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BAB II 

Isu Ekonomi dan Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur 

 

  Pada bab ini, penulis akan berupaya menggambarkan kondisi 

lingkungan yang ada di NTT. Kondisi lingkungan tersebut akan penulis jelaskan 

keterkaitannya dengan isu kemiskinan di provinsi ini. Penjelasan kondisi 

lingkungan provinsi NTT pada bab ini penulis harap dapat menggambarkan 

penyebab ketertarikan UNDP untuk datang ke Indonesia dan melaksanakan 

program pemberdayaan lingkungan dengan fokus mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim sesuai dengan tujuan utama CP UNDP periode 2011-2015.  Pemaparan 

mengenai isu lingkungan yang penulis paparkan pada bab ini disertai dengan isu 

lingkungan lokal yang dikhawatirkan oleh pemerintah Indonesia. Kekhawatiran 

akan dampak dari isu tersebut berdampak serius pada tingkat kemiskinan 

Indonesia khsusnya pada provinsi NTT yang memiliki ketergantungan ekonomi 

pada kondisi iklim. Berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya penulis menjelaskan 

isu-isu kemiskinan yang terjadi di provinsi ini beserta langkah-langkah solusi yang 

perlu diterapkan untuk mengantisipasi situasi pertumbuhan ekonomi yang 

memburuk dimasa depan. 

2.1 Definisi Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 

  Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang no. 32 tahun 2009 

tentang perlindungan dan pengelolaan hidup mendefinisikan lingkungan sebagai 

kombinasi dari segala sesuatu yang mencakup sumber daya, makhluk hidup, dan 
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keadaan yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup lain. Dibutuhkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

dengan cara sistematis dan terpadu demi melestarikan fungsi lingkungan dan 

mencegah kerusakannya.29 

  Kerusakan yang terjadi pada lingkungan sekitar pada umumnya 

disebabkan karena faktor alami maupun faktor buatan. Bencana alam seperti 

gempa bumi, tsunami, gunung meletus adalah beberapa contoh dari faktor alami 

yang dapat merusak kualitas lingkungan. Adapun eksploitasi sumber daya alam 

yang berlebihan, membuang sampah sembarangan, dan penggundulan hutan 

merupakan contoh dari faktor buatan. Untuk mengembalikan kondisi lingkungan 

yang rusak agar kembali lestari makan dibutuhkan penanganan serius seperti 

contohnya reboisasi, penegasan hukumbagi para pelaku pencemaran lingkungan 

atau pelaku eksploitasi, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya lingkungan 

kepada masyarakat. 

  Lingkungan yang tidak dijaga dan rusak dapat berakibat langsung 

kepada kehidupan semua makhluk hidup di sekitarnya. Seperti membuang sampah 

di sungai yang dapat menghambat aliran air dan berakibat banjir, penggundulan 

hutan yang dapat mengakibatkan tanah longsor dan punahnya flora dan fauna, 

serta dampak terbesar yang sangat mengancam kehidupan manusia adalah 

                                                           
29 Protection of Forest & Fauna, UU no. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolan 
Lingkungan Hidup, diakses dalam https://www.profauna.net/id/content/uu-no-32-tahun-2009-tentang-
perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup pada Jum’at 14 April 2017 06.28 WIB 

https://www.profauna.net/id/content/uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup
https://www.profauna.net/id/content/uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup


29 
 

pemanasan global. Jika kondisi lingkungan sekitar sudah rusak maka segala 

aktifitas manusia yang langsung berhubungan dengan lingkungan seperti bercocok 

tanam akan mengalami berbagai kesulitan. 

  Pemerintah Indonesia sendiri telah menegaskan untuk melakukan 

pembangunan berkelanjutan yang dapat mensinergikan aspek lingkungan dengan 

aspek lain seperti sosial dan ekonomi kedalam perencanaan pembangunan untuk 

tetap menjaga kondisi lingkungan yang lestari bagi masa kini dan generasi yang 

akan datang.30 Hal tersebut tidak terlepas dari aktifitas masyarakat Indonesia yang 

masih banyak bekerja di sektor pertanian dan berhubungan langsung dengan 

lingkungan seperti yang ada di provinsi NTT. 

  Keadaan ekonomi dan lingkungan berdasarkan yang telah penulis 

jelaskan sebelumnya, khususnya di provinsi NTT, memiliki keterkaitan satu sama 

lain. Diperlukan langkah lebih lanjut dalam penanganannya agar tidak semakin 

memburuk dimasa depan. Perubahan iklim memiliki dampak secara langsung 

terhadap kelangsungan produktifitas ekonomi masyarakat dan tidak hanya bagi 

Indonesia saya melainkan terhadap dunia global. Potensi kerugian ekonomi akibat 

perubahan iklim di Indonesia sendiri diperkirakan akan menurunkan PDB hingga 

empat kali lipat pada tahun 2100.31 

                                                           
30 Ibid. 
31 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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  Isu penanganan perubahan iklim telah menjadi isu integral sehingga 

tidak terpisahkan dalam berbagai agenda penyusunan rencana pembangunan 

nasional di Indonesia. Tujuan dari penanganan ini adalah agar dapat terciptanya 

pembangunan yang berkelanjutan dan juga tidak rentan akan dampak perubahan 

iklim. Pencapaian tujuan tersebut dapat dicapai dengan adanya rencana 

pembangunan lintas sektor yang dapat memungkinkan kegiatan adaptasi dan 

mitigasi tetap berjalan dengan kebutuhan pembangunan sektor tertentu.32 

  Pada sektor pertanian sendiri, langkah adaptasi dan mitigasi diperlukan 

dengan tujuan-tujuan yang telah dicantumkan pemerintah Indonesia dalam 

Indonesia Adaption Strategy oleh Bappenas pada tahun 2011. Tujuan-tujuan 

tersebut mencakup beberapa hal yaitu untuk meningkatkan produksi tanaman 

pangan pokok dan komoditas prioritas, meningkatkan kapasitas sumber daya 

manusia di sektor pertanian, mengembangkan dan merehabilitasi infrastruktur 

pertanian, mengoptimalkan penggunaan lahan dan sumber daya air, memberikan 

perlindungan pada kegiatan pertanian, dan mempromosikan kegiatan penelitian 

khususnya dalam pengembangan dan kemajuan teknologi pertanian yang adaptif 

terhadap perubahan iklim.33 

                                                           
32 Ibid. 
33 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 Jum’at 13 April 2017 12.36 WIB 

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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Untuk mencapai semua tujuan di atas, pemerintah Indonesia menerapkan 

