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engan  senang hati kami menghadirkan buku ini di hadapan para pembaca. 

Terbitnya buku ini didasari oleh keinginan menyampaikan informasi hasil-hasil 

kegiatan yang telah dilaksanakan pada program pengembangan masyarakat D
(Community Development) oleh PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), atau dengan kata lain 

sebagai bahan komunikasi kepada publik yang selama ini ingin mengetahui lebih mendalam 

tentang apa saja yang sudah di rencanakan dan apa saja yang sudah dihasilkan oleh PT NNT 

dalam kaitannya dengan program pengembangan masyarakat,   khususnya di bidang 

pertanian dan ekonomi. 

Pemberdayaan masyarakat bagi PT NNT bukan diartikan sebagai tugas kepada masyarakat, 

tetapi memang sebuah tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan dengan penuh 

dedikasi dan profesional. Oleh karena itu kami meletakkan masyarakat sebagai figur utama 

yang harus diberdayakan secara komprehensif dengan tetap memelihara nilai-nilai luhur 

yang berlaku. 

Dalam implementasi program, kami harus menjaga proporsionalitas yang sifatnya fisik 

maupun non fisik, pada akhirnya akan bermuara pada  dua hal yaitu program-program 

infrastruktur, dimaksudkan untuk menyediakan instrumen dasar, dan di sisi lain program-

program penguatan kapasitas untuk mendukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan 

keterampilan masyarakat. Sehingga dari kedua hal tersebut, setelah masyarakat memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang cukup, diharapakan akan memiliki kemandirian dan 

daya saing dalam menghadapi tantangan dan persaingan ke depan.

Kami menilai, bahwa pertanian dan ekonomi tidak hanya dilihat sebagai modal sosial yang 

berharga bagi katalis kemajuan masyarakat, tetapi juga merupakan investasi sosial jangka 

panjang yang kelak menentukan dinamika tatanan masyarakat. Menyadari akan hal 

tersebut, maka PT NNT dengan sangat sungguh-sungguh meletakkan bidang tersebut 

sebagai salah satu bidang utama dalam program pengembangan masyarakat melengkapi 

Kata Pengantar

Visi ke depan PT NNT dalam pengembangan masyarakat telah dirumuskan di dalam Rencana 

Strategis (Renstra) yang dirancang selama lima tahun ke depan.  Meskipun dalam 

implementasi program, PT NNT telah memiliki panduan yang jelas, namun program 

pengembangan masyarakat PT NNT tidak dibangun dan dikembangkan secara eksklusif, 

menggunakan kaca mata kepentingan PT NNT sendiri, tetapi tetap dalam koridor kolaborasi 

dan keselarasan dengan kebutuhan pembangunan pemerintah daerah yaitu untuk 

berkontribusi mendukung visi yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah. 

Buku ini ditulis oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang tidak 

diragukan. Dan mereka telah berusaha menyajikan buku ini dengan informasi yang obyektif, 

ditulis dengan bahasa yang komunikatif, dan di desain dengan tampilan menarik.  Hal ini 

diharapkan selain mampu menyuguhkan informasi yang mengalir ringan, juga mendorong 

rasa nyaman bagi para pembaca, sehingga  apa yang kami sajikan dalam buku ini memang  

suguhan realitas dan obyektivitas, bukan sebuah pencitraan. 

Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Mahaesa, bahwa penulisan buku ini berjalan dengan 

lancar, yang tentu saja ini berkat kolaborasi yang baik dengan semua pihak. Oleh karena itu   

atas kerjasama yang baik tersebut, kami patut sampaikan terima kasih kepada: Lembaga 

Tranform yang telah mengelola penulisan buku ini; para penulis buku dan editor;  pejabat 

pemerintah daerah di lingkungan dinas pertanian,  kepada manajer dan seluruh staf dan 

supervisor di seksi community Development PT NNT . serta kepada masyarakat yang telah 

menjadi responden dan narasumber yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu,

Kami sangat senang  jika buku ini punya makna bagi pembaca. 

                 Sumbawa Barat,   Agustus 2011

                                          Arif Perdanakusumah 

                                                                      Senior Manager External Relations PT NNT
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Bagian Pertama

Menjawab Kemiskinan 

”Suka atau tidak suka, harus kita akui kehadiran Newmont di Sumbawa Barat memberi 

dampak besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Lapangan kerja terbuka, usaha 

ekonomi bergerak dan petani mendapat dukungan besar....”

(Mashud Yusuf, ketua Forum Komunikasi Kepala Desa KSB)

ernyataan dari situs sumbawanews, 14 Februari 2011 di atas sengaja dikutip di awal 

tulisan ini untuk memulai pembahasan soal program pengembangan masyarakat PT PNewmont Nusa Tenggara Barat (PT NNT) di bidang pertanian dan usaha ekonomi 

masyarakat. Mengapa dua bidang ini kita bicarakan bersamaan sekaligus?  Apa benang 

merah yang mempertautkannya? 

Sekilas boleh jadi tak tampak pertautan yang jelas antara sektor pertanian dengan usaha 

ekonomi masyarakat. Yang satu di sawah bergumul dengan tanah dan pupuk, yang satu lagi 

di pasar bergulat dengan barang dan harga. Tetapi dalam konteks besar memerangi 

kemiskinan, sektor pertanian dan usaha  ekonomi masyarakat sama-sama memberikan 

konstribusi besar dan vital. Kedua sektor inilah yang diyakini bisa mendorong peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dalam skala yang massif.  Agaknya disinilah logikanya mengapa 

kemudian kedua sektor ini menjadi satu kesatuan yang dibahas secara bersamaan dalam 

tulisan ini. 
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Mengapa PT NNT turun tangan 

memerangi kemiskinan? Bukankah 

kemiskinan itu urusan negara dan 

lembaga dunia? Memang benar sekali.  

Kita semua tahu di di tingkat global, 

kemiskinan sudah menjadi isu besar 

sejak era 70-an. Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) bahkan meletakkannya 

sebagai tujuan pertama dari delapan 

tujuan pembangunan global atau 

Millennium Development Goals (MDGs) yang diluncurkan sejak 2000. Di tataran nasional, 

komitmen memerangi kemiskinan juga bukan barang baru. Banyak sudah program 

penanggulangan kemiskinan diluncurkan dengan menelan biaya yang besar. 
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Bagian Pertama

Menjawab Kemiskinan 

Muhammad Nurdin, 46 tahun warga Kecamatan 
Sekongkang menuturkan, dulunya kampungnya sunyi, 
bahkan mirip kampung mati. Usaha tani dilakukan ala 
kadarnya dengan hasil yang pas-pasan saja. Bahkan 
lebih banyak kurangnya. Panen hanya bisa dilakukan 
sekali dalam setahun dengan hasil yang hanya cukup 
untuk persediaan hidup 3-4 bulan saja. Selebihnya 
masyarakat berburu sagu, pisang dan gadung sebagai 
penganti beras. Keadaan kerap menjadi makin sulit 
karena tiap tahunnya ancaman kekeringan dan  gagal 
panen selalu jadi momok menakutkan. “Kami tak punya 
pilihan lain kecuali mencari penganti beras karena hasil 
panen kami selalu kurang setiap tahunnya,” kenang 
Nurdin yang sekarang punya bisnis bengkel di jantung 
kota kecamatan Sekongkang.   

Bagi PT NNT keterlibatan melawan kemiskinan tentu saja bukan lantaran latah mengikuti 

trend yang berkembang. Bagi PT NNT upaya mengentaskan kemiskinan beranjak dari realita 

nyata masyarakat di kawasan sekitar tambang. Jika kita lakukan kilas balik kehidupan 

masyarakat sekitar tambang ketika PT NNT mulai beroperasi kurang lebih 15 tahun silam,  

potret kemiskinan begitu nampak. Tak perlu riset yang mendalam untuk mendapatkan 

gambaran bagaimana kemiskinan menjerat kehidupan masyarakat sekitar tambang. Cukup 

kita rekam saja pengakuan masyarakat di sana yang merasakan langsung beratnya 

kehidupan. 

Gambaran tersebut semakin jelas terlihat jika kita 
merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra) 
program pengembangan masyarakat PT NNT 2009-
2013.  Di Renstra  dirumuskan program 
pengembangan masyarakat dilakukan untuk 
meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat 
secara mandiri dan berkelanjutan mengelola 
potensi sumberdayanya untuk meningkatkan 
derajat hidup dan kesejahteraannya. Secara 
i m p l i s i t  h e n d a k  d i k a t a k a n ,  p r o g r a m  
pengembangan masyarakat bertujuan jauh ke 
depan untuk memastikan kelompok sasaran hidup 
dalam kelayakan dan kepatutan secara sosial 
ekonomi. Dalam bahasa yang lebih gamblang ini 
bermakna: terbebas dari jerat kemiskinan.

Mengapa petani di sekitar tambang tak bisa panen padi lebih dari sekali dalam setahun? 

Ketersediaan air jadi soal utama. Soal lainnya menyangkut umur padi yang tergolong panjang 

mencapai 5-6 bulan dan tatausaha tani yang umumnya masih tradisional. Persoalan tak 

berhenti sampai di situ, petani di sekitar tambang rata-rata hanya memiliki 2-3 petak sawah 

per kepala keluarga. Tanpa perluasan areal, mencetak sawah baru, atau penerapan teknologi 

pertanian yang baik, hampir mustahil pemilikan lahan yang terbatas bisa menghasilkan 

produksi yang maksimal. Dan faktanya memang demikian. Rata-rata setiap satu hektar 

sawah di sekitar tambang hanya 

menghasilkan paling banyak dua ton 

gabah kering. Jumlah yang terhitung 

kecil dan tak menguntungkan secara 

ekonomi.



Bagaimana dengan sektor ekonomi masyarakat? Setali tiga uang potretnya. lapangan 

pekerjaan terbatas. Masyarakat di sekitar tambang banyak memilih menjadi TKI/TKW ke 

negeri jiran Malaysia atau ke negeri Arab yang dianggap lebih menjanjikan kehidupan. 

Sementara merintis usaha di tanah sendiri, selain terkendala modal juga dianggap tak 

memberikan kepastian masa depan. 

Dengan potret pertanian yang buram dan usaha ekonomi yang mati suri, tak heran 

kemiskinan menjadi subur di tengah masyarakat. Bukan sesuatu yang perlu dirahasiakan lagi 

kalau masyarakat sekitar tambang PT NNT merupakan kelompok yang menjadi sasaran 

kucuran bantuan kemiskinan dari pemerintah. Latar sosial ekonomi masyarakat sekitar 

tambang yang memprihatinkan tersebut, tentu saja jadi prioritas terdepan untuk dicarikan 

pemecahannya. 

Sejak  Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) resmi berdiri sebagai kabupaten baru pada 

November 2003, sektor pertanian dan usaha ekonomi masyarakat di sekitar tambang mulai 

mendapat perhatian yang lebih serius. Pemerintah KSB   bertekad   menjadikan 

kabupatennya sebagai kabupaten percontohan nasional. Kabupaten yang boleh muda dalam 

usia tetapi harus cepat berdiri sejajar dengan daerah lainnya. 

Tentu saja termasuk di dalamnya sebagai kabupaten percontohan mengatasi kemiskinan 

rakyatnya. Di bidang pertanian, pemerintah KSB bertekad bulat menjadi daerah bebas rawan 

pangan. Bahkan diarahkan untuk bergerak menuju kabupaten swasembada pangan. Dalam 

sektor ekonomi, pemerintah KSB mencoba memfasilitasi bantuan dana bergulir dan program 

wirausaha bagi masyarakatnya.

