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BAB VI 

PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2010-2014 
 

6.1  Kondisi Wilayah Nusa Tenggara Saat Ini 

6.1.1  Capaian Pembangunan Wilayah 

Pertumbuhan ekonomi dua provinsi di wilayah Nusa Tenggara dalam lima tahun 
terakhir cukup berfluktuasi. Selama periode 2004—2008 pertumbuhan ekonomi 
Provinsi Nusa Tenggara Barat berkisar 1,7 persen sampai 6,1 persen, dengan rata-rata 
pertumbuhan 3,3 persen per tahun. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Nusa 
Tenggara Timur berkisar 3,5 persen sampai 5,8 persen per tahun dengan rata-rata 4,86 
persen per tahun (Tabel 6.1). 

 
TABEL 6.1 

PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2004 – 2008 
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM PERSEN) 

 

Tahun Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur 

2004 6,1 5,8 

2005 1,7 3,5 

2006 2,8 5,1 

2007 4,9 5,1 

2008 2,1 4,8 

                    Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

Pada triwulan 1 tahun 2008, perekonomian di wilayah Nusa Tenggara 
berdasarkan sektor didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 29,26 
persen. Wilayah Nusa Tenggara sesungguhnya memiliki potensi pengembangan yang 
sangat besar berbasis sumber daya alam terutama peternakan, perikanan, dan wisata 
bahari. Potensi sumber daya lahan, hutan, dan perkebunan juga cukup besar untuk 
pengembangan ekonomi wilayah. Pemanfaatan dan pengelolaan berbagai sumber daya 
tersebut harus mempertimbangkan keterpaduan dan keseimbangan dalam penataan 
ruang wilayah dalam rangka mencegah eksploitasi yang berlebihan serta mendorong 
penyebaran dampak perekonomian ke seluruh wilayah. Kontribusi terbesar lainnya 
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adalah melalui sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 24,79 
persen, sektor jasa-jasa sebesar 13,06 persen serta sektor perdagangan, hotel, dan 
restoran sebesar 12,38 persen (Gambar 6.1). 

 

GAMBAR 6.1  
 KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH NUSA TENGGARA MENURUT SEKTOR ATAS 

DASAR HARGA BERLAKU TRIWULAN I TAHUN 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 
 

Secara keseluruhan sumbangan wilayah Nusa Tenggara terhadap perekonomian 
nasional pada tahun 2008 hanya sekitar 1,3 persen, dengan kecenderungan menurun 
dalam periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2004, wilayah Nusa Tenggara 
menyumbang 1,6 persen dalam perekonomian nasional, dan menurun menjadi 1,4 
persen pada tahun 2006.  Penurunan peran ini terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat 
dari 1,0 persen pada tahun 2004 menjadi 0,8 persen pada tahun 2008, dan di Nusa 
Tenggara Timur dari 0,6 menjadi 0,5 persen dalam periode yang sama.    
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GAMBAR 6.2 
 KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH NUSA TENGGARA TERHADAP EKONOMI 

NASIONAL ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

 

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki industri unggulan, yaitu pengolahan 
rumput laut dan industri berbasis kelautan. Permasalahan yang dihadapi adalah masih 
rendahnya kualitas dan keterampilan sumber daya manusia; terbatasnya alat 
penangkapan dan pengolahan hasil laut; terbatasnya modal; lemahnya 
promosi/pemasaran; terbatasnya kemasan, desain, dan teknologi; dan kurangnya 
dukungan kebijakan insentif. Sementara itu, komoditas unggulan di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur adalah pengolahan jagung. Lahan jagung ditanam secara luas, termasuk 
dengan memanfaatkan lahan tidur. Permasalahan yang dihadapi pada tingkat usaha tani 
ialah rendahnya produktivitas, berkembangnya hama belalang, belum optimalnya petani 
dalam merawat tanaman jagung, belum berkembangnya teknologi dan jumlah industri 
pengolahan jagung, dan relatif rendahnya kualitas jagung karena tingginya kadar air 
yang dikandungnya. Permasalahan yang muncul dalam pengembangan usaha 
nonpertanian adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya 
penerapan teknologi prapanen dan pascapanen, terbatasnya pengolahan jagung pada 
skala industri rumah tangga, dan belum tersedianya sarana pergudangan yang 
memadai. 