langkah-langkah prioritas pada program adaptasi di sektor pertanian yaitu dengan 

cara penggunaan teknologi terbarukan dan ramah lingkungan dalam penanaman, 

pengelolaan air, dan pemberian pupuk, diversifikasi pertanian, pemilihan benih 

tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, mengembangkan sistem 

informasi pertanian, mengembangkan lokakarya sistem pertanian, dan 

mengembangkan sistem asuransi pertanian.34  

Kebutuhan pada upaya mitigasi dan adaptasi juga telah menjadi salah satu 

dari misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. 

Misi tersebut adalah menekankan pada adanya usaha untuk memperbaiki 

pelaksanaan pembangunan yang menyeimbangkan pemanfaatan, keberlanjutan, 

keberadaan sumber daya dan lingkungan dengan tetap menjaga fungsi dan daya 

dukung baik untuk masa kini dan masa depan.35  

Isu lingkungan yang termasuk di dalamnya meliputi perubahan iklim, 

bencana alam, punahnya beberapa jenis flora dan fauna serta langkah mitigasi dan 

adaptasi untuk menanganinya telah menjadi salah satu isu internasional.36 Telah 

banyak konferensi dan kesepakatan internasional yang dibuat untuk lebih 

                                                           
34 Ibid. 
35 Badan Perencaan Pembangunan Nasional, Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah 
Kaca, diakses dalam http://www.bappenas.go.id/files/8414/1214/1620/naskah_akademis.pdf pada 
Selasa 11 April 18.53 WIB 
36 Kementrian Lingkungan Hidup, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan 
Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change, diakses dalam 
http://jdih.pom.go.id/produk/undang-
undang/UU_No.%2017%20Tahun%202004_tentang%20%20Pengesahan%20Kyoto%20Protocol%20
To_2004.pdf pada Ahad 16 April 2017 03.26 WIB 

http://www.bappenas.go.id/files/8414/1214/1620/naskah_akademis.pdf
http://jdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_No.%2017%20Tahun%202004_tentang%20%20Pengesahan%20Kyoto%20Protocol%20To_2004.pdf
http://jdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_No.%2017%20Tahun%202004_tentang%20%20Pengesahan%20Kyoto%20Protocol%20To_2004.pdf
http://jdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU_No.%2017%20Tahun%202004_tentang%20%20Pengesahan%20Kyoto%20Protocol%20To_2004.pdf
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membahas isu lingkungan sebagai permasalahan global secara bersama. Contoh 

beberapa konferensi tersebut adalah seperti United Nations Conference on The 

Human Environment (UNCHE) atau yang dikenal sebagai konferensi Stockholm 

pada tahun 1972, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi pada tahun 1992 yang 

diadakan di Rio de Janeiro, United Nations Assembly Special Session on 

Sustainable Development di New York tahun 1997, dan World Summit on 

Sustainable Development (WSSD) pada tahun 2002 di Johannesburg.37 

Indonesia sendiri telah menandatangani kesepakatan tentang perubahan 

iklim UNFCCC pada tanggal 5 Juni 1992 dan juga protokol Kyoto pada tahun 

1998. Dalam kesepakatan tersebut ditekankan pada negara-negara anggota untuk 

memiliki komitmen tegas khususnya untuk menurunkan tingkat emisi GRK dan 

target perencanaan untuk dapat merealisasikannya.  

Upaya penanganan perubahan iklim dengan pengurangan emisi GRK dan 

pembangunan energi terbarukan dapat dilakukan oleh negara-negara maju. 

Sedangkan bagi negara-negara berkembang dibutuhkan lebih banyak sosialisasi 

tentang isu ini dan kerangka pelaksanaan yang dapat mensinergikannya dengan 

pembangunan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pentingnya isu 

penanganan perubahan iklim juga ditekankan oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban 

Ki-Moon yang mengatakan: 

 

                                                           
37 Ibid. 
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“...Kita tidak dapat terus bersikap seperti sekarang. Kita tidak dapat 
melakukan kegiatan seperti biasanya. Kita harus melakukan aksi 
bersama dalam skala global untuk mengatasi perubahan iklim. 
Terdapat banyak kebijakan dan pilihan teknologi untuk mengatasi 
krisis yang akan segera terjadi, tetapi kita perlu kesungguhan dalam 
melakukannya.”38 

 

Ban Ki-Moon juga memberikan arahan untuk semua lembaga dan sistem 

PBB untuk berkontribusi dalam usaha adaptasi dan mitigasi, pengurangan emisi 

dengan upaya penciptaan pembangunan berkelanjutan, serta melakukan 

pendekatan-pendekatan dalam mengatasi perubahan iklim.39 

Salah satu lembaga PBB yang memiliki mandat utama untuk 

mengutamakan pembangunan manusia di negara-negara tertinggal, pemberdayaan 

lingkungan, penciptaan pemerintah yang demokratis dan pencegahan krisis serta 

pemulihannya adalah UNDP.40 Sejak tahun 1993 organisasi ini menegaskan 

bahwasanya pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan jika kemiskinan ingin 

dikurangi. Kemiskinan bagi organisasi ini merupakan kekurangan dalam hal 

kesejahteraan yang berarti kelaparan, kurangnya pakaian, sakit, tidak terawat, buta 

huruf, dan tidak sekolah.41 

                                                           
38 United Nations Framwork Conference on Climate Change, Sekilas Tentang Perubahan Iklim, diakses 
dalam 
https://unfccc.int/files/meetings/cop_13/press/application/pdf/sekilas_tentang_perubahan_iklim.pdf 
pada Ahad 16 April 2017 04.11 WIB 
39 Ibid. 
40 Resident Coordinator United Nations Development Group, UNDP’s Core Mandate and Priority 
Areas, diakses dalam http://rconline.undg.org/wp-content/uploads/2011/11/RC-Briefing-Package-
UNDP-profile_2111.pdf pada Selasa 17 Januari 2017 11.33 WIB. 
41 International Poverty Center-United Nations Development Programme, Poverty in Focuss: What is 
Poverty? Concepts and Measures, diakses dalam http://www.ipc-
undp.org/pub/IPCPovertyInFocus9.pdf pada Jumat 17 Februari 2017 16.35 WIB. 

