
 

 

 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah 

Tertinggal Pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang 

wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam 

skala nasional
1
. Peraturan pemerintah yang telah ditetapkan tersebut menjadi dasar kebijkan 

pembangunan  daerah untuk mengukur perkembangan suatu daerah. 

Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, 

bahwa adanya penetapan kriteria daerah tertinggal yang dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan berdasarkan pada penghitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu, (1) perekonomian 

masyarakat, (2) sumber daya manusia, (3) prasaranan dan sarana (infrastruktur), (4) 

kemampuan keuangan lokal/daerah, (5) aksesibilitas, serta (6) karakteristik daerah. 

Berdasarkan perhitungan 6 (enam) kriteria dasar tersebut dapat diketahui daerah mana saja 

yang tergolong sebagai daerah tertinggal yang ada di Indonesia. 

Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan program prioritas serta isu yang 

menjadi fokus perhatian penting bagi pemerintah karena daerah tertinggal masih sangat 

kurang pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pembangunan perekonomian daerah 

tertinggal, termasuk rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal dan 

rendahnya kualitas sumber daya manusia. 

Dewasa ini, kondisi pembangunan telah membaik. Namun demikian, kualitas manusia di 

daerah tertinggal umumnya masih di bawah rata-rata kualitas dalam perhitungan nasional. 

                                                             
1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 
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Ada 3 (tiga) indikator keberhasilan pengembangan wilayah yang dapat dilihat sebagai 

kesuksesan pembangunan daerah, yaitu (1) produktifitas yang dapat diukur dari 

perkembangan kinerja suatu instansi beserta aparatnya, (2) efisiensi yang berkaitan dengan 

meningkatnya kemampuan teknologi/sistem dan kualitas sumber daya manusia dalam 

pelaksanaan pembangunan, (3) partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kesinambungan 

pelaksanaan suatu program di suatu wilayah
2
. 

Percepatan pembangunan dilihat dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang 

dimana menjadi satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 

rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara negara serta masyarakat baik ditingkat pusat maupun 

ditingkat daerah
3
. Oleh karena itu, adanya acuan tersebut maka pembangunan dapat di 

ekselerasikan serta menjadikan suatu proses dan tindakan untuk masa depan yang dilakukan 

semua komponen bangsa agar mecapai tujuan bernegara. 

Percepatan pembangunan daerah tertinggal harus lebih ditingkatkan, hal ini dilihat dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang dimana 

telah ditetapkan 122 Kabupaten sebagai daerah tertinggal, salah satunya adalah Kabupaten 

Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah tersebut merupakan hasil dari 

perhitungan pada periode RPJMN tahun 2010-2014, dimana dari 183 Kabupaten tertinggal 

yang harus ditangani, 70 Kabupen di antaranya sudah dapat dientaskan
4
. 

                                                             
2 Dedi. 2000. Pembangunan Daerah melalui Pengembangan Wilayah. (online) 

https://www.bappenas.go.id/files/2913/5228/1449/bangda-bangwil1__20091008103033__2165__1.pdf (diakses 6 

November 2017) 
3 Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (diakses 24 Maret 
2018) 
4
 Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Tertinggal. 2015. Rencana Strategi (Renstra) Direktorat Jendral 

Pembangunan Daerah Tertinggal 2015-2019.  (Online) 

https://www.bappenas.go.id/files/2913/5228/1449/bangda-bangwil1__20091008103033__2165__1.pdf
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Kondisi pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat saat ini masih jauh dari harapan 

pembangunan yang baik. Sejak adanya Undang-undang Otonomi Daerah, banyak yang hanya 

melihat sisi positifnya saja, dimana pemerintah daerah dapat mengurus urusan rumah 

tangganya sendiri. Namun, bagi daerah tertinggal seperti Kabupaten Sumbawa Barat justru 

belum dapat menyetarakan pembangunan dengan daerah-daerah yang lain. Kondisi ini harus 

mendapatkan perhatian yang serius, cermat dan sesuai dengan dinamika ketatanegaraan serta 

hukum yang ada, sehingga negara tidak gagal dalam kewajibannya memenuhi hak-hak 

konstitusional setiap warga negara
5
. 

Tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah tertinggal 

adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan tersebut. 

Percepatan pembangunan dalam pelaksanaan kebijakannya harus dapat meningkatkan 

kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang merata dan berimbang. Dengan kondisi dan 

potensi yang ada, maka pemerintah daerah dapat mengambil tindakan yang dapat mendorong 

pertumbuhan dan percepatan pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat. 

Harus disadari bahwa dalam pembangunan daerah tertinggal merupakan pembangunan 

yang berkepanjangan karena dalam pembangunan daerah tertinggal tidak hanya 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga merupakan suatu proses perbaikan 

tatanan sosial ekonomi, politik dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Oleh 

karena itu, kesadaran terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal harus menjadi 

bagian dari perencanaan pembangunan yang terus berkembang. 