Komoditas unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pengolahan kakao. 
Meskipun jumlah luasan perkebunan kakao sangat besar dan terus meningkat, 
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persentase kakao yang diolah sangat rendah. Permasalahan yang muncul pada tingkat 
usaha tani adalah produktivitas yang rendah, berkembangnya hama tanaman, 
rendahnya mutu biji kakao, belum dilakukannya fermentasi, masih dominannya 
pedagang antarpulau terhadap pedagang biji kakao. Pada tingkat nonpertanian masih 
muncul permasalahan yaitu belum adanya industri pengolahan serta masih rendahnya 
kualitas sumber daya manusia. 

Kesenjangan wilayah dalam aspek perdagangan ditunjukkan oleh kuatnya 
hubungan dagang antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan wilayah Jawa-Bali. 
Namun, perdagangan tersebut masih menghadapi hambatan karena kurangnya 
dukungan prasarana pelabuhan laut, bandar udara, dan terminal bis untuk 
memperlancar arus masuk dan keluar barang dan manusia. Kesulitan ini semakin 
dirasakan oleh para pedagang di wilayah pedalaman dan pesisir. Konsekuensinya adalah 
bahwa perdagangan wilayah Nusa Tenggara lebih didominasi oleh Provinsi Bali dan 
Provinsi Jawa Timur dalam memasok barang.  

Transaksi perdagangan dengan pihak asing di Provinsi Nusa Tenggara Barat jauh 
lebih tinggi jika dibanding dengan transaksi perdagangan di Nusa Tenggara Timur. Daya 
tarik investasi di wilayah Nusa Tenggara masih rendah, karena terkait masalah jaminan 
keamanan. Di sisi lain, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi unggulan 
pariwisata yang dapat menjadi daya tarik investasi. Penanaman modal asing di wilayah 
Nusa Tenggara lebih terkonsentrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dibandingkan Nusa 
Tenggara Timur. Modal asing yang masuk ke Wilayah Nusa Tenggara berkontribusi 
sebesar 0,1 persen pada tahun 2008, dibandingkan dengan total penanaman modal 
asing secara nasional.  

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) Perkapita wilayah Nusa Tenggara terus mengalami peningkatan. Pendapatan 
perkapita di Provinsi Nusa Tenggara Barat relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
Nusa Tenggara Timur. (Tabel 6.2) 

 
TABEL 6.2 

PDRB PERKAPITA DENGAN MIGAS WILAYAH NUSA TENGGARA  
TAHUN 2004—2008 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000  

(DALAM RIBU RUPIAH) 
 

Tahun Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur 

2004 3,655 2,295 

2005 3,659 2,306 
2006 3,697 2,376 

2007 3,813 2,450 
2008 3,850 2,520 

        Sumber : Badan Pusat Statistik 
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Pada tahun 2008, jumlah penduduk wilayah Nusa Tenggara yaitu 8,86 juta jiwa, 
terbagi hampir merata di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 
Jumlah penduduk tersebut mencapai sekitar 3,78 persen dari jumlah seluruh penduduk 
Indonesia. Wilayah Nusa Tenggara merupakan pulau terpadat kedua setelah wilayah 
Jawa-Bali.   

Tingkat pengangguran terendah di kedua provinsi terjadi pada tahun 2008 yaitu 
masing-masing sebesar 5,48 persen di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 3,84 persen di 
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat 
mengalami penurunan, sedangkan jumlah pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara 
Timur mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, jumlah pengangguran di Provinsi 
Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 124 ribu orang dan di Provinsi Nusa Tenggara 
Timur,  sebesar 81 ribu orang. Gambaran mengenai jumlah pengangguran di wilayah 
Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 6.3 di bawah berikut. 