https://unfccc.int/files/meetings/cop_13/press/application/pdf/sekilas_tentang_perubahan_iklim.pdf
http://rconline.undg.org/wp-content/uploads/2011/11/RC-Briefing-Package-UNDP-profile_2111.pdf
http://rconline.undg.org/wp-content/uploads/2011/11/RC-Briefing-Package-UNDP-profile_2111.pdf
http://www.ipc-undp.org/pub/IPCPovertyInFocus9.pdf
http://www.ipc-undp.org/pub/IPCPovertyInFocus9.pdf
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Tetapi UNDP juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang akan 

dilaksanakan haruslah tetap ramah lingkungan tanpa sedikitpun merugikan 

lingkungan. Sehingga, pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga dapat melalui 

pemberdayaaan di sektor lingkungan. Peningkatan ekonomi melalui 

pemberdayaan lingkungan dapat dilakukan dengan  pembangunan manusia yang 

menitikberatkan pada produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan 

pemberdayaan.42 

Organisasi ini bekerja sama dengan negara-negara anggotanya dalam 

pengembangan kapasitas masyarakat dengan memberikan bantuan teknis dan 

kebijakan berdasarkan beberapa bidang utama sesuai mandat utama di atas.43 

Dalam rangka kerjasama tersebut, UNDP mengundang dan memfasilitasi berbagai 

aktor tidak hanya state actor, melainkan juga non-state actors untuk bekerja sama 

dalam membahas kendala-kendala pembangunan dan upaya untuk menanganinya.  

Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh UNDP, maka peran pemerintah 

suatu negara dalam menangani suatu isu permasalahan pembangunan dapat lebih 

terbantukan. Integrasi antara aktor-aktor internasional yang difasilitasi dalam suatu 

wadah memungkinkan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan seperti 

yang diharapkan sebelumnya di atas, yaitu pembangunan manusia yang tidak 

                                                           
42 United Nations Development Programme, Human Development Report 1993, diakses dalam 
hdr.undp.org/sites/default/files/reports/222/hdr_1993_en_complete_nostats.pdf pada Selasa 17 Januari 
09.56 WIB. 
43United Nations Development Programme, UNDP For Beginners, diakses dalam 
http://www.jposc.org/documents/UNDP%20for%20Beginners/UNDP_for_Beginners_en.pdf, pada 
Selasa 10 Januari 2017 5.24 WIB. 

http://www.jposc.org/documents/UNDP%20for%20Beginners/UNDP_for_Beginners_en.pdf
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hanya terfokus pada sektor ekonomi saja, namun juga tetap memprioritaskan 

lingkungan yang baik bagi generasi yang akan datang.44 

2.2 Isu Lingkungan Provinsi NTT 

Pada tahun 2010 jumlah penduduk NTT berjumlah 4.683.827jiwa.45 Dari 

jumlah tersebut hanya 44% atau 2.061.229 penduduk yang berumur 15 tahun 

keatas dan telah mendapatkan pekerjaan sesuai lapangan pekerjaan utama. Dari 

jumlah penduduk yang telah bekerja di atas, ada 1.333.638 penduduk yang 

menggantungkan pekerjaannya disektor pertanian.  

Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki luas daratan sebesar 47.349 

kilometer persegi dengan 96,74% lahan kering.46 Dari jumlah lahan kering tersebut 

hanya 64.54% luas lahan yang dapat dijadikan areal cocok tanam dikarenakan 

topografi provinsi ini yang cukup beragam, sisanya yaitu 35.46% luas lahan tidak 

dapat dijadikan lahan usaha karena kemiringannya yang lebih dari 40%.47 

Para petani yang memanfaatkan lahan kering dan tidak memiliki sumur 

bor sebagai fasilitas penunjang aktifiitas pertanian mereka sangat bergantung 

44Ibid. 
45 Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota Tahun 

1980, 1990, 2000, 2010, 2011-2016, diakses di http://ntt.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/360 pada 
Selasa 13 Desember 2016 19.07 WIB. 

46 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Topografi Keadaan Tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur 
diakses di http://nttprov.go.id/ntt2016/index.php/profildaerah1/topografi pada Ahad 11 Desember 
2016 20.15 WIB. 

47Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Identifikasi Lahan Kering Potensial Untuk 
Pengembangan Tanaman Pangan diakses di http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/Lahan-Kering-
Ketahan/BAB-V-3.pdf pada Senin 12 Desember 2016 21.31 WIB 

http://ntt.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/360
http://nttprov.go.id/ntt2016/index.php/profildaerah1/topografi
http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/Lahan-Kering-Ketahan/BAB-V-3.pdf
http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/Lahan-Kering-Ketahan/BAB-V-3.pdf
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dengan musim. Penggunaan lahan kering sebagai media pertanian membutuhkan 

kondisi iklim yang bersahabat, jenis komoditas yang cocok, serta pengetahuan 

petani tentang pertanian itu sendiri. Sebenarnya, luasnya lahan kering di NTT 

dapat dimanfaatkan dalam usaha tani ataupun usaha lainnya, namun dikarenakan 

mayoritas penduduk NTT yang masih memiliki tingkat pendidikan rendah dan 

pengetahuan yang terbatas maka hal ini masih belum bisa terwujudkan.48 

Para petani di provinsi ini juga masih melakukan usaha cocok tanam 

dengan cara tradisional, seperti membuka lahan pertanian dengan tebas bakar, dan 

juga menanam pada lahan yang dianggap cukup subur untuk menopang kegiatan 

pertanian mereka dalam satu musim. Sehingga jika lahan tersebut sudah mereka 

anggap tidak cukup subur lagi, mereka akan membuka lahan baru dan 

meninggalkan lahan lama tersebut.49 

Cara tradisional yang digunakan oleh petani ini menjadikan sebagian 

besar hutan alami yang ada di provinsi ini telah habis ditebang untuk dijadikan 

padang gembala atau dibakar. Hutan hujan yang dulu besar di wilayah ini telah 

habis dan menjadi sabana palem, sabana terbuka dan campuran. Hal ini membuat 

                                                           
48Ibid. 
49 Suryawati, 2015, Pembelajaran Kontekstual Berbasis Inquiry Training Pendidikan Vokasional 

