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ABSTRAK
Selama 13 tahun terakhir ini di Indonesia telah terjadi pemekaran daerah secara besar-besaran yang
menimbulkan kritik dan kecemasan di kalangan tertentu. Namun, di pihak lain ada juga yang mendukung
pemekaran terutama dari daerah-daerah. Perlu diketahui, dari tahun 1999 hingga 2009, terbentuk 205 daerah
baru yang terdiri atas 7 Provinsi, 164 Kabupaten, dan 34 Kota. Jumlah daerah otonom di Indonesia hingga
Bulan Oktober 2009 adalah 424 buah, terdiri atas 33 Provinsi, 398 Kabupaten dan 93 Kota.
Hal tersebut di atas terjadi juga di Kabupaten Lombok Utara. Alasan pemekaran Kabupaten ini adalah
dalam rangka percepatan pembangunan dan pendekatakan pelayanan masyarakat yang mana dengan
dipindahkannya Ibukota Kabupaten lombok Barat di Gerung berimplikasi pada semakin jauhnya jarak
tempuh masyarakat Lombok Barat bagian utara ke pusat pemerintahan Kabupaten.
Dimana pernyataan tersebut seakan selaras dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara,
bila dilihat dari potensi ekonomi Kabupaten Lombok Utara berdasarkan penggunaan lahan di Kabupaten
Lombok Utara yang keseluruhan luasnya mencapai 80.953 Ha, terdiri dari lahan sawah seluas 8.304 Ha atau
hanya 10,26 % dari keseluruhan lahan, lahan bukan sawah (tegalan, kebun) seluas 43.371 Ha atau 53,57 %
dan lahan bukan pertanian seluas 29.293 Ha atau 36,18 %.Bila dicermati data diatas seharusnya dapat
memberikan gambaran bahwa dari sisi potensi ekonomi ternyata Kabupaten Lombok Utara sangat
menjanjikan untuk bisa menjadi daerah dengan tingkat penghasilan daerah yang tinggi. Oleh karena itu
pemberlakuan kebijakan desentralisasi politik dan Otonomi Daerah pasca rejim otokratik Soeharto menjadi
kesempatan politik bagi pemerintah di ranah lokal seperti halnnya di Kabupaten Lombok Utara agar dapat
mengembangkan potensi daerahnya berdasarkan konteks sosial-kultural mereka. Dalam hal ini pemerintah
daerah baik di wilayah provinsi maupun wilayah kabupaten/kota seperti halnya Kabupaten Lombok Utara
agar lebih dituntut memiliki inisiatif kreativitas dan inovatif dalam mengembangkan daerahnya sesuai
dengan potensi dan kemampuan daerah, sehingga tidak lagi harus tergantung secara ekonomi maupun politik
kepada pemerintah Pusat, serta diharapkan melibatkan peran serta beragam stakeholders yang mengakar di
dalam berbagai komunitas pada setiap proses pembangunan.Secara teoritis, banyak asumsi-asumsi yang
membuat makna pentingnya inovasi di pemerintahan.Selain itu, munculnya isu untuk mencapai standar
kemampuan bermain dalam kompetisi atau daya saing daerah dan juga tingkat kesejahtraan masyarakat yang
menjadikan pentingya arah inovasi bagi pemerintah. Dalam hal ini, maka penelitian ini akan banyak melihat
dari inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
.
Kata kunci : Otonomi daerah, Inovasi, Perilaku Kepemimpinan.

PENDAHULUAN
Pemekaran daerah era reformasi erat kaitannya dengan dua faktor utama yaitu ; 1). keterbukaan dan
demokrasi pasca Soeharto 2) Kebijakan pemerintah yang bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi.
