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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1      Latar belakang 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di bagian timur negara 

Indonesia. Jumlah populasi penduduk di NTT berjumlah 4.683.827 jiwa yang 

tersebar di 20 kabupaten dan 1 kotamadya pada tahun 2010.1 Mayoritas 

penduduk di provinsi ini memilih bercocok tanam sebagai mata pencaharian 

mereka sehari-hari. Jumlah masyarakat petani di provinsi ini berjumlah 

1.333.638 jiwa dari total 2.061.229 penduduk yang telah bekerja pada tahun 

2010.2  

NTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 566 pulau besar 

dan kecil, provinsi ini memiliki topografi daerah berbukit dan mempunyai 

tingkat kemiringan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kondisi alam di 

NTT pada umumnya rawan erosi.3 Iklim di provinsi ini termasuk tropis yang 

berkisar dari semi-lembab ke semi-kering. Musim hujan rata-rata dimulai dari 

                                                           
1 Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota Tahun 
1980-2016, diakses dalam http://ntt.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/360 pada Selasa 4 April 2017 
01.01 WIB 
2 Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang 
Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2005-2014, diakses di 
http://ntt.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/23 pada Selasa 13 Desember 2016 00.24 WIB. 
3 Badan Perancangan Pembangunan Daerah , Pembangunan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur 
diakses di http://www.bappenas.go.id/files/2913/5022/6062/bab-47-bag-24-94-95-
cek__20090130075238__9.doc. Pada 16 September 2016 14:57 WIB 

http://ntt.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/360
http://ntt.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/23
http://www.bappenas.go.id/files/2913/5022/6062/bab-47-bag-24-94-95-cek__20090130075238__9.doc
http://www.bappenas.go.id/files/2913/5022/6062/bab-47-bag-24-94-95-cek__20090130075238__9.doc
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bulan Oktober untuk daerah dataran tinggi sedangkan untuk wilayah dataran 

rendah terjadi pada bulan November dan berlangsung hingga bulan Maret.  

Keterkaitan iklim dengan usaha pertanian di NTT terletak pada 

variabilitas curah hujan khususnya variabilitas awal dan akhir musim hujan 

yang secara langsung mempengaruhi jangka waktu musim tanam bagi para 

petani dan sekaligus mengancam usaha pertanian itu sendiri. Penyebab utama 

dari variabilitas ini adalah disebabkan oleh fenomena El-Nino dan La-Nina4 

yang terhitung telah terjadi sebanyak masing-masing sebelas kali sejak tahun 

1954.5 

Perubahan iklim seperti yang terjadi di NTT berpotensi dapat 

mengancam usaha pertanian yang selanjutnya mempengaruhi produksi 

pertanian itu sendiri sehingga mengakibatkan rendahnya ketersediaan pangan, 

menurunnya pendapatan, rendahnya ketersediaan pangan di pasar, serta secara 

langsung mempengaruhi harga bahan pokok.6 Keluarga di NTT yang 

                                                           
4 El-Nino dan La-Nina merupakan ciri-ciri dari perubahan iklim. El-nino adalah fenomena panasnya 
permukaan air laut di Samudera, terutama bagian timur dan tengah. Sedangkan La-Nina adalah 
fenomena turunnya suhu permukaan air laut di Samudera Pasifik yang lebih rendah dari wilayah 
sekitarnya. La-Nina dan El-Nino memberikan dampak terhadap kehidupan manusia. La-Nina 
mengakibatkan musim hujan di atas kawasan Indonesia dengan rata-rata intensitas curah hujan yang 
lebih tinggi dari tahun-tahun biasanya sehingga berpotensi mengakibatkan bencana banjir. El-Nino 
mengakibatkan musim kemarau yang cukup panjang dibandingkan dengan kondisi normal sehingga 
dapat menimbulkan bencana kekeringan.  
5Badan Perancangan Pembangunan Daerah , Kajian Perubahan Iklim Provinsi Nusa Tenggara Timur, 
diakses dalam http://bappeda.nttprov.go.id/index.php/item/222-kajian-perubahan-iklim-di-ntt pada 16 
September 2016 14:57 WIB 
6 United States Environmental Protection Agency, Climate Impacts on Agriculture and Food Supply, 
diakses dalam https://www.epa.gov/climate-impacts/climate-impacts-agriculture-and-food-supply pada 
Jumlat 6 April 2017 01.54 WIB 

http://bappeda.nttprov.go.id/index.php/item/222-kajian-perubahan-iklim-di-ntt
https://www.epa.gov/climate-impacts/climate-impacts-agriculture-and-food-supply
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menggantungkan kehidupannya dari sektor pertanian pada dasarnya mengalami 

kerugian sekitar 25-40% dalam setahun jika mereka mengalami gagal panen.7  

Hal ini memaksa mereka untuk melakukan hal-hal negatif untuk dapat 

bertahan hidup seperti mengurangi asupan makanan, mengurangi perhatian 

mereka terhadap kesehatan, serta yang paling buruk ialah menjual aset-aset 

keluarga mereka seperti ternak, tanah, dan perhiasan. Disamping itu, 

kekeringan secara langsung berdampak pada akses air bersih yang dibutuhkan 

untuk keperluan rumah tangga. Selama periode musim kemarau yang 

berkepanjangan di NTT, sumber air di desa-desa mengalami kekeringan. 

