%); c) Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD 

dan mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen 

Bina Bangda (25%) e) Penetapan Perda RPIP (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan 

penyelesaian RPIP, sejauh ini Dinas Perindustrian telah melaksanakan menyusun pencapaian sasaran 

pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang di tetapkan dalam 

RPIP mencapai  195,7%. 

8. TRANSMIGRASI 

Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi dilakukan dengan kegiatan Pendataan 

ijin prinsip pelepasan kawasan hutan (IPPKH) dan pengurusan penerbitan SK HPL. Dalam kegiatan ini dilakukan 

penyusunan dokumen legalitas pertanahan transmigrasi sebanyak 1 (satu) dokumen. Kegiatan lainnya seperti: 

kegiatan penyusunan naskah kerjasama antar daerah (NKSAD) dalam rangka pemindahan calon transmigran ke 

lokasi transmigrasi dan kegiatan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat transmigran tahun 2020 

belum dapat dilakukan karena adanya pandemic covid 19. 

 

D. URUSAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN 

1. Perencanaan dan Keuangan Daerah 

Berdasarkan Perarturan Gubernur No 36 tahun 2021 tanggal 31 Agustus tahun 2021 

PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat Laporan Realisasi Anggaran dan 

Pendapatan Belanja Daerah tahun 2020 bahwa Nilai Anggaran APBD tahun 2020 setelah perubahan sebesar Rp 

5.550.409.199.835,65 dan realisasi Belanja sebesar 93,68 % atau sebesar Rp. 5.199.504.575.008,00, Pendapatan 

Asli Daerah dengan realisasi Rp 1.815.690.092.106,4 atau 91,73 % dari besar Anggaran                                          
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Rp. 1.979.279.325.434,02. 

Rasio Belanja Pegawai diluar Guru dan kesehatan dihitung dari Total belanja pegawai (gaji, tunjangan, 

honorarium) di luar guru dan tenaga kesehatan yang ada di Provinsi NTB, sebesar 16,93 % atau                             

Rp 880.489.700.211  dari APBD. 

Rasio PAD atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah dari 

bersarnya PDRB Non Migas harga berlaku (total seluruh PDRB dikurangi sektor pertambangan migas dan sektor 

industri pengolahan migas) sebesar 1,69 %, atau  Jumlah PAD Rp 1.815.690.092.106,4 dari PDRB 

Transfer expenditures adalah seluruh belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja 

bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sebesar Rp. 1.792.178.486.661, sedangkan 

belanja urusan pemerintahan adalah seluruh belanja daerah di luar belanja modal yaitu Rp 4.591.207.093,373, 

untuk menghitung rasio belanja urusan pemerintahan yaitu pengurangan belanja urusan dengan transfer 

expenditures mendapatkan hasil Rp. 2.799.028.606.711 atau sebesar 53,83 %, dari Total Realisasi APBD. 

Keberhasilan Pemerintahan Provinsi NTB juga dapat di lihat pada hasil Opini Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 

tahun berturut turut, sejak tahun 2011 sampai dengan 2020. 

 

2. PENGAWASAN 

Tingkat Kapabilitas APIP yang pada tahun ini menargetkan untuk mempertahankan Level III, realisasinya 

Level III dengan capaian 100 persen. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian ini adalah APIP pada 

Inspektorat NTB masih mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan 

konsultasi pada tata  kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.  

Tingkat Maturitas SPIP. Pada tahun ini targetnya adalah masih mempertahankan Level III, dan 

Inspektorat mampu mempertahankannya dengan capaian 100 persen. 

Faktor keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain : 

1) Tingginya kepedulian aparat dan stakeholder untuk melaksanakan kinerja yang dapat 

dipertanggungjawabkan/akuntabel. 

2) Adanya komitmen Gubernur dan pimpinan Perangkat Daerah bahwa Implementasi SPIP sebagai salah satu 

strategi untuk mempertahankan Opini WTP. 