Pemekaran daerah era reformasi bersifat bottom-up, dimulai dari aspirasi elit-elit daerah atau kelompokkelompok masyarakat. Terdapat kecendrungan kuat bahwa pembentukan suatu daerah baru di era reformasi
hampir selalu diawali dengan pembentukan suatu panitia atau tim yang beranggotakan elit-elit local,
dilanjutkan dengan penggalangan massa sebelum akhirnya menyampaikan proposal pemekaran kepada
Pemerintah Pusat melalui DPR, Depdagri, atau DPD.(Jurnal Ilmu Politik, 2010 : 54)
Hal tersebut juga memberikan alur cerita yang sama terhadap awal mulanya terbentuknya Kabupaten
Lombok Utara, dimana seiring dengan terjadinya perkembangan yang menuntut pelayanan administrasi
pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang maksimal tercetus keinginan sebagian
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besar warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat bagian Utara untuk mengusulkan pemekaran Kabupaten
Lombok Barat bagian Utara menjadi Kabupaten Lombok Utara. Alasan pemekaran Kabupaten ini adalah
dalam rangka percepatan pembangunan dan pendekatan pelayanan masyarakat yang mana dengan
dipindahkannya Ibukota Kabupaten Lombok Barat di Gerung berimplikasi pada semakin jauhnya jarak
tempuh masyarakat Lombok Barat bagian utara ke pusat pemerintahan Kabupaten. Perjuangan pembentukan
Kabupaten Lombok Utara yang menjadi harapan seluruh Masyarakat Lombok Utara akhirnya terwujud
dengan diundangkannya “Undang undang Nomor 26 Tahun 2008tentang Pembentukan Kabupaten Lombok
Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menjadi tonggak sejarah bagi keberlangsungan Kabupaten
Lombok Utara”.
Kondisi yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara, bila dilihat dari potensi ekonomi Kabupaten Lombok
Utara berdasarkan penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Utara yang keseluruhan luasnya mencapai
80.953 Ha, terdiri dari lahan sawah seluas 8.304 Ha atau hanya 10,26 % dari keseluruhan lahan, lahan bukan
sawah (tegalan, kebun) seluas 43.371 Ha atau 53,57 % dan lahan bukan pertanian seluas 29.293 Ha atau
36,18 %. (Profil Daerah Kabupaten Lombok Utara, 2012 : 10)
Bila dicermati data di atas seharusnya dapat memberikan gambaran bahwa dari sisi potensi ekonomi
ternyata Kabupaten Lombok Utara sangat menjanjikan untuk bisa menjadi daerah dengan tingkat
penghasilan daerah yang tinggi. Oleh karena itu pemberlakuan kebijakan desentralisasi politik dan Otonomi
Daerah pasca rejim otokratik Soeharto menjadi kesempatan politik bagi pemerintah di ranah lokal seperti
halnnya di Kabupaten Lombok Utara agar dapat mengembangkan potensi daerahnya berdasarkan konteks
sosial-kultural mereka. Berbagai pemerintah daerah baik di wilayah provinsi maupun wilayah
kabupaten/kota seperti halnya Kabupaten Lombok Utara agar lebih dituntut memiliki inisiatif kreativitas dan
inovatif dalam mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah, sehingga tidak
lagi harus tergantung secara ekonomi maupun politik kepada pemerintah Pusat, serta diharapkan melibatkan
peran serta beragam stakeholders yang mengakar di dalam berbagai komunitas pada setiap proses
pembangunan. Secara teoritis, banyak asumsi-asumsi yang membuat makna pentingnya inovasi di
pemerintahan.Selain itu, munculnya isu untuk mencapai standar kemampuan bermain dalam kompetisi atau
daya saing daerah dan juga tingkat kesejahtraan masyarakat yang menjadikan pentingya arah inovasi bagi
pemerintah.

Rumusan Masalah
Dari penjelasan pada latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Sejauhmana inovasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan melihat dari tujuan yang ingin dicapai
bagi masyarakat Kabupaten Lombok Utara ?
2. Sejauhmana dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat terhadap inovasi yang dalam
mengembangkan daerah dilihat dari potensi dan kemampuan daerah ?