Pertanian Pada Kompetensi Pemanfaatan Potensi Lokal (Aplikasi Kompos Sabut Buah Lontar Pada 
Budidaya Jagung Di Lahan Kering Berbatu), Disertasi, Bandung: Pendidikan Teknologi dan 
Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia, Hal. 2 
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degradasi lahan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan populasi manusia dan 

ternak yang meningkat mengalami percepatan.50  

2.2.1 Degradasi Lingkungan51 NTT 

  Provinsi NTT memiliki jumlah desa sebanyak 2.738 desa dimana 73 

ndesa diantaranya berada di dalam kawasan hutan dan 769 desa lain barada di tepi 

kawasan hutan. Dari 73 desa yang berada di kawasan hutan di atas, 72 diantaranya 

memiliki mayoritas mata pencaharian sebagai petani, sedangkan pada desa lainnya 

yang berada di tepi kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan terdapat 

mayoritas petani pada sebanyak 757 desa.52 

   Pada beberapa tahun belakangan ini jumlah lahan kritis yang terdapat 

di provinsi NTT telah semakin bertambah. Deforestasi yang terjadi di NTT 

berdampak langsung kepada produktifitas petani dan juga secara tidak langsung 

berdampak pada kenaikan jumlah emisi karbon yang merupakan salah satu 

penyebab utama perubahan iklim global. Kondisi degradasi lingkungan seperti 

yang terjadi di provinsi ini juga memiliki dampak tersendiri pada sumber air. 

Akibatnya beberapa daerah hilir seperti di kabupaten Kupang dan Belu mengalami 

kenaikan debit air pada musim hujan.53 

                                                           
50Paul Van Nimwegen dkk, 2009, Prospek Agroforestri Kayu-Makanan Ternak-Hewan Ternak 

Terintegrasi Bagi Diversifikasi Ekonomi Di Masyarakat Pertanian Timor Barat. Australian Centre for 
International Agricultural Research, Working Paper No. SMAR/2006/080 Desember, hal.6. 

51 Degradasi Lingkungan didefinisikan sebagai penurunan kualitas lingkungan sehingga komponen-
komponen yang berada di dalamnya tidak dapat berfungsi secara sempurna. 
52 Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Timur, Peta Kerentanan Pangan Tahun 2010, diakses dalam 
http://irgsc.org/files/FSVA-NTT15Aug11.pdf pada Sabtu 15 April 2017 01.12 WIB 
53 M. Hidayatullah, Rehabilitasi Lahan dan Hutan di Nusa Tenggara Timur, diakses dalam http://forda-
mof.org/files/03_MHidayatullah_klm.pdf pada Jum’at 14 April 2017 22.58 WIB 

http://irgsc.org/files/FSVA-NTT15Aug11.pdf
http://forda-mof.org/files/03_MHidayatullah_klm.pdf
http://forda-mof.org/files/03_MHidayatullah_klm.pdf
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  Kenaikan debit tersebut berakibat banjir yang berdampak pada 

kerusakan infrastruktur dan secara langsung membuat kekeringan pada dasar 

sungai ketika musim kemarau datang. Dampak lain yang juga timbul dari 

degradasi lingkungan di provinis ini adaah meningkatnya erosi tanah yang 

berakibat pada kenaikan resiko longsor karena pengendapan pada aliran air. Pada 

musim kemarau, kekeringan telah berdampak buruk secara langsung pada proses 

irigasi persawahan milik para petani yang kedepannya dapat mengakibatkan 

turunnya ketahanan pangan karena penurunan produktifitas ekonomi.54 

  Buruknya kondisi ini selain berakibat banjir seperti yang disebutkan di 

atas, tetapi juga memicu timbulnya bencana lainnya seperti kekeringan, abrasi, 

angin puting beliung, kebakaran lahan, dan juga tanah longsor. Wilayah kabupaten 

seperti Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, dan Lembata telah mengalami lebih 

dari 100 kali bencana alam sejak tahun 2004 hingga tahun 2013. Kabupaten 

Manggarai Barat dan Manggarai Timur memiliki resiko bencana alam yang paling 

rendah dengan frekuensi kurang dari 25 kali, sedangkan kabupaten sisanya 

berkisar rata-rata antara 25-100 kali.55 

  Jumlah kawasan hutan secara keseluruhan di provinsi ini adalah seluas 

1.784.751 km2, laju deforestasi yang terjadi di NTT pertahunnya untuk adalah 

                                                           
54 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peta Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur Tahun 
2015, diakses dalam 
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp285131.pdf?iframe pada Jum’at 14 
April 2017 19.35 WIB 
55 Ibid. 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp285131.pdf?iframe
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sebesar 131.316 ha per tahun dengan rincian 56.872 ha kawasan dalam hutan dan 

74.444 ha untuk kawasan luar hutan. Provinsi NTT merupakan provinsi ketiga 

setelah Kalimantan timur dan Riau yang memiliki laju deforestasi terparah. Jumlah 

kondisi lahan kritis pada pada tahun 2011/2012 dari total luas hutan di atas adalah 