Masyarakat yang mengalami situasi ini memutuskan untuk tidak mandi bahkan 

hingga dua minggu yang dapat berpengaruh langsung terhadap kebersihan diri 

sendiri dan kesehatan seperti yang terjadi di kabupate Sabu Raijua.8 

Angka penduduk miskin di NTT mencapai angka 23,03 % dari total 

jumlah masyarakat perkotaan dan pedesaan pada tahun 2010, dan secara 

berkelanjutan menduduki peringkat keempat dalam kategori provinsi dengan 

jumlah penduduk termiskin terbanyak setelah provinsi Papua, Papua Barat, dan 

Maluku.9 

                                                           
7United Nations Development Programme, Project Title: Strategic Planning and Action to strengthen 
climate resilience of Rural Communities in Nusa Tenggara Timor, diakses di 
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/IDN/68398%20PRODOC%20SPARC.pdf 
Pada 18 September 2016 10.22 WIB 
8Ibid. 
9Badan Pusat Statistik, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman 
Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, 2007-2009 (Maret), 2010-
2011, 2012 (Maret dan September) diakses di http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489 pada 
Selasa 20 September 2016, 13:48 WIB 

http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489
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Dampak perubahan iklim yang berpotensi menghambat jalannya 

pertumbuhan ekonomi di Indoneisa mendorong pemerintah untuk menerbitkan 

dokumen-dokumen kebijakan nasional. Bagi pemerintah Indonesia sendiri hal 

tersebut diperlukan untuk melindungi masyarakat khususnya yang berada pada 

garis kemiskinan dari kerugian ekonomi. Dokumen kebijakan yang diterbitkan 

oleh pemerintah Indonesia tersebut seperti Indonesia Adaptation Strategy yang 

diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 

tahun 2011, Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim pada tahun 

2011, Indonesia Climate Change Sectoral Road Map pada tahun 2010, Rencana 

Aksi Nasional Menghadapi Perubahan Iklim oleh Kementrian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (Menlhk) pada 2007 Second National Communication 

(SNC) 2011, dan Dokumen Strategi Pengarusutamaan Adaptasi Perencanaan 

Pembangunan Nasional oleh Bappenas pada 2012.10  

Dalam dokumen-dokumen tersebut, pemerintah Indonesia menekankan 

akan dua hal yaitu penekanan terhadap identifikasi daerah rawan pangan di 

Indonesia bagian timur termasuk provinsi NTT sebagai salah satu prioritas 

langkah adaptasi Indonesia seperti yang tercantum pada SNC 2011. Dokumen 

tersebut memprioritaskan kerawanan pangan dan keadaaan ekonomi 

masyarakat petani setempat yang disebabkan oleh situasi iklim di provinsi 

                                                           
10 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Aksi Nasional Adaptasi perubahan Iklim 2014, 
diakses dalam http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/153661-%5B_Konten_%5D-
Konten%20D492.pdf pada Rabu 5 April 2017 03.04 WIB. 

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/153661-%5B_Konten_%5D-Konten%20D492.pdf
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/153661-%5B_Konten_%5D-Konten%20D492.pdf
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tersebut dan bantuan dalam upaya peningkatan kapasitas lokal untuk dapat 

beradaptasi dengan perubahan.11  

Sedangkan penekanan kedua terdapat pada adaptasi perubahan iklim 

yang bersifat lintas bidang baik untuk jangka pendek, menengah, atau jangka 

panjang. Penekanan kedua tersebut menitikberatkan pada kegiatan adaptasi 

yang dapat, perlu, dan harus disinergikan pelaksanaanya dengan sektor lain 

serta diintegrasikan dengan perancaan dan penganggaran pembangunan 

sehingga pengarusutamaan isu adapatasi perubahan iklim dapat berjalan seiring 

dengan target perencanaan pembangunan nasional.12 

Selain penekanan di atas, dokumen-dokumen tersebut juga 

membuktikan bahwa Indonesia telah siap dalam melaksanakan upaya adaptasi 

dan menjadi tolok ukur mengenai dukungan dan bantuan yang diperlukan oleh 

pemerintah Indonesia. Untuk Indonesia sendiri, program negara UNDP atau 

yang disebut dengan Country Program (CP) UNDP tersusun kedalam empat 

komponen program yang masing-masing memberikan kotribusi langsung dan 

sesuai dengan hasil tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

2010-2014 dan juga United Nations Partnership Development Framework13 

                                                           
11 Kementrian Lingkungan Republik Indonesia, Indonesia Second National Communication, diakses 
dalam http://unfccc.int/resource/docs/natc/indonc2.pdf pada Kamis 6 April 2017 06.20 WIB 
12 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Indonesia Adaptation Strategy: Improving Capacity to 
Adapt, diakses dalam 
http://www.bappenas.go.id/files/6414/1171/7069/INDONESIA_ADAPTATION_STRATEGY_-
_Improving_Capacity_to_Adapt.pdf pada Kamis 6 April 2017 06.27 WIB. 
13 UNPDF merupakan dokumen panduan kerjasama pembangunan antara Indonesia dan lembaga-
lembaga PBB di Indonesia seperti UNDP, WFP, UNESCO, dan UNICEF. UNPDF disusun melalui 