3. Apakah ada kendala yang ditimbulkan dari inovasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah ?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dianalisis kualitatif (Koentjaraningrat, 1986 : 29,
Moleong2011 : 4). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai akhir Juli 2016 di Kabupaten
Lombok Utara, tepatnya di Pusat pemerintahan di Kecamatan Tanjung. Dengan melihat bahwa Kabupaten
Lombok Utara merupakan Kabupaten yang baru saja dimekarkan sejak tahun 2008 Itu artinya Kabupaten
tersebut akan menjadi pusat perhatian dari berbagai kalangan, apakah nantinya Kabupaten Lombok Utara
bila dilihat dari statusnya saat ini dapat memberikan peluang atau beban dalam implementasinya
mewujudkan good governance.
Data diperoleh dengan mewawancarai 15 orang narasumber, yang dalam hal ini wawancara tersebut
menjadi indikator yang sangat penting karena pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan mengetahui lebih
banyak tentang potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Adapun narasumber dalam
penelitian ini adalah representasi dari beberapa pejabat struktural dan masyarakat yang dalam hal ini
kapasitasnya sebagai tokoh yang berpengaruh di masyarakat Kabupaten Lombok Utara.
Penelitian ini mengunakan analisis deskriptif, dengan menguraikan seluruh data dan fakta yang berhasil
dikumpulkan dalam bentuk argumentasi yang berlandaskan pada data yang telah diperoleh melalui tehnik
wawancara, dan dokumentasi.
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PEMBAHASAN
Potensi Dan Inovasi Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Dengan Melihat dari Tujuan Yang Ingin
dicapai bagi Masyarakat Kabupaten Lombok Utara
Kabupaten Lombok Utara adalah kabupaten yang baru terbentuk dari pemekaran Kabupaten Lombok
Barat. Dilihat dari kondisi alam dan iklim serta budaya masyarakat, Kabupaten Lombok Utara
menggambarkan bahwa memiliki potensi ekonomi yang cukup prospektif bagi pengembangan dimasa
depannya. Bila mengacu pada syarat dari mampunya suatu daerah dalam hal pembangunan yang terjadi di
daerahnya maka diharapkan ada salah satu yang ada yaitu ; Potensi Ekonomi, Potensi Wilayah dan Potensi
Penduduk. Seperti halnya di Kabupaten Lombok Utara sudah memiliki dua potensi yang dapat
mengembangkan daerah ini untuk kedepannya nanti, yaitu bila dilihat dari potensi ekonomi dan potensi
wilayahnya.
Potensi Perekonomian secara fisik dapat dilihat dari beberapa sektor yang membangun perekonomian
yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan,
perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaaan dan jasa perusahaan
dan sektor jasa-jasa. Pada tahun 2010, aktivitas ekonomi di Kabupaten Lombok Utara didominasi sektor
pertanian yang menyumbang 42,06 % kontribusi terhadap PDRB diikuti sektor perdagangan, hotel dan
restoran 18,78 %; bangunan 11,77 %; jasa-jasa 10,06 %; pengangkutan dan komunikasi 6,75 %; keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan 6,11 %; pertambangan dan penggalian 2,78 %; industri pengolahan 1,40 %
serta listrik, gas dan air bersih 0,28 %.
Pada sektor pertanian, padi sebagai tanaman pangan pokok merupakan komoditi utama yang
dibudidayakan oleh masyarakat dan dibagi dalam katagori padi sawah dan padi ladang. Budidaya padi
sawah tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara dengan luas wilayah tanam, luas panen
dan produksi terbesar di Kecamatan Bayan, diikuti berturut-turut oleh kecamatan Kayangan, Gangga,
Tanjung dan Pemenang. Secara keseluruhan luas panen padi sawah di Kabupaten Lombok Utara pada
Tahun 2011 mencapai 11.316 Ha dengan rata-rata produksi setahun mencapai 58.30 Kw/Ha dan hasil
produksi mencapai 61.567,72 ton. Dengan produktivitas padi sawah di Kecamatan Tanjung menunjukkan
performa yang paling baik diantara kecamatan yang lain, sedangkan produktivitas padi yang terendah
ditunjukkan di Kecamatan Pemenang yang besarnya 53.93 kw/Ha dengan hasil produksi mencapai 4.122.04
ton.
