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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa 

1. Kondisi Geografis 

Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah dari sepuluh 

kabupaten/kota yang berada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat 

terletak di ujung barat Pulau Sumbawa, sampai dengan Bujur Timur dan 

sampai dengan Lintang Selatan serta memiliki luas wilayah 6.643,98 Km2. 

Bila dilihat dari segi topografinya, permukaan tanah di wilayah 

Kabupaten Sumbawa tidak rata atau cenderung berbukit-bukit dengan 

ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.730 meter diatas permukaan air laut, 

dimana sebagian besar diantaranya yaitu seluas 355.108 ha atau 41,81 

persen berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter. Sementara itu 

ketinggian untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa berkisar 

antara 10 sampai 650 meter diatas permukaan air laut. Ibu kota Kecamatan 

Batulanteh yaitu Semongkat merupakan ibu kota kecamatan yang tertinggi 

sedangkan Sumbawa Besar merupakan ibu kota kecamatan yang terendah. 

Kabupaten yang lebih dikenal dengan moto Sabalong Samalewa  ini 

berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat di sebelah barat, Kabupaten 

Dompu di sebelah timur, Laut Flores di sebelah utara dan Samudra 

Indonesia di sebelah selatan. Jarak tempuh dari ibu kota kabupaten ke kota-

kota kecamatan rata-rata 45 km. Kota kecamatan terjauh yaitu Kecamatan 

Tarano dengan jarak tempuh 103 km. 

 

2. Kondisi Klimatologi 

Daerah Kabupaten Sumbawa merupakan daerah yang beriklim tropis 

yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2011 

temperatur maksimum mencapai 36,6°C yang terjadi pada bulan Oktober 

dan temperatur minimum 32,0°C yang terjadi pada bulan Januari. Rata-rata 
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kelembaban udara tertinggi selama tahun 2011 mencapai 89% pada bulan 

Januari dan terendah mencapai 70% pada bulan Agustus dan September, 

serta tekanan udara maksimum 1.011,1 mb dan minimum 1.006,5 mb. 

Adanya gejala alam seperti elnino yang melanda sebagian wilayah 

Indonesia termasuk Kabupaten Sumbawa, berpengaruh terhadap 

banyaknya hari hujan dan curah hujan. Hal ini terlihat dari banyaknya hari 

hujan dan curah hujan yang terjadi sepanjang tahun 2011. Dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya jumlah hari hujan lebih banyak yaitu sebanyak 

148 hari, dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari sebanyak 

26 hari. 

Demikian juga dengan curah hujan, dimana curah hujan terbanyak 

terjadi pada bulan Pebruari yaitu sebesar 316 mm. Satu hal yang dapat 

berpengaruh terhadap hari hujan dan curah hujan adalah besarnya 

penguapan. Karena banyak sedikitnya penguapan dapat berpengaruh 

terhadap banyak sedikitnya hari hujan dan curah hujan yang terjadi pada 

periode berikutnya. 

 

3. Kondisi Demografi 

Gambaran demografis merupakan kondisi kependudukan yang 

mencakup beragam informasi kuantitas/kualitas penduduk, kesejahteraan 

penduduk, perkembangan penduduk, mobilitas. Data dan informasi 

kependudukan menggambarkan karakteristik penduduk yang berguna 

untuk merumuskan kebijakan kependudukan bagi peningkatan kualitas, 

pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan 

persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya 

tampung lingkungan. 

Persebaran penduduk berkaitan dengan keseimbangan daya dukung 

lingkungan (luas wilayah). Dari sisi wilayah, Kabupaten Sumbawa yang 

seluas 6.643,98 Km² memiliki kepadatan penduduk yang terus meningkat 

seiring dengan pertumbuhan penduduk dimana pada tahun 2004 kepadatan 
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penduduk Kabupaten Sumbawa 63 orang/km² menjadi 85 orang/km² pada 

tahun 2015. 

Secara rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumbawa 1,5%. 

Data SP dalam kurun waktu 1971-2010 untuk kabupaten Sumbawa. Laju 

pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumbawa sebesar 2,6% dalam kurun 

waktu 2 tahun yaitu tahun 2014-2015 terjadi penambahan penduduk 

sebanyak 12.160  jiwa. 

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, juga terjadi peningkatan 

jumlah Kepala Keluarga (KK). Jika pada tahun 2014 jumlah KK mencapai 

125.915 KK maka pada tahun 2015 berjumlah 145.788 KK bertambah 

19.873 KK atau mengalami peningkatan 15.78%. 

Struktur penduduk menggambarkan jumlah penduduk berdasarkan 

kelompok umur, menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sumbawa 

sampai dengan Bulan Desember 2015 berjumlah 538.289 jiwa. Apabila 

dilihat per kelompok umur Proporsi penduduk tertinggi berada pada 

kelompok umur 30-34 Tahun yaitu 50.035 jiwa (9.30%) dan proporsi 

penduduk terkecil berada pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu 9.137 

(1.70%). 