http://unfccc.int/resource/docs/natc/indonc2.pdf
http://www.bappenas.go.id/files/6414/1171/7069/INDONESIA_ADAPTATION_STRATEGY_-_Improving_Capacity_to_Adapt.pdf
http://www.bappenas.go.id/files/6414/1171/7069/INDONESIA_ADAPTATION_STRATEGY_-_Improving_Capacity_to_Adapt.pdf
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(UNPDF) 2011-2015.14 Keempat program besar itu adalah Pengurangan 

kemiskinan, Lingkungan, energi dan perubahan iklim, tata kepemerintahan 

yang demokratis, dan Pencegahan krisis serta pemulihan.15 

Berkenaan dengan fokus CP UNDP sektor lingkungan, energi, dan 

perubahan iklim 2011-2015 yang menitikberatkan pada usaha mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim juga kebutuhan pemerintah Indonesia akan prioritas 

daerah rawan pangan dan kemiskinan serta upaya adaptasi yang bersifat lintas 

bidang, UNDP dan pemerintah Indonesia menghasilkan kerjasama Biochar 

Project yang dipimpin oleh UNDP dengan dukungan teknologi dari Norwegian 

Geotechnical institute (NGI), dan Norwegian University of Life Sciences 

(NMBU), serta dukungan dana dari UNDP Targeted Resource Allocation from 

Core Funds (UNDP-TRAC). Kerjasama ini dapat sepenuhnya berjalan sesuai 

dengan tujuan bidang program kedua UNDP di Indonesia yang berkaitan 

dengan lingkungan, energi, dan perubahan iklim serta juga selaras dengan 

program pertama yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan sesuai dengan 

tujuan CP pada bidang pengurangan kemiskinan.16 

Biochar Project di NTT dilaksanakan di dukuh Eobola, kecamatan 

Fatuleu, Kabupaten Kupang. Usaha yang dilakukan oleh UNDP dalam upaya 

                                                           
kerjasama Pemerintah Indonesia dan PBB untuk mendukung pencapaian rencana pembangunan 
pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). 
14 United Nations Development Programme Indonesia, Country Programme Action Plan 2011-2015, 
diakses dalam http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/legal/CPAP%202011-2015.pdf 
pada Jum’at 7 April 16.31 WIB 
15 Ibid. 
16 Ibid. 

http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/legal/CPAP%202011-2015.pdf
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pelaksanaan Biochar Project di Kupang ialah meliputi pengenalan dan aplikasi 

teknologi berbasis ilmu pengetahuan yang didukung langsung dari NGI dan 

NMBU untuk dapat mengadakan pelatihan sumber daya manusia dalam  

memanfaatkan limbah biomasa sebagai bahan utama pembuatan biochar. 17 

  Penelitian ini menjadi menarik dikarenakan kemampuan biochar 

sebagai pembenah tanah dapat membawa tiga keuntungan sekaligus yaitu dapat 

menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terdapat pada pupuk kimiawi, 

menghasilkan energi terbarukan, dan juga dapat meningkatkan produktifitas 

pertanian para petani khususnya pada lahan yang mengalami kekeringan.18 

Sehinga dengan kata lain, biochar project yang diadakan di NTT telah dapat 

mensinergikan kepentingan lingkungan yang berfokus pada upaya mitigasi dan 

adaptasi sekaligus kepentingan ekonomi di provinsi ini sendiri. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Pertanyaan yang akan diangkat sebagai rumusan masalah dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut: Bagaimana United Nations Development 

Programme (UNDP) melakukan upaya penanganan isu lingkungan dan 

ekonomi masyarakat NTT melalui biochar project pada periode 2011-2013? 

 

                                                           
17United Nations Development Programme, Biochar Project Indonesia: What We Do, diakses di 
www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/envi/project/Biochar%20-
%20Results%20Sheet.pdf?download pada Sabtu, 03 September 2016 15.32 WIB 
18 Johanis R. Pangala, Potensi Reduksi Gas Rumah Kaca Melalui Produksi Biochar Dengan Kompor 
Gasifikasi-Pirolisis Skala Rumah Tangga, diakses dalam 
http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/82584/1/2016jrp.pdf pada Kamis 6 April 2017 
07.13 WIB 

http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/envi/project/Biochar%20-%20Results%20Sheet.pdf?download
http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/envi/project/Biochar%20-%20Results%20Sheet.pdf?download
http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/82584/1/2016jrp.pdf
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin diperoleh dari penulisan ini yaitu: 

1. Tujuan penelitian pertama ialah untuk mengetahui kondisi lingkungan di 

provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebelum adanya kontribusi UNDP 

yang berjalan pada periode 2011-2013. 