                                                                                                                                                                                                    
http://RENSTRA%20Direktorat%20Jendral%20Pembangunan%20Daerah%20Tertinggal.pdf (diakses 6 November 

2017) 
5 Faris Ihsan. 2015. Percepatan Pembangunan Daerah. (Online) http://103.28.23.163/wp-
content/uploads/2015/02/PERCEPATAN-PEMBANGUNAN-DAERAH.pdf (diakses 6 November 2017) 

http://103.28.23.163/wp-content/uploads/2015/02/PERCEPATAN-PEMBANGUNAN-DAERAH.pdf
http://103.28.23.163/wp-content/uploads/2015/02/PERCEPATAN-PEMBANGUNAN-DAERAH.pdf
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Dalam upaya memacu pembangunan daerah tertinggal, maka program pembangunan 

harus memprioritaskan tiga aspek utama, yaitu (1) peningkatan ekonomi rakyat (2) 

pembangunan infrastruktur (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia
6
. Percepatan 

pembangunan daerah tertinggal ini sangatlah penting karena masih banyak daerah-daerah 

yang sangat kurang dalam membangun potensi yang ada di daerahnya tersebut, terlebih lagi 

membentuk kebijakan pembangunan adalah salah satu cara untuk peningkatan pembangunan 

di daerah-daerah tertinggal. Daerah tertinggal ini juga dipengaruhi dari jauhnya jangkauan 

Ibu Kota sebagai tempat pusat pemerintahan seperti yang ada di daerah-daerah Nusa 

tenggara. Adanya kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dilakukan 

pemerintah daerah akan berguna dalam pembangunan dan menciptakan kesejahteraan 

masyarakatnya. 

Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya 

mengelola sumber daya yang ada. Oleh karena itu, Kabupaten Sumbawa Barat dapat 

melalukan tindakan percepatan pambangunan dari aspek peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang ditinjau dari bidang pendidikannya karena untuk dapat membangun wawasan 

yang lebih luas serta masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dapat membantu untuk 

meningkatkan potensi-potensi daerahnya, disamping itu juga pemerintah Kabupaten 

Sumbawa Barat sadar betul bahwa wilayahnya merupakan daerah tertinggal walaupun 

melimpahnya kekayaan alam yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan langkah penurunan angka 

kesenjangan yang ada di kehidupan masyarakat, oleh sebab itu untuk meningkatkan taraf 

kehidupan maka di butuhkan pendidikan yang dapat menunjang. Pendidikan salah satu 

                                                             
6 Almasdi Syahza dan Suarman. 2013. Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan 
Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 14. Hal 126-139 
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sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga dengan adanya 

pendidikan diharapkan percepatan pembangunan daerah tertinggal semakin meningkat. 

Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung 

jawab
7
. 

Pendidikan merupakan wahana terbentuknya masyarakat madani yang dapat membangun 

dan meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan juga dapat meningkatkan kesetaraan dan 

keadilan sosial dan dapat membentuk kemampuan manusia untuk mengembangkan kapasitas 

serta terciptanya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, 

pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia 

yang berkualitas agar dapat membangun suatu negara. 

Peningkatan sumber daya manusia dengan perkembangan pendidikan yang ditandai oleh 

peningkatan kualitas pendidikan sangat penting artinya dalam penuntasan wajib belajar. 

Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan di daerah secara 

efektif merupakan hal yang sangat penting demi keberhasilan peningkatan kualitas 

pendidikan
8
. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat dapat 

mengeluarkan kebijakan agar masyarakat dapat bersaing dari segi pendidikan dengan daerah-

daerah yang sudah berkembang dalam perhitungan skala nasional. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Subsidi Biaya Pendidikan. Subsidi biaya pendidikan 

adalah untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu yang berkelanjutan dan 

                                                             
7 Sudarwati. 2016. Analisis Kinerja Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jakarta: Pusat Data dan Statistik 

Pendidikan dan Kebudayan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan hal 3-4 
8 Ibid. hal 4 
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menjamin terlaksananya program penuntasan wajib belajar 12 tahun yang bermutu menuju 

standar nasional dan melalui subsidi biaya pendidikan akan membantu orang tau/masyarakat 

dalam rangka penuntasan program wajib belajar 12 tahun tersebut. Maksud dari Peraturan 

daerah tersebut bahwa investasi pembanguna di bidang pendidikan di Kabupaten Sumbawa 

Barat sebagai sarana untuk meningkatkan akselerasi pembangunan yang berkelanjutan 

menuju masyarakat yang berdaya saing, mandiri berperadaban fitrah, sejahtera, memili basis 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menerapkan nilai-nilai kebenaran Tuhan Yang 

Maha Esa, Pancasila dan UUD 1945
9
. 

Kebijakan tersebut, bertujuan untuk mendorong masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat 

mendapatkan pendidikan yang lebih baik serta memberikan semangat masyarakat untuk 

mengenyam pendidikan, dikarenakan biaya pendidikan yang begitu tinggi sehingga banyak 

yang tidak bisa bersekolah. Oleh sebab itu, pemerintah mengingikan masyarakat Kabupaten 

Sumbawa Barat mendapatkan pendidikan yang lebih baik. 

Perkembangan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat cukup baik, namun  pemerintah 

daerah masih belum mampu memaksimalkan pembangunan pendidikan dikarenakan pada 

persoalan mutu yang belum memenuhi standar ideal secara nasional. Salah satu indikatornya 

yaitu belum mengoptimalisasikan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan. Hal ini juga 

disampaikan oleh Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M dalam 

sambutannya pada Hari Pendidikan Nasional (hardiknas) dan Hari Kebangkitan Nasional 

(harkitnas) tahun 2017 bahwa belum maksimalnya mengaplikasikan SPM pendidikan dasar 

hingga 100 persen, serta peningkatan tata kelola pendidikan, peningkatan akses pendidikan 

yang dimana dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat 

                                                             
9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Subsidi Biaya Pendidikan 
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agar dapat mengakses pendidikan dan tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat 

yang belum mengenyam pendidikan hingga wajib belajar 12 tahun
10

. 