Seiring sejalan dengan komitmen pemerintah KSB, PT NNT yang dalam kurun waktu 15 tahun 

terakhir menjalankan program pengembangan masyarakat, meletakkan agenda 

pengembangan sektor pertanian dan ekonomi masyarakat sebagai pilar terpenting dari 

investasi sosial perusahaan. PT NNT menyakini pengembangan sektor pertanian dan 

ekonomi masyarakat merupakan cara yang paling mujarab untuk mengentaskan kemiskinan. 

PT NNT tak mungkin berpangku tangan, berdiam diri tanpa melakukan apapun untuk ikut 

melakukan “sesuatu” bersama-sama pemerintah daerah dan kelompok masyarakat 

mengentaskan kemiskinan di sekitar tambang khususnya dan di KSB umumnya. PT NNT 

mencermati dengan seksama besarnya potensi masyarakat sekitar tambang untuk 

mengelola potensi pertanian dan ekonominya secara lebih baik. PT NTT berkomitmen 

memberikan dukungan kongkret untuk memastikan potensi tesebut terkelola secara 

maksimal dan berkelanjutan. Kemiskinan hanya bisa ditaklukkan dengan kecakapan 

mengembangkan potensi menjadi kekuatan nyata. 

Satu prinsip dasar yang PT NNT kedepankan dalam menjalankan program pengembangan 

masyarakat bidang pertanian dan ekonomi sebagai bagian melawan kemiskinan adalah 

prinsip pemberdayaan. Mengapa prinsip ini dianggap penting? Tantangan terberat dalam 

melawan kemiskinan biasanya datang dari masyarakat yang menjadi objek sekaligus subjek 

kemiskinan itu sendiri. Prinsip pemberdayaan menolak tegas sikap masyarakat yang pasif 

dan menunggu belas kasihan. Prinsip pemberdayaan menghendaki masyarakat menjadi 

aktor yang aktif, kreatif dan inovatif. Prinsip pemberdayaan menegaskan satu hal penting, 

yaitu “yang menghasilkan harus menikmati dan yang menikmati harus menghasilkan”. 
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Bagian Pertama

Menjawab Kemiskinan 

Ini artinya tak boleh ada ketergantungan yang terlalu panjang dan berlebihan. 

Masyarakat harus secepatnya mandiri mengelola potensinya secara berkelanjutan. 

Hanya dengan cara itu kita bisa berharap kemiskinan tak lagi menjadi sesuatu yang 

diwariskan dari generasi ke generasi. Menjawab kemiskinan dengan pemberdayaan 

itulah yang sedang dan terus PT NNT ikhitarkan bersama-sama masyarakat sendiri 

melalui pengembangan bidang  pertanian dan usaha ekonomi masyarakat. Kedua 

bidang inilah sejatinya masa depan masyarakat KSB pasca tambang. 



Bagian Kedua

Meretas Jalan Masa Depan 

“Kami hampir tak percaya kalau Sekarang bisa panen dengan hasil 6-8 ton pertahun. 

Dengan hasil itu kami bisa hidup layak secara ekonomi dan bisa menabung untuk 

simpanan,”

(Pak Adam, Petani dari Sekongkang)

ada bagian pertama,   telah diulas secara garis besar arti penting program 

pengembangan masyarakat bidang pertanian dan usaha ekonomi masyarakat Psebagai ikhtiar menjawab kemiskinan. Juga telah didapatkan gambaran program 

pengembangan masyarakat pada dua sektor penting tersebut dijalankan dengan 

mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat. 

Selanjutnya pada bagian ini  akan diurai lebih jauh dan secara detil bagaimana program 

pengembangan masyarakat bidang pertanian dijalankan, sejauh mana capaiannya, 

bagaimana pula tantangannya, dan sejauh mana peluang pengembangannya ke depan.  

Dengan uraian yang cukup panjang dan detil nantinya, diharapkan terpetakan dengan cukup 

baik gambaran  ikhtiar meretas jalan masa depan masyarakat sekitar tambang khususnya 

dan masyarakat KSB umumnya, yang PT NNT lakukan di bawah payung besar program 

pengembangan masyarakat di bidang pertanian.    

Merujuk data statistik 2010, di wilayah sekitar tambang PT NNT bermukim tak kurang 24 ribu 

jiwa.  Sekitar 60-70 persennya mengantungkan hidupnya pada sektor pertanian termasuk 

berladang didalamnya. Mereka bermukim di 16 desa di tiga kecamatan: Maluk, Jereweh, dan 

Sekongkang . Total luas tiga kecamatan tersebut mencapai 72,5 ribu hektar dengan areal 

pertanian produktifnya mencapai 1.300 hektar. 
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Dalam Rencana Strategis Program Pengembangan Masyarakat 2009-2013 dirumuskan visi 

pengembangan masyarakat bidang pertanian yaitu mewujudkan ketahanan pangan dengan 

mengelola potensi pertanian secara optimal, berdayasaing dan berkelanjutan. 

Secara garis besar, kegiatan utama yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut, meliputi: 

(1) pembangunan dan pengembangan infrastruktur pertanian, seperti: embung dan 

bendung, saluran irigasi, laboratorium lapangan pertanian, sumur bor, balai pertemuan P3A, 

dan kios sarana produksi; (2) peningkatan kapasitas  sumberdaya manusia, baik petani 

maupun petugas lapangan, antara lain melalui penyuluhan, pendampingan/bimbingan, 

demplot, studi banding, dan kegiatan lainnya. (3) penguatan kelembagaan seperti P3A dan 

koperasi tani; (4) inovasi dan introduksi teknologi produksi, seperti padi SRI; (5) percetakan 

sawah baru; dan (6) pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung, seperti 

jalan usahatani, pengembangan pasar, perbaikan jalan dan jembatan, dan pengembangan 

fasilitas pendukung lainnya.

Bagian Kedua

Meretas Jalan Masa Depan 

Semua rangkaian kegiatan mewujudkan ketahanan pangan dengan mengelola potensi 

pertanian secara optimal, berdayasaing dan berkelanjutan, dirancang dalam satu tarikan 

nafas yang tak terpisahkan. Memposisikan masyarakat pertama dan utama sebagai pelaku 

terdepan dan penerima manfaat terbesar. 

Inilah prinsip dasar yang menjiwai program pengembangan masyarakat bidang pertanian. 

Prinsip dasar yang menjadi pegangan setiap petugas lapangan PT NNT dengan mitra 

lokalnya, yang tanpa kenal lelah bahu-membahu bersama aparatur pemerintah daerah dan 

komunitas petani,  berdiri terdepan meretas jalan perubahan. Jalan menuju perbaikan 

derajat kehidupan dan tingkat kesejahteraan petani sekitar tambang.  

Seluruh perencanaan bidang pertanian di susun dengan pendekatan Participatory Rural App-

raisal (PRA). Pendekatan ini bercirikan partisipasi dari bawah dimana masyarakat didorong 

ikut serta mengidentifikasi potensi desa mereka masing-masing. Potensi yang bisa 

dikembangkan dipertajam lagi oleh perwakilan dari seluruh komponen masyarakat yang 

duduk di Komite Pengembangan Desa (KPD).  Program pengembangan masyarakat bidang 

pertanian menjalin kemitraan dengan KPD sejak dari proses awal program dirancang dan 

dirumuskan hingga program dijalankan di lapangan.
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Bagian Kedua

Meretas Jalan Masa Depan 

Berikut uraian secara ringkas beberapa bentuk program pengembangan masyarakat bidang 

pertanian yang dijalankan dengan pendekatan PRA (Participatory Rural Appraisal), suatu 

pendekatan yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat :

          Program Pelatihan dan Pengembangan Pertanian Terpadu (P4T)

Program ini mulai dilaksanakan pada 2001 yang pada tahap awalnya dilaksanakan di 10 desa 

di dua kecamatan: Sekongkang dan Jereweh.  Untuk Kecamatan Sekongkang meliputi Desa 

Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah, Tongo, Aik Kangkung, dan Tatar. Sementara untuk 

kecamatan Jereweh mencakup Desa Maluk, Benete, Beru, Belo, dan Goa. 

Sasaran awal P4T adalah 200 petani prasejahtera di 10 desa tersebut. Melalui P4T dihajatkan 

dua hal. Pertama, peningkatan produksi pertanian dari rata-rata 3 ton menjadi 6 ton 

perhektar pertahun. Kedua,  peningkatan pendapatan petani hingga setidaknya dua dollar 

perkapita perhari. Dua dollar merupakan standar Bank Dunia untuk pendapatan minimal 

seseorang agar tidak masuk kategori miskin.

Untuk mencapai pedapatan dua dolar perhari, maka selain peningkatan produksi pertanian 

pada lahan utama, juga dilakukan  peningkatan akses permodalan bagi usaha produktif 

perempuan petani, peningkatan produktivitas lahan perkebunan, peningkatan produktivitas 

kolam budidaya ikan air tawar.

P4T diadopsi dari program yang dikembangkan Departemen Pertanian dan FAO dalam upaya 

meningkatkan produksi pangan khususnya tanaman padi. P4T  menerapkan konsep 

pemberdayaan masyarakat tani sebagai subjek dalam proses perubahan kesejahteraan 

petani. Para petani mulai terlibat dalam proses perencanaan, di mana penentuan petani 

dampingan ditentukan melalui Participatory Wealth Ranking (PWR), perencanaan program 

melalui pendekatan Ziel Orentierte Project Plannung (ZOPP) serta pelaksanaan program 

mulai dari kegiatan belajar dan pelatihan-pelatihan dengan pendekatan partisipatori riset 

yang menerapkan pendekatan pendidikan orang dewasa, penelitian dan kajian-kajian sosial.

24 jam bersama Petani

Syafruddin sudah dua tahun lebih mendampangi 
petani sebagai petugas lapangan di sebuah desa di 
Kecamatan Jereweh. Tugasnya mengembangkan 

kapasitas petani menjadi maju dan mandiri. Syafruddin 
sendiri bukan orang yang asing dengan bau tanah pertanian. Ia 

anak muda yang lahir dan besar di lingkungan keluarga petani.  Tak heran ia 
menjalani tugasnya dengan sepenuh hati tanpa merasa terbebani. 

Syafruddin adalah petugas lapangan dari Yayasan Serikat Tani Pembangunan (YSTP). 
Inilah LSM lokal yang menjadi mitra kerja PT NNT dalam program pengembangan 
masyarakat bidang pertanian. Salah satu program yang YSTP inisiasi adalah Program 
Pelatihan Pengembangan Petani Terpadu atau P4T. Untuk mendukung P4T, YSTP 
menempatkan satu orang petugas lapangan seperti Syafruddin di 10 desa dampingan di 
dua kecamatan Sekongkang dan Jereweh. 

Petugas lapangan secara rutin melakukan kunjungan kepada setiap petani sasaran 
minimal sekali dalam seminggu dengan target rata-rata 4  petani  setiap hari. Sehingga 
diharapkan dalam seminggu setidaknya 20 petani terlibat aktif dalam pendampingan. 
Adapun kegiatan yang dilakukan berupa memantau dan mengamati perkembangan pola 
tanam  petani sasaran serta mendiskusikan persoalan-persoalan yang dihadapi petani. 



Selain berupa kunjungan dan pendampingan rutin, para petani juga memperoleh 

penyuluhan pertanian setiap bulan. Dalam menjalankan tugasnya PL dibekali dengan 

pengetahuan mengenai beberapa metodologi partisipatif antara lain: PWR 

(Participatory Wealth banking), PRA (Participatory Rural Appraisal), ZOPP (Ziel 

Orientierte Projekt Plaliung), Community Based Issue Analysis (CBIA), perangkat 

komunikasi (handphone) dan perangkat pemandu (form, monev, modul, brosur, leaflet 

dan form catatan aktivitas lapangan).