 

GAMBAR 6.3 
JUMLAH  PENGANGGURAN WILAYAH NUSA TENGGARA  

TAHUN 2006—2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

 

 

Perkembangan penduduk miskin di wilayah Nusa Tenggara dalam kurun waktu 3 
tahun (tahun 2007—2009) cenderung mengalami penurunan baik dari jumlah maupun 
persentasenya. Persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 

0

40

80

120

160

200

Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

2006 2007 2008



 

  
III.6-6  

 

tahun 2009 adalah sebesar 22.8 persen, sedangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 
adalah sebesar 23.3 persen. 

Jumlah penduduk miskin daerah perdesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat 
selama kurun waktu 8 tahun (tahun 2000—2008) mengalami penurunan. Sebaliknya, 
penduduk miskin di daerah perkotaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami 
peningkatan berdasarkan jumlahnya yang semula berjumlah 340,4 ribu jiwa (tahun 
2000) menjadi 560,4 ribu jiwa (tahun 2008).  

 

TABEL 6.3 
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH NUSA TENGGARA  

TAHUN 2007-2009 

 

Tahun Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur 

2007 25,0 27,5 

2008 23,8 25,7 

2009 22,8 23,3 

                     Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

Mutu sumber daya manusia di wilayah Nusa Tenggara tergolong menengah ke 
bawah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 
2008 mencapai 64,12, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 66,15. 
Indeks pembangunan manusia di kedua provinsi masih berada di bawah rata-rata nilai 
IPM secara nasional. (Gambar 6.4)  
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GAMBAR 6.4 
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA WILAYAH NUSA TENGGARA  

TAHUN 2007-2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

 

Dalam aspek kesehatan, angka Umur Harapan Hidup (UHH) di wilayah Nusa 
Tenggara masih tergolong rendah. Nilai UHH Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 
2008 adalah 61,50 tahun dan nilai UHH Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2008 
adalah 67,00 tahun. Dalam pelayanan kesehatan juga muncul masalah terbatasnya akses 
layanan kesehatan, khususnya bagi keluarga miskin di daerah terpencil. Wilayah Nusa 
Tenggara juga sempat ditimpa berbagai penyakit menular. Selain itu, wilayah ini 
menghadapi masalah rendahnya pemenuhan gizi ibu, bayi, dan balita dari keluarga 
miskin, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini 
diindikasikan oleh tingginya angka kematian bayi. Sementara itu, layanan bidan untuk 
persalinan masih rendah. Permasalahan ini disebabkan oleh kurang optimalnya 
pelayanan kesehatan sebagai konsekuensi dari jauhnya letak pusat layanan, kurangnya 
sarana transportasi, serta kurang memadainya sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. 
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GAMBAR 6.5 
UMUR HARAPAN HIDUP WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2007-2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

 

 

Di wilayah Nusa Tenggara masih terdapat masalah pendidikan sebagaimana 
diindikasikan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih rendah. Nilai RLS tahun 
2008 di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 6,55 tahun  dan nilai RLS di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat adalah 6,70 tahun. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di 
wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 6.6 sebagai berikut. 
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GAMBAR 6.6 
RATA-RATA LAMA SEKOLAH WILAYAH NUSA TENGGARA  

TAHUN 2007-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

 

Selain itu, layanan pendidikan di wilayah Nusa Tenggara masih sulit menjangkau 
daerah pelosok dan masyarakat pesisir. Kondisi ini menyebabkan rendahnya akses 
pendidikan di daerah tertinggal, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyebaran 
guru sekolah dasar juga belum merata dan lebih mengumpul di daerah perkotaan 
dibandingkan di pedesaan atau daerah terpencil. Persoalan ini mengakibatkan 
rendahnya kualitas pendidikan, bersama-sama dengan mahalnya biaya pendidikan, 
belum meratanya jangkauan pelayanan pendidikan, rendahnya mutu pelayanan 
pendidikan dan rendahnya mutu pendidik.  