Belum mampunya memaksimalkan pembangunan pendidikan oleh pemerintah daerah 

membuat PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) ikut berpartisipasi dalam 

percepatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat, dimana Kebijakan 

mengenai subsidi biaya pendidikan yang dikeluarkan pemerintah daerah, dibantu oleh pihak 

swasta yaitu PT. Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai tanggung jawabnya dan sebuah 

perwujudan kepedulian karena PT. Amman Mineral Nusa Tenggara merupakan perusahaan 

yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sekaligus sebagai partisipasi dalam 

percepatan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan membantu pemerintah 

daerah untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. 

Bantuan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara terhadap pembangunan pendidikan 

merupakan tanggung jawab sosial karena PT. Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai 

penanam modal yang memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab. Tanggung jawab 

penanaman modal (PT. Amman Mineral Nusa Tenggara) sangat diperlukan guna untuk 

mendorong pertumbuhan pembangunan suatu daerah serta pemenuhan hak dan kewajiban 

terhadap wilayah Kabupaten Sumbawa Barat
11

. Investor seperti PT. Amman Mineral Nusa 

Tenggara ini dapat membantu, dimana kondisi Kabupaten Sumbawa Barat sendiri masih 

kurang dalam mencapai pembangunan pendidikannya. 

                                                             
10 Staf Humas. 2017. Bupati Ajak Seluruh Pihak Bersinergi Majikan Pendidikan di KSB. (Online) 

http://sumbawabaratkab.go.id/v/berita-daerah/641-bupati-ajak-seluruh-pihak-bersinergi-majukan-pendidikan-di-ksb 

(diakses 19 Maret 2018) 
11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Online) 

https://pusdiklat.bkpm.go.id/asset/media/UU%20No%2025%20Tahun%202007%20Ttg%20PM.pdf (diakses 8 April 
2018) 

http://sumbawabaratkab.go.id/v/berita-daerah/641-bupati-ajak-seluruh-pihak-bersinergi-majukan-pendidikan-di-ksb
https://pusdiklat.bkpm.go.id/asset/media/UU%20No%2025%20Tahun%202007%20Ttg%20PM.pdf
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Bantuan yang dikeluarkan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara kepada daerah Kabupaten 

Sumbawa Barat sudah banyak terealisasi. Salah satunya adalah bantuan di bidang pendidikan 

yang dimana PT. Amman Mineral Nusa Tenggara menyelenggarakan Program Beasiswa & 

Dukungan Pengembagan Sumber Daya manusia (DPSDM). Program beasiswa yang 

direalisasikan oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara merupakan beasiswa yang ditujukan 

kepada lulusan SMA/SMK/MA yang akan melanjutkan studi S1, S2 dan S3 pada perguruan 

Tinggi Negeri. Kemudian, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara juga memiliki program 

DPSDM yang diberikan terdiri atas program bina prestasi dan bantuan mahasiswa tidak 

mampu. 

Program beasiswa merupakan program yang setiap tahunnya diberikan kepada siswa-

siswi SMA/SMK/MA yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yaitu S1 dengan 

kuota yang dibatasi sebesar 20 (dua puluh) beasiswa. Program beasiswa ini juga diberikan 

kepada mahasiswa yang akan melanjutkan ke jenjang S2 dan S3 pada perguruan tinggi negeri 

dengan jumlah sebesar 5 (lima) mahasiwa
12

. 

Dukungan Pengembangan Sumber Daya Manusia (DPSDM) terbagi menjadi 2 (dua) 

yaitu bina prestasi dan bantuan mahasiswa tidak mampu. Bina prestasi ini adalah beasiswa 

dana bantuan untuk siswa SMP dan SMA yang berprestasi. Siswa-siswi yang berpotensi 

tersebut diharapkan bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi terbaik di Indonesia. 

beasiswa ini adalah program beasiswa yang diberikan kepada siswa SMP dan SMA pertahun 

ajaran
13

. 

                                                             
12 INDBeasiswa. 2018. Program Beasiswa PT. Newmont untuk SMP, SMA, D3, S1, S2 dan S3. (Online) 

https://indbeasiswa.com/2016/06/beasiswa-pt-newmont-smp-sma-d3-s1-s2-s3.html (diakses 19 Maret 2018) 
13 GoBeasiswa. 2017. Beasiswa PTNNT untuk SMP, SMA, D3, S1, S2 dan S3 dari PT Newmont. (Online) 
http://gobeasiswa.com/beasiswa-ptnnt-untuk-smp-sma-d3-s1-s2-dan-s3-dari-pt-newmont/ 

https://indbeasiswa.com/2016/06/beasiswa-pt-newmont-smp-sma-d3-s1-s2-s3.html
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Selanjutkan program dukungan pengembangan sumber daya mansuai (DPSDM) bantuan 

mahasiwa tidak mampu, program ini ditujukan khusus bagi warga asli yang berada di 

wilayah lingkar tambang yaitu 3 Kecamatan. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan 

Sekongkang, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Jereweh tamatan SMA yang berkeinginan 

untuk melanjutkan studi namun memiliki kendala ekonomi. Bagi yang mendapatkan program 

beasiswa ini diharapkan dapat mengambil jurusan D3 bidang Kesehatan ataupun S1 

PTN/PTS Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB)
14

. 