“Kami mendampingi petani setiap saat. Kami tak mengenal jam kerja yang tetap. 

Sejauh petani membutuhkan, kami harus siap mendampingi', terang syafruddin , 

Sarjana Fakultas Pertanian tersebut . Sebuah dedikasi nyaris 24 jam untuk 

pendampingan petani.

          Penerapan SRI 

Salah satu program unggulan P4T adalah pengembangan padi dengan mengintrodusir 

metode SRI (System of Rice Intensification). Budidaya Padi dengan Metode SRI pada 

prinsipnya merupakan ikhtiar mengembangkan praktek pengelolaan padi yang 

memperhatikan kondisi pertumbuhan tanaman yang lebih baik, terutama di zona perakaran, 

dibandingkan dengan teknik budidaya cara tradisional. 

Secara teori, teknik budidaya padi SRI diyakini mampu meningkatkan produktifitas padi 

sebesar 50%, bahkan di beberapa tempat mencapai lebih dari 100% dengan cara mengubah 

pengelolaan tanaman, tanah, air dan unsur hara. Sistem SRI juga memungkinkan 

meningkatkan frekuensi tanam dari satu musim tanam padi tadah hujan menjadi tiga musim 

tanam dalam setahun yang terdiri musim tanam padi 1, musim tanam padi 2 dan musim 

tanam palawijaya. 

Metode SRI mempunyai  beberapa keunggulan, antara lain hemat air, hemat biaya, hemat 

waktu, ramah lingkungan, dan meningkatkan produksi secara signifikan. Metode SRI 

pertama kali dikembangkan di kawasan sekitar tambang PT NNT pada pertengahan 2001. 

Adalah Muhammad Atek Zambani, Coordinator Agribusiness Community DevelopmentPT 

NNT dan Engkus Kuswara, seorang aktivis pertanian dari Yayasan FIELD Indonesia, yang 

pertama kali memperkenalkan metode SRI kepada petani di sekitar tambang. 

Upaya memperkenalkan sistem SRI kepada petani di 10 desa di sekitar tambang berproses 

panjang. Maklumlah sistem baru tentu saja butuh masa perkenalan dan adaptasi petani. PT 

NNT sendiri memberikan dukungan sosialisasi yang besar kepada penerapan sistem SRI. 

Pelatihan diberikan dan peningkatan kapasitas petani terus dilakukan. Ribuan brosur yang 

dikemas menarik dan dalam bahasa sederhana disebar kepada kalangan petani. Buku-buku 

praktis penerapan sistem SRI tak ketinggalan dibagikan. 

Bagian Kedua

Meretas Jalan Masa Depan 
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Petugas lapangan dari program P4T yang ditempatkan satu orang di satu desa, menjadi ujung 

tombak mulusnya sosialisasa penerapan sistem SRI kepada petani. Tentu juga sikap terbuka 

petani di 10 desa di sekitar tambang terhadap perubahan menjadi faktor pemulus lainnya.  

Ujicoba pertani kali diterapkan di Benete. Selanjutnya terus dikembangkan di wilayah sekitar 

tambang lainnya. 

Secara umum sejak pertama kali diperkenalkan pada 2001 hingga 2010, hasil evaluasi 

menunjukkan tingkat penerapan kurikulum padi SRI oleh petani dampingan mencapai rata-

rata lebih dari 50 persen. Bahkan, untuk pengaturan jarak tanam telah dilaksanakan 

seluruhnya sesuai dengan anjuran (100%). Begitu pula dengan seleksi benih dan pemupukan 

1-3 di Beru serta penggulmaan di Belo telah diterapkan sesuai dengan anjuran (100%). 

Sesungguhnya hasil produksi padi SRI di kawasan sekitar tambang masih memungkinkan 

untuk ditingkatkan dengan menerapkan semua ketentuan yang dianjurkan dalam kurikulum 

SRI. Sebagai gambaran, dari 40 orang petani yang mengembangkan padi SRI di Kecamatan 

Jereweh pada Musim Tanam 2010, sekitar 43 persen memperoleh hasil antara 5–6 ton 

perhektar. Selebihnya 35 persen petani memperoleh hasil antara 6–7 ton perhektar dan   

22,5 persen yang bisa menembus di atas  7 ton. Hasil maksimal yang pernah dicapai di 

kawasan sekitar tambang mencapai 11 ton perhektar.

“Kami Hampir tak Percaya”

Adam nama pendeknya. Ia petani di Desa Sekongkang Bawah kecamatan Sekongkang. 
Bersama 170 lebih petani lainnya di Sekongkang, Adam menjadi petani dampingan PT 
NNT yang merintis penerapan sistem SRI pada 2009. Bagi Adam dan ratusan petani 
dampingan lainnya, penerapan sistem SRI menjadi jawaban atas kegundahan hati 
mereka. Bagaimana tidak, berpuluh tahun mengarap sawah dengan hasil jauh dari 
cukup untuk menopang hidup.  “Sawah kami dulu hanya bisa panen sekali setahun 
dengan hasil paling banyak 3 ton per hektar,” papar Adam.

Adam mengakui dirinya hampir tak percaya lahannya sawahnya bisa meningkat 
produksinya menjadi dua kali lipat bahkan lebih. Penerapan Sistem SRI membantu 
petani di sekitar tambang seperti Adam untuk lebih sejahtera. Setidaknya memberi 
mereka peluang untuk meretas masa depan dengan lebih optimis. Adam dan ratusan 
petani lainnya percaya masa depan mereka ada di sektor pertanian, tentu saja 
pertanian dengan sistem tatakelola yang lebih maju dibandingkan masa orang tua 
mereka dahulu. 

“Kami hampir tak percaya kalau Sekarang bisa panen dengan hasil 6-8 ton pertahun. 
Dengan hasil itu kami bisa hidup layak secara ekonomi dan bisa menabung untuk 
simpanan,” ujar Adam yang pernah mendapatkan penghargaan Pemerintah Daerah 
karena pencapaian produksi taninya yang pernah menembus 10 ton perhektar 
pertahun. 

Penerapan pola pertanian  sistem  SRI di sekitar tambang memang melahirkan gairah 
besar para petani. Keberhasilan ini pun mendapat apresiasi besar dari pemerintah 
pusat dengan dnobatkannya penghargaan Swastisaba Padapa (PADMA) atas 
keberhasilan pengembangan sektor pertanian di wilayah tambang. Tetapi 
penghargaan bukan akhir dari segalanya. 

“Kita memang tak boleh cepat berpuas hati dengan hasil sekarang. Penerapan sistem 
SRI di sekitar tambang harus terus kita tingkatkan kualitasnya agar hasilnya bisa lebih 
maksimal lagi, “ terang Zambani, Coordinator Agribusiness Community Development 
PT NNT yang merintis dan memperkenalkan penerapan sistem SRI pertama kali di 
sekitar tambang. 
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          Dukungan Pelatihan

Dalam rangka penguatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian, dilakukan berbagai 

bentuk pelatihan, baik petugas lapang (PL) maupun para petani. Agar para PL dapat 

melaksanakan tugas pendampingan secara baik dan optimal di lapangan, maka terlebih 

dahulu diberikan pelatihan dan pembekalan dengan berbagai pengetahuan dan 

keterampilan  baik teknis maupun non teknis. Seperti bagaimana perencanakan program, 

merekrut kelompok sasaran secara partisipatif, analisis persoalan, sampai dengan 

bagaimana melakukan pendekatan dalam melakukan pendampingan. 

Materi pelatihan dan pembekalan yang diberikan antara lain tentang kepemanduan, 

Participatory Rural Apraisal (PRA), Participatory Wealth Ranking (PWR), Community Based 

Issue Analysis (CBIA), dan materi lainnya.Selain diberikan pembekalan pengetahuan dan 

keterampilan, para petugas lapang juga diberikan fasilitas berupa biaya komunikasi dan 

transportasi. Di samping  itu pada setiap posko gugus dilengkapi dengan satu unit komputer 

untuk mendukung dan memperlancar penyelesaian dokumentasi administrasi dan 

pelaporan. Dengan demikian maka secara teknis dan administrasi tidak ada alasan bagi para 

petugas lapang untuk tidak bekerja secara optimal.

Kepada para petani, diberikan pelatihan mengenai teknik budidaya terutama budidaya padi 

SRI, teknik menyeleksi benih, teknik perbanyakan tanaman, dan hal-hal yang bersifat non 

teknis seperti analisis usahatani. Disamping itu, untuk meningkatkan kepekaan dan 

keterampilan para petani, dilakukan kunjungan silang antar petani. Kunjungan silang tidak 

hanya kepada petani yang berhasil, tetapi juga kepada petani yang gagal. Petani diajak untuk 

membuat analisa mengapa satu petani bisa berhasil dan yang lain gagal. Kunjugan silang bisa 

dilakukan antar petani satu desa maupun antar pecani antar desa.

          Penyediaan Media Informasi Petani

Selain pelatihan dan pendampingan, informasi mengenai teknik budidaya dan aspek-aspek 

pertanian lainnya juga disiapkan dalam bentuk modul dan brosur yang disertai gambar 

karikatur yang memudahkan pemahaman. Isinya beragam mulai dari petunjuk menerapkan 

inovasi baru di bidang pertanian, modul padi SRI, modul penerapan 13 kurikulum budidaya 

padi SRI, brosur membuat pestisida nabati dan pupuk organik, brosur bagaimana memilih 

dan menyeleksi benih atau dengan telur dan air garam hingga modul  membuat persemaian 

yang baik. 

          Demplot Usaha Tani 

Demplot usaha tani dilakukan di 10 desa pada setiap musim tanam.  Meliputi komoditi 

bawang merah, padi, dan palawija. Demplot  umumnya dilakukan di areal laboratorium 

lapangan petani (LLP). Demplot merupakan  fasilitas untuk melakukan percobaan sebagai 

tempat belajar bagi petani atas inovasi baru berkaitan dengan budidaya pertanian. Selain di 

LLP, demplot juga dilakukan pada lahan-lahan milik petani, seperti demplot padi SRI dan 

demplot padi beras merah.

Sampai September 2010 tercatat demplot pembibitan yang PT NNT beri dukungan selain 

telah menyediakan benih padi dan palawija, juga telah menghasilkan lebih dari 70 ribu bibit 

tanaman keras, 3 ribu pohon tanaman keras dan 600 tanaman musiman holtikultura.
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          Penguatan Kelembagaan P3A

Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) merupakan kelompok petani yang memanfaatkan 

air sebagai sarana pengairan sawah mereka. P3A dibentuk untuk memfasilitasi dan mengatur 

pembagian/pendistribusian air sampai pada tingkat blok petani. 

Bentuk kepengurusan P3A mengikuti struktur formal yang sudah ada pada umumnya, 

namun dalam operasional atau pengelolaan di lapangan, diserahkan kepada pekasih/malar. 

Kegiatan dalam P3A meliputi pertemuan rutin untuk perencanaan tanam, evaluasi berkala, 

dan bantuan pengadaan sarana produksi.  

PT NNT memandang peran dan fungsi P3A sangat strategis. Itulah sebabnya penguatan 

kelembagaan P3A diperlukan. Sejak 2004 PT NNT melalui program pengembangan 

masyarakat bidang pertanian telah melakukan penguatan lembaga P3A di kawasan sekitar 

tambang, terutama di daerah yang telah dikembangkan infrastruktur irigasinya. Antara lain 

P3A  di Tabiung, Senutuk, Puja, dan Plampok.  