53,4% dengan rincian 21,06% kawasan dalam hutan dan sisanya 32,34% kawasan 

luar hutan. Meskipun jumlah ini masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan 

laju deforestasi tingkat nasional yang 613.480 ha per tahun, tetapi harus tetap 

diperhatikan kelestariannya untuk menghentikan pertambahan degradasi 

lingkungan yang ada.56 

2.2.2 Variabilitas Curah Hujan dan Dampaknya 

Pada musim hujan di NTT, curah hujan terkadang tidak dapat diprediksi, 

suatu waktu dapat berakhir ke musim peralihan dengan cepat. Musim hujan di 

NTT hanya terjadi antara 3-4 bulan dalam setahun, curah hujan yang turun juga 

tidak merata.  Curah hujan terendah di wilayah ini terhitung hanya 65 hari saja 

dalam setahun. Curah hujan yang tidak menentu selalu berkaitan dengan berbagai 

bencana alam seperti kekeringan, banjir, serta tanah longsor. Selain itu, berbagai 

faktor yang dapat mempengaruhi variabilitas curah hujan juga berasal dari faktor 

global seperti fenomena El Nino, La Nina, Dipole Mode, dan Madden Julian 

Oscillation (MJO). Sedangkan faktor lokal yang mempengaruhi curah hujan antara 

                                                           
56 Ibid. 
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lain ketinggian tempat, posisi bentangan pulau, sirkulasi angin darat dan angin 

laut, serta tutupan lahan wilayah.57 

Curah hujan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terhitung sejak 1997-

2007 telah banyak terjadi penyimpangan di seluruh wilayah provinsi ini. Selain 

penyimpangan, curah hujan yang terjadi pada periode tersebut juga mengalami 

penurunan. Berkurangnya curah hujan tersebut dapat ditemukan di beberapa 

bagian wilayah NTT seperti Sumba timur, Sumba barat daya, Manggarai barat, 

Manggarai timur, Ende, Lembata, Sikka, dan Flores timur.58 Dengan adanya 

kecenderungan variabilitas hujan yang meningkat setiap tahunnya membuat para 

masyarakat petani berada pada posisi yang kurang menguntungkan.  

Pada tahun 2008 para petani NTT mengalami gagal panen bahkan hingga 

17.672 hektare (Ha) untuk seluruh komoditi yang mereka tanam. Jumlah gagal 

panen kembali menurun menjadi 9.645 Ha pada tahun berikutnya. Namun pada 

tahun 2010, para petani NTT kembali harus mengalami gagal panen yang lebih 

besar, bahkan melebihi gagal panen yang mereka alami pada tahun 2008 yaitu 

sebesar 69.097 Ha. Jumlah besar gagal panen untuk seluruh komoditi pada tahun 

2010 meningkat bahkan hingga enam kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 

                                                           
57Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diakses di 

http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/potensi/province/18-provinsi-nusa-tenggara-timur Senin 12 
Desember 2016 21.54 WIB. 

58 Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Timur, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nusa Tenggara 
Timur Tahun 2010, diakses dalam http://irgsc.org/files/FSVA-NTT15Aug11.pdf pada Sabtu 15 April 
2017 01.06 WIB 

http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/potensi/province/18-provinsi-nusa-tenggara-timur
http://irgsc.org/files/FSVA-NTT15Aug11.pdf
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2009 dimana mereka bisa menikmati hasil panen yang lebih banyak jika 

dibandingkan tahun sebelumnya.59 

Gagal panen yang terjadi untuk komoditi padi di kabupaten Rote Ndao dan 

Sumba Timur mencapai angka lebih dari 30%. Begitu juga dengan komoditi 

jagung yang merupakan unggulan dikarenakan ketahanannya terhadap kekeringan 

juga turut mengalami gagal panen di kabupaten Timor Tengah Selatan yang 

mencapai angka 24%, kabupaten Kupang dengan angka 16,2%, serta di kabupaten 

Sumba Timur 14%. Produksi padi pada tahun 2010 menurun hingga 6,6% dari 

tahun 2009 dimana hasil panen yang didapatkan pada tahun tersebut ialah sebesar 

607.539 Ton padi.  Hasil panen tahun 2010 hanya menghasilkan 318.513 ton beras 

yang dapat dikonsumsi dari total 567.243 ton padi. Jika dilihat dari total jumlah 

penduduk NTT yang ada pada tahun 2010, dapat diperkirakan bahwa kebutuhan 

beras untuk konsumsi seluruh penduduk ialah sebesar 532.777 ton beras, sehingga 

masyarakat NTT pada tahun 2010 memiliki kekurangan beras untuk konsumsi 

sebesar 214.264 ton beras.60 

Kekurangan beras untuk konsumsi yang terjadi pada saat itu juga 

disebabkan karena para petani membagi lahan yang mereka gunakan untuk 

menanam beberapa tanaman holtikultura yang memiliki permintaan pasar cukup 

besar yaitu bayam, kangkung, tomat, dan cabe. Tanaman holtikultura tersebut 

                                                           
59 Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Puso Ntt 2010 Menghambat Peningkatan Produksi 
Pangan, diakses di http://ntt.bps.go.id/Brs/view/id/362 Selasa 13 Desember 21.15 WIB. 
60Ibid. 

http://ntt.bps.go.id/Brs/view/id/362%20Selasa%2013%20Desember%2021.15
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berumur pendek dan dapat dipanen dalam waktu yang cukup singkat, sehingga 

disatu sisi, hasil panen holtikultura tersebut dapat digunakan untuk menjadi 

pendapatan petani hingga musim tanam kedepan, dan disisi lain penggunaan lahan 

yang sama untuk menanam jenis tanaman yang berbeda membuat salah satu 

komoditi harus dapat mengalami kekurangan hasil panen.61 

No Komoditi 2008 Puso 
2008 2009 Puso 

2009 2010 Puso 
2010 

1 Padi 577.895 4.171 607.359 1.893 567.243 19.618 

  a. Sawah 440.999 695 464.703 618 438.369 10.525 

  b. Ladang 136.896 3.476 142.656 1.275 128.874 9.093 

2 Jagung 673.112 12.409 638.899 6.319 639.294 41.355 

3 Kedelai 2.295 56 2.101 207 1.886 52 

4 
Kacang 
Tanah 25.678 462 22.465 240 21.064 4.284 

5 
Kacang 
Hijau 23.392 279 20.447 115 16.973 598 

6 Ubi Kayu 928.897 567 913.053 828 960.659 2.962 

7 Ubi Jalar 107.316 34 103.635 43 119.155 198 
Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur 

Selain komoditi padi, produksi tanaman palawija pada tahun 2009 di 

provinsi ini seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi 

jalar mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008. Penurunan yang terjadi di 

tahun 2009 diakibatkan karena penurunan luas panen karena gagal panen dan 

adanya tanaman lain yang juga diproduksi di ladang yang sama yaitu tanaman 

holtikultura. Sedangkan produksi tanaman palawija pada 2010 juga menurun bila 

                                                           
61Ibid. 
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dibandingkan tahun sebelumnya diakibatkan karena kekeringan yang disebabkan 

turunnya curah hujan. Hal ini mengakibatkan gagal panen besar dibanyak wilayah 

NTT.  