Program beasiswa yang diberikan oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara diperuntukan 

untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi negeri, baik jenjang S1, S2 dan S3. Pada 

dana beasiswa DPSDM bina prestasi yang diberikan digunakan untuk melengkapi keperluan 

sekolah seperti alat tulis dan perlengkapan lainnya agar dapat terus melanjutkan pendidikan 

dan diharapkan dapat melanjutkan sampai kepergutuan tinggi. Program DPSDM mahasiswa 

tidak mampu tujukan kepada warga asli daerah lingkar tambang yang keterbatasan dalam 

ekonomi. 

Perceptan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat membuat pemerintah 

daerah untuk melakukan model percepatan pembangunan pendidikan yang berbasis 

collaborative governance antara pemerintah daerah dengan PT. Amman Mineral Nusa 

Tenggara. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2017 mengenai subsidi biaya pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat 

Kabupaten Sumbawa Barat agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik serta berimbang, 

karena untuk memenuhi fasilitas kepada masyarakat dan melayani serta bertanggung jawab 

atas pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat. Kerjasama yang dilakukan 

                                                             
14 INDBeasiswa. 2018. Program Beasiswa PT. Newmont untuk SMP, SMA, D3, S1, S2 dan S3. (Online) 
https://indbeasiswa.com/2016/06/beasiswa-pt-newmont-smp-sma-d3-s1-s2-s3.html (diakses 19 Maret 2018) 

https://indbeasiswa.com/2016/06/beasiswa-pt-newmont-smp-sma-d3-s1-s2-s3.html
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pemerintah daerah dengan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara ini, bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan, dimana PT. Amman Mineral Nusa Tenggara memiliki 

Program Beasiswa & program DPSDM yang ditujukan kepada peningkatan pembangunan 

masyarakat Kabupaten Sumbawa barat. 

Model percepatan pembangunan pendidikan ini dilakukan dengan cara pemerintah 

mengeluarkan kebijakan mengenai subsidi biaya pendidikan yang diperuntukkan untuk 

masyarakat yang sedang mengenyam pendidikan agar dapat menunjang pendidikan di daerah 

tertinggal serta dapat meningkatkan kualitas masyarakat. Pada kebijakan tesebut maka PT. 

Amman Mineral Nusa Tenggara juga menggambil bagian dalam percepatan pembangunan 

pendidikan dengan cara membuat Program Beasiswa dan program DPSDM yang bermanfaat 

untuk masyarakt Kabupaten Sumbawa Barat sekaligus mendukung terciptanya sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas. 

Pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat merupakan tanggung jawab PT. Amman 

Mineral Nusa Tenggara, salah satunya adalah percepatan pembangunan pendidikan karena 

PT. Amman Mineral Nusa Tenggara merupakan perusahaan terbesar yang berada di pulau 

Sumbawa, disamping itu juga PT. Amman Mineral Nusa Tenggara sangat berpartisipasi 

mendukung setiap program-program yang membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten 

Sumbawa Barat seperti halnya mendukung peraturan daerah tentang biaya subsidi pendidikan 

yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan 

Kabupaten Sumbawa Barat serta dapat mencerdaskan masyarakat. 

Bantuan yang diberikan oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara sangatlah bermanfaat 

tersendiri untuk para pelajar yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat karena apabila siswa-

siswi berprestasi dan yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena akan 
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mendapatkan bantuan dari PT. Amman Mineral Nusa Tenggara, hal ini juga memacu 

semangat masyarakat untuk mengenyam pendidikan karena biaya pendidikan telah 

disubsidikan oleh pemerintah setempat serta mendapatkan bantuan lebih dari pihak swasta 

dan salah satu cara mendukung kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat 

untuk melahirkan generasi-generasi cerdas yaitu dapat mempercepat pembangunan 

Kabupaten Sumbawa Barat. 

Percepatan pembangunan dari aspek pendidikan merupakan hal yang sangat penting 

karena dapat meningkatkan sumber daya manusia, dimana manusialah yang membangun 

suatu bangsa agar terus maju dan berkembang. Pendidikan di daerah tertinggal masih harus 

diperbaiki agar kualitas pendidikan di Indonesia terus maju karena pendidikanlah yang 

memusnahkan kebodohan di suatu negara. 

Pendidikan di daerah tertinggal sangat jauh bila di bandingkan dengan di kota-kota besar. 

Jika dilihat potensi masyarakat daerah tertinggal tidak kalah dengan yang di kota. Maka, 

pembangunan pendidikan harus dipercepat peningkatannya karena tidak menutup 

kemungkinan pemimpin-pemimpin yang berkualitas lahir dari daerah-daerah yang terpencil 

bahkan daerah tertinggal sekalipun. Manusia yang berkualitas akan membangun bangsa yang 

berkualitas pula. Oleh sebab itu, penulis akan melihat dan lebih fokus pada Model Percepatan 

Pembangunan Daerah Tertinggal Berbasis Collaborative Governance antara Pemerintah 

Daerah dan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara dalam pembangunan pendidikan untuk 

meningkatkan sumber daya manusia di wilayah Kabupetan Sumbawa Barat. 
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1.2 Rumusalah Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagiamana yang telah diuraikan, permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana Model Percepatan Pembangunan Deaerah Tertinggal Berbasis 

Collaborative Governance antara Pemerintah Daerah dan PT. Amman Mineral Nusa 

Tenggara dalam Percepatan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Model Percepatan Pembangunan 

Deaerah Tertinggal berbasis Collaborative Governance antara Pemerintah Daerah dan PT. 