PT. NNT juga memberikan bantuan kepada P3A untuk stimulan pengadaan pupuk dan bibit 

sendiri. Tujuannya ke depan menjadi  embrio untuk koperasi petani yang bisa menyediakan 

bibit. Hanya saja peran ekonomi ini mesti dikelola dengan hati-hati agar tak sampai 

menjadikan P3A kehilangan esensinya sebagai organisasi petani yang bersifat sosial dengan 

karakter dasar yang cair dan bercirikan gotong royong.

          Sejumlah Dampak  

Dari serangkaian program bidang pertanian yang telah diuraikan sekilas di atas, sejumlah 

dampak dirasakan langsung ataupun tidak oleh komunitas petani sasaran. 

Pertama, dampak sosial. Peningkatan hasil produksi pertanian yang berimplikasi terhadap 

peningkatan penghasilan keluarga secara langsung dapat meningkatkan rasa percaya diri 

para petani sehingga mereka tidak merasa rendah diri dengan statusnya sebagai petani.

Kedua,  dampak kelembagaan. Program P4T melalui penerapan sistem SRI  mulai 

membangun kembali kesadaran petani pentingnya sistem kerja kolektif dalam usahatani. 

Ketiga, dampak lingkungan. Pengenalan metode pengendalian hama dan pemupukan 

menggunakan bahan organik (non chemical), merupakan salah satu langkah positip dari 

penerapan SRI dalam mendorong kampanye mengenai pentingnya sistem usahatani ramah 

lingkungan. Penggunaan pestisida alami oleh petani, seperti daun tanaman Nimba untuk 

pengendalian hama, dapat memberikan dampak yang positif pada lingkungan, karena daun 

Nimba lebih aman bila dibandingkan dengan penggunaan pestisida buatan pabrik. Demikian 

pula dengan penggunaan pupuk kandang, selain menjadi sumber hara bagi tanaman, juga 

mempunyai dampak positif terhadap tanah, yaitu akan menjadi lebih subur karena adanya 

perbaikan struktur tanah. 

Pengenalan cara usahatani yang ramah lingkungan, membangun pemahaman baru di 

tingkat petani, bahwa sumberdaya lokal yang tersedia di sekitar mereka memiliki 

kemampuan dan dapat diberdayakan untuk mendukung kegiatan usahataninya. Proses 

kreatif dan kesadaran untuk tidak tergantung pada bahan-bahan non organik (chemical 

minded) mulai dibangun dengan semakin bergesernya kebutuhan bahan-bahan tersebut 

dengan cara meramu sendiri.
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Keempat, dampak penguatan kapasitas. P4T merupakan program yang didalamnya 

mengandung muatan memperkuat kapasitas petani agar memiliki tambahan kemampuan 

dan keterampilan dalam pengelolaan usahatani khususnya dan penguatan akses mereka 

dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Penggunaan metode partisipatif 

seperti PWR dan Monev Partisipatif secara tidak langsung menempatkan posisi petani 

sebagai unsur dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan tersebut.

Dampak yang bisa timbul akibat input tersebut adalah munculnya rasa percaya diri petani 

untuk mulai berani menyampaikan pendapatnya dalam pertemuan dan event-event 

tertentu baik pada tingkat kelompok, desa, kecamatan dan kabupaten. Keberanian petani 

menyampaikan pendapatnya merupakan salah satu spirit atau media untuk dapat 

memperjuangkan aspirasinya. 

Kelima, dampak kebijakan. Adopsi metode SRI untuk penerapan budidaya padi di daerah 

sekitar tambang pada dasarnya merupakan salah satu bentuk eskspansi sebuah inovasi pada 

wilayah yang lebih luas. Lahirnya sebuah inovasi sampai pada tingkat implementasi 

umumnya melalui beberapa tahap dan membutuhkan waktu sampai inovasi tersebut 

diadopsi masyarakat luas.  

Dampak keberhasilan petani sekitar tambang dengan menerapkan metode SRI telah 

menjadi kampanye kepada khalayak mengenai keunggulan SRI. Hal ini dapat memberikan 

dorongan kepada petani lain untuk mengetahui dan belajar bagaimana menerapkan SRI. 

Kondisi tersebut juga telah mendorong Pemerintah Daerah KSB untuk mensosialisasikan  

metode SRI kepada petani di seluruh KSB. 

Bagian Kedua

Meretas Jalan Masa Depan 
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Bagian Ketiga

Usaha Kecil Masyarakat,
Berdiri di Kaki Sendiri

“Saya ini tidak jelas sekolahnya, tapi saya tak boleh menyerah. Usaha sembako ini 

merupakan kebanggaan saya yang menopang kehidupan keluarga. Bantuan pinjaman 

modal tanpa bunga dari Yayasan Olat Parigi sangat  membantu saya mengembangkan 

usaha.” 

(Hajjah Rahma, pedagang sembako di pasar Maluk)

ebelumnya sudah diurai beberapa program pengembangan masyarakat yang sedang 

dan terus berjalan dengan pendampingan dari PT NNT dan LSM mitra. Tentu juga Sselalu berkoordinasi dan bersingkronisasi dengan pemerintah KSB. Sekarang akan 

diuraikan pula beberapa program usaha ekonomi masyarakat yang sedang dan terus  

mendapat inisiasi dan dukungan PT NNT melalui program pengembangan masyarakat yang 

telah berjalan lebih dari 15 tahun.

PT NNT menekankan dengan sungguh-sungguh  pentingnya usaha ekonomi masyarakat 

bergerak dengan sepenuhnya memanfaatkan potensi lokal yang berkelanjutan. Dukungan 

untuk itu diberikan dalam skala yang luas, bukan terbatas hanya di daerah sekitar tambang, 

tetapi meliputi KSB secara keseluruhan.  Kemitraan terus dijalin bersama pemerintah, 

kalangan pelaku usaha kecil yang menjadi sasaran utama dan pengiat LSM dari beragam latar 

belakang, yang langsung ataupun tidak, membantu program pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat. 
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PT NNT percaya tumbuh dan sehatnya ekonomi masyarakat lapisan bawah, diperlukan 
untuk kokohnya pondasi ekonomi suatu daerah.  Dalam konteks PT NNT sebagai 
perusahaan yang berskala global, peran serta aktif membangun kekuatan ekonomi 
masyarakat lapisan bawah menjadi investasi sosial yang berdampak positif terhadap 
kinerja perusahaan secara keseluruhan. Menyadari ini, PT NNT tidak pernah 
memposisikan masyarakat lapisan bawah sebagai beban, melainkan justru sebagai 
aset yang harus dipastikan ikut tumbuh dan berkembang kapasitasnya secara wajar 
dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan program pengembangan masyarakat bidang usaha ekonomi 

masyarakat, PT NTT punya dua lembaga penting yang bisa dikatakan sebagai “kepanjangan 

tangan” perusahaan untuk memastikan apa yang menjadi visi dan sasaran program usaha 

ekonomi bisa tercapai. Pertama, Yayasan Olat Parigi (YOP). Kedua, Yayasan Pembangunan 

Ekonomi Sumbawa Barat (YPESB). Kedua Yayasan ini punya  

se jarah  yang  berbeda tetap i  

b e r t a u t a n  e ra t  

d a l a m  ra n a h  

i n i s i a s i  

p ro g ra m  d i  

lapangan. 
Melalui program pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang fokus utamanya kepada 

penguatan kapasitas dan kelembagaan usaha kecil, PT NNT sejatinya mencoba ikut 

mendorong kepekaan terhadap arah pembangunan ekonomi dan ketajaman memilih sektor 

ekonomi mana yang harus lebih utama didahulukan.  Masyarakat semestinya  difasilitasi 

untuk mendapat insentif guna meningkatkan kemampuan dan potensi ekonomi mereka. 

Akses ekonomi masyarakat rakyat multak harus diberikan. Pengembangan kegiatan 

produktif masyarakat lapisan bawah mesti diutamakan. Merekalah lapisan terbesar dari 

struktur masyarakat yang semestinya harus lebih dahulu sejahtera. 

Bagian Ketiga
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                                                            Yayasan Olat Parigi (YOP),  Aspirasi Akar Rumput

                                          Yayasan Olat parigi bisa dikatakan sepenuhnya lahir dari rahim 
               masyarakat sekitar tambang. Hasrat dan aspirasi publik sekitar tambang untuk 
ikut berpartisipasi secara aktif merancang, mendorong, dan ikut mengawal program 
ekonomi masyarakat terwadahi dalam YOP.  

Pada awal pembentukan YOP,  sempat melahirkan pro dan kotra yang cukup tajam. 
Mereka yang kontra menyatakan YOP semacam bentuk rekayasa PT NNT untuk 
mengikat dan menjerat aspirasi publik yang kritis. Mereka yang pro sebaliknya melihat 
melalui YOP banyak hal yang bisa diperjuangkan secara kongkret untuk kemaslahatan 
bersama masyarakat sekitar tambang terutama yang berkaitan dengan peningkatan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

PT NNT sendiri melihat pro dan kontra itu secara wajar dan proporsional. Pro dan 
kontra justru positif karena menandakan masyarakat sekitar tambang punya dinamika 
berfikir yang beragam. PT NNT tak pernah menekan masyarakat untuk menerima 
kehadiran YOP tanpa pemahaman yang cukup. Seiring perjalanan waktu dan upaya 
dialog yang terus menerus dilakukan, kehadiran YOP dapat sepenuhnya diterima dan 
dirasakan manfaatnya. Penilaian yang negatif terhadap YOP pun bisa ikut tereliminir.

Dukungan PT NNT kepada peningkatan kapasitas YOP terus dilakukan. Pada 2011 
misalnya hampir Rp 5 miliar dana dikucurkan untuk dukungan program dan penguatan 
kapasitas YOP secara internal. Alokasi dana terbesar dengan nilai Rp 1,6 miliar  
diberikan untuk  mendukung peningkatan kinerja sistem operasi pembiayaan mikro 
bagi pelaku usaha kecil di masyarakat. 

“Sekarang kami bisa fokus bekerja untuk terus mendorong pembangunan ekonomi 
masyarakat sekitar tambang. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan 
penuh PT NNT cukup banyak yang sudah bisa kami lakukan dan masih banyak lagi yang 
harus kami kerjakan,” kata Syamsul Bachri ketua YOP dalam sebuah perbincangan di 
Taliwang. Ketua YOP  merupakan tokoh masyarakat sekitar tambang yang menjadi 
wakil ketua DPRD Sumbawa Barat periode 2004-2009. 

Yayasan Pembangunan Ekonomi Sumbawa Barat (YPESB),
dari Atas untuk Bawah

Berbeda dengan Yayasan Olat Parigi (YOP),  Yayasan Pembangunan Ekonomi Sumbawa 
Barat sepenuhnya lahir dari inisiatif PT NNT. Berdiri pertama kali pada 1999. Pada 
rentang 2001-2005, YPESB sempat vakum tanpa aktivitas. Seluruh kegiatan program 
pengembangan ekonomi masyarakat ditangani langsung perusahaan melalui divisi 
Community Development. Sejak 2005 YPESB dihidupkan kembali dengan tanggung 
jawab melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat bidang ekonomi dalam 
skala kabupaten Sumbawa Barat.
Sekalipun YPESB sepenuhnya bentukan PT NNT, tetapi pendekatan dan strategi 
programnya memadukan kebijakan  atas dan aspirasi bawah. Bahkan dalam 
prakteknya aspirasi bawah selalu menjadi bahan pertimbangan terpenting bagi PT NNT 
merumuskan kebijakan dan arah program YPESB setiap tahunnya.  