Di Kabupaten Lombok Utara, sub sektor perkebunan memegang peranan yang penting dan beberapa
komiditinya menjadi produk unggulan daerah yaitu Kelapa, Kopi, Cengkeh dan Kakao. Tanaman kelapa
terdapat di sepanjang pesisir pantai mencakup areal tanam seluas 10.570 Ha, tanaman kakao seluas 2.923 Ha,
Tanaman Cengkeh seluas 995 Ha dan tanaman kopi mencakup areal tanam seluas 1.302 Ha. Tahun 20102011 produksi kelapa mencapai total 14.639 ton menjadi 14.130 ton , kakao mencapai 959 ton menjadi 762
ton, dan kopi mencapai 639 ton menjadi 212 ton sedangkan Cengkeh dari 995 ha menghasilkan dari 140 ton
menjadi 73 ton. Kemudian untuk jambu mete dengan luas tanam mencapai 13.856 ha dapat menghasilkan
dari 2.283 ton menjadi 1.960 ton.
Selain sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan juga memiliki potensi yang cukup menjanjikan.
Dengan luas wilayah dan daya dukung sektor pertanian, sub sektor peternakan dapat dikembangkan secara
optimal terutama pengembangan populasi dan produktivitas ternak besar yaitu Sapi.
Potensi pengembangan sektor pariwisata di Pulau Lombok pada khususnya dan Propinsi Nusa Tenggara
Barat pada umumnya terbuka lebar terlebih dengan telah beroperasinya Bandara Internasional Lombok yang
mempermudah akses bagi wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke NTB. Peluang tersebut harus
dapat ditangkap oleh Kabupaten Lombok Utara karena Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi
pariwisata sangat besar terutama keindahan alam yang terbentang sepanjang wilayah pesisir, pulau-pulau
kecil sampai dengan wilayah pegununungan.
Keindahan alam Kabupaten Lombok Utara utamanya berada di kawasan pulau-pulau kecil (3 Gili) yaitu
Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan. Pulau-pulau ini selain terkenal dengan keindahan pantai juga
memiliki keindahan taman bawah laut yang menjadi tujuan utama wisatawan asing dan domestik.
Selain wisata pantai dan bahari, wilayah pegunungan yang menyusur sepanjang bagian tengah wilayah
Kabupaten Lombok Utara juga menjadi daya tarik tersendiri dengan alam khas pegunungan yang sejuk
terutama kawasan wisata Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang menjadi jalur pendakian pencinta
gunung baik domestik maupun asing. Wilayah pegunungan ini juga dilengkapi dengan air terjun antara lain
air terjun Tiu Pupus di kecamatn Gangga, air terjun Teja di Kecamatan Kayangan, air terjun Sendang Gila
dan Kelep di Kecamatan Bayan.
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Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat terhadap inovasi yang dalam mengembangkan
daerah dilihat dari potensi dan kemampuan daerah.
Sejak menjadi wilayah yang berdiri sendiri yaitu dengan hadirnya Kabupaten Lombok Utara pada tahun
2008 hingga saat ini sudah ada beberapa kebijakan yang dihasilkan melalui pelibatan atau partisipasi
masyarakat melalui Musrembang.Dimana hal ini dilakukan agar nantinya kebijakan yang dihasilkan oleh
Pemerintah Daerah KLU tidak bias sasaran sehingga perlu melibatkan peran serta atau partisipasi
masyarakat. Yang dimaksud dengan partisipasi warga dalam governance adalah keterlibatan warga dalam
pembuatan keputusan mengenai penggunaan sumber daya publik dan pemecahan masalah publik untuk
pembangunan daerah.Dengan dibukanya kesempatan berpartisipasi, warga menjadi lebih memiliki perhatian
terhadap permasalahan yang dihadapi dilingkungannya dan memiliki kepercayaan diri bahwa mereka dapat
berkotribusi untuk ikut mengatasinya.