2. Tujuan kedua ialah untuk mengetahui sejauh mana kontribusi yang 

dilakukan oleh UNDP untuk memberdayakan lingkungan di NTT pada 

jangka waktu 2011-2013 yang juga sekaligus dapat membawa keuntungan 

ekonomi bagi masyarakat petani lokal. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini yang bias diambil yaitu manfaat 

teoritis/akademis dan manfaat praktis. 

a. Manfaat akademis: Dengan adanya penelitian ini, maka akan memperluas 

kajian ilmu hubungan internasional yang berfokus pada upaya adaptasi dan 

mitigasi yang disertai dengan pencapaian target lainnya berdasarkan 

kerjasama internasional.  

b. Manfaat Praktis: Dengan penelitian ini, penulis mengharapkan hasil dari 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap usaha-

usaha mengenai pemberdayaan lingkungan di NTT. 
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1.4 Penelitian Terdahulu 

Peneliti mengambil penelitian dari Oki Astriani yang berjudul Pengaruh 

Peran United Nations Development Programme dalam Peningkatan Partisipasi 

Politik Wanita di Indonesia (2006-2010).19Astriani mengatakan bahwa 

partisipasi politik perempuan adalah prasyarat fundamental dalam memajukan 

kesetaraan gender dan demokrasi. 

Keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia tidak proporsional 

dengan jumlah penduduk perempuan. Perempuan seharusnya memiliki jumlah 

keterwakilan yang sama dengan yang dimiliki oleh lelaki mengingat jumlah 

wanita dan pria yang relatif tidak jauh berbeda di Indonesia. Kurangnya 

perhatian terhadap isu-isu gender merupakan salah satu akibat dari kurangnya 

angka partisipasi wanita dalam dunia politik. Sebenarnya, partisipasi wanita di 

Indonesia telah didukung oleh undang-undang yang mengatur hal tersebut, 

sehingga seharusnya partisipasi wanita dalam politik bukanlah merupakan hal 

yang sulit.  

Astriani menambahkan bahwa yang indoensia membutuhkan rekan-

rekan untuk melaksanakan rencana pengembangan negara dengan undang-

undang tersebut sebagai landasan hukumnya. Salah satu rekan penting tersebut 

adalah UNDP. UNDP memiliki kemampuan untuk membantu mendukung 

                                                           
19Oki Astriani, Pengaruh Peran United Nations Development Programme dalam Peningkatan 
Partisipasi Politik Wanita di Indonesia (2006-2010), Skripsi, Surabaya: Hubungan Internasional, 
Universitas Airlangga.  



10 
 

proyek pembangunan dan pengembangan di seluruh dunia karena merupakan 

“agen pengembangan” di bawah bendera PBB, salah satunya Indonesia. 

Sebagai tujuan pengembangan global PBB, program-program yang 

dicanangkan oleh UNDP tersebut juga bertujuan untuk mencapai terlaksananya 

Millenium Development Goals (MDG). Penelitian ini dilakukan untuk 

menemukan pengaruh UNDP dengan upaya peningkatan partisipasi politik 

perempuan di Indonesia selama kurun waktu 2006 hingga 2010.  

Adapun yang membedakan antara hasil karya Oki Astriani dnegan 

penulis ini sendiri ialah terletak pada kerangka teori yang digunakan. Meskipun 

sama-sama membahas tentang upaya UNDP dalam masalah pemberdayaan, 

namun teori yang digunakan tidak-lah sama. Selain itu, pembahasan antara 

kedua tulisan juga berbeda: yaitu bagaimana UNDP melakukan upaya dalam 

meningkatkan partisipasi politik bagi wanita di Indonesia yang lebih 

menekankan kepada aspek pemberdayaan manusia disektor politik sedangkan 

penulis lebih menekankan kepada upaya UNDP dalam pemberdayaan 

lingkungan melalui biochar project. 

Peneliti mengambil penelitian  terdahulu kedua dari Maximus Regus 

yang berjudul “Tambang dan Perlawanan Rakyat: Studi Kasus Tambang di 

Manggarai, Nusa tenggara Timur”.20 Dalam penelitiannya Maximus 

                                                           
20Maximus Regus, Tambang dan Perlawanan Rakyat : Studi Kasus Tambang di Manggarai 
NTT, Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 16, No. 1 (Januari 2011), Depok: Universitas Indonesia, hal. 1-
26 
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menyatakan bahwa Resistensi (perlawanan) lokal merupakan isu menarik 

dalam konteks persoalan tambang di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. 

Resistensi merupakan dinamika hubungan antara negara, korporasi, dan 

komunitas lokal. Perlawanan yang diusung oleh rakyat mengandung sebuah 

kepercayaan sosial bahwa rakyat yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk 

emnuju perubahan. Perlawanan di atas bersinggungan dengan beberapa 

kelompok masyarakat yang memiliki hubungan langsung dengan sumber daya 

alam tetapi tidak mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi yang mendukung 

keberlangsungan hidup mereka. 

Perlawanan rakyat yang terjadi di NTT diprakarsai oleh komunitas loka 

bernama Memanfaatkan Lahan Terlantar (MLT). MLT memaksa pemerintah 

untuk mengubah mekanisme peraturan yang berhubungan dengan operasi 

tambang. Kebijakan, operasi, dan dampak-dampak dari pertambangan menjadi 

persoalan dasar yang diajukan oleh MLT kepada pemerintah.  