YPESB mengusung visi mewujudkan ekonomi Sumbawa Barat yang lebih baik dan 
berkelanjutan.  Untuk itu YPESB berupaya keras  mendorong masyarakat KSB menjadi 
mandiri dan menatap jauh ke depan dalam pengembangan ekonomi daerahnya.  Roda 
perekonomian masyarakat KSB mesti bergerak dinamis. Kelompok usaha produktif dan 
proyektif di tengah masyarakat sepatutnya mendapatkan insentif memadai dan 
kapasitas pelaku serta  lembaga usaha masyarakat harus  terus meningkat.

YPESB menjalankan 6  program utama. 1) Pengembangan ekonomi rumah tangga. 2) 
Pemberdayaan masyarakat pesisir. 3) Penguatan koperasi dan BUMDes. 4) 
Pengembangan agribisnis.  5) Pengembangan potensi wisata. Dan 6) Pembinaan 
lembaga lokal bisnis inisiatif. 
“Secara sederhana tugas kami fokus pada dua hal mendasar. Pertama, melakukan 
penguatan kapasitas pelaku dan lembaga usaha mikro-kecil masyarakat. Kedua,  
meningkatkan nilai tambah komoditas potensial. Kedua hal itu kami lakukan dengan 
menjadikan masyarakat sebagai aktor utama sekaligus penerima manfaat terbesar” 
terang Yuyud, direktur YPESB
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Berikut akan diuraikan secara lebih terperinci beberapa program pengembangan usaha 

ekonomi rakyat yang dikawal PT NNT bersama-sama pemerintah KSB dan lembaga mitra 

seperti YOP, YPESB dan LSM lokal yang langsung ataupun tidak terlibat memberikan 

dukungan.  Uraian ini nantinya akan lebih banyak berkisah dari pengalaman lapangan dan 

langsung menyerap suara pelaku usaha.

Dari kisah yang terurai nanti, bisa terpetik satu pelajaran betapa tak mudahnya jalan bagi 

komunitas masyarakat untuk berdiri di kakinya sendiri secara ekonomi. Menjadi komunitas 

mandiri yang trampil mengelola potensi sumberdaya lokal secara berkelanjutan untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan hidup.  Memang tak mudah, tetapi sekaligus juga dari kisah 

berikut ini terpetik satu hal yang bisa digarisbawahi: usaha kecil sejatinya bukan suplemen 

yang tak bermakna apa-apa. 

          Usaha Mikro  

Tahun 2005 datanglah seorang pedagang kecil ke kantor Yayasan Olat Parigi.  Namanya 

Mujiono. Umurnya sekitar 40 tahun. Mujiono ingin meminjam modal untuk 

mengembangkan usaha kiosnya di pasar maluk yang baru dirintisnya beberapa bulan. Tanpa 

proses yang berbelit dengan survei lapangan yang cepat, cairlah dana Rp 1,5 juta untuk 

Mujiono. 

Pinjaman itu harus dikembalikan dengan cara mencicicil selama 10 bulan tanpa bunga. 

Mujiono rupanya bertangan dingin. Dagangannya lancar dan ia mencicil dengan tepat waktu. 

Ia pun mengajukan kembali pinjaman sebesar Rp 2 juta rupiah. Lancar dan kembali tepat 

watu lagi. Kembali Mujiono meminjam Rp 3 juta. Seperti biasa ia terbukti nasabah yang jujur. 

Pinjamannya tak ada masalah. 

Ringkas cerita pada Juli 2011 ketika buku ini di tulis, Mujiono yang memulai usaha dagangnya 

di Pasar Maluk dengan modal Rp 5 juta milik sendiri plus pinjaman awal Rp 1,5 juta Yayasan 

Olat Parigi, telah memiliki modal berputar Rp 75 juta plus mampu membeli 3 unit los lagi di 

pasar Maluk. Satu unit digunakannya untuk gudang barang dagangan, satu disewakan dan 

satu untuk tokonya yang kian padat dengan barang. 

Bagian Ketiga
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Saat ini omzet penjualannya tiap hari mencapai Rp 7 juta dengan tingkat keuntungan 10-

15 persen.  Mujiono pun mampu memberi pekerjaan bagi 3 orang tenaga kerja yang 

dibayar sebagai staf. “Modal saya hanya menjaga kepercayaan. Pinjaman tanpa bunga 

dari Yayasan Olat Parigi harus saya  manfaatkan  sebaik-baiknya untuk memajukan usaha. 

Kalau tidak, dimana lagi saya bisa meminjam tanpa bunga?” terang Mujiono yang ditemui 

penulis di sela-sela ia melayani pembelinya di Pasar Maluk. 

Mujiono adalah seorang warga pendatang, bisa jadi karena itu dia punya etos kerja yang 

tinggi. Tetapi orang lokal pun tak selamanya tidak berhasil. Hajjah Rahma di usianya yang 

melewati setengah abad boleh jadi contoh yang baik. Sama seperti Mujiono, Rahma juga 

pedagang di pasar Maluk. Ia pedagang sembako yang cukup besar. Hajjah Rahma 

memulai usahanya pada 2005 dengan modal 5 juta. Pinjaman pertamanya ke Yayasan 

Olat Parigi sebesar Rp 1,5  juta. Lalu berturut-turut ia meminjam Rp 2,5 juta, Rp 5 juta dan 

pinjaman terakhir Rp 4,5 juta. Menurut penuturannya ia mengajukan pinjaman sebesar 

Rp 10 juta, tetapi Yayasan Olat Parigi hanya melayani pinjaman dengan batas tertinggi Rp 

5 juta.
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Berapa pendapatan Hajjah Rahma sehari? Dengan membuka warung sembakonya mulai 

pagi jam 6-12 siang, pendapatan kotornya per hari rata-rata Rp 150-500 ribu dengan margin 

keuntungan sebesar 10 persen. Melalui kios sembakonya, Hajjah Rahma yang tak lulus 

sekolah dasar, mampu membiayai 5 anaknya bersekolah. Ia pun mengakui dari hasil tokonya, 

bisa menyisihkan uang untuk ditabung  dan membeli beberapa ekor kambing sebagai 

simpanan kebutuhan sewaktu-waktu bagi keluarga.

“Saya ini tidak tamat sekolah dasar tapi saya tak boleh menyerah. Usaha ini merupakan 

kebanggaan saya yang menopang kehidupan keluarga. Bantuan pinjaman modal dari 

Yayasan Olat Parigi membantu saya mengembangkan usaha.” Terang Hajjah Rahma. 

Mujiono dan Hajjah Rahma hanyalah sedikit contoh dari para pengusaha kecil yang 

menikmati pinjaman tanpa bunga dari Yayasan Olat Parigi. Di Maluk saja tak kurang 100 

usaha kecil mendapat dana bergulir dengan rentang pinjaman 2-5 juta perorang. Pada 2011 

Yayasan Olat Parigi memiliki dana Rp 1,6 miliar untuk pembiayaan mikro kepada  800 

nasabah baru maupun lama. Selain itu dana sebesar Rp 1,6 miliar tadi juga dihajatkan untuk 

meningkatkan kinerja sistem pembiayaan mikro guna menjamin tingkat pengembalian 

pinjaman hingga 50 persen. 

Memang selama ini tak mudah untuk mengubah pandangan masyarakat yang melihat 

bantuan apapun saja yang berasal dari PT NNT tak perlu dipikirkan pengembaliannya. 

Padahal macetnya kredit akan menghambat peluang bagi warga masyarakat lainnya 

mendapatkan pinjaman untuk usaha mereka.  Pemahaman ini yang terus-menerus coba 

ditanamkan ke pada nasabah, sembari memperbaiki proses manajemen tatakelola pinjaman 

untuk memastikan nasabah yang terpilih memang memiliki komitmen untuk memastikan 

pengembalian dana pinjaman mereka. 

PT NNT sendiri tentu saja tak berniat membuat masyarakat terbebani dengan pinjaman. 

Itulah sebabnya tak ada bunga dikenakan. Tetapi itu bukan berarti pinjaman bisa tak 

dikembalikan. Yayasan Olat Parigi mulai menata aturan main yang lebih ketat dan mengikat. 

Tujuannya untuk mendidik masyarakat bertanggung jawab mengelola pinjamannya secara 

profesional. 

Yayasan Olat Parigi secara berkala memberikan pembinaan teknis, membuka akses 

permodalan dan jaringan pemasaran. Semua dimaksudkan untuk penguatan kapasitas 

pengusaha mikro-kecil yang menjadi mitra Yayasan Olat Parigi. Sehingga diharapakan pada 

tahun-tahun berikutnya tingkat pengembalian pinjaman bisa meningkat tajam sebagai tanda 

para peminjam berhasil mengelola usahanya dengan baik dan tepat. 

          Pengembangan ekonomi Rumah Tangga

Seperti umumnya kebanyakan kita, orang Sumbawa juga melihat lidah buaya  (aloevera) 

hanya merupakan tanaman hias atau tanaman pemanis yang bisa pula digunakan untuk 

perawatan rambut. Lebih dari itu tak terpikirkan. Ternyata lidah buaya yang dalam bahasa 

latinnya disebut aloevera, bisa diolah menjadi kudapan dan minuman herbal yang 

menyehatkan.  

Itulah yang dilakukan industri rumah tangga di wilayah Sekongkang. Mulanya adalah Yayasan 

Pembangunan Ekonomi Sumbawa Barat (YPESB) melihat daerah Sekongkang banyak lahan 

luas yang subur. Hanya karena berbukit-bukit dan sedikitnya aliran sungai, maka lahan luas 

itu banyaknya yang “tertidur”. Apalagi iklim yang cukup panas dan curah hujan yang terbatas, 

maka tak terbayangkan oleh masyarakat apa yang mau di tanam di sana.
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YPESB melihat keadaan yang demikian sebagai tantangan yang sebisa mungkin diubah 

menjadi peluang. Budidaya lidah buaya dipilih karena cocok untuk iklim Sekongkang dan 

ternyata banyak membutuhkan tenaga kerja.  Ini artinya akan memberi pekerjaan bagi 

banyak orang di sekitar tambang. Mulailah YPESB melakukan observasi dan survey hingga ke 

Pontianak, Kalimantan Barat untuk belajar hal ihwal budidaya lidah buaya. Di Pontianak 

budidayanya lidah buaya tergolong maju dan menjadi rujukan di Indonesia. 

Tak cukup belajar ke Pontianak, pada 2009 ahli budidaya aloevera dari Kalimantan Barat 

datang atas undangan YPESB untuk mengajarkan ilmu budidaya tanaman lidah buaya kepada 

masyarakat selama dua tahun. Hasilnya ternyata sukses besar. Tapi muncul satu pertanyaan: 

setelah budidaya sukses apa rencana kemudian? Mau diapakan hasil panen aloevera itu?

Memang waktu itu ada pengusaha dari Bali yang bersedia membeli 12 ton.  Tetapi tidak 

dapat dipenuhi, karena sang pengusaha meminta dalam waktu 6 jam lidah buaya 

pesanannya sudah harus tiba di Bali. Dengan kondisi jarak dan transportasi yang terbatas, 

permintaan pengusaha Bali itu pun lewat tak terpenuhi. 
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YPESB lalu berfikir, bagaimana jikalau dilakukan pengolahan pasca panen budidaya lidah 

buaya? Atas dasar tersebut, maka pada sekitar tahun 2010, YP3ES mendatangkan kembali 

ahli pengolahan makanan dan minuman oloevera ke Sekongkang untuk mengajarkan teknik 

pengolahan hingga pengemasannya. Seiring dengan bekal ilmu budidaya dan penanganan 

pascah panen, maka YP3ES bersama masyarakat Sekongkang kini mampu memproduksi 

makanan dan minuman yang berbahan baku Lidah Buaya. Ada dodol hingga minuman 

kemasan botol maupun sachet bermerek dagang Alova. 