Komunikasi yang telah terbangun dengan baik selama ini oleh Pemerintah KLU dan Masyarakat sekitar
memberikan hasil yang positif terhadap perumusan kebijakan pembangunan, dimana dari hasil wawancara
menunjukkan bahwa keaktifan masyarakat dalam berpatisipasi dalam proses pembangunan yang didalamnya
terdapat kebijakan, Perda, maupun program-program pemerintah adalah sebagai wujud dari kepedulian
masyarakat untuk mensukseskan arah dan sasaran dari kebijakan, maupun program yang akan dibuat oleh
Pemerintah KLU. Walupun dalam pelaksanaannya masih terbilang belum optimal, hal ini dikarenakan pihak
pelaksana yang dalam hal ini aparatur pemerintah masih kurang dalam hal sumber daya manusia dan juga
prasarana yang tersedia, ini disebabkan karena usia dari Kabupaten Lombok Utara masih terbilang muda atau
baru berumur ± 8 tahun.
Memasuki pintu gerbang dari pemekaran daerah ternyata tidak semudah yang dibayangkan.Selain
memiliki modal dalam hal sumber daya alam yang melimpah namun ternyata hal itu belum mampu dan bisa
membawa ke arah yang telah dicita-citakan, hal ini dikarenakan kesiapan dari masyarakat dan aparatur
pemerintah juga harus dikedepankan terutama dalam hal mempersiapkan sumber daya manusia. Tidak dapat
dipungkiri bahwa hinggga saat ini masyarakat masih mengeluhkan beberapa hal terkait dengan sosialisasi
atau keikutsertaan masyarakat di dalam proses pembangunan di Kabupaten Lombok Utara. Seperti data yang
diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa sejak menjadi Kabupaten sendiri, saat ini Pemerintah KLU masih
harus lebih serius lagi memetak-metakan sekiranya potensi apa yang dapat dijadikan keunggulan daerah
mengingat wilayah ini memiliki potensi ekonomi dan potensi wilayah yang sangat potensial.
Terlepas dari beberapa hambatan yang dirasakan hingga saat ini dan masih belum dapat terselesaikan,
dalam hal ini Pemda akan terus berupaya dengan inovasi yang dilakukan untk memberikan ruang atau akses
yang sebesar-besarnya kepada masyarakat atau kepada siapa saja yang ingin mengetahui dan memperoleh
informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan
pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
Apalagi ketika inovasiyang dilakukan itu juga ditandai dengan maraknya penggunaan teknologi
informasi dilingkungan pemerintahan atau sering dikenal dengan istilah e-Government.Yang dimana pada
saat ini, Kabupaten Lombok Utara sudah dapat menggunakan tehnologi berbasis internet diawal-awal
pemerintahan didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setelah pemekaran. Tentunya hal ini
menjadi pemicu dan penyemangat serta inovasi,hal ini dikarenakan ada keinginan dan ruang yang telah
disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat atau berbagai kalangan dapat mengawasi terhadap produkproduk kebijakan, program serta perda yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Lombok Utara hingga saat ini yang dimana hal ini juga dapat memberikan kritik serta saran
kepada pemerintah melalui media yang telah ditentukan. Sehingga dalam pelaksanaannya lebih transparansi
dan akuntabilitas yang sedikit tidak mengarah kepada konsep good gavernace.