Demikian juga dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Gender-related 
Development Index/GDI) Indonesia, yang dihitung berdasarkan variabel yang sama 
dengan IPM menurut jenis kelamin. IPG di wilayah Nusa Tenggara mengalami 
peningkatan pada tahun 2007. Walaupun demikian, nilai tersebut masih di bawah rata-
rata nasional sebesar 65,8. IPG di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 63,1 dan Nusa 
Tenggara Barat sebesar 55,5. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya 
persentase kontribusi dalam pendapatan dan Umur Harapan Hidup (UHH) perempuan. 
Hal ini menunjukkan masih terjadi kesenjangan gender antarprovinsi di wilayah Nusa 
Tenggara. 
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GAMBAR 6.7 

PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER WILAYAH NUSA TENGGARA 
TAHUN 2004-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (diolah) 

Selain indikator IPG, pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator 
Gender Empowerment Measurement (GEM) atau indeks pemberdayaan gender (IDG), 
yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan 
keputusan. Di wilayah Nusa Tenggara, IDG tahun 2007 untuk masing-masing provinsi 
juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2006 meski nilainya masih 
lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 62,1. Nilai IDG untuk 
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masing-masing sebesar 54,9 
dan 61,0. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan 
perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, Tingkat 
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan upah nonpertanian perempuan. Di samping itu, 
upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak, terutama terhadap berbagai tindak 
kekerasan juga perlu ditingkatkan mengingat bahwa hal tersebut merupakan salah satu 
prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat. 
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GAMBAR 6.8 
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER  

WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2004-2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (diolah) 

Wilayah Nusa Tenggara menghadapi permasalahan yang kompleks berkaitan 
dengan ketertinggalan dan keterisolasian. Upaya pengembangan wilayah masih 
menghadapi kendala, yaitu rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang 
tersedia, khususnya untuk jalan, jembatan, dan berbagai sarana transportasi terutama 
di daerah terpencil dan daerah tertinggal. Kendala lain adalah belum terpadunya 
layanan transportasi antarmoda transportasi darat, laut, sungai, dan udara. Selain itu, 
wilayah yang tersebar dan dipisahkan oleh perairan mengakibatkan program 
pembangunan cenderung terpusat pada pulau yang menjadi pusat pemerintahan 
daerah, serta kurang menyebar ke pulau-pulau lainnya. Pembangunan yang bersifat 
sektoral dengan memanfaatkan potensi pariwisata, peternakan, dan pertambangan 
masih cenderung parsial, berjalan sendiri-sendiri, dan kurang terkoordinasi, sehingga 
tidak mampu menciptakan dampak berganda bagi pengembangan wilayah Nusa 
Tenggara.  Penyediaan pasokan tenaga listrik juga masih menjadi hambatan wilayah 
Nusa Tenggara terutama disebabkan oleh terbatasnya pasokan dan transmisi tegangan 
tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.   

Wilayah yang tersebar juga menghambat mobilitas sumberdaya dan penduduk, 
sebagai akibat dari minimnya jaringan transportasi di wilayah Nusa Tenggara. Kondisi 
ini juga menyebabkan rendahnya pengawasan dan pengendalian ketertiban dan 
keamanan, dan di perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur memunculkan potensi 
konflik politik dan keamanan dengan penduduk negara tetangga, Timor Leste. Dengan 
menyadari kondisi wilayah yang tersebar dan berbagai hambatan yang mengikutinya, 
perencanaan pembangunan wilayah Nusa Tenggara perlu memperhitungkan secara 
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sungguh-sungguh karakteristik wilayahnya sebagai satu kesatuan wilayah yang saling 
berhubungan, termasuk dalam optimalisasi koordinasi dan sinergi berbagai kebijakan 
dan program pembangunan. Wilayah Nusa Tenggara didominasi oleh kabupaten 
tertinggal. Ketertinggalan tersebut mencakup rendahnya prasarana dan sarana 
permukiman serta pendukung ekonomi. 