 

2.3 Definisi Kemiskinan 

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan dalam hal ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini dapat terlihat dari rendahnya 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, 

kesehatan, maupun pakaian.62 Menurut UNDP, kemiskinan merupakan 

kekurangan dalam hal kesejahteraan yang berarti kelaparan, kurangnya pakaian, 

sakit, tidak terawat, buta huruf, dan tidak sekolah.63 

 Bappenas Indonesia mendefinisikan kemiskinan berdasarkan sebagai 

kondisi sosial ekonomi individu maupun kelompok yang tidak mampu 

mempertahankan kehidupan yang bermartabat dikarenakan keterbatasannya 

untuk memenuhi hak-hak dasar. Hak dasar yang dimaksud disini adalah seperti 

pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, 

sumber daya alam dan lingkungan hidup, keamanan, serta hak untuk dapat ikut 

berpartisipasi dalam sosial-politik. Hak kebutuhan dasar dalam definisi tersebut 

                                                           
62Badan Pusat Statistik, Konsep Kemiskinan, diakses dalam 
https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1 pada Kamis 6 
April 2017 22.33 WIB 
63 International Poverty Center-United Nations Development Programme, Poverty in Focuss: What is 
Poverty? Concepts and Measures, diakses dalam http://www.ipc-
undp.org/pub/IPCPovertyInFocus9.pdf pada Jumat 17 Februari 2017 16.35 WIB. 

https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1
http://www.ipc-undp.org/pub/IPCPovertyInFocus9.pdf
http://www.ipc-undp.org/pub/IPCPovertyInFocus9.pdf
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saling mempengaruhi satu sama lain sehingga membuat kemiskinan sendiri 

merupakan fenomena yang kompleks dan bersifat multidimensi.64     

2.4 Kondisi Perekonomian NTT 

  Berdasarkan definisi akan kemiskinan yang telah penulis jelaskan di 

atas, maka dapat diketahui indikator-indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur angka kemiskinan di provinsi NTT. Untuk mengukur aspek 

pendapatan maka penulis akan menggunakan indikator pendapatan per kapita. 

Untuk mengukur kemiskinan berdasarkan ukuran daya beli minimum 

masyarakat NTT maka penulis akan menggunakan indikator garis kemiskinan. 

Serta penulis juga akan mengukur ketimpangan masyarakat NTT dan 

perbandingannya secara nasional yang akan menggunakan indkator koefisien 

gini.  

2.4.1 Pendapatan per Kapita 

  Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan masyarakat di suatu 

daerah ataupun negara. Indikator ini menunjukkan tingkat pendapatan 

masyarakat dalam kurun waktu tertentu yang biasanya dihitung setiap tahun. 

Variabel yang digunakan untuk membentuk indikator ini adalah pendapatan 

pertahun dan jumlah penduduk.65 Indikator pendapatan per kapita dapat 

                                                           
64Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Diagnosis Kemiskinan, diakses dalam 
http://www.bappenas.go.id/files/4713/5229/9515/bab2snpkbaru11juni.pdf pada Kamis 6 April 2017 
22.47 WIB 
65 Badan Pusat Statistik, Pengertian Pendapatan Nasional, diakses dalam 
https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/11#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1 pada Jumat 7 
April 2017 12.42 WIB 

http://www.bappenas.go.id/files/4713/5229/9515/bab2snpkbaru11juni.pdf
https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/11#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1
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digunakan untuk menyempurnakan angka Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) yang hanya menjelaskan tingkat ekonomi secara kompleks untuk suatu 

wilayah sehingga belum dapat menggambarkan kemakmuran penduduknya.66 

 Sumbangan PDRB provinsi NTT terbesar selalu didominasi oleh sektor 

pertanian pada posisi pertama (tabel 2.1). Tingginya sumbangan yang diberikan 

dari sektor pertanian di provinsi ini bahkan melebihi rata-rata sumbangan 

pertanian secara nasional. Tetapi hal tersebut berdampak rata-rata sumbangan 

yang diberikandari sektor pertambangan, industri, dan keuangan yang masih 

tertinggal jauh dibandingkan nasional.  

Tabel 2.1: Sumbangan PDRB per sektor67 

Sektor 

Nusa Tenggara 

Timur Nasional 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

pertanian 40.27 40.43 39.62 13.72 14.46 15.29 
pertambangan dan penggalian 1.37 1.34 1.31 11.15 10.92 10.54 
Industri dan Pengolahan 1.7 1.59 1.55 27.05 27.89 26.38 
Listrik dan Air Bersih 0.44 0.41 0.4 0.88 0.82 0.83 
Bangunan 7.06 6.88 6.95 7.72 8.48 9.89 
Perdagangan, Hotel, Restoran 15.9 15.7 15.1 14.99 13.97 13.37 
Pengangkutan dan Komunikasi 6.22 6.19 5.97 6.69 6.31 6.28 
Keuangan, Persewaan, Perusahaan 3.9 3.89 3.97 7.73 7.43 7.2 
Jasa-Jasa 23.05 23.58 24.13 10.08 9.73 10.22 

PDRB/PDB 100 100 100 100 100 100 

   