Selanjutnya, Maximus menciptakan 5 kerangka sebab yang menjadi 

alasan sebuah resistensi lokal. Keliam sebab tersebut ialah dominasi, 

marginalisasi, degradasi, ekologis, degradasi sosial budaya dan kemiskinan.  

Perbedaan penelitian antara penulis dengan Maximus Regus ialah pada 

kerangka konsep. Maximus lebih menggunakan environmental movemenet 

sebagai acuan dalam penulisan tesisnya, sedangkan penulis menggunakan 

konsep Global Governance dalam tulisan ini. Meskipun sama-sama 
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menekankan kepada pemberdayaan dan pemanfaatan lingkungan di NTT, 

namun dari segi kerangka konsep, maupun topik bahasan penelitian tidak sama. 

 Penelitian terdahulu ketiga yang penulis ambil dari penelitian 

yang ditulis oleh Ai Dariah dengan judul “Isu Lingkungan Sebagai Penentu 

Daya Saing Produk Pertanian”.21 

Pada penelitiannya, Dariah menyimpulkan adanya beberapa peraturan 

yang wajib untuk ditaati oleh pelaku perdagangan merupakah salah satu 

tantangan dalam perdagangan internasional. Beberapa aspek yang sering masuk 

kedalam peraturan perdagangan internasional ialah seperti isu lingkungan dan 

keamanan pangan. Kedua isu tersebut seringkali disalah gunakan oleh beberapa 

oknum untuk menjadikan perlindungan terhadap suatu komoditas. Tetapi 

dibalik itu, sebenarnya ada manfaat yang bisa diambil dari tuntutan tersebut 

yaitu perbaikan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkualitas yang 

diimbangi dengan upaya untuk pelestarian lingkungan yang baik. 

Isu lingkungan khususnya disektor pertanian daerah tropis merupakan 

isu yang paling mendapatkan perhatian di era perubahan iklim seperti sekarang 

ini. Permasalahan tersebut berkonsentrasi pada pertanyaan bagaimana 

kontribusi sektor pertanian ini dalam menyumbang gas rumah kaca. Karena 

perlu diketahui bahwa akumulasi karbon yang ada di atmosfir bumi juga berasal 

dari konversi hutan tropis ke lahan pertanian selain dari pembakaran bahan 

                                                           
21Ai Dariah, 2014, Memperkuat Daya Saing Produk Pertanian, Jakarta: IAARD Press, hal. 523-538. 
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bakar fosil. Daya saing produk pertanian juga terpengaruhi dari perluasan lahan 

gambut, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, serta degradasi 

lingkungan. 

Adapun yang membedakan antara penelitian Ai Dariah dengan penulis 

yaitu pada penekanan isu lingkungan secara umum sebagai faktor ketahanan 

suatu pangan agar dapat bersaing diperdagangan lintas batas, sedangkan penulis 

lebih menekankan isu lingkungan sebagai faktor peningkatan hasil panen untuk 

memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. 

Penelitian terdahulu selanjutnaya ialah merupakan laporan pemanfaatan 

biochar berjudul Biochar Production Using the Peko Pe Stove in Zambiaoleh 

Terje Hoel dan Otto Formo.22 

Laporan ini menjelaskan proyek yang dilaksanakan oleh Norwegian 

Geotechnical Institute (NGI) dalam memperkenalkan biochar sebagai pupuk 

ramah lingkungan. Dalam laporan ini, terje dan Otto menerangkan bahwa 

biochar yang ada di Zambia dibuat menggunakan kompor Peko Pe, dengan 

asumsi bahwa bahan utama pembuatan biochar ini ialah limbah lingkungan 

yang berasal dari pertanian dan peternakan. Sehingga, di satu sisi pembuatan 

biochar ini dapat memangkas penumpukan limbah alam, dan disisi lain 

                                                           
22Terje Hoel dan otto Formo, Project Report: Biochar Using The Peko Pe Stove in Zambia, Norwegian 
Geotechnical Institute, diakses dalam https://www.ngi.no/download/file/5459 pada Sabtu, 3 September 
2016 09.43 WIB 

https://www.ngi.no/download/file/5459
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penggunaan biochar ini dapat menghemat biaya pertanian dalam pembelian 

pestisida.  

Penerapan biochar yang ada di Zambia merupakan hasil kerjasama NGI 

dengan lembaga swadaya masyarakat Zambia setempat yang bernama Miombo, 

berbeda dengan penerapan biochar yang ada di NTT yang merupakan hasil 

kerjasama pemerintah Indonesia melalui pemerintah setempat di NTT dengan 

UNDP 

Yang membedakan antar penelitian penulis dalam skripsi ini dengan 

penerapan biochar yang serupa di Zambia ialah, waktu pelaksanaan yang 

dilakukan di Zambia hanya memakan waktu selama 3 minggu saja yaitu dari 

tanggal 29 Oktober hingga 18 November 2011, tidak sama seperti yang ada di 

NTT yang berlangsung hingga kurun waktu 3 tahun.  