GAMBAR 6.9 
DAERAH TERTINGGAL DI WILAYAH NUSA TENGGARA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (diolah) 

Pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara masih menghadapi 
persoalan dalam bentuk perusakan hutan, pembalakan hutan, dan pembakaran hutan. 
Bencana seperti banjir, longsor dan kekeringan juga muncul, baik sebagai akibat 
kerusakan lingkungan hidup maupun perubahan iklim global. Sementara itu, 
pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam di darat dan pesisir turut 
memperparah kerusakan lingkungan. Di sisi lain, wilayah Nusa Tenggara memiliki 
potensi lahan konservasi baik di darat maupun di laut. Komodo merupakan salah satu 
warisan dunia, baik untuk kegiatan ilmu pengetahuan maupun kegiatan pariwisata.  

GAMBAR 6.10 

DAERAH PERBATASAN DI WILAYAH NUSA TENGGARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (diolah) 
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Di wilayah Nusa Tenggara sempat terjadi eskalasi konflik yang disebabkan oleh 
krisis ekonomi, politik, sosial budaya, hingga keagamaan. Khusus untuk Provinsi Nusa 
Tenggara Timur potensi konflik juga muncul di perairan yang berbatasan dengan Timor 
Leste. Konflik semacam ini berbahaya karena dapat mengancam pertahanan dan 
keamanan negara, khususnya karena belum ada kesepakatan tentang garis batas laut 
kedua negara, serta masih adanya eksodus pengungsi dari Timor Leste. Selain itu, masih 
belum diberlakukan pos lintas batas sehingga terjadi permasalahan pada arus barang 
dan arus migrasi. Hal ini menjadi salah satu pendorong terjadinya perdagangan ilegal 
dan kunjungan ilegal oleh masyarakat negeri tetangga. 

6.1.2 Isu Strategis 

Dari uraian fakta, potensi, dan permasalahan di wilayah Nusa Tenggara, dapat 
ditarik beberapa isu strategis di wilayah Nusa Tenggara sebagai berikut:  

1. Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan wilayah.    

Produk unggulan wilayah Nusa Tenggara didominasi oleh komoditas primer 
dengan nilai tambah kecil.  Pengembangan mata rantai industri unggulan yang 
berbasis komoditas unggulan wilayah selain meningkatkan nilai tambah 
domestik juga menciptakan lapangan kerja.  Hal ini sangat strategis karena 
wilayah ini merupakan wilayah terpadat kedua secara nasional setelah Jawa-Bali.  
Kedekatan geografisnya dengan Jawa-Bali juga merupakan peluang 
terbangunnya koridor pengembangan ekonomi dan pariwisata.  

2. Pembangunan wilayah perbatasan dan kerja sama dengan negara-negara 
yang berbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste hingga kini masih menyimpan 
kerawanan sosial politik dengan tingginya dinamika masyarakat melintasi 
perbatasan kedua negara.  Apabila  tidak dikendalikan dengan baik, kerawanan 
ini bisa berkembang ke arah ketegangan sosial politik yang berpotensi untuk 
mengganggu hubungan diplomatik.  Potensi konflik juga terdapat dalam hal 
pemanfaatan sumber daya alam di wilayah laut. 

Rendahnya interkonektivitas domestik pulau-pulau di wilayah Nusa Tenggara. 
Wilayah Nusa Tenggara yang berbentuk kepulauan masih dilayani oleh 
prasarana dan sarana perhubungan yang minim.  Akibatnya, keterkaitan 
antarpulau masih lemah.  Oleh karena itu, penguatan interkonektivitas domestik 
wilayah sangat strategis dalam upaya memperkuat integrasi perekonomian 
wilayah, memperlancar perdagangan antarpulau dan mobilitas tenaga kerja, 
serta meningkatkan skala ekonomi. 
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3. Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kemiskinan.  

Jika merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2008, kualitas 
sumber daya manusia di wilayah Nusa Tenggara dapat dikatakan tertinggal dari 
wilayah-wilayah lain.  Dari total 33 provinsi, peringkat IPM provinsi Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masing-masing 32 dan 31.  Jika di NTB 
tingkat kesehatan masyarakat yang menjadi permasalahan utama, di NTT 
tingginya kemiskinan merupakan penghambat utama pembangunan sumber 
daya manusia.    