Setiap bulannya industri rumahan di Sekongkang ini membutuhkan bahan baku lidah buaya 

sekurangnya dua ribu kilogram. Sistem kerjanya yang padat karya memberi peluang banyak 

orang terlibat. Untuk memproses produk minuman Alova setidaknya ada 16 orang terlibat 

didalamnya sehari-hari. Mereka mendapat gaji bulannya yang cukup untuk menopang 

kehidupan rumah tangga. Sebagian besar pekerja di industri rumahan Alova adalah ibu-ibu 

warga Sekongkang. 
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          Pengembangan Agribisnis

Wawan Hermawan, warga Taliwang Sumbawa Barat memang tak kenal menyerah. 5 

tahun yang lalu ia mencoba usaha budidaya jamur. Dan ia gagal. Pada 2010 ia kembali 

mencoba usaha yang sama, tetapi kali ini ia mengajukan proposal pembinaan terlebih 

dahulu kepada Yayasan Pembangunan Ekonomi Sumbawa Barat (YPESB). Pihak YPESB 

merespon proposal tersebut dengan cepat. Padahal waktu itu YPESB belum memiliki 

program budidaya jamur. 

Lalu bagaimana YPESB memberikan pembinaan kepada Wawan dan kelompoknya yang 

sedang merintis usaha budidaya jamur?Tak kehabisan akal, YPESB memberikan peluang 

untuk belajar budidaya jamur ke Tangerang Banten. Tangerang menjadi alternatif pilihan 

karena di sana teknik budidaya jamurnya maju dengan pesat.  

Setelah 15 hari belajar di tangerang, Wawan pulang dengan segunung optimisme. Di 

kepalanya tersimpan ilmu budidaya jamur yang siap ia praktekkan bersama 

kelompoknya. Hasilnya ternyata mengembirakan. Budidaya jamur yang dikembangkan 

anak muda yang bekerja juga di sebuah perusahaan swasta itu, berhasil baik. Kualitasnya 

jauh di atas hasil yang didapatkannya 5 tahun sebelumnya. 
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Keberhasilan Wawan membuatnya jadi rujukan teman-teman lainnya yang memintanya 

membagi ilmu. Sekali lagi YPESB tanggap. Kali ini YPESB memfasilitasi training budidaya 

jamur merang dengan mendatangkan pelatihnya langsung dari Tanggerang.  Berlangsung 

selama 39 hari, pelatihan tersebut langsung menjadi mas praktek. 17 orang dari wilayah 

Tano, Senteluk, Taliwang dan Jereweh menjadi pesertanya. 

Pasca pelatihan 17 orang tersebut memulai usaha budidaya jamurnya. Hingga Juli 2001 

mereka telah panen sebanyak tiga kali, dengan harga jual jamur sebesar Rp 35 ribu perkilo.  

Setiap kumbung tempat budidaya jamur mampu menghasilkan kurang lebih 150-260 kilo 

jamur pertiga harinya. Para petani jamur ini setiap kali panen mendapatkan keuntungan 

kotor Rp 8-9 juta. Setelah potong biaya operasional dan lainnya, keutungan bersihnya masih 

Rp 4-6 juta. 

Budidaya jamur juga menyerap tenaga kerja di lingkungannya. Untuk satu kumbung 

diperlukan  pekerja 3-5 orang.  Untuk  menjaga keberlangsungan dan kontinyuitas usaha, 

Wawan dan temannya membuat organisasi Masyarakat Agribisnis Jamur KSB. Dengan 

menghimpun diri dalam kelompok petani jamur, panen bisa diatur, pasokan jamur tetap ada 

di pasaran dan harga juga stabil. 

YPESB sendiri mencoba mendorong produk jamur dalam kemasan, seperti snack jamur, 

krupuk jamur, dan beberapa produk yang berbasis jamur. Saat tulisan ini dibuat dalam taraf 

ujicoba. Jika upaya memberi nilai tambah terhadap jamur ini berhasil, boleh jadi senyum 

Wawan dan teman-temannya akan semakin lebar. 

Dari kisah Wawan ada beberapa hal yang menarik. Pertama, respon cepat YPESB terhadap 

sebuah gagasan yang sama sekali belum pernah YPESB lakukan. Respon ini menunjukkan 

bahwa YPESB sebagai kepanjangan tangan PT NNT dalam penerapan program 

pengembangan usaha ekonomi masyarakat, kebijakaannya tidaklah birokratis formal. 

Melainkan mirip-mirip dengan cara kerja LSM yang terbuka, egaliter dan berbasis jaringan. 

Kedua, YPESB agaknya jadi tambatan harapan banyak individu atau kelompok dan komunitas 

di KSB untuk memulai sebuah usaha agribisnis. Usaha yang dirintis Wawan berawal dari 

proposal pembinaan yang dikirimnya, menunjukkan ada trust terhadap YPESB. Jika dugaan 

ini benar, maka itu modal besar bagi YPESB mengembangkan jaringan mencari sebanyak 

mungkin inisiatif lokal dalam bidang usaha ekonomi masyarakat yang potensial dan 

prospektif secara bisnis.
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Selain budidaya jamur, YPESB sejak 2011 juga mendorong budidaya beras merah di kawasan 

Aik kangkung dan pengelolaan ternak secara kolektif melalui apa yang disebut Bank Kambing 

di Sekongkang. Untuk pengembangan tiga komoditas tersebut, ditambah penguatan 

kelembagaan para pelaku dan lembaga pengelolanya, YPESB untuk 2011 mengalokasikan 

anggaran hampir mencapai 900 juta. 

          Penguatan BUMDes 

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) memiliki peran dalam penyediaan air bersih. Soal akses 

mendapatkan air bersih sudah lama jadi masalah di sekitar tambang. Muhammad Nurdin 

warga Sekongkang Atas menceritakan diri dan keluarganya hanya bisa mendapat air bersih 

dengan membuat sumur gali di pinggir sungai. Tempat tinggal di daerah pegunungan 

berbukit-bukit yang tak memungkinkan membuat sumur gali di sekitar rumah.  Setiap 

keluarga hampir semuanya memiliki sumur di pinggir sungai, dan untuk mengalirkan air ke 

rumah masing-masing harus memasang pompa air. Itupun hasilnya tak menjamin air 

mengalir lancar dengan jernih. Jika musim hujan datang air pompa jadi keruh. Pipa jadi 

terbawa banjir atau dicuri orang. 

Keadaan mulai membaik ketika beberapa tahun silam PT NNT membangun instalasi air 

bersih di desanya. Sumber air bersih berasal dari mata air yang berada di dalam hutan 

sekitarnya. Sistem yang dikembangkan perpipaan gravitasi. Sejak adanya instalasi air bersih, 

Nurdin dan ratusan Kepala Keluarga di desanya tak lagi mengalami kesulitan bersih. 

Pengelolaan instalasi air bersih milik PT NNT itu kemudian dihibahkan kepada  BUMDes. 

Maksudnya untuk menjadi sumber pendapatan bagi BUMDes sekaligus mendidik warga 

masyarakat untuk ikut bertanggung jawab bersama-sama BUMDes menjaga keberlanjutan 

instalasi tersebut. PT NNT bisa saja memberikan gratis air dan terus membiayai perawatan 

dan perbaikan instalasi secara berkala, tetapi itu tak dilakukan karena jelas tak mendidik 

warga. 

Di bawah pengelolaan BUMDes yang disupervisi YPESB, pengelolaan instalasi air bersih yang 

terdapat di Benete, Maluk, Sekongkang Atas dan Sekongkang Bawah, coba diarahkan 

menjadi lebih profesional. Setiap pelangggan membayar secara bulanan kepada BUMDes 

dengan tarif Rp 1.000/meter kubik. Bagi Nurdin biaya sebesar itu sama sekali tak membebani 

jika dibandingkan dengan manfaat yang didapatnya. Nurdin yang sehari-harinya membuka 

usaha tambal ban motor tersebut tak habis pikir mengetahui ada warga yang menunggak 

bahkan enggan membayar tagihan air bersih. 

Bagi Nurdin sikap seperti itu jelas tak bertanggung jawab. Bahkan ia mengatakan haram 

baginya memakai air bersih yang dikelola BUMDes tanpa membayar.  Tetapi ia juga 

mengingatkan BUMDes agar bekerja dengan baik. Hitungan pengunaan air warga harus 

benar-benar sesuai pengunaan. Jangan sampai ada tagihan yang jauh lebih besar 

dibandingkan pemakaian.

BUMDes memang menghadapi tantangan mengelola instalasi air bersih. Selain cukup 

banyaknya tunggakan dari pelanggan membandel, biaya perawatan dan operasional 

memang tak sebanding dengan pemasukan dari pembayaran bulanan para pelanggan. 

BUMDes memang masih banyak perlu pembenahan. YPESB menyadari betul soal lemahnya 

kinerja BUMDes yang ada. Peningkatan kapasitas pengelola BUMDes menjadi program kerja 

yang terus dilakukan YPESB.  

Hasilnya memang tak bisa sekejap. Tetapi tak boleh behenti dilakukan. BUMDes harus 

secepatnya mandiri, berdiri sendiri mengelola potensi ekonomi di desa. PT NNT tak mungkin 

terus-menerus menyusui. Menjadikan BUMDes mandiri itulah pekerjaan rumah YPESB 

bersama-sama pengelola BUMDes dan masyarakat desa umumnya. 

Bagian Ketiga

Usaha Kecil Masyarakat 
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Bagian Ketiga

Usaha Kecil Masyarakat 

          Pembinaan Pengusaha Lokal

Di usianya yang belum mencapai 35 tahun, Assharuddin Muchatar sudah mengelola lima 

perusahan yang beromzet 1,5 juta dollar atau sekitar 130 miliar. Asshar adalah putra asli 

Sekongkang yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi mitra bisnis utama PT NNT alam 

pengadaan kebutuhan industri tambang. Bagaimana ceritanya di usia begitu muda, Asshar 

bisa masuk menjadi rekanan utama PT NNT? Adakah ia terpilih karena dirinya orang lokal 

yang mesti mendapat perlakukan spesial? 

Tentu saja faktor itu penting diperhatikan. PT NNT memiliki kebijakan melakukan pembinaan 

bagi pengusaha lokal untuk mendapatkan akses bermitra dengan PT NNT. Tetapi tidak 

banyak pengusaha lokal yang bisa mencapai skala sebesar Asshar yang menjadi pemegang 

lisensi tunggal untuk belasan produk asing pendukung industri tambang. Pastinya untuk 

sampai ke sana, Asshar mesti mampu menyakinkan belasan produk asing tersebut. 

”Saya mengambil inisiatif menemui mereka dan menawarkan kerjasama bisnis yang saling 

menguntungkan. Saya datang berkali-kali sekalipun mereka juga menolak saya berkali-kali. 

Butuh waktu tahunan sampai mereka percaya dan setelah itu saya berjuang keras menjaga 

kepercayaan mereka,” terang Asshar mengungkapkan kiatnya.
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Asshar memang tangguh dan ulet. Ia membangun bisnisnya tidak dalam sekejap. Ia 

merintisnya dari bawah dan sempat pula jatuh bangun. Terlilit hutang, dikejar-kejar orang, 

tidak dipercaya orangtua dan menikah dalam keadaan kantong kosong, semuanya pernah ia 

alami dengan perasaan yang pahit dan getir. Tetapi semua itu terbukti kemudian membuat 

anak muda ini tidak cenggeng dan tahan banting.