                                                           
66 Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pendapatan Regional Nusa Tenggara Timur 
2007-2009, diakses dalam http://ntt.bps.go.id/backend1812/pdf_publikasi/Pendapatan-Regional-Nusa-
Tenggara-Timur-2007-2009.pdf pada Jum’at 7 April 2017 01.06 WIB 
67 Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Pendapatan Regional Nusa Tenggara Timur, diakses 
dalam http://ntt.bps.go.id/backend1812/pdf_publikasi/Pendapatan-Regional-Nusa-Tenggara-Timur-
2007-2009.pdf pada Jum’at 7 April 2017 04.24 WIB 

http://ntt.bps.go.id/backend1812/pdf_publikasi/Pendapatan-Regional-Nusa-Tenggara-Timur-2007-2009.pdf
http://ntt.bps.go.id/backend1812/pdf_publikasi/Pendapatan-Regional-Nusa-Tenggara-Timur-2007-2009.pdf
http://ntt.bps.go.id/backend1812/pdf_publikasi/Pendapatan-Regional-Nusa-Tenggara-Timur-2007-2009.pdf
http://ntt.bps.go.id/backend1812/pdf_publikasi/Pendapatan-Regional-Nusa-Tenggara-Timur-2007-2009.pdf
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  Angka pendapatan per kapita provinsi NTT masih sangat rendah apabila 

dibandingkan dengan angka pendapatan nasional (Tabel 2.2). Seperti contohnya 

pada tahun 2007, dengan PDRB per kapita NTT yang berjumlah Rp 4.301.535 

yang menghasilkan pendapatan per kapita sebesar Rp 4.041.539 masih terbilang 

sangat jauh dari angka pendapatan yang dihasilkan secara rata-rata nasional. 

Kondisi tersebut tetap berlangsung hingga tahun-tahun berikutnya dimana angka 

pendapatan per kapita provinsi ini hanya sekitar 21-25% dapabila dibandingkan 

secara nasional. 

Tabel 2.2: Perbandingan PDRB, PDB, dan pendapatan per kapita.68 

Tahun 

Nusa Tenggara Timur Nasional 

PDRB Per 

Kapita (Rp) 

Pendapatan 

per Kapita 

(Rp) 

PDB Per 

Kapita (Rp) 

Pendapatan 

per Kapita 

(Rp) 

2007 4.301.535 4.041.539 17.059.564 15.416.788 
2008 4.771.436 4.472.403 21.666.747 19.509.073 
2009 5.225.212 4.884.655 24.261.805 21.483.003 
2010 5.897.191 5.498.064 27.084.008 24.020.664 
2011 6.536.507  6.077.100 30.812.926 27.648.408 

 

2.4.2 Garis Kemiskinan 

  Garis kemiskinan (GK) adalah indikator yang menunjukkan jumlah 

besar uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan yang 

setara 2100 kalori per hari maupun kebutuhan non pangan. Penduduk yang 

                                                           
68 Badan Pusat Statistik, Pendapatan Nasional Indonesia, diakses dalam 
https://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/watermark%20_Pendapatan%20Nasional%20Indonesia
%202008-2011.pdf pada Jum’at 7 April 01.42 WIB 

https://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/watermark%20_Pendapatan%20Nasional%20Indonesia%202008-2011.pdf
https://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/watermark%20_Pendapatan%20Nasional%20Indonesia%202008-2011.pdf
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memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per bulan di bawah garis kemiskinan 

dapat dikategorika sebagai penduduk miskin. Variabel yang dibutuhkan untuk 

membuat indikator ini adalah garis kemiskinan pangan dan garis kemiskinan non 

pangan.69 

  GK merupakan acuan dasar untuk dapat mengetahui jumlah penduduk 

miskin yang terdapat di suatu kawasan. Selain itu, indikator ini dapat 

dimanfaatkan untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-

masing individu penduduk miskin terhadap GK.70  

  Jumlah presentase penduduk miskin di provinsi ini masih terbilang 

cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional. Penurunan 

presentase kemiskinan di NTT hampir tidak berubah pada tahun 2009 dan 2010 

dimana penurunan yang terjadi hanya sebesar 0.28%. Jumlah penduduk miskin 

yang terdapat di NTT cenderung menurun sejak tahun 2007, begitu juga dengan 

presentasenya. Meskipun demikian, angka presentase jumlah penduduk miskin 

yang berada di provinsi ini masih cenderung lebih besar hingga lebih dari 10% 

apabila dibandingkan dengan rata-rata angka nasional. 

Tabel 2.3: Perbandingan Garis Kemiskinan71  

Tahun Nusa Tenggara Timur Nasional 

                                                           
69Badan Pusat Statistik, Garis Kemiskinan, diakses dalam 
https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=50 pada Jum’at 7 April 2017 02.14 WIB 
70 Ibid. 
71 Badan pusat Statistik, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks 
Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, September 
2012, diakses dalam https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489 pada Jum’at 7 April 03.00 
WIB 

https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=50
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489
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Garis 

Kemiskinan 

(Rp) 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin (JPM) 

JPM 

% 

Garis 

Kemiskinan 

(Rp) 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin (JPM) 

JPM 

% 

2007 126.389 1.163.600 27.51 166.697 37.168.300 16.58 
2008 139.731 1.098.300 25.65 182.636 34.963.300 15.42 
2009 156.191 1.013.100 23.31 200.262 32.530.000 14.15 
2010 175.308 1.014.100 23.03 211.726 31.023.400 13.33 
2011 198.553 1.012.900 21.23 233.395 30.018.930 12.49 

   

2.4.3 Koefisien Gini 

   Koefisien Gini adalah indikator yang mengukur ketidakrataan atau 

ketimpangan pendapatan yang diukur dari angka nol sampai satu. Semakin kecil 

angka koefisien mendekati nol, makan semakin rata pendapatan yang didapatkan 

setiap individu dalam suatu negara atau daerah. Sebaliknya, semakin tinggi 

angkanya mendekati angka satu, makan semakin tidak rata distribusi pendapatan 

yang dimiliki antar individu tersebut.72 

  Perbandingan yang terjadi antara NTT dan nasional sejak tahun 2007 

menunjukkan bahwa ada tren positif bagi provinsi ini. Hal tersebut ditunjukkan 

dari rata-rata koefisien yang berbanding lebih kecil terhadap rata-rata koefisien 

nasional.  