4. Rendahnya kinerja birokrasi dan tata kelola.   

Kinerja aparat birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan 
publik dirasa semakin penting bagi pengembangan daerah-daerah tertinggal.  
Tata kelola yang baik akan memastikan alokasi sumber daya secara adil tanpa 
mengabaikan efektivitas dan efisiensi.  Pelayanan publik dan regulasi yang 
berkualitas juga berpotensi meningkatkan daya tarik daerah bagi 
berlangsungnya investasi. 

5. Potensi konflik antar golongan yang didukung oleh organisasi massa.   

Tingginya frekuensi konflik di masayarakat menunjukkan tipisnya modal sosial.  
Tiadanya rasa saling percaya menjadi penghambat terbentuknya kerjasama 
produktif yang justru diperlukan bagi suatu komunitas untuk berkembang.  Di 
sisi lain, modal sosial juga berperan dalam mengurangi biaya transaksi ekonomi. 

6. Ancaman degradasi lingkungan hidup di darat dan di laut.  

Wilayah kepualaun Nusa Tenggara mempunyai potensi flora dan fauna, di darat 
dan di laut.  Namun wilayah kepulauan juga memiliki kerentanan relatif tinggi 
terhadap perubahan cuaca dan pemanfaatan sumber daya alam secara 
berlebihan.  Untuk itu, pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan secara arif 
akan sangat strategis  dalam memastikan terjaganya daya dukung lingkungan. 

 6.2  Arah Pengembangan Wilayah  

Dengan memperhatikan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah, 
pengembangaan wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk (1) mengembangkan kota-
kota di kawasan pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu 
sebagai sektor basis yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai, 
khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air; (2) mengembangkan wilayah 
darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Nusa 
Tenggara melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang 
terpadu yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; (3) meningkatkan 
aksesibilitas antar kota-kota pesisir yang menghubungkan poros Banda Aceh–Atambua 
sehingga membentuk keterkaitan sosial ekonomi yang kuat; (4) meningkatkan 
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keterkaitan pengembangan antarkawasan (Kawasan Andalan dan Kawasan Andalan 
Laut) untuk mengoptimalkan potensi wisata budaya dan wisata alam, termasuk wisata 
bahari, dengan mengembangkan jalur wisata terpadu Bali -Lombok –Komodo–Tana 
Toraja; (5) menetapkan fokus spesialisasi penanganan komoditas unggulan termasuk 
pemasarannya, yang berorientasi ekspor, dengan mengutamakan pengelolaan 
sumberdaya alam terbarukan berdasarkan prinsip kemanfaatan bersama antarwilayah 
maupun antarkawasan; (6) memanfaatkan keberadaan Forum Kerja sama Daerah dan 
Forum Kerjasama Ekonomi Internasional baik secara bilateral dengan Australia dan 
Timor Leste, maupun secara multilateral dalam konteks kerja sama ekonomi sub-
regional; (7) meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di Kepulauan 
Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara; serta (8) 
mengelola kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste dan Kawasan perbatasan laut 
dengan Timor Leste dan Australia sebagai ‘beranda depan’ Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Nusa Tenggara ditekankan 
pada terbentuknya fungsi dan hierarki pusat permukiman sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) , Pusat 
Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Strategis 
Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara. Pengembangan Pusat Kegiatan 
Nasional (PPKN) di wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong pengembangan 
kota Mataram dan Kupang sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya 
dukung lingkungannya. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah di wilayah Nusa 
Tenggara diarahkan untuk (1) mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi wilayah yang berperan juga sebagai pusat industri pengolahan hasil kelautan 
dan perikanan, melalui pembangunan prasarana dan sarana pendukung; (2) mendorong 
pengembangan kota Praya, Raba, Sumbawa Besar, Ende, Kefamenanu, dan Labuhan Bajo 
sebagai pusat pelayanan sekunder dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus 
sebagai pusat perkembangan industri maritim dan kelautan; dan (3) mengendalikan 
pengembangan kota Soe, Waingapu, Maumere, dan Ruteng sebagai pusat pelayanan 
sekunder yang sesuai dengan daya dukung lingkungannya. pengembangan pusat 
kegiatan strategis nasional di wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong 
perkembangan kota Atambua dan Kupang yang terletak di kawasan perbatasan negara. 