Asshar sekali lagi jadi contoh, ia punya belasan pegawai bahkan punya konsultan pajak dan 

hukum yang ia bayar mahal. Tetapi PT NNT juga tidak mungkin memaksakan diri bermitra 

dengan pengusaha lokal, jika kapasitas dan kapabilitas pengusaha lokal masih jauh dari 

standar yang ditetapkan. Itulah gunanya forum semacam Lokal Bisnis Inisiatif diadakan 

secara berkala dengan kualitas yang terus diperbaiki. 
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Bagian Keempat

Penyediaan Infrastruktur Dasar

“Petani di desa kami punya mimpi sederhana yaitu tanam padi dua kali setahun 

sehingga cukup untuk pangan keluarga. Adanya bendung Plampo'o merealisasikan 

mimpi itu jadi nyata..”

(Abdu Rakhim, Kepala Desa Sekongkang Bawah)

etelah dua bagian sebelumnya dibahas serangkaian program pertanian dan usaha 

ekonomi masyarakat, maka berikut akan diurai  mengenai  infrastruktur pertanian Sdan ekonomi. Kata orang pembangunan infrastruktur itu mahal. Dan memang 

faktanya mahal. Tetapi orang juga sepakat kalau infrastruktur itu vital. Keberadaannya 

memberikan dukungan besar bagi keberhasilan suatu program. 

Bagaimana vitalnya infrastruktur bisa kita lihat dari pernyataan Deng Xiaoping, bapak 

reformasi China yang menyatakan Jika berkehendak memajukan negara, bangunlah 

Infrastruktur segera. Dan China memang kemudian membangun secara cepat 

infrastruktur di negaranya. Jadilah kemudian dalam waktu yang juga cepat, China 

berkembang dan menjelma menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang 

diperhitungkan dunia. 

Bagian Keempat

Penyediaan Infrastruktur Dasar
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PT NNT tentu bukan hendak menjadi 

kekuatan ekonomi dunia j ika 

kemudian juga berkomitmen besar 

membangun sejumlah infrastruktur 

pertanian dan ekonomi di sekitar 

tambang dan di KSB umumnya. PT 

NNT hanya ingin menjadi perusahaan 

tambang yang paling dihargai dan 

dihormati di dunia. Salah satunya 

dengan cara menjalankan tanggung 

jawab sosial perusahaan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Selain itu membangun 

infrastruktur bagi PT NNT, Sekaligus juga bentuk investasi sosial dalam jangka panjang.  

Investasi yang kembali tidak dalam bentuk keuntungan finansial, melainkan berjejak 

pada nama baik perusahaan.

Apapun saja, infrastruktur pertanian dan 
ekonomi yang dibangun PT NNT faktanya 
memang suatu kebutuhan masyarakat. 
A d a n y a  i n f r a s t r u k t u r  t e r s e b u t  
memberikan dampak berantai terhadap 
bergeraknya sektor pertanian dan 
ekonomi. Bidang pertaniannya misalnya, 
dengan dibangunnya irigasi berupa 
embung dan bendung tak kurang 1.000 
hektar lahan sawah telah mendapatkan 
irigasi yang berkelanjutan. Luas areal ini 
mencakup hampir 85 persen dari total 
1.300 hektar lahan potensial di Sumbawa 
Barat. 

          Infrastruktur Pertanian

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir PT NNT telah membangun sejumlah bendung, 

embung dan saluran irigasi lainnya di desa-desa sekitar tambang.  Seperti di Aik Kangkung, 

Tatar, Tongo, Sekongkang Bawah, Sekongkang Atas, Beru, Goa dan Belo.  Sejumlah fasilitas 

pendukung lainnya juga dibangun, seperi Pos P3A, pembuatan dan perbaikan jalan 

usahatani, stabilisasi sungai, sumur bor, laboratorium lapangan petani (LLP),  dan green 

house.
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●

Bendung dan embung berikut saluran irigasinya merupakan infrastruktur yang paling vital 

dalam pengembangan pertanian di kawasan sekitar tambang. Dibangunnya prasarana 

embung dan bendung telah memberikan peluang kepada petani untuk mendapatkan 

suplai air yang lebih terjamin dibanding saat sebelumnya. 

  Bendung, Embung, dan Saluran Irigasi

Bagian Keempat

Penyediaan Infrastruktur Dasar

PT NNT telah membangun 7 unit sarana irigasi yang terdiri dari 4 unit bendung dan 3 
unit embung berikut saluran dan fasilitas pendukungnya yang tersebar di kawasan 
sekitar tambang. Sekitar 1.000 hektar lahan sawah telah mendapatkan irigasi yang 
cukup. Ini setara dengan hampir 85 persen dari total areal sawah di Sumbawa Barat. 
Pembangunan infrastruktur irigasi tersebut menelan biaya Rp 37,7 milyar.

PT NNT telah membangun 7 unit sarana irigasi yang terdiri dari 4 unit bendung dan 3 
unit embung berikut saluran dan fasilitas pendukungnya yang tersebar di kawasan 
sekitar tambang. Sekitar 1.000 hektar lahan sawah telah mendapatkan irigasi yang 
cukup. Ini setara dengan hampir 85 persen dari total areal sawah di Sumbawa Barat. 
Pembangunan infrastruktur irigasi tersebut menelan biaya Rp 37,7 milyar.
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Adapun 7 sarana irigasi tersebut adalah

1. Bendung Tabiung berlokasi di desa Tatar kecamatan Sekongkang. Dengan 

luas potensial tanam mencapai 150 hektar. Bendungan ini selesai dikerjakan 

pada 2003
2. Bendung Senutuk berlokasi di Desa Aik Kangkung SP1, Kec. Sekongkang. 

Merupakan daerah irigasi dengan potensial tanam  500 hektar. Bendung ini 

memiliki panjang saluran Irigasi 11.600 meter. Dibangun sejak 2004 dan 

tuntas pada 2005.
3. Bendung Plampo'o berlokasi di Desa Sekongkang Atas. Merupakan daerah 

irigasi dengan luas potensial tanam 200 hektar. Dibangun sejak 2005  dan 

tuntas pada pertengahan 2006. 
4. B e n d u n g  T i u  S e p i t ,  b e r l o ka s i  d i  D e s a  To n go  Ke ca m ata n  

Sekongkang.Merupakan daerah irigasi dengan luas potensial tanam 90 

hektar. Dibangun sejak 2005  dan tuntas pada pertengahan 2006. 
5. Empung Puja, berlokasi di Desa Tongo kecamatan Sekongkang. Merupakan 

daerah irigasi dengan luas potensial 60 hektar. Empung ini beroperasi sejak 

2004.

6. Embung Batu Bangkong  berlokasi di desa Benete kecamatan Jereweh. 

Merupakan daerah irigasi dengan luas potensial tanam 200 hektar. Embung 

ini  mulai dibangun 2005 dan beroperasi 2006. 
7. Embung Lang Murus berlokasi di Desa Belo Kecamatan  Jereweh. Merupakan 

daerah irigasi dengan luas potensial tanam 200 ha. Waktu Pelaksanaan 2010 

dan diselesaikan pada Maret 2011. 

Bagian Keempat

Penyediaan Infrastruktur Dasar



●Normalisasi dan Stabilisasi Sungai

Selain membangun bendung dan embung, PT NNT juga  mendukung stabilisasi dan 

perbaikan tebing sungai. Salah satu diantaranya di  Sungai Sekongkang kecamatan 

Sekongkang. Sungai ini jantung kehuidupan warga Sekongkang. Dengan normalisasi dan 

stabilisasi sungai, maka fungsi sungai Sekongkang sepanjang 75 meter bisa kembali 

digunakan dengan semestinya. 
Selain di Sungai Sekongkang, setidaknya ada sembilan jenis kegiatan stabilisasi dan 

perbaikan tebing sungai  di sekitar tambang yang menelan dana Rp 1,3 miliar.

  

Tabel 2.1. Jenis dan Biaya Proyek Stabilisasi Sungai di Kawasan 
                 Sekitar tambang Periode 1998-2009.

NO 
PROJECT 
DESCRIPTION 

KUANTITAS/ 
VOL KEGT 

BIAYA 
(RP) 

TAHUN 
ANGGARAN 

1 Stabilisasi sungai Sejorong    60.000.000 2000 

2 Cerucuk    10.000.000 2000 

3 Perbaikan tebing Sungai 
Jereweh 

  Tidak ada data   2001 

4 Perkuatan Tebing Sungai 
Sejorong  

  323.400.000 
 

2001 

5 Stabilisasi Sungai Sekongkang 
Atas  

  243.000.000 2002 

6 Benete Assesment   45.000.000 2004 

7 Stabilisasi Sungai Sekongkang 
Atas  tahap 2 

  273.000.000 2004 

8 Stabilisasi Sungai Sekongkang 
Atas tahap 2 

1 Paket  273.000.000,00 2005 

9 Normalisasi Anak Sungai RT 03 
& 04, Sekongkang Atas 

1 Paket  75.734.000,00  2009 

    1.303.134.000  
 

Di beberapa desa yang mendapat distribusi air irigasi seperti di Aik Kangkung, Tatar, Tongo 

dan daerah lainnya terbukti keberadaan irigasi telah mampu meningkatkan intensitas dan 

frekuensi tanam yang sebelumnya hanya 1-2 kali setiap tahun menjadi 2-3 kali dalam 

setahun. 

Panen satu kali dalam setahun kini sudah menjadi cerita masa lalu masyarakat. Sekarang 

panen bisa dua kali, bahkan tiga kali dalam setahun. Dua kali padi dan satu kali palawija 

khususnya kedelai. Keberadaan Embung Puja di Desa Tongo serta berbagai fasilitas irigasi di 

desa-desa sekitar tambang lainnya, seperti Desa Sekongkang Atas, Sekongkang Bawah, Tatar 

dan Aik Kangkung di wilayah lainnya, ternyata mampu meningkatkan hasil panen padi. 

Kalau dulu satu hektar sawah hanya mampu menghasilkan sekitar dua ton padi, sekarang 

naik dua kali lipat bisa empat sampai lima ton padi per hektar. Bahkan sudah ada petani yang 

secara luar biasa mampu mencapai produksi di atas lima ton. Ini erat kaitannya dengan 

pembangunan infrastruktur pertanian terutama fasilitas irigasi di desa-desa tersebut yang 

secara nyata telah meningkatkan hasil panen para petani.

Tabel 2.2. Jenis dan Anggaran Biaya Proyek Irigasi di Kawasan 
                 Sekitar tambang Tahun 2011 

NO Deskripsi Proyek  LOKASI/ KEC. BIAYA 
(RP) 

TAHUN 
ANGGARAN 

1 Irigasi Murus lanjutan - Desa Belo  Jereweh  1 milyar 2011 

2 Pemeliharaan dan perluasan 
Embung Batu Bangkong I (Lonto 
Ijo) 

 Maluk  300 juta  2011 

3 Pengembangan Saluran irigasi  
Tiu Sepit (plus Beronjong) 

 Sekongkang  150 juta 2011 

4 Pemeliharaan Irigasi Aik 
Kangkung 

 Sekongkang  100 juta 2011 

 T o t a l  1,5 milyar  
 

Bagian Keempat

Penyediaan Infrastruktur Dasar
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●

Sebagai penunjang aktivitas kelembagaan untuk pengelolaan irigasi (P3A), serta untuk 

mendukung kegiatan kelompok tani, PT NNT membangun fasilitas pendukung berupa Pos 

P3A.  Ada empat pos P3A di Kecamatan Sekongkang yang telah dibangun dengan biaya Rp 

  Pos P3A

Tabel 2.3. Jenis dan Biaya Proyek Pembangunan Fasilitas Pendukung Pertanian
di Kawasan Sekitar tambang Periode Tahun 1998 - 2009

NO Deskripsi Proyek  
KUANTITAS/ 
VOL KEGT 

BIAYA 
(RP) 

TAHUN 
ANGGARAN 

1 Pos P3A, Aik Kangkung SP1 1 Paket  13.960.000  2005 

2 Pos P3A, Tongo 1 Paket 13.959.561  2005 

3 Pos P3A, Tatar  SP2 1 Paket 13.960.000 2005 

4 Pos P3A, Sekongkang Atas 1 Paket  54.602.000  2005 

 T o t a l   96.481.561  
 

●

Infrastruktur lainnya yang dibangun PT NNT untuk mendukung dan menunjang 

pengembangan pertanian adalah laboratorium lapangan pertanian (LLP), balai 

pertemuan petani, green house, dan nursery. Semua infrastruktur itu disiapkan sebagai 

dukungan untuk penguatan program dan kapasitas petani melalui penyediaan sarana 

percobaan lapangan, fasilitas pertemuan dan sarana informasi komunikasi untuk petani. 