3) Komitmen pimpinan yang tinggi untuk segera menyelesaikan seluruh temuan/kelemahan hasil 

pemeriksaan internal dan eksternal. 
 

3. PENGADAAN 

Selama tahun 2020 tidak ada  Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besaran yang perlu 

pembangunan dalam 3 kuartal (Januari-Maret) akan tetapi sampai dengan akhir tahun pelaporan belum selesai 

pembangunannya, yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2020 dan total Kontrak yang diselesaikan 

ada 127 kontrak pengadaan. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif sebesar 

4,32 % dari 2.938 keseluruhan pengadaan kompetitif maupun non kompetitif. Nilai belanja yang dilakukan 

melalui pengadaan sebesar Rp 1.319.314.000.000 dari Rp. 2.012.751.080.212 total belanja langsung atau 

sebesar 65,55%. 

4. KEPEGAWAIAN 

Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN pada Provinsi NTB berjumlah 13.607 orang dengan rincian  

Jabatan Fungsional Tertentu mendominasi jumlah tertinggi sebanyak 7.465 orang atau 54,86%, kemudian 

disusul dengan Jabatan Fungsional Umum sebanyak 4.809 orang atau 35,34% sedangkan untuk jabatan 

struktural sebanyak 1.333 orang atau 9,80%. 

ASN dengan Jabatan Fungsional Tertentu berjumlah 7.465 didominasi oleh Jabatan Guru dengan 

presentase 42,62% atau 5.799 orang diikuti dengan ASN dengan Jabatan Fungsional Tertentu Kesehatan dengan 

presentase 7,23% atau 984 orang dan diperingkat terakhir ASN dengan jabatan Fungsional Tertentu Teknis 

dengan presentase 5,01% atau 682 orang.  

Rasio Jumlah pegawai Fungsional tertentu diluar guru dan tenaga kesehatan sebesar 9,4 % ada 682 

Fungsional tertentu dari total 7224 Fungsional Tertentu dan sebesar 86,07 % atau 587 Jumlah Fungsional Teknsi 

yang memiliki sertifikat komptensi. 

 

5. MANAJEMEN KEUANGAN  

Budget Execution menghitung deviasi realisasi belanja dalam APBD sebesar 6,3 % atau sebesar                

Rp. 5.199.504.575.008,00, nilai absolut dari realisasi belanja di bagi total belanja APBD Rp 5.550.409.199.835,65  
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dikurangi 1, Revenue mobilization menghitung Realisasi PAD sebesar Rp Rp 1.815.690.092.106,4  terhadap 

anggaran PAD dalam APBD sebanyak Rp. 1.979.279.325.434,02 atau sebesar 8,2 % 

Manajemen Aset pada seluruh perangkat daerah telah memiliki rincian : 1. Daftar asset tetap; 2 Manual 

untuk menyusun daftar asset tetap; 3. Proses inventarisasi asset tahunan; 4. nilai asset tercantum dalam laporan 

anggaran. 

Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya sebesar 23,31 %  dengan 

besar nilai SILPA tahun 2019 adalah 119.862.437.287,05 dari besar APBD 5.141.585.195.14. 
 

6. TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK 

Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to 

frontline service delivery units) adalah dengan menghitung Jumlah belanja anggaran untuk unit pelayanan yang 

dapat diakses di website Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang melayani akses website Provinsi adalah 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB, Realisasi belanja anggarannya sebesar 94,5% yaitu RP. 

12.208.931.946 realisasi belanja unit pelayanan dapat di akses website provinsi NTB dari total anggaran Rp. 

12.919.311.672 

Informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) sangat  terbuka bagi masyarakat luas, 

dapat dikses pada website resmi Provinsi NTB atau website masing-masing perangkat daerah Seperti, Perda 

APBD, Perda Pertanggungjawaban Gubernur, RKA, DPA dan informasi keuangan daerah lainnya. 