Berdasarkan Rasio Ketergantungan Kependudukan pada tahun 2015, 

Rasio  Ketergantungan Muda 33,78% dan Rasio Ketergantungan Tua 

8.44%  mengalami peningkatan dari tahun 2014, dimana pada tahun 2014 

rasio  ketergantungan muda 33.30% dan Rasio ketergantungan Tua 7.88% 

yang artinya Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus 

ditanggung oleh penduduk (15-64 tahun) terhadap penduduk yang tidak 

produktif (<15 tahun dan 65 tahun keatas). 

 

4. Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa 

a. Visi 

Visi adalah gambaran tentang hal yang ingin dicapai oleh suatu 

daerah di masa depan yang cita dan citra yang ingin diwujudkan, 



 

31 
 

ibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai 

luhur yang dianut oleh seluruh stakeholder. Visi dari Kabupaten 

Sumbawa Periode 2016-2021 adalah: "Terwujudnya Masyarakat 

Mandiri Berdaya Saing Dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat 

Gotong Royong" 

Visi ini memiliki mata kunci yaitu “berdaya saing” yang ditandai 

dengan SDM yang berkualitas, birokrasi yang bersih, handal dan 

professional serta dukungan infrastruktur yang memadai. 

Mandiri, masyarakat Kabupaten Sumbawa yang mampu memenuhi 

kebutuhan dasar secara ekonomi sosial dan berkeadilan. Dapat juga 

diartikan sebagai kondisi dimana pemerintah daerah mampu mengelola 

potensi sumberdaya alam dan meningkatkan pendapatan daerah yang 

dpergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. 

Berkepribadian, prinsip hidup ini ditandai dengan tewujudnya 

masyarakat yang religius, patuh terhadap hukum dan penuh toleransi 

terhadap keberagaman. Tiga hal tersebut akan berusaha digapai dengan 

smangat gotong-royong yang tercermin melalui kerjasama antara semua 

elemen bangsa yang ada di daerah ini. Visi tersebut dijabarkan dalam 

visi-misi dan agenda aksi, meningkat sumberdaya manusia melalui 

peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Misi 

pertama ini merupakan respon rendahnya IPM Kabupaten Sumbawa. 

Agenda aksinya meliputi program percepatan wajib belajar 12 tahun 

peningkatan mutu pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, 

peningkatan kompetensi guru dan fasilitas pengembangan perguruan 

tinggi di Kabupaten Sumbawa melalui kerjasama dalam bidang riset dan 

pengembangan. Untuk bidang kesehatan, HUSNI MO akan 

mengoptimalkan program desa siaga untuk menekan angka kematian 

bayi dan ibu melahirkan. Melaksanakan pelayanan prima di puskesmas 

dan rumah sakit, meningkatkan kompetensi dan sebaran tenaga 

kesehatan, relokasi RSUD, mengupayakanmembuka kantor cabang 
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BPJS sehingga pelayanan BPJS akan semakin baik. Bidang 

Kependudukan dan Ketenagakerjaan akan dioptimalkan kembali 

program KB, program transmigrasi, dan peningkatan kualitas tenaga 

kerja melalui serangkaian pendidikan dan optimalisasi peran BLK, 

program pendidikan kecakapan hidup, dan program kewirausahawan 

mandiri melalui pusat kajian dan belajar masyarakat, lembaga kursus 

dan pelatihan. Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan 

professional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan 

prinsip tata pemerintahan yang baik. Visi ini akan dilaskanakan melalui 

reformasi birokrasi meliputi progam peningkatan kesejahteraan 

pegawai, program penataan oganisasi dan tatalaksana, penguatan 

pengawasan, penataan manajemen SDM dan aparatur, peningkatan 

akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Selanjutnya mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur 

dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan 

propinsi. Husni Mo menyatakan akan meningkatkan persentase jalan 

mantap, areal sawah dan irigasi tekhnis, cakupan layanan air bersih, 

telekomunikasi dan akses transportasi. 

b. Misi 

Dalam rangka mewujudnya visi sebagaimana tersebut diatas, maka 

Misi Kabupaten Sumbawa tahun 2016-202 adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan 

kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui 

peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat. 

2) Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional 

sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip 

tata kepemerintahan yang baik (good govermance). 
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3) Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan 

membangun sinergi yang kuat dengan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi. 

4) Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan 

produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan 

kerja. 

5) Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup 

yang berkelanjutan. 

6) Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi 

antar umat beragama. 

7) Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan 

lokal 

 