 

1.4.1 Tabel Posisi Penelitian 

No Nama dan Judul Penelitian Tingkat Analisis Hasil Penelitian 

1 Oki Astriani, “Pengaruh 
Peran United Nations 
Development Programme 
dalam Peningkatan 
Partisipasi Politik Wanita di 
Indonesia (2006-2010).” 

Jenis Penelitian: 

Deskriptif 
Kerangka Konsep 

dan Teori:, 
Konsep Peran 

Organisasi 
Internasional. 

Perempuan seharusnya 
memiliki jumlah 
keterwakilan yang sama 
dengan yang dimiliki 
oleh lelaki mengingat 
jumlah wanita dan pria 
yang relatif tidak jauh 
berbeda di Indonesia. 
Kurangnya perhatian 
terhadap isu-isu gender 
merupakan salah satu 
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akibat dari kurangnya 
angka partisipasi wanita 
dalam dunia politik. 
UNDP memiliki 
kemampuan untuk 
membantu mendukung 
proyek pembangunan 
dan pengembangan di 
seluruh dunia karena 
merupakan “agen 
pengembangan” di 
bawah bendera PBB, 
salah satunya 
Indonesia. 
 

2 Maximus Regus, “Tambang 
dan Perlawanan Rakyat: 
Studi Kasus Tambang di 
Manggarai, Nusa tenggara 
Timur” 

Jenis Penelitian: 
Deskriptif 

Kerangka Konsep 

dan 

Teori:Environment
al movement 

Penggunaan konsep 
environmental 
movement mampu 
menjelaskan fenomena 
MLT yang memaksa 
pemerintah untuk 
mengubah mekanisme 
peraturan yang 
berhubungan dengan 
operasi tambang. 
Kebijakan, operasi, dan 
dampak-dampak dari 
pertambangan menjadi 
persoalan dasar yang 
diajukan oleh MLT 
kepada pemerintah.  
Adalima sebab utama 
dalam kerangka 
resistensi lokal. Lima 
sebab ini 
adalah dominasi, 
marginalisasi, degradasi 
ekologis, degradasi 
socialbudaya dan 
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kemiskinan merupakan 
rangakaiansebabterhada
presistensi lokal. 
 

3 Ai Dariah, “Isu Lingkungan 
Sebagai Penentu Daya 
Saing Produk Pertanian” 

Jenis Penelitian: 

Deskriptif. 
Kerangka Konsep 

dan Teori: 
Environmental 

politics, 
Environmental 

movement 

Dari penelitian Ai 
Dariah menyatakan 
adanya beberapa 
peraturan yang wajib 
untuk ditaati oleh 
pelaku perdagangan 
merupakah salah satu 
tantangan dalam 
perdagangan 
internasional. Beberapa 
aspek yang sering 
masuk kedalam 
peraturan perdagangan 
internasional ialah 
seperti isu lingkungan 
dan keamanan pangan. 
Isu lingkungan 
khususnya disektor 
pertanian daerah tropis 
merupakan isu yang 
paling mendapatkan 
perhatian di era 
perubahan iklim seperti 
sekarang ini. 
Karena perlu diketahui 
bahwa akumulasi 
karbon yang ada di 
atmosfir bumi juga 
berasal dari konversi 
hutan tropis ke lahan 
pertanian selain dari 
pembakaran bahan 
bakar fosil. Daya saing 
produk pertanian juga 
terpengaruhi dari 
perluasan lahan 
gambut, penggunaan 
pupuk dan pestisida 
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yang berlebihan, serta 
degradasi lingkungan. 
 

4 Terje Hoel dan Otto 

Formo. 

Jenis Penelitian 

Deskriptif 
Dari laporan yang 
diberikan oleh Hoel dan 
Formo dapat diketahui 
bahwa penerapan 
biochar di Zambia 
dilakukan hanya dalam 
beberapa pekan saja. 
Penerapan biochar yang 
ada di Zambia ini 
berasumsi untuk 
membantu 
perkonomian 
masyarakat lokal 
melalui biochar yang 
digunakan sebagai 
pupuk kimiawi. Biochar 
yang digunakan berasal 
dari limbah pertanian 
dan peternakan yang 
tidak lagi terpakai dan 
kian menumpuk.dari 
hasil laporan ditemukan 
bahwa tanaman jagung 
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yang diberikan pupuk 
biochar mengalami 
hasil panen yang lebih 
efektif dan signifikan 
dibandingkan dengan 
yang diberikan pupuk 
kimiawi. Tongkol 
jagung terlihat lebih 
besar dan hasil panen 
lebih banyak 
dibandingkan hasil 
pupuk kimiawi. 