Amman Mineral Nusa Tenggara dalam Percepatan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten 

Sumbawa Barat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini secara umum terbagi  ke dalam dua katagori. 

Katagori pertama yaitu manfaat secara teoritis dan katagori kedua yaitu manfaat secara 

pratitis. Berikut penjelasan manfaat dari penelitian yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan 

kajian bagi perkembangan disiplin ilmu mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang, khususnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan terkait dengan kajian atau studi 

tentang pengaruh variabel dalam teori collaborative governance, serta dapat 

memberikan kajian atau studi tentang model collaborative governance. 
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b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan referensi dan wawasan ilmu 

pengetahuan bagi penelitian lain yang tertarik pada percepatan pembangunan daerah 

tertinggal. 

c. Memberikan solusi terhadap Kabupaten lainnya untuk dapat mempercepat 

pembangunan khususnya daerah tertinggal seperti Kabupaten Sumbawa Barat. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini bisa digunakan secara aplikatif untuk memberikan sumbangsih dengan 

menghadirkan manfaat praktis terhadap pemerintahan, akademis dan masyarakat. 

a. Pemerintah 

Bagi pemerintahan yakni, penelitian ini dapat menjadi suatu instrumen atau 

referensi untuk evaluasi kedepannya terhadap berlangsungnya suatu kebijakan 

ataupun program-program dalam percepatan pembangunan pendidikan sebagai 

salah satu cara untuk menyetaran pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan 

antardaerah. 

b. Akademis 

Bagi akademis yakni, penelitian ini dapat menjadikan suatu penambahan sumber 

dan referensi untuk penelitian tentang model collaborative governance tentang 

percepatan pembangunan pendidikan di daerah tertinggal. 

c. Masyarakat 

Bagi masyarakat yakni, penelitian ini dapat digunakan untuk sebagai acuan 

masyarakat bahwa pendidikan merupakan hal yang penting agar dapat 

membangunan potensi, terlebih lagi pemerintah telah membantu seperti yang 
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telah tertera di peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat yakni subsidi biaya 

pendidikan serta beasiswa yang di berikan oleh pihak swasta. 

1.5 Definisi Konsep dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konsep 

Definisi konsep adalah abstrak mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar 

generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu 

tertentu
15

. Penelitian ini terdapat beberapa konsep yang harus didefinisikan agar pembaca 

dan peneliti memiliki pemahaman dengan mudah akan maksud dari penelitian. 

a. Model collaborative governance 

Istilah collaborative governance menurut Ansell dan Gash merupakan suatu cara 

pengelolaan masalah pemerintahan suatu negara yang mana melibatkan secara 

langsung stakeholder local maupun internasional, berorientasi konsensus dan 

musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk 

membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik
16

. 

Fokus dari pada collaborative governance ada pada kebijakan dan masalah 

publik. Instansi publik, memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan 

kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsesus diantara 

stakeholder. collaborative governance selalu menghendaki terwujudnya keadilan 

sosial dalam memenuhi kepentingan publik. 

Definisi tersebut dapat dirumuskan menjadi beberapa kata kunci yang 

menekankan pada 6 (enam) karakteristik, yaitu: 

                                                             
15 Efendi. 1998. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES. 
16 Ansell & Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. JPART 18: 543-571 
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1. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun 

aktor-aktor dalam lembaga publik. 

2. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non-publik. 

3. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan 

dan keputusan tidak harus merujuk kepada aktor-aktor publik. 

4. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan di adakan secara bersama-

sama. 

5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama dengan 

kata lain forum ini berorientasi pada konsensus. 

6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik
17

. 

b. Percepatan pembangunan daerah tertinggal 

Kebijakan pembangunan dan pemerintahan yang sentralistik berubah menjadi 

berdasarkan otonomi daerah seiringnya dengan reformasi. Namun, sampai saat ini 

otonomi daerah yang memberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan 

mengurus sendiri rumah tangganya, belum sepenuhnya bisa menangani permasalahan 

ketertinggalan sejumlah daerah-daerah otonom. 

Permasalahan-permasalahan tersebut harus mendapatkan perhatian yang serius, 

cermat bahkan sesuai dengan dinamika ketatanegaraan dan hukum yang ada agar 

negara tidak gagal dalam kewajibannya memenuhi hak-hak setiap warga negaranya. 

Usaha percepatan pembangunan daerah tertinggal mengacu pada pasal 18B ayat 2 

UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

                                                             
17 Ansell & Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. JPART 18: 543-571 
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sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan 

Daerah Tertinggal menjelaskan bahwa tujuan perencanaan pembangunan daerah 

tertinggal untuk mempercepat pengurangan kesenjangan antardaerah dalam menjamin 

terwujudnya pemerataan dan keadilan pembangunan nasional, mempercepat 

terpenuhinya kebutuhan dasar, saran dan prasarana dasar daerah tertinggal serta 

menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan percepatan pembangunan 

daerah tertinggal. 

c. Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara
18

. 