6.3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah 

Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Nusa Tenggara, maka tujuan  
pembangunan wilayah Nusa Tenggara untuk kurun waktu 2010-2014 adalah untuk: 

1. meningkatkan standar hidup masyarakat wilayah Nusa Tenggara. 

2. menigkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Nusa Tenggara terhadap 
pelayanan publik dasar. 
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3. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Nusa Tenggara bagian Barat 
dan Timur. 

4. meningkatkan kontribusi wilayah Nusa Tenggara dalam perdagangan 
internasional. 

5. mengoptimalkan sektor unggulan di wilayah Nusa Tenggara. 

6. meningkatkan jaringan transportasi antarwilayah. 

7. meningkatkan jumlah, mutu, dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar 
(jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik, dan telepon). 

Dengan mengacu pada tujuan dari pengembangan wilayah Nusa Tenggara, 
sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Nusa Tenggara kurun waktu 
tahun 2010—2014 adalah sebagai berikut: 

1. meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Nusa Tenggara, yang 
ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan yaitu 
pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka 
harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita. 

2. meningkatnya standar layanan jasa pendidikan di wilayah Nusa Tenggara. 

3. meningkatnya standar layanan jasa kesehatan di wilayah Nusa Tenggara. 

4. berkurangnya ketimpangan kontribusi perdagangan internasional antara 
wilayah Nusa Tenggara bagian barat dengan Nusa Tenggara bagian timur. 

5. meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan laut dengan terbentuknya 
industri pengolahan hasil laut di wilayah Nusa Tenggara. 
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TABEL 6.4  
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN  

DI WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2010-2014 
 

Provinsi 

 

Pertumbuhan 
Ekonomi (%)1) 

Kemiskinan (%)2) 
Pengangguran 

(%)3) 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 

NTB 3,0 – 3,5 3,6 – 4,0 21,42 – 20,93 15,94 – 14,88 3,6 – 3,9 2,2 – 2,4 

NTT 5,4 – 5,9 5,8 – 6,4 22,64 – 22,12 16,95 -16,87 1,7 – 1,9 1,2- 1,4 

   
  Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas; 
*Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). 
2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah 

penduduk. 
3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total 

angkatan kerja. 

 
 

TABEL 6.5  
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,  
RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENDAPATAN PERKAPITA  

DI WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2010-2014 
 

Provinsi 

 

Angka Kematian 
Bayi 1) 

Rata-Rata Lama 
Sekolah 2) 

Angka Harapan 
Hidup 3) 

Pendapatan 
Perkapita (Rp. Ribu) 

4) 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 

NTB 44 37 7,06 7,42 66,18 67,76 4.070.931 5.442.833 

NTT 32 27 6,68 6,96 69,25 70,58 3.466.904 4.487.902 

  
 Sumber : Perhitungan Bappenas;BPS; Susenas; 
 

*Keterangan: 1)  Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 
tahun per 1000 kelahiran hidup. 

 2)  Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh 
penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan 
formal yang pernah dijalani. 

3)  Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk. 
4) Pendapatan per kapita: pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk 

pada pertengahan tahun. 
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6.4  Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan  

Berdasarkan arahan, tujuan, dan sasaran serta dengan mempertimbangkan isu 
strategis wilayah Nusa Tenggara, arah kebijakan dan strategi wilayah Nusa Tenggara 
kurun waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut: 

1. Optimalisasi pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, dengan 
strategi pengembangan sebagai berikut: 

a. mengembangkan sentra produksi rumput laut. 

b. mengembangkan sentra produksi jagung. 

c. mengembangkan sentra produksi kakao. 

d. mengembangkan sentra produksi peternakan. 

e. mengembangkan sentra produksi perikanan tangkap. 