Sarana yang disediakan di masing-masing LLP terdiri atas: lahan percobaan, aula 

pertemuan, sumur bor, mesin pompa air, bak penampungan air, green house, unit lahan 

pembuatan pupuk organik, dan papan informasi di balai pertemuan. Saat ini telah 

dibangun empat LLP masing-masing di Desa Benete, Desa Sekongkang Atas, Desa SP1 (Aik 

Kangkung) dan Desa SP2 (Tatar). 

  Laboratorium Lapangan Pertanian (LLP) dan fasilitas lainnya

Bagian Keempat

Penyediaan Infrastruktur Dasar
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●

Untuk mengembangkan dan memperbanyak berbagai jenis varietas tanaman, khususnya 

tanaman jenis lokal, PT NNT membangun kebun bibit (nursery). Saat ini kebun bibit berada 

di Benete dengan areal seluas 1 hektar. Kebun bibit Benete  dilengkapi fasilitas rumah jaga, 

sumur bor, rumah kompos, dan lain-lain. Pada kebun bibit ini dikembangkan berbagai jenis 

tanaman, terutama hortikultura dan tanaman keras. 

   Kebun Bibit dan Rumah Kompos

          Infrastruktur Ekonomi

PT NNT menyadari pentingnya penyediaan infrastruktur dasar ekonomi bagi masyarakat di 

sekitar tambang, khususnya dalam kaitannya dengan tersedianya infrastruktur dasar pasar. 

Pasar adalah tempat strategis bagi penduduk, tidak hanya dalam hubungan jual beli semata, 

tetapi juga untuk menjamin terdistribusinya hasil-hasil pertanian  kepada pembeli. 

Bantuan pembangunan pasar oleh PT NNT telah diwujudkan dengan beberapa bentuk 

antara lain : pembangunan pasar lengkap seperti di pasar Maluk, bantuan rehabilitasi pasar 

di ................................... 

Bagian Keempat

Penyediaan Infrastruktur Dasar

Selain pembangunan pasar, PT NNT  juga telah memfasiltiasi  pembangunan beberapa 

prasarana ekonomi untuk mendukung pengembangan ekonomi rumah tangga, antara lain : 

fasilitas pengolahan aloevera, pembibitan jamur, dan pembangunan sekretariat usaha 

bersama.
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Bagian Kelima

Ikhtiar Tidak Sia-Sia

eberapa besar program pengembangan masyarakat bidang pertanian dan usaha 

ekonomi yang PT NNT dorong di desa-desa sekitar tambang dan di beberapa tempat Slainnya di KSB mampu mengerakkan kesadaran kolektif masyarakat dan mendorong 

perubahan? Mengapa pertanyaan tersebut menjadi penting? Pertama, karena itulah modal 

dasar menuju kemandirian dan keberlanjutan program. Kedua, karena itulah pula cara untuk 

memastikan ikhtiar panjang berliku yang telah masyarakat jalani untuk memperbaiki 

kehidupan pertanian dan usaha ekonomi mereka bisa tetap eksis dan berkembang dalam 

jangka panjang. 

Jika menilik fakta di lapangan tampak cukup jelas benih-benih kemandirian dan 

keberlanjutan program tersebut. Ini misalnya terlihat dari diposisikannya masyarakat secara 

nyata sebagai subyek yang berdiri terdepan melaksanakan program. PT NNT berkeyakinan 

betapapun miskinnya masyarakat, mereka bukannya tidak punya apa-apa sama sekali, 

melainkan mereka mempunyai sesuatu walaupun sedikit. Mereka bukan “the have not”, 

melainkan “the have little”. kalau potensi mereka yang serba sedikit itu digalang dan 

dihimpun dalam suatu wadah kebersamaan, niscaya masyarakat akan mampu mengatasi 

masalah mereka dengan kekuatan swadaya mereka sendiri.

Bagian Kelima

Ikhtiar Tidak Sia-Sia
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Pengertian swadaya di sini merujuk kepada suatu kondisi dimana masyarakat memiliki 

kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri, serta kemampuan untuk 

memperhitungkan kesempatan-kesempatan dan ancaman yang ada di lingkungan 

sekitarnya, sekaligus kemampuan untuk memilih berbagai alternatif yang tersedia agar 

dapat dipakai untuk melangsungkan kehidupan yang wajar secara berkelanjutan.

Program pengembangan masyarakat bidang pertanian dan usaha ekonomi masyarakat yang 

PT NNT lakukan memang dirancang untuk menuju masyarakat swadaya tersebut. Menuju ke 

sana secara terus-menerus PT NNT mendorong peningkatan kapasitas personal maupun 

kelompok masyarakat dalam hal ini petani dan kelompok usaha kecil. Orientasi terpenting 

dari peningkatan kapasitas tersebut adalah bagaimana pendapatan masyarakat meningkat, 

gagasan baru untuk mencapai tingkat skala produksi dan usaha yang lebih besar bisa 

dijalankan dengan cepat dan terbangunnya manajemen  partisipatif.
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Saat ini dengan kekurangan di sana sini, bolehlah kita katakan penguatan kapasitas 

masyarakat di bidang pertanian dan usaha ekonomi cukup berhasil.  Kehidupan pertanian 

dan usaha ekonomi  yang menjadi sasaran program pengembangan masyarakat PT NNT 

tampak kian bergeliat dan terus berkembang. Masyarakat sekitar tambang khususnya dan 

masyarakat KSB umumnya makin menyadari masa depan mereka ada di sektor pertanian dan 

usaha ekonomi.

Para petani sudah bisa panen lebih dari sekali dalam setahun. Hasil panen dua kali lipat 

bahkan lebih dibandingkan hasil 5-10 tahun silam. Kapasitas personal dan kelompok tani 

terus meningkat. Infrastruktur pertanian terus dibenahi dan dipastikan berfungsi baik. Di 

sektor ekonomi masyarakat, Pengusaha kecil mendapatkan pinjaman tanpa bunga, industri 

rumah tangga terus ditopang pertumbuhannya, komoditas potensial tak henti 

dikembangkan, akses pasar coba terus dibuka, dan pengusaha lokal ditingkatkan 

kapasitasnya.

Semua itu kemudian tentu saja memberikan dampak yang signifikan pula kepada laju roda 

pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk bidang pertanian jelas program 

pengembangan masyarakat yang PT NNT lakukan ikut menopang upaya terwujudnya 

ketahanan pangan di KSB. Jika kita melihat data resmi pemerintah yang dikeluarkan Badan 

Ketahanan Pangan NTB,  dalam 5 tahun terakhir KSB secara umum masuk kategori hijau. Ini 

katagori terbaik dalam penilaian ketahanan pangan. Hijau berarti sebuah daerah atau 

wilayah dinyatakan memiliki ketahanan pangan mantap yang tecermin dari ketersediaan 

pangan di daerah tersebut yang surplus. 
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Sementara untuk bidang usaha ekonomi masyarakat, apa yang telah PT NNT ikhtiarkan 

melalui program pengembangan masyarakat jelas merupakan rintisan atau pembuka jalan 

menuju masyarakat KSB yang lebih mandiri secara ekonomi. Sebagai rintisan tentu hasilnya 

tak sekejap bisa dinikmati. Proses panjang dengan jalannya sangat mungkin berliku masih 

harus dilalui. Tetapi harus pula disyukuri apa yang telah di rintis memberikan harapan yang 

menjanjikan untuk terus berkembang. Seperti industri olahan lidah buaya berbasis rumah 

tangga di Sekongkang, budidaya beras merah dan jamur yang ternyata potensial. Atau 

budidaya rumput laut di daerah pesisir yang memerlukan sentuhan manajemen tatakelola 

yang lebih baik.  

Masa depan keberlanjutan program pengembangan masyarakat bidang pertanian dan 
usaha ekonomi masyarakat, sangat bergantung kepada komitmen dan kebersamaan 
masyarakat, pemerintah KSB dan PT NNT untuk terus menjaga dan mengembangkan 
hasil yang telah dicapai saat ini. Tugas ini tidaklah mudah sebab harus ada kesamaan 
visi dan cara pandang ke depan untuk membangun kemandirian masyarakat KSB dalam 
sepenuhnya mengelola potensi sumberdaya mereka secara berkelanjutan. 

Kemandirian hanya mungkin terbangun jika masyarakat berposisi tidak sebagai aktor 

pelengkap. Melainkan sebagai aktor utama yang paling menentukan berjalan tidaknya 

“Skenario” masa depan yang hendak digagas bersama.  Kemandirian juga akan terbangun 

bila masyarakat tidak dimanja dengan pemberian “ikan” terus-menerus, melainkan 

dipastikan mendapatkan kail dan didukung untuk tersedianya “empang” tempat masyarakat 

mengunakan kailnya menjala ikan. 
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adalah kail yang PT NNT berikan kepada masyarakat sekitar tambang dan masyarakat KSB 

umumnya.  Dalam dua program ini tak ada istilah bantuan Cuma-Cuma. Mulai dari pinjaman 

bergulir untuk usaha mikro, dukungan pengembangan aneka jenis budidaya, beragam 

pelatihan untuk petani dan pelaku usaha hingga membantu membuka akses pasar semua 

diberikan sebagai dorongan membangun kemandirian masyarakat. Termasuk juga 

pembangunan infrastruktur pertanian dan ekonomi yang sepenuhnya dibantu PT NNT, 

diberikan untuk mempercepat jalan masyarakat menuju kemandirian.

Sementara “empang” untuk tempat masyarakat memanfaatkan kailnya adalah keadaan 

kondusif dan dukungan kebijakan yang penuh untuk mendukung para petani dan usaha kecil 

terus tumbuh dan berkembang di sekitar tambang dan di KSB umumnya. Dalam konteks ini, 

patut rasanya apresiasi diberikan kepada pemerintah KSB yang dengan komitmen tinggi 

meletakkan pembangun bidang pertanian dan ekonomi mikro sebagai prioritas 

pembangunan daerah. 

Sampai disini jelaslah sudah keberlanjutan program pengembangan masyarakat bidang 

pertanian dan usaha ekonomi hanya bisa terwujud jika masyarakat terus didorong untuk 

tumbuh menjadi mandiri. Inilah pekerjaan bersama yang harus terus menerus diprakarsai 

secara bersama pula antara masyarakat, pemerintah KSB dan PT NNT dengan program 

pengembangan masyarakat yang masih terus akan berjalan. 

Prakarsa bersama tak akan sia-sia. Benihnya akan dipanen masyarakat sendiri berupa 

peningkatan kesejahteraan dan kemandirian mengelola potensi yang ada untuk diwariskan 

kepada generasi berikutnya. Semoga
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