Pendidikan menjadi suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik 

supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dalam lingkungannya serta dengan 

demikian akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkan pendidikan tersebut berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat. 

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam membentuk sumber daya 

manusia berkualitas yang mampu bersaing dalam mengahadapi era globalisasi
19

. 

                                                             
18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (diakses 23 Maret 2018) 
19 Zamzuri. 2016. Pengaruh Minat Belajar dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Jalur KMS 
Kelas XI SMKN 3 Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, 4 (8), 583-590. 
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Pendidikan dapat membantu manusia menjadi sadar terhadap peran dan tanggung 

jawab sehingga senantiasa meningkatkan potensi-potensi diri untuk mengahdapi 

tantangan-tantangan dan perubahan kehidupan
20

. Oleh karena itu, pendidikan menjadi 

kebutuhan yang urgent dalam kehidupan manusia seiring berkembangnya zaman 

serta pendidikan juga menjadi peran penting dalam menyiapkan generasi yang 

berkualitas untuk kepentingan masa depan. Pendidikan tidak lain tengah menjadi pilar 

utama dalam pembentukan keperibadian yang berilmu, bertakwa kepada Tuhan, 

kreatif dan mendiri dalam menuju kedewasaan. 

Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa salah satu 

tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa salah satu 

cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan pendidikan. Pendidikan 

merupakan salah satu hak asasi setiap warga negara yang sangat berperan penting 

bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan suatu bangsa. Pada pasa 31 ayat 

(1) yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, serta 

ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 

dan pemerintah wajib membiayainya
21

. 

Pendidikan adalah usaha dasar yang telah dibuat atau terencana agar dapat 

memberikan bimbingan dalam mengembangkan potensi setiap individu baik jasmani 

ataupun rohaninya yang telah diberikan oleh orang dewasa kepada umur di bawahnya 

untuk mencapai kedewasaannya serta mencapai tujuan agar mampu melaksanakan 

tugas hidupnya secara mandiri serta membentuk jadi diri di kemudian hari. 

                                                             
20 Maulana. 2016. Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah Alam. Yogyakarta: BSI Yogyakarta 
21 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1-2 



 

 

 18 

Pendidikan dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat serta mecerdaskan kehidupan bangsa. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan indikator-indikator yang dapat memperjelas dari 

permasalahan melalui langkah-langkah ataupun variabel untuk menemukan kunci 

permasalahan, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran sebagai berikut: Model 

Percepatan Pembangunan Deaerah Tertinggal berbasis Collaborative Governance antara 

Pemerintah Daerah dan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara dalam percepatan 

pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat. 

1. Aktor-aktor dalam percepatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa 

Barat. 

a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat. 

b. PT Amman Mineral Nusa Tenggara. 

2. Kerjasama antara pemerintah daerah dan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara 

dalam percepatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat. 

a. Program beasiswa dan dukungan pengembangan sumber daya manusia 

(DPSDM). 

b. Subsidi biaya pendidikan. 

c. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan. 

3. Hasil pencapaian kerjasama antara pemerintah daerah dan PT. Amman Mineral 

Nusa Tenggara dalam percepatan pembangunan pendidikan di Kabupaten 

Sumbawa Barat. 
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a. Dampak kerjasama pemerintah daerah dengan PT. Amman Mineral Nusa 

Tenggara dalam percepatan pembangunan pendidikan. 

b. Keberlanjutan kerjasama pemerintah daerah dan PT. Amman Mineral Nusa 

Tenggara dalam pembangunan pendidikan. 

c. Nilai posistif dalam kerjasama pemerintah daerah dan PT. Amman Mineral 

Nusa Tenggara. 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan pengetahuan berbagai metode atau cara yang digunakan 

dalam penelitian untuk memperoleh data objektif dan untuk menganalisis data. Metode 

digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Lexy J. 

Moleong adalah berdasarkan pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, 

tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data dan penafsiran 

data
22

.  Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal 

menurut pandangan manusia yang diteliti. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Deskriptif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan tentang sifat-sifat individu, keadaan, gejala dari kelompok tertentu yang 

dapat diamati. Penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang “Model 

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Berbasis Collaborative Governance antara 

Pemerintah Daerah dan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara dalam Percepatan 

Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat”. 

                                                             
22 Sudarto. 1995. Metodologi Penelitian dan Filsafat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
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Metode ini juga dapat memecahkan masalah yang terjadi sesuai dengan rumusan 

masalah dan tujuan penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh. Menyajikan dan 

menganalisis data yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan 

deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang menjadi subjek penelitian. Jenis 

penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan 

atau sifat seperti apa adanya
23

. 

2. Sumber Data 

Sumber data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data utama atau pokok yang di dapatkan dan dikumpulkan secara langsung 

dari subjek peneliti untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan, sedangkan data 

sekunder adalah data pendukung yang di dapatkan dan dikumpulkan dari penelitian-

penelitian sebelumnya atau data yang diterbitkan oleh media massa ataupun instansi 

lainnya. Data-data tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan penelitian. 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari orang atau 

tangan pertama) yaitu melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber peneliti dari sumber yang 

sudah ada, yaitu melalui referensi seperti buku, jurnal, media massa, peraturan 

perundang-undangan, penelitian terdahulu ataupun informasi lainnya yang 

bersangkutan dengan penelitian. 