5 Muhammad Yasser Iqbal, 
“Peran United Nations 
Development Programme 
Dalam Peningkatan 
Kesejahteraan Masyarakat 
Nusa Tenggara Timur 
Melalui Biochar Project 
Yang Berbasis Lingkungan” 

Jenis Penelitian: 

Deskriptif 
Kerangka Konsep 

dan Teori: 
konsep Global 
Governance 

Penulis meneliti dalam 
skripsi yang ia tulis 
bahwasanya UNDP 
melakukan kontribusi di 
NTT dalam upaya 
membedayakan 
permasalahan 
kemiskinan dan 
kesejahteraan melalui 
pemberdayaan 
lingkungan didasari 
oleh permasalahan 
serupa yang juga terjadi 
di beberapa negara lain. 
Hal ini menandakan 
bahwa permasalahan 
kemiskinan yang terjadi 
di NTT merupakan 
permasalahan global. 
Upaya UNDP ini 
berdasarkan bahwa 
kenyataannya, 
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tanggapan dan bantuan 
pemerintah lokal untuk 
menanggulangi 
kemiskinan di NTT 
tidak cukup efektif dan 
tetap meninggalkan 
angka kesejahteraan 
yang rendah dikalangan 
masyarakat NTT.  

 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1 Konsep Global Governance 

Global governance ialah sejumlah hukum, nilai-nilai, norma, institusi, 

dan kebijakan yang menentukan, serta memediasi hubungan antara masyarakat, 

warga, pasar, komunitas, dan negara di ranah internasional dalam merespon isu-

isu global yang bermunculan.23 Konsep dari global governance ialah 

mendorong semua aktor-aktor dalam hubungan internasional untuk bekerja 

sama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bersifat global.  

Cakupan isu dalam global governance meliputi berbagai permasalahan 

yang bersifat lintas batas dan disertai dengan ketidak mampuan pemerintah 

                                                           
23Thomas G. Weiss dan Ramesh Thakur, 2010, Global Governance and The UN: an Unfinished Journey, 
Bloomington: Indiana University Press, Hal. 6. 
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individu untuk mengendalikannya.24 Contoh dari isu-isu tersebut seperti 

penyelundupan narkoba, masalah lingkungan, ekonomi, serta penyebaran 

penyakit.25 Konsep dan cakupan isu global governance di atas merupakan 

sebuah jawaban dari isu global serta kebutuhan masyarakat dunia akan sebuah 

sistem atau mekanisme kepemerintahan yang dapat menyelesaikan persoalan 

mereka pada saat ini.  

Global governance merupakan bentuk fungsi-fungsi internasional yang 

dikerjakan oleh berbagai aktor negara maupun non-state seperti 

nongovermental organizations, intergovernmental organizations, hukum 

internasional, maupun individu dalam merespon berbagai permasalahan 

global.26 Sehingga dengan kata lain, negara dalam konteks global governance 

tidak lagi menjadi aktor utama, melainkan hanya sebagai bagian interaksi 

politik, militer dan ekonomi. Serta kerjasama internasional yang lahir dari 

bentuk global governance tidak lagi hanya berorientasi pada kepentingan 

negara-negara melainkan juga pada kepentingan aktor lainnya. Karena baik 

bagi aktor negara maupun non-negara masing-masing pihak memiliki 

kepentingan tersendiri terhadap isu tersebut. 

Dalam menentukan kepentingan utama, baik aktor negara dan non-

                                                           
24 Thomas G. Weiss dan Leon Gordenker, 1996, NGOs, The UN, and Global Governance, Colorado: 
Lynne Rienne Publishers, Hal. 221. 
25 Clive Archer, Op. Cit., Hal. 108. 
26 Global Development Research Center, Our Global Neighborhood: Report of The Commission of 
Global Governance, diakses dalam https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap1.htm pada 
Kamis 6 April 2017 18.37 WIB 

https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap1.htm
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negara masing-masing memiliki isu dominan yang berbeda. Aktor negara lebih 

cenderung untuk memperhatikan pada kepentingan nasionalnya seperti isu 

ekonomi, keamanan, dan Hak Asasi manusia (HAM). Sedangkan isu dominan 

yang dimiliki oleh aktor non-negara kebih bersifat lintas negara dan lebih 

luas.27 Meskipun pada awalnya isu-isu yang dibawa masing-masing aktor 

tersebut saling berbeda tetapi tetap memiliki titik temu satu sama lain. 

Seperti contohnya dalam penelitian yan saat ini penulis buat adalah isu 

dominan yang dibawa oleh pemerintah NTT selaku pemerintah daerah adalah 

isu lingkungan lokal yang meliputi kekeringan, banjir, tanah longsor, dan erosi 

pantai yang berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan isu 

yang dibawa oleh UNDP di NTT adalah lebih dominan terhadap isu global yang 

lebih besar yaitu pemanasan global yang disebabkan karena kenaikan angka 

emisi GRK. 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan global governance dalam 

menangani isu-isu global maka dibutuhkan suatu indikator untuk 

mengukurnya. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang 

pertama adanya peraturan-peraturan mengikat antara negara yang wajib 

dipatuhi dan dilaksanakan untuk dapat mengakses manfaat-manfaat dan 

keuntungan yang menjadi hak mereka jika menjadi anggota. Indikator kedua 

                                                           
27 Yogi Suwarno, Global Governance Dalam Penanganan Isu-Isu Lokal/Global: Mendefinisikan Peran 
Aktor Negara dan Non-Negara, diakses dalam http://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2014/10/ES-
Global-Governance-2010.pdf pada Kamis 6 April 2017 18.56 WIB. 

http://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2014/10/ES-Global-Governance-2010.pdf
http://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2014/10/ES-Global-Governance-2010.pdf
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adalah peranan global civil society yang menghubungkan antara masyarakat 

dengan lingkungan internasional. Sedangkan indikator ketiga yaitu adanya 

masalah global yang tidak hanya menjadi suatu permasalahan suatu negara saja 

tetapi juga menjadi fokus utama beberapa dan banyak negara di dunia.28 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian  

Unit analisa (dependen) dalam penelitian ini ialah penanganan isu 

lingkungan dan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Timur oleh UNDP. 