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN 

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan Pemerintah Provinsi  

NTB dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam 

Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk 

mencapai kinerja yang jelas dan terukur, dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber 

daya yang dikelola, ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Tujuan penetapan Perjanjian Kinerja untuk 

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,sebagai wujud nyata komitmen antara penerima 

amanah dengan pemberi amanah, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian 

sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. 

 

Program-program prioriotas dalam rangka pencapaian target kinerja daerah Tahun 2020 

 

 

NO Sasaran Indikator Kinerja 

 

Target 

 

Realisasi Program 

OPD 

Bertanggung 

Jawab 

1. Meningkatnya Kapasitas 

dalam Penanggulangan 

Bencana 

Tingkat kapasitas 

penanggulangan 

bencana 

0.59 indeks 0.63 Indeks 
Program Pencegahan Dini 

dan Penanggulangan 

Korban Bencana Alam 

BPBD 

2 Meningkatnya 

Pembangunan 

Infrastuktur wilayah 

  

  

  

  

Persentase 

kemantapan jalan 

  

  

83.95 % 80.05% Program Pembangunan 

Jalan dan Jembatan 

PUPR 

  Program 

Rehabilitasi/Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan 

PUPR 

  Program Pengembangan 

Wilayah Strategis dan Cepat 

Tumbuh 

PUPR 

Prosesntase 

kamantapan sistem 

irigasi 

57.07% 57.07% 

Program Pengembangan 

dan Pengelolaan Jaringan 

Irigasi, Rawa dan Jaringan 

Pengairan lainnya 

PUPR 

    Program Pengembangan, 

Pengelolaan dan Konservasi 

Sungai, Danau dan Sumber 

Daya Air Lainnya 

PUPR 

3  Meningkatnya 

Konektifitas  Antar 

Wilayah 

Persentase 

konektifitas 

transportasi publik 

78.64 % 90.29% 
Program Pembangunan 

Sarana dan Prasarana 

Perhubungan 

Dishub 
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       Program Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Prasarana 

dan Fasilitas Perhubungan 

Dishub 

       Program Peningkatan 

Manajemen Transportasi 

Dishub 

       Pogram Peningkatan 

Pelayanan Angkutan 

Dishub 

       Program Peningkatan dan 

Pengamanan Lalu Lintas 

Dishub 

       Program Pengembangan 

Transportasi Laut 

Dishub 

4 Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja dan 

Keuangan Daerah 

Opini BPK WTP WTP Program Peningkatan dan 

Pengembangan 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

BPKAD 

       Program Peningkatan 

Sistem Pengawasan Internal 

dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan KDH 

Inspektorat 

       Program Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) di 

Lingkup Provinsi NTB 

Inspektorat 

       Program Peningkatan 

Kapabilitas APIP 

Inspektorat 

5 Meningkatnya Kualitas 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

Nilai SAKIP 
BB BB 

Program Penguatan 

Akuntabilitas Kinerja  

Inspektorat 

       Program Peningkatan 

Kualitas Kelembagaan 

Biro 

Pemerintahan 

       Program Peningkatan 

Kapasitas dan Akuntabilitas 

Kinerja Birokrasi 

Biro 

Organisasi 

       Program Evaluasi Kinerja 

SKPD 

  

6 Meningkatnya 

Manajemen SDM ASN 

berbasis Merit Sistem 

Indeks 

Profesionalisme ASN 0.66 indeks 0.59 indeks 

Program Pengembangan 

Sistem Analisis Formasi 

Jabatan dan 

Pendayagunaan Aparatur 

Biro 

Organisasi 

       Program Pembinaan dan 

Pengembangan Aparatur 

BKD 

       Program Peningkatan 

Transparansi 

Penyelenggaraan Negara 

  

7 Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Kepada 

Masyarakat 

Indeks pelayanan 

publik 
3.93 indeks 3.56 indeks 

Program Pengembangan 

Data/Informasi/ Statistik 

Daerah 

Diskominfotik 

       Program Pengembangan 

Komunikasi, Informasi dan 

Media Massa 

Diskominfotik 

dan Biro 

Humas 

       Program Pengembangan e-

Government 

Diskominfotik 

       Program Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik 

  