Tabel 2.4: Perbandingan Koefisien Gini73 

Perbandingan 
Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 

                                                           
72 Badan Pusat Statistik, Koefisien Gini, diakses dalam 
https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=22 pada Jum’at 7 April 2017 03.08 WIB 
73 Badan Pusat Statistik, Gini Ratio Menurut Provinsi Tahun 1996, 1999, 2002, 2005, 2007-2013, 
diakses dalam https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1493 pada Jum’at 7 April 2017 03.24 WIB 

https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=22
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1493
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Nusa Tengara Timur 0,353 0,34 0,36 0,38 0,36 
Nasional 0,364 0,35 0,37 0,38 0,41 

 

2.4.4 Human Development Index74 

 Dalam menilai perkembangan pembangunan negara-negara, UNDP 

menggunakan indikator indeks pembangunan manusia atau yang lebih sering 

dikenal dengan Human Development Index (HDI) sejak tahun 1990.75 Indonesia 

sendiri menggunakan HDI sebagai tolak ukur kinerja pemerintah dan juga 

dimanfaatkan menjadi salah satu pertimbangan Dana Alokasi Umum (DAU).76 

Komponen yang membangun indikator ini terbagi menjadi 3 dimensi 

dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. 

Setiap komponen tersebut selanjutnya terbagi lagi menjadi beberapa faktor 

yang saling berkaitan dengan komponennya masing-masing. Contohnya untuk 

mengukur komponen pengetahuan, maka digunakan faktor angka melek huruf 

dan rata-rata lama sekolah. Komponen kehidupan menggunakan faktor daya 

jual-beli terhadap bahan-bahan pokok. Sedangkan untuk mengukur komponen 

                                                           
74 Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk 
mengukur dan membandingkan angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup yang 
berlaku bagi semua negara seluruh dunia. HDI juga biasanya dimanfaatkan untuk mengklasifikasikan 
apakah suatu negara termasuk kedalam negara maju, berkembang, atau terbelakang. Selain digunakan 
untuk kepentingan klasifikasi jenis negara, indeks ini juga digunakan untuk mengukur pengaruh dari 
kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. 
75 Human Development Report United Nations Development Programme, Human Development Report 
1990, Diakses dalam hdr.undp.org/sites/default/files/reports/219/hdr_1990_en_complete_nostats.pdf 
pada Selasa 7 Maret 23.58 WIB. 
76 Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, 2013, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa 
Tenggara Timur Tahun 2013, Kupang: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hal: 13. 
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umur panjang dan sehat akan menggunakan faktor angka harapan hidup waktu 

lahir.77 

HDI provinsi ini menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata 

disemua komponen sejak tahun 2007 (Tabel 2.5). Meskipun demikian, posisi 

HDI provinsi ini menurun sejak sebelumnya menduduki peringkat 28 di tahun 

2004 menjadi semakin menurun sejak tahun 2005.78 Beberapa peningkatan 

pada komponen-komponen di atas seperti angka harapan hidup menunjukkan 

bahwa usaha pemerintah khususnya di bidang kesehatan cukup berhasil meski 

masih terjadi beberapa faktor lainnya yang membuat kenaikan angka tersebut 

tidak terlalu signifikan seperti busung lapar dan gizi buruk.79  

Komponen lainnya seperti angka melek huruf dan rata-rata lama 

sekolah juga mengalami kenaikan meski tidak terlalu banyak. Bagi masyarakat 

NTT sendiri khususnya yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan masih 

beranggapan bahwa pendidikan tidak akan membawa perubahan bagi hidup 

mereka. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya jumlah sarjana dan lulusan 

sekolah menengah yang berstatus pengangguran di desa mereka. Sehingga para 

masyarakat pedesaan hanya berkonsentrasi pada upaya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari dari usaha pertanian mereka.80  

                                                           
77 Badan Pusat Statistik Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia, Diakses dalam 
http://ntt.bps.go.id/Subjek/view/id/26 pada Selasa 7 Maret 2017 23.31 WIB. 
78 Ibid. 
79 Ibid. Hal: 15-16. 
80 Ibid. Hal: 18. 

http://ntt.bps.go.id/Subjek/view/id/26
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Tabel 2.5: Perbandingan HDI NTT dan Nasional81 

Tahun  

Angka 

Harapan 

Hidup 

Rata-

rata 

Lama 

Sekolah 

Angka 

Melek 

Huruf 

Pengeluaran 

Riil (Ribu 

Rp/thn) 

HDI 

NTT 

HDI 

Nasional 

2007 66.7 6.4 87.25 594.3 65.36 70.59 
2008 67 6.6 87.66 599.9 66.15 71.17 
2009 67.3 6.6 87.96 602.6 66.6 71.76 
2010 67.5 7 88.59 603.8 67.26 72.27 
2011 67.8 7.1 88.74 607.3 67.75 72.77 

 

 Kesimpulan pada akhir bab kedua ini adalah permasalahan lingkungan 

yang berdampak pada isu kemiskinan di provinsi ini telah membuat 

pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan kebijakan yang berkaitan 

dengan pentingnya aspek pembangunan yang juga memperhatikan 

kelestarian lingkungan. 

  Cara tradisional yang dilakukan oleh para petani NTT telah 

membuat banyak lahan di provinsi ini mengalami degradasi. Selain itu 

penggunaan pupuk kimiawi yang masih diaplikasikan pada tanaman 

khususnya di NTT secara langsung berdampak pada penumpukan gas 

metana pada ozon dan berdampak pada pemanasan global kedepannya. 

Penekanan pada perhatian isu lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah 

sendiri telah membuat Indonesia sendiri secara langsung telah siap untuk 

                                                           
81 Badan Pusat Statistik Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional, diakses dalam 
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1516 pada Rabu 8 Maret 2017 08.59 WIB. 

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1516
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melaksanakan program mitigasi dan adaptasi sesuai dengan apa yang 

tercantum pada peraturan undang-undang lingkungan hidup. 

  Lebih daripada itu, pemerintah juga mengupayakan pelestarian 

yang dilakukan kedepannya juga tidak menghambat proses pembangunan 

yang telah direncanakan baik ditingkat nasional melalui RPJMN maupun 

ditingkat daerah pada RPJMD. Dengan melalui kerjasama internasional 

yang dilakukan oleh pihak nasional dengan UNDP tentu saja dapat 

memungkinkan tercapainya kerjasama lintas sektor yang dalam hal ini 

menekankan pada dua kepentingan langsung yaitu lingkungan dan ekonomi. 

 