Sedangkan unit eksplanasinya (independen) ialah kontribusi UNDP sebagai 

aktor supranasional yang bertugas untuk membantu permasalahan di NTT. 

 

1.6.2  Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, 

dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya bantuan yang 

dilakukan UNDP untuk menanganai permaslahan pada sektor lingkungan yang 

berdampak pada isu perekonomian penduduk NTT yang mengalami 

keterhambatan dalam usaha mata pencaharian mereka sehari-hari sebagai 

petani. 

 

                                                           
28 Michael Barnett dan Raymond Duval (Ed), 2005, Power in Global Governance, New York: 
Cambridge University press. 
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1.6.3 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan penulis yakni deduksi. Teknik ini 

akan mengumpulkan data terkait fenomena yang diteliti, diujikan dengan teori 

untuk kemudian dianalisis dalam penelitian ini, yang nantinya akan 

mempengaruhi proses pembentukan hipotesa. 

 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik 

pengumpulan data secara sekunder. Teknik ini diperoleh dengan studi pustaka 

dari: buku, jurnal, surat kabar, website dan lain sebagainya yang diterbitkan 

oleh berbagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan topik yang dikaji 

peneliti. 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7.1 Batasan Materi 

Materi yang akan dibahas pada penelitian, memfokuskan pada 

penjelasan kontribusi UNDP dalam penanganan isu lingkungan NTT yang juga 

bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi melalui biochar project.  

1.7.2 Batasan Waktu 

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi waktu penelitian pada 

jangka waktu sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan biochar project yang 

dilakukan oleh UNDP di NTT. 
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1.8 Asumsi Dasar 

 UNDP membantu pemerintah Indonesia di NTT dalam upaya  

meningkatkan angka kesejahteraan melalui pemberdayaan lingkungan 

menggunakan program biochar yang telah juga diterapkan di beberapa negara 

lainnya permasalahan serupa seperti Indonesia. Dalam memberikan bantuan, 

UNDP mewadahi beberapa aktor-aktor lainnya yang berhubungan dengan 

permasalahan lingkungan di provinsi ini sehingga para aktor tersebut dapat 

saling menjalik kemitraan dan bekerja sama untuk menemukan solusi dari 

persoalan yang dihadapi. Upaya UNDP ini berdasarkan fakta bahwa pentingnya 

isu lingkungan sebagai permasalahan global perlu diperhatikan dampaknya.  

Dampak terbesar dari isu lingkungan adalah seperti pemanasan global yang 

kedepannya dapat menyebabkan melemahnya berbagai produktifitas makhluk 

hidup termasuk di dalamnya manusia sendiri. Sedangkan dampak yang terjadi 

pada lingkup nasional dari isu lingkungan ini sendiri adalah potensi turunnya 

produktifitas sektor ekonomi yang memiliki ketergantungan pada iklim dan 

lingkungan dalam pertumbuhannya. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini, penulis membuat 

sistematika penulisan, yakni sebagai berikut 
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Bab I: Latar Belakang Permasalahan 

1.1 Latar Belakang. 

1.2 Rumusan Masalah. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

1.3.1 Tujuan Penelitian. 

1.3.2 Manfaat Penelitian. 

1.4 Penelitian Terdahulu. 

1.4.1 Tabel Posisi Penelitian. 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep. 

1.5.1 Konsep Global Governance. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian  

1.6.2 Tipe Penelitian 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7.1 Batasan Materi 

1.7.2 Batasan Waktu 

1.8 Asumsi Dasar 

1.9 Sistematika Penulisan 
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Bab II: Isu Ekonomi dan Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara 

Timur 

2.1 Definisi Lingkungan 

2.2 Isu Lingkungan Provinsi NTT 

2.2.1 Degradasi Lingkungan NTT 

2.2.2 Variabilitas Curah Hujan dan Dampaknya 

2.2.3 Kebutuhan Pada Upaya Pembangunan Berkelanjutan 

2.3 Definisi Kemiskinan 

2.4 Kondisi Perekonomian NTT 

2.4.1 Pendapatan per Kapita 

2.4.2 Garis Kemiskinan 

2.4.3 Koefisien Gini 

2.4.4 Human Development Index 

Bab III: Upaya UNDP Dalam Penanganan Isu Lingkungan 

dan Ekonomi Masyarakat NTT 

 Melalui Biochar Project 

3.1 Ruang Lingkup Kegiatan UNDP 

3.2 Upaya UNDP Menangani Masalah di Provinsi NTT 

3.3 Dampak Dari Upaya UNDP 

Bab IV: Kesimpulan 