       Program Kerjasama 

Informasi dan Media Massa 

Biro Humas 

dan Protokol 

       Program Penataan 

Administrasi Kependudukan 

DPMPD 

Dukcapil 

       Program Penguatan 

Keterbukaan Informasi 

Publik 

Diskominfotik 
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       Program Optimalisasi 

Pelayanan e-Procurement 

Biro Bina Adm 

PP 

       Program Standarisasi 

Pelayanan Kesehatan 

Dikes 

       Program Peningkatan 

Kualitas Kinerja Pemerintah 

Kecamatan dan 

Kelurahan/Desa 

Biro 

Pemerintahan 

       Program Peningkatan 

Sistem Pengawasan Internal 

dan Pengendalian 

Pelaksanaan Kebijakan KDH 

Biro Bina Adm 

PP 

8 Meningkatnya Kualitas 

dan Jangkauan Layanan 

Pendidikan 

Harapan lama sekolah 
13.62 tahun 13.70 tahun 

Program Pembinaan 

Sekolah Menengah Atas 

(SMA) 

Dikbud 

   Rata - rata lama 

sekolah 
6.98 tahun 7.31 tahun Program Manajemen 

Pelayanan Pendidikan 

Dikbud 

       Program Pembinaan 

Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 

Dikbud 

       Program Pembinaan 

Pendidikan Khusus dan 

Pendidikan Layanan Khusus 

(PKPLK) 

Dikbud 

       Program Pembinaan 

Ketenagaan 

Dikbud 

       Program Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) 

SMA/SMK/SLB 

Dikbud 

       Program Peningkatan Balai 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Pendidikan 

Dikbud 

       Program Peningkatan 

Layanan Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Dikbud 

       Program Pengembangan 

Budaya Baca dan 

Pembinaan Perpustakaan 

Dinas 

Perpustakaan 

dan Kearsipan 

       Program Pembinaan dan 

Pemasyarakatan Olahraga 

Dispora 

       Program peningkatan 

sarana prasarana pemuda 

dan olahraga 

Dispora 

9 Meningkatnya derajat 

kesehatan dan gizi 

masyarakat 

Angka harapan hidup 
66.48 tahun 66.51 tahun 

Program Obat dan 

Perbekalan Kesehatan 

Dikes 

       Program Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit 

Menular/Tidak Menular 

Dikes danBiro 

Kesra 

       Program Standarisasi 

Pelayanan Kesehatan 

Dikes 

       Program Peningkatan 

keselamatan Ibu 

melahirkan dan anak 

Dikes 

       Program Sumber Daya 

Kesehatan 

Dikes 

       Program Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

Dikes 

       Program Pengadaan, 

peningkatan sarana dan 

prasarana rumah 

sakit/rumah sakit 

Dikes 
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jiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah sakit mata 