 

 

                                                             
23 Suparmoko. 1999. Metode penelitian Praktis (untuk Ilmu Sosial, Ekonomi dan Bisnis). Yogyakarta: BPFE-
Yogyakarta. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data
24

. Teknik pengumpulan 

data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan 

dokumetasi untuk mendapatkan data-data yang bersangkutan dengan penelitian. 

a. Teknik Observasi 

Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dengan 

melalui usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan 

diselidiki
25

. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara 

akurat, mencatat. Observasi akan dilakukan sesuai lokasi penelitian yang telah 

ditentukan fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara 

aspek dalam fenomena tersebut
26

. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data 

observasi dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu participant observation dan 

non participant observation
27

. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar
28

. Berkenaan dengan penelitian ini, 

maka observasi yang sangat cocok digunakan dalam pengumpulan data karena 

data yang akan dicari mengenai proses  kerja tentang Model Percepatan 

Pembangunan Daerah Tertinggal Berbasis Collaborative Governance antara 

                                                             
24 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA. 
25 Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. 
26 Gunawan. 2013. Metode Penelitian kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara. 
27 Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: ALFABETA. 
28 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA. 
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Pemerintah Daerah dan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara dalam Percepatan 

Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat. 

b. Teknik Wawancara 

Menurut Kartono, wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada 

suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang 

atau lebih berhadap-hadapan secara fisik
29

. Ada 2 (dua) tipe wawancara dalam 

tataran yang luas yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur 

digunakan karena informasi yang diperlukan penelitian sudah pasti, sedangkan 

wawancara tidak terstruktur bersifat lebih luwes dan terbuka. 

Pada teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

penelitian akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan suatu kasus 

yang harus diteliti serta biasanya digunakan untuk mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah responden yang sedikit
30

. Pada 

penelitian ini wawancara yang digunakan yakni dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang terstruktur karena penelitian menggunakan pedoman wawancara 

yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang 

dicari. 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan di 2 (dua) pihak, yaitu pihak Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang menerapkan Peraturan Daerah tentang 

subsidi biaya pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat dan pihak swasta (PT. 

Amman Mineral Nusa Tenggara) selaku memberikan bantuan untuk menunjang 

pendidikan berupa program beasiswa & dukungan pengembangan SDM. Teknik 

                                                             
29 Gunawan. 2013. Metode Penelitian kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara. 
30 Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif dan RNI. Bandung: Alfabeta 
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wawancara inilah yang menjadi teknik terpenting pada penelitain yang 

mengharuskan penelitian bertatap muka dengan narasumber sehingga dapat 

melakukan tanya jawab secara langsung dan teknik ini juga menjadi penguat data-

data yang ada. 

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara 

mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui 

tentang tema yang sesui dengan penelitin ini, semisalnya instansi pemerintah. 

Pada metode komentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya
31

. Metode dokumentasi yang banyak digunakan yaitu informasi yang 

berasal dari catatan-catatan penting baik lembaga atau organisasi ataupun 

individu
32

. 

Berdasarkan kedua pendapat para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan suatu hal yang 

dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak 

membahas mengenai tema penelitian yang akan diteliti, karena menurut pakar lain 

dokumentasi bisa berbentuk lisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang
33

. 

Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi ini merupakan suatu metode 

yang nantinya akan digunakan, karena sangat baik dengan metode yang bersifat 

                                                             
31 Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta 
32 Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Lapangan Penelitian. 

Malang: UMM Press 
33 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta 
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kualitatif dan nantinya akan memudahkan peneliti dalam penyusunan penelitian. 

Secara keseluruhan teknik-teknik ini digunakan untuk mendapatkan data 

mengenai “Model Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Berbasis 

Collaborative Governance antara Pemerintah Daerah dan PT. Amman Mineral 

Nusa Tenggara dalam Percepatan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten 

Sumbawa Barat”. 

4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian atau responden adalah orang/pihak yang nantinya diminta menjadi 

narasumber untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek 

penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti
34

. Penemuan pada subjek 

penelitian atau sampel dalam penelitian kualitatif berbeda dengan kuantitatif. Lincoln dan 

Guba mengemukakan bahwa, penemuan sampel dalam penelitian kualitatif sangat 

berbeda dengan penemuan sampel pada penelitian kuantitatif. Penemuan sampel tidak 

berdasarkan pada perhitungan statistik tetapi lebih pada deskriptif. Sampel yang dipilih 

berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digenerlisasikan
35

. 

Berdasarkan petunjuk diatas, maka pada penentuan subjek penelitian haruslah 

digunakan untuk mencari dan mendapatkan data yang dibutuhkan secara jelas dan 

mendalam. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara purposive sampling. purposive sampling sendiri merupakan suatu cara 

penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik 

                                                             
34 Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta 
35 Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: PT Gramedia. 



 

 

 25 

yang telah diterapkan oleh peneliti atau juga pengambilan sampel dengan menyesuaikan 

tujuan penelitian dan pertimbangan tertentu
36

. 