Bila dilihat dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan atau perilaku Kepala
Daerah Kabupaten KLU termasuk gaya atau perilaku kepemimpinan partisipatif. Sehingga organisasi
semacam ini sangat produktif, karena pegawai memberikan dukungan bagi kemjuan organisasi. Selain itu
juga dari inovasi yang terdapat di Kabupaten KLU, maka Kepala Daerah Kabupaten KLU lebih tepatnya
menggunakan strategi inti ( core strategy). Hal ini dikarenakan dari hasil analisa diatas Kepala Daerah yang
berkinerja tinggi adalah kepala daerah yang memiliki perilaku yang mudah menetapkan sasaran secara jelas
dan tepat, sehingga memudahkan jajaran birokrasi untuk mencapai tujuannya. Hal ini dapat dilihat dari
kegiatan Musrembang yang dilakukan sehingga menghasilkan kebijakan, atau prorgam serta perda dari
adanya kegiatan partisipasi masyarakat tersebut.
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Kendala yang ditimbulkan dari inovasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah
Kabupaten Lombok Utara di usianya yang masih relatif muda maka wajar ketika muncul beragam
persoalan dan hal ini menujukkan bahwa nantinya beragam persoalan tersebut seharusnya dapat
dimanajemen agar persoalan dapat diminimalisir dan pada akhirnya tidak muncul kembali di masyarakat
Kabupaten Lombok Utara.
Saat ini yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara dapat dikatakan masih beradabtasi, baik bagi
pemerintah daerah maupun masyarakat, selain itu juga masih terbatasnya sarana dan prasarana yang sedikit
tidak menghambat jalannya roda pelayanan pemerintah di Kabupaten Lombok Utara. Sumber lain yang
menghambat berikutnya yaitu sumber daya manusia yang dalam hal ini aparatur birokrat yang masih sangat
kurang dari segi kualitas, serta keberadaan sarana dan prsarana yang belum memadai untuk menujang
pelayanan publik yang maksimal.
Sebagai perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi dari tuntutan masyarakat dan globalisasi akan
mendorong terjadinya berbagai pergeseran nilai dalam organisasi pemerintah daerah. Perubahan organisasi
pemerintahan daerah sebagaimana tersebut di atas tentunya harus dilandasi oleh strategi-strategi jitu yang
dipandang efektif dalam membangun organisasi pemerintah daerah. Dalam hal ini kendala yang menghambat
jalannya perubahan inovasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah, yaitu masih belum optimalnya strategi
konsekunsi hal ini dikrenakan pola pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah masih terbentur dengan
kelengkapan infrastuktur dan sumber daya baik sumber daya finasial (APBD) dan manusia.
Selain itu culture strategi atau budaya strategi juga menjadi kendala di dalam inovasi yang dilakukan
oleh Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kinerja organisasi public pada umumnya yang
disebabkan oleh kurangnya nilai-nilai dalam organisasi public yang dapat memotivasi para pegawainya
untuk meningkatkan produktivitas kinerjanya. Yang salah satunya bisa dilihat separuh dari jumlah aparatur
birokrasi di KLU mereka lebih banyak yang berdomisili bukan di daerah KLU melainkan dari Kota Mataram
dan Kab.Lombok Barat sehingga ini dapat mempengaruhi terhadap kinerja pegawainya, dikarenakan jarak
tempuh tersebut dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan serta motivasi atau semangat dari pegawainya.
Dan hal lainnya adalah masih ada beberapa pegawai yang kurang memberikan pelayanan yang masksimal
kepada masyarakat yang ingin dilayanai sehingga jika ini masih tetap menjadi pembiaran maka akan menjadi
presedent yang buruk terhadap tata kelola pelayanan yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Lombok Utara.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
1. Kabupaten Lombok Utara adalah kabupaten yang baru terbentuk, setelah diundangkannya Undang
Undang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa
Tenggara Barat dan menjadi tonggak sejarah bagi keberlangsungan Kabupaten Lombok Utara.
2. Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi ekonomi yang cukup prospektif bagi pengembangan dimasa
depannya. Dimana Kabupaten Lombok Utara sudah memiliki dua potensi yang dapat mengembangkan
daerah ini untuk kedepannya nanti, yaitu bila dilihat dari potensi ekonomi dan potensi wilayahnya.
3. Di Kabupaten Lombok Utara, sub sektor perkebunan memegang peranan yang penting dan beberapa
komiditinya menjadi produk unggulan daerah yaitu Kelapa, Kopi, Cengkeh dan Kakao.
4. Selain sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan juga memiliki potensi yang cukup menjanjikan.
Dengan luas wilayah dan daya dukung sektor pertanian, sub sektor peternakan dapat dikembangkan
secara optimal terutama pengembangan populasi dan produktivitas ternak besar yaitu Sapi sebagai
dukungan terhadap program Bumi Sejuta Sapi yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi NTB.
5. Dalam melakukan inovasi melihat berbagai potensi yang terdapat di daerah, maka Kepala Daerah telah
melakukan strategy inti (core strategy) hal ini dikarenakan beberapa program atau kebijakan yang
menetapkan sasaran secara jelas dan tepat, hal ini juga dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten
Lombok Utara melakukan peran aktif masyarakat atau perilaku kepemimpinan yang partisipatif terhadap
masyarakat. Artinya kepala daerah mau lebih berperan aktif mendengarkan aspirasi masyarakat. Sehingga
memudahkan jajaran birokrasi untuk mencapai tujuannya.
6. Saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berada dalam tahap pemetaan potensi bagi daerah, hal ini
bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengukur serta mengetahui berbagai potensi serta keunggulan
dari masing-masing sektor, sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara.
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7. Salah satu kendala yang saat ini masih menjadi hambatan di dalam mengembangkan inovasi dan
kreativtas daerah di Kabupaten Lombok Utara yaitu masih belum meratanya sumber daya manusia dari
aparatur birokrat.
8. Masih belum optimalnya strategi konsekunsi hal ini dikrenakan pola pelayanan yang dilakukan oleh
Pemerintah masih terbentur dengan kelengkapan infrastuktur dan sumber daya baik sumber daya finasial
dan manusia.

Saran-saran
1. Dari hasil pemetaan potensi daerah dapat dijadikan salah satu potensi yang paling diunggulkan bagi
daerah, atau yang menjadi icon potensi daerah. Dan dalam hal ini komitmen Pemerintah Daerah
Kabupaten Lombok Utara merupakan sebagai pemicu meningkatnya PAD, sehingga nantinya fokus
terhadap potensi tersebut dapat memberikan kontribusi bagi daerah.
2. Sumber daya alam (SDA) yang terbilang melimpah dan produktif tidak akan seimbang jika sumber daya
manusianya tidak bisa dan mampu untuk mengolah SDA yang ada. Sehingga diperlukan adanya
peningkatan SDM yang handal dan berkualitas. Hal ini bisa dilakukan melalui prekrutan pegawai Pemda
di masing-masing SKPD, selain itu juga bisa mengirimkan pegawai di masing-masing SKPD untk
melanjutkan studi lanjut (S1, S2,S3).
3. Perlunya mengubah paradigma atau budaya birokrasi yang rendah dari segi norma dan perilaku menjadi
birokrasi yang lebih inovatif, memiliki etos kerja yang tinggi, menghindari bahkan sampai meniadakan
KKN di jajaran pemerintah setempat di Kabupaten Lombok Utara.
4. Karena Kabupaten Lombok Utara dapat dikatakan sebagai kabupaten yang baru lahir, karena usianya
baru 8 tahun, maka diperlukan adanya kerjasama, komitmen terhadap partisipasi masyarakat kepada
Pemerintah Daerah KLU. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat memiliki kontribusi yang sangat
besar terhadap arahan dari kebijakan atau berbagai aturan yang dibuat oleh Pemda dan dapat
memecahkan berbagai permasalahan yang ada di Masyarakat.
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