       Program Pemeliharaan 

Sarana dan Prasarana 

Rumah Sakit/Rumah Sakit 

Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit Mata 

Dikes 

   Persentase balita 

stunting 

31,99 % 23,51% Program Perbaikan Gizi 

Masyarakat 

Dikes 

       Program Promosi 

Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Dikes 

       Program Pengembangan 

Lingkungan Sehat 

Dikes 

       Program Pengembangan 

Model Operasional BKB-

Posyandu-PAUD 

DP3AP2KB 

10 Meningkatnya 

kemampuan masyarakat 

untuk memenuhi 

kebutuhan hidup 

Pengeluaran Per 

Kapita 
Rp 

9.996.000 

Rp 

10.350.000 

Program Pembinaan 

Pedagang Kaki Lima dan 

Asongan 

Dinas 

Perdagangan 

11 Meningkatnya Kualitas 

Daya Dukung dan Daya 

Tampung Lingkungan 

Hidup 

Indeks Kualitas Air 
25.25 

indeks 

50.00 

indeks 

Program Pengembangan 

Kinerja Pengelolaan 

Persampahan 

Dinas LHK 

   Indeks Kualitas Udara 88.53 

indeks 

88.63 

indeks 

Program Pengendalian 

Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup 

Dinas LHK 

       Program Pengelolaan 

Sumberdaya Laut, Pesisir 

dan Pulau-pulau Kecil 

Dislutkan 

   Indeks Kualitas 

Tutupan Lahan 
60.13 

indeks 

66.14 

indeks 

Program Perlindungan 

Hutan, Konservasi Sumber 

Daya Alam dan Ekosistem 

Dinas LHK 

       Program Rehabilitasi, 

Kerjasama dan Perhutanan 

Sosial 

Dinas LHK 

       Program Pemanfaaan 

Ruang 

  

       Program Perencanaan Tata 

Ruang 

PUPR 

       Program Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang 

PUPR 

12 Meningkatnya Investasi, 

Kerjasama pemerintah 

dan Badan Usaha 

Nilai realisasi investasi 

(RpMiliar) 
16,800.00 11,600.00 

Program Peningkatan 

Promosi dan Kerjasama 

Investasi 

DPMPTSP 

       Program Peningkatan Iklim 

Investasi dan Realisasi 

Investasi 

DPMPTSP dan 

Biro Ekonomi 

13 Meningkatnya daya saing 

industri 

Pertambahan nilai 

PDRB sektor industri 

pengolahan (Rp. 

Miliar) 

168,3 -110.56 

Program Penciptaan Iklim 

Usaha Kecil Menengah Yang 

Konduksif 

Diskop UMKM 

       Program Pengembangan 

Kewirausahaan dan 

Keunggulan Kompetitif 

Usaha Kecil Menengah 

Diskop UMKM 

       Program Peningkatan 

Kapasitas Iptek Sistem 

Produksi 

Dinas 

Perindustrian 

       Program Peningkatan 

Kemampuan Teknologi 

Dinas 

Perindustrian 
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Industri 

       Program Pengembangan 

Sentra-sentra Industri 

Potensial 

Dinas 

Perindustrian 

       Program Kerjasama 

Pembangunan Sektor 

Perindustrian 

Dinas 

Perindustrian 

       Program Peningkatan Mutu 

dan Pengembangan 

Komoditi Unggulan daerah 

Dinas 

Perindustrian 

       Program Pengembangan 

Sistem Pendukung Usaha 

Bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah 

Diskop UMKM 

       Program Peningkatan 

Upaya Penumbuhan 

Kewirausahaan dan 

Kecakapan Hidup Pemuda 

Dispora 

       Program Pengembangan 

Industri Kecil Dan 

Menengah  

  

14 Meningkatnya daya saing 

pariwisata 

Pertambahan nilai 

PDRB sektor yang 

terkait kepariwisataan 

(penyediaan 

akomodasi dan 

makan minum) 

(Rp. Miliar) 

116.04 116.04 

Program Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata 

Dispar 

       Program Pengembangan 

Destinasi Pariwisata 

Dispar 

       Program Pengembangan 

Kemitraan 

Dispar 

       Program Pengembangan 

Atraksi dan Daya Tarik 

Wisata 

Dispar 

       Program Pelaksanaan 

Promosi Pariwisata 

Nusantara 

Badan 

Penghubung 

15 Meningkatnya produksi 

sektor primer 

Pertambahan nilai 

PDRB sektor 

pertanian tanaman 

pangan, peternakan, 

perkebunan, 

perikanan dan 

kehutanan (Rp. Milyar 

23.29 23.19 

Program Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Pesisir 

Dislutkan 

       Program Pengembangan 

Budidaya Perikanan 

Dislutkan 

       Program Pengembangan 

dan Pengelolaan Perikanan 

Tangkap 

Dislutkan 

       Program Optimalisasi 

Pengelolaan dan 

Pemasaran Produksi 

Perikanan 

Dislutkan 

       Program Pengelolaan 

Sumberdaya Laut, Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil 

Dislutkan 

       Program Peningkatan 

Kesejahteraan Petani 

Distanbun 

       Program Peningkatan 

Produksi 

Pertanian/Perkebunan 

Distanbun 
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       Program Pemberdayaan 