Jadi pada pengambilan subjek penelitian dengan mengunakan purposive sampling 

dinyatakan cocok dengan masalah yang nantinya akan dibahas oleh peneliti, yaitu 

penentuan berdasarkan tujuan yang diteliti dalam kasus atau permasalahan yang akan 

diangkat di dalam penelitian. Subjek penelitian juga ditentukan oleh orang yang dianggap 

paling mengerti tentang permasalahan yang diteliti oleh peneliti sehingga nantinya akan 

memudahkan penelitain dalam menelusuri situasi yang diteliti. 

Peneliti menentukan subjek penelitain berdasarkan permasalahan yang akan diteliti 

tentang Model Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Berbasis Collaborative 

Governance antara Pemerintah Daerah dan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara dalam 

Percepatan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat. Maka, subjek 

penelitian ini yaitu: 

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat. 

2. PT. Amman Mineral Nusa Tenggara Departement Social Responsibility di bidang 

program beasiswa dan dukungan pegembangan sumber daya manusia (DPSDM). 

3. Sekretariat daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat untuk mencari data serta berinteraksi dengan subjek 

penelitian. Lokasi pada penelitain ini dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat untuk 

mendapatkan data terkait model collaborative governance antara Pemerintah Daerah 

                                                             
36 Satori, Djam’an. 2007. Metode penelitian Kualitatif (Mata Kuliah Analisis Kualitatif). Bandung: Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 
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yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat dengan PT. 

Amman Mineral Nusa Tenggara dalam percepatan pembangunan pendidikan di 

Kabupaten Sumbawa Barat. 

6. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematika dari sesuatu untuk menetapkan 

bagian-bagiannya, hubungan antara kajian dan hubungannya terhadap keseluruhannya
37

. 

Kegiatan diawali dengan kondisi pembangunan pendidikan di dearah Kabupetan 

Sumbawa Barat. Kemudian dijadikan sebagai asumsi dasar untuk menjelaskan adanya 

keadaan terkini dari pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah 

mengadakan observasi, kemudian dilengkapi oleh data-data yang diperoleh dari 

wawancara dan dokumen-dokumen atau sumber-sumber lain terkait dengan “Model 

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Berbasis Collaborative Governance antara 

Pemerintah Daerah dan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara dalam Percepatan 

Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat”. 

Pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan, 

keduanya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data selesai dikerjakan
38

. 

Pengumpulan data dengan cara mengedit data yaitu memeriksa data yang terkumpul 

berkenaan dengan kelengkapan-kelengkapan dan kebenaran sehingga siap untuk diproses 

lebih lanjut. 

Memberi tanda tertentu yaitu data yang terkumpul diberi tanda tertentu dan 

dikelompokkan serta klarifikasi data yaitu mengadakan seleksi data yang terkumpul 

sesuai dengan sumber data masing-masing. Miles & Huberman mengemukakan 3 (tiga) 

                                                             
37 Gunawan. 2013. Metode Penelitian kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara. 
38 Ibid. Hal, 18 
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tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu reduksi 

data (data reduction), paparan/penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan 

(conclusion drawing)
39

. 

a. Reduksi Data (data reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci dan segera melakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting
40

. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan
41

. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka reduksi data dalam penelitain ini adalah 

merangkum, meringkas atau mengambil kesimpulan dari data-data yang sudah kita 

dapatkan dengan memberikan fokus atau pokok permasalahan pada “Model 

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Berbasis Collaborative Governance 

antara Pemerintah Daerah dan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara dalam Percepatan 

Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat”. Dari penelitian tersebut 

nanti akan dirangkum data-data yang sudah di dapatkan baik data primer maupun data 

sekunder. 

b. Paparan/penyajian Data (data display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Melalui 

penyajian tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan semakin mudah dipahami. Penelitain kualitatif, penyajian data bisa 

                                                             
39 Gunawan. 2013. Metode Penelitian kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara 
40 Ibid. Hal, 18 
41 Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bangdung: Alfabeta 
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dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara katagori dan 

sejenisnya. 

Menurut Miles & Huberman, pemaparan data sebagai sekumpulan informasi 

tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan
42

. Penyajian data diikuti oleh proses mengumpulkan data-data 

yang saling berhubungan satu sama lain melalui wawancara, dokumentasi dan 

pengamatan yang lebih mendalam. 

Maka pada penelitian ini penyajian data akan dilakukan setelah ditemukan pola-

pola yang didukung oleh data yang telah diperoleh yang mana nantinya di displaykan 

pada laporan akhir penelitian. 

c. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat dan konsisten maka kesimpulan yang dibuat merupakan suatu kesimpulan yang 

kredibel
43

. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan-temuan tadi dapat berupa deskripsi atau 

gambaran objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga diteliti menjadi jelas. 

Setelah peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian, maka diharapkan akan 

dapat memberikan suatu kejelasan terhadap permasalahan yang diteliti “Model 

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Berbasis Collaborative Governance 

                                                             
42 Gunawan. 2013. Metode Penelitian kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara. 
43 Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bangdung: Alfabeta 
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antara Pemerintah Daerah dan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara dalam Percepatan 

Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat”. Tetapi, sebelum itu hasil-

hasil penelitian tadi harus dipertimbangkan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan 

suatu validasi yang jelas yang mana nantinya isi kesimpulan tersebut akan 

menyatakan kredibilitas dari asumsi awal yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Berikut ini merupakan skema komponen dalam analisis data model interaksi 

Miles dan Huberman. 

Bagan 1 Komponen Analisis Data: Model Interaksi Mile dan Hubermas 
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