2. Pengembangan PKN Mataram dan Kupang sebagai pusat industri pengolahan 
komoditas unggulan dan pariwisata, dengan strategi pengembangan sebagai 
berikut: 

a. mengembangkan industri pengolahan rumput laut. 

b. mengembangkan industri pengolahan jagung. 

c. mengembangkan industri pengolahan kakao. 

d. mengembangkan industri pengolahan peternakan. 

e. mengembangkan industri pengolahan perikanan tangkap. 

3. Pengembangan pariwisata bahari dengan strategi pengembangan sebagai 
berikut: 

a. meningkatkan aksesibilitas dari sentra-sentra produksi di Bayan, Keruak, 
Batukliang dan sekitarnya melalui keterpaduan sistem transportasi darat 
dan laut. 

b. mengembangkan objek pariwisata. 

c. meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan di sekitar Gili 
Trawangan, Air dan Meno yang memiliki potensi sangat besar melalui 
pengembangan fasilitas pendukung berstandar internasional. 

d. mengembangkan kawasan industri pengolahan bahan tambang dan 
perikanan tangkap yang komplementer dengan keberadaan pelabuhan 
internasional Teluk Kupang. 

e. meningkatkan aksesibilitas kota Kupang ke sentra-sentra produksi di 
sekitarnya. 
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f. mengembangkan sentra produksi pertanian tanaman pangan dan 
hortikultura, tanaman tahunan, hasil hutan, perikanan tangkap, wisata 
lingkungan, serta wisata bahari. 

4. Pemantapan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan keamanan dan 
kesejahteraan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: 

a. meningkatkan stabilitas keamanan kawasan perbatasan.  

b. mengembangkan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan. 

c. mengembangkan kawasan perbatasan secara terpadu untuk mendukung 
fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional. 

d. menguatkan peran pemerintah daerah dalam penanganan batas wilayah 
dan pengembangan kawasan. 

5. Pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan antarkota, pulau-
pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil, dengan strategi pengembangan 
sebagai berikut: 

a. mengembangkan jaringan jalan lintas Nusa Tenggara. 

b. meningkatkan aksesibilitas pulau-pulau terpencil dan terdepan/terluar. 

c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan antarpulau 
(pelabuhan).   

d. mengembangkan jaringan prasarana transportasi penyeberangan 
(pelabuhan) Lembar dan Sape. 

e. mengembangkan jaringan prasarana transportasi penyeberangan 
(pelabuhan) Labuhan Bajo, Waingapu, Sumba, dan Maropko. 

f.        mengembangkan jaringan prasarana pelabuhan laut sebagai Pelabuhan 
Nasional di Lembar dan Bima. 

g. meningkatkan sarana tranportasi untuk melayani rute daerah tertinggal. 

6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan 
angkatan kerja berketerampilan dan berpendidikan tinggi, dengan strategi 
pengembangan sebagai berikut: 

a. meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan keterampilan kerja. 

b. meningkatkan produktivitas angkatan kerja dan mengembangkan ekonomi 
lokal. 

c. menyebarkan pembangunan fasilitas pendidikan ke wilayah Nusa Tenggara. 

d. meningkatkan fasilitas pendidikan non formal. 
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7. Peningkatan akses fasilitas kesehatan, dengan strategi pengembangan sebagai 
berikut: 

a. menyebarkan pembangunan fasilitas kesehatan. 

8. Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan strategi pengembangan 
sebagai berikut: 

a. meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah. 

b. meningkatkan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk 
penanganan kasus korupsi. 

c. meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

 

9. Penanggulangan konflik sosial secara partisipatif, dengan strategi pengembangan 
sebagai berikut: 

a. menguatkan kelembagaan kerjasama antara aparat kepolisian, tokoh agama 
dan adat dalam penyelesaian konflik antar golongan. 

b. mengembangkan simpul kerja sama antara kelompok masyarakat, lembaga 
pemerintah, dan swasta. 

c. menegakkan hukum yang adil, tidak diskriminatif terhadap pelaku 
kejahatan. 

10. Peningkatan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan, dengan strategi 
pengembangan sebagai berikut: 

a. meningkatkan kualitas rencana tata ruang wilayah. 

b. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara 
berkelanjutan. 

 
 
 
 