Penyuluh 

Pertanian/Perkebunan 

Lapangan 

Distanbun 

       Program Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyakit 

Ternak 

Disnakwan 

       Program Peningkatan 

Produksi Hasil Peternakan 

Disnakwan 

       Program Peningkatan 

Pemasaran Hasil Produksi 

Peternakan 

Disnakwan 

       Program Peningkatan 

Penerapan Teknologi 

Peternakan 

Disnakwan 

       Program Pengelolaan Hutan Dinas LHK 

16 Meningkatnya jaminan 

kesehatan dan sosial 

bagi penduduk miskin 

Cakupan penduduk 

miskin yang 

mendapatkan 

jaminan sosial dan 

kesehatan 

100.00 % 100.00 % 

Program Pemberdayaan 

Fakir Miskin, Komunitas 

Adat Terpencil (KAT) dan 

Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) Lainnya 

Dinas Sosial 

       Program Pelayanan dan 

Rehabilitasi Kesejahteraan 

Sosial 

Dinsos dan 

Biro Kesra 

       Program Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial 

Dinas Sosial 

       Program Jaminan Sosial Dinas Sosial 

       Program Pelayanan 

Kesehatan Penduduk 

Miskin 

Dikes 

17 Terpenuhinya pelayanan 

dasar bagi penduduk 

miskin 

Cakupan air minum 
75.74 % 74.88 % 

Program Pengembangan 

Kinerja Pengelolaan Air 

Minum dan  Air Limbah 

PUPR 

       Program Pengembangan 

dan Pengelolaan Sumber 

Air Tanah 

ESDM 

   Proporsi rumah 

tangga dengan akses 

sanitasi layak 

79.36 % 80,27 % 
Program Pengembangan 

Kinerja Pengelolaan Air 

Minum dan  Air Limbah 

PUPR 

       Program Penyediaan Sarana 

dan Prasarana sanitasi 

dasar 

Dikes 

   Ratio elektrifikasi 
99.66 % 99.98 % 

Program Pembinaan dan 

Pengembangan Bidang 

Ketenagalistrikan 

ESDM 

   Cakupan rumah layak 

huni (LRH) 

92.74 % 92.09 % Program Pengembangan 

Perumahan 

  

       Program Perbaikan 

Perumahan Akibat Bencana 

Alam/Sosial 

  

       Program Pengembangan 

Permukiman 

  

18 Meningkatnya 

ketahanan dan 

keragaman komsumsi 

pangan 

Pola pangan harapan 

konsumsi (PPH) 85.80 % 91.30 % 

Program Peningkatan 

Ketahanan Pangan 

(Pertanian/Perkebunan) 

DKP 

       Program Peningkatan 

Pemasaran Hasil Produksi 

Pertanian/Perkebunan  

DKP 
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       Program Optimalisasi 

Pengelolaan dan 

Pemasaran Produksi 

Perikanan 

Dislutkan 

       Program Peningkatan 

Produksi Hasil Peternakan 

Disnakwan 

       Program Peningkatan 

Produksi 

Pertanian/Perkebunan 

Distanbun 

19 Menurunya 

pengganguran terbuka 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka 
3.35 % 4.22 % 

Program Peningkatan 

Kualitas dan Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Disnakertrans 

       Program Perlindungan 

Pengembangan Lembaga 

Ketenagakerjaan 

Disnakertrans 

       Program Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

Disnakertrans 

       Program Perluasan dan 

Pengembangan 

Kesempatan Kerja 

Disnakertrans 

       Program Peningkatan 

Kualitas dan Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Disnakertrans 

       Program Penempatan dan 

Pengembangan Wilayah 

Transmigrasi 

Disnakertrans 

20 Terjaganya stabilitas 

harga kebutuhan pokok 

Inflasi 
3.0 - 4.0 indeks 0.68 indeks  

Program Peningkatan 

Efesiensi Perdagangan 

Dalam Negeri 

Disdag 

21 Meningkatnya 

Pendapatan Asli Daerah 

Persentase Kontribusi 

PAD terhadap APBD 34.06 % 35.09 % 

Program Peningkatan dan 

Pengembangan 

Pengelolaan Pendapatan 

Daerah 

Bapenda 

22 Meningkatnya Nilai 

sosial, Budaya, dan 

Toleransi Masyarakat 

Persentase 

Penurunan Konflik 

Sosial 

14.29 % 14.29 % 
Program Peningkatan 

Pelayanan Keagamaan 

Biro Kesra 

       Program Peningkatan 

Partisipasi Masyarakat 

Dalam Membangun Desa 

DPMPD 

Dukcapil 

       Program Pengembangan 

Nilai Budaya 

Dikbud 

       Program Pengembangan 

Pengelolaan Kekayaan 

Budaya 

Dikbud 

       Program Pengelolaan 

Keragaman Budaya 

Dikbud 

23 Meningkatnya Kualitas 

dan Penegakan produk 

hukum Daerah 

Persentase 

Penurunan 

Pelanggaran Produk 

Hukum Daerah 

2.78 % 52.78 % 

Program Peningkatan 

Keamanan dan 

Kenyamanan Lingkungan 

  

       Program Pemeliharaan 

Keamanan Ketentraman 

Ketertiban Masyarakat dan 

Pencegahan Tindak Kriminal 

Pol PP 

       Program Pemberdayaan 

Masyarakat untuk Menjaga 

Ketertiban dan Keamanan 

Bakesbangpol

dagri 

       Program Peningkatan 

Pemberantasan Penyakit 

Masyarakat (PEKAT) 

Bakesbangpol

dagri dan Pol 

PP 

       Program Penataan 

Peraturan Perundang-

Biro Hukum 
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III. TUGAS PEMBANTUAN  

Pelaksanaan Tugas Pembantuan dialokasikan oleh 2 (dua) Kementerian/Lembaga Non 

kementerian kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 melalui unit  Kementerian 

Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . 

Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat dialokasikan melalui 2 (dua) 

Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 159,551,660,000,-.   kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2020, yaitu : 

1. Kementerian Pertanian sebesar Rp.128.497.198.000,- 

2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp.31.054.462.000,- 

Alokasi anggaran tersebut oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya 

didelegasikan untuk dilaksanakan pada 3 (tiga) Perangkat Daerah, yaitu: 

1. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
 

Target dan Realisasi Kinerja 

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana Tugas Pembantuan melalui Kementerian/Lembaga 

kepada Pemerintah Daerah Provinsi adalah untuk mendukung pencapaian prioritas nasional, 

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, 

Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya. Penugasan yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga telah 

ditetapkan target kinerjanya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri atau Surat Pengesahan Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dari masing-masing program kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah. 

1. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB  

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 memperoleh 

anggaran dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari Lingkup Kementerian Pertanian yaitu sebesar                   

Rp.113.335.782.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 108.741.879.566 (95,94%) dan realisasi 

fisik sebesar 100 % yang tertuang dalam 4 (empat) Program Utama yaitu :  

1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp. 80,260,570,000 dengan realisasi anggaran sebesar 76,805,858,894  atau 

95,70% dan realisasi  fisik 100 %. 

Undangan 

24 Meningkatnya Kesadaran 

politik masyarakat 

Persentase 

Keterlibatan 

Masyarakat Dalam 

Politik 

82.80 % 81.00 % 

Program Pendidikan Politik 

Masyarakat 

Bakesbangpol

dagri 

25 Meningkatnya Partisipasi 

perempuan dalam 

pembangunan 

Persentase Partisipasi 

Perempuan Dalam 

Pembangunan 

19.27 % 18.60 % 

Program Keserasian 

Kebijakan Peningkatan 

Kualitas Anak dan 

Perempuan 

DP3AP2KB 

 

    

  Program Penguatan 

Kelembagaan 

Pengarusutamaan Gender 

dan Anak 

DP3AP2KB 

 

    

  Program Peningkatan Peran 

Serta dan Kesetaraan 

Gender Dalam 

Pembangunan 

DP3AP2KB 

 

    

  Program Peningkatan Peran 

Perempuan di Perdesaan 

DPMPD 

Dukcapil 

 

    

  Program Peningkatan 

Kualitas Hidup dan 

Perlindungan Perempuan 

DP3AP2KB 
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2) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura   dengan alokasi anggaran sebesar Rp 

3,687,547,000 dengan realisasi anggaran  sebesar 3,040,652,140 atau 82,46 % dan realisasi fisik 100 

%. 

3) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp 12,521,425,000  dengan realisasi anggaran sebesar 12,502,482,083 atau 99,85  % dan 

realisasi fisik 100 % 

4) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp 16,866,240,000 atau dengan realisasi fisik sebesar  16,392,886,449 atau 97,19 %  

2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 

memperoleh anggaran dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari Lingkup Kementerian Pertanian 

yaitu sebesar Rp.15.161.416.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.807.865.550 (97,67%) dan 

realisasi fisik sebesar 100 % yang tertuang dalam 2(empat) Program Utama yaitu :  

1) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp 13,692,416,000 atau dengan realisasi fisik sebesa 13,347,812,550 atau 97,48 

% 

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp 1,469,000,000 atau dengan realisasi fisik sebesa1,460,053,000 atau 99,39 % 
 

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 

memperoleh anggaran dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari Lingkup Kementerian Pertanian 

yaitu sebesar  Rp. 31.054.462.000.- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.998.949.123  (99,82%) 

dan realisasi fisik sebesar 100 % yang tertuang dalam 2 (dua) Program Utama yaitu :  

1) Program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,804,044,000 atau 99,63 % 

dengan realisasi fisik sebesar 100 % 

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan  alokasi anggaran sebesar 21,250,418,000 atau 

99,91 % dengan realisasi fisik sebesar 100 % 
 

Realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan yang bersumber dari dana tugas pembantuan pada 

Tahun Anggaran 2020 yang mencakup capaian fisik dan keuangan, secara rata-rata capaian fisik mencapai 

100%, sedangkan realisasi keuangan rata-rata mencapai 96,86% atau sebesar Rp.154,548,694,239 dari total 

pagu sebesar Rp.159,551,660,000,- 
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IV. P E N U T U P  
 

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini merupakan ihtisar atau 

rangkuman dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  Tahun 2020 yang  telah disampaikan 

kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu yang lalu kemudian telah di evaluasi 

secara Nasional melalui aplikasi Sistem Infromasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) 

yang berakhir pada bulan desember tahun 2021 bersamaan dengan Evaluasi Penyelnggaraan Pemerintahan 

Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat. Secara menyeluruh penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 telah dapat dilaksanakan dengan baik. 

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras Aparatur Pemerintahan Daerah,  

stakeholder dan segenap masyarakat Nusa Tenggara Barat.  

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan permasalahan yang belum dapat ditangani 

secara optimal. Untuk itu, peran aktif masyarakat untuk memberikan masukan yang positif dalam upaya 

penyempurnaan strategi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah, sangat diharapkan demi  

mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat  yang semakin sejahtera.   

Atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, dengan tulus saya menyampaikan 

penghargaan dan terima kasih.  

Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.  

 

      Mataram,         Desember  2021. 

 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

 

[[[  

 

 

 

 

   Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc. 
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