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BAB III 

Upaya UNDP Dalam Penanganan Isu Lingkungan dan Ekonomi 

Masyarakat NTT Melalui Biochar Project 

 

Bab ini akan penulis gunakan untuk menjelaskan latar belakang 

kerangka kerjasama, upaya UNDP, dan hasil kontribusi organisasi ini pada sektor 

ekonomi di provinsi NTT. Penulis juga menggunakan bab ketiga ini untuk 

menerangkan bagaimana penerapan biochar project dilaksanakan di provinsi NTT 

dan juga badan-badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Pada akhir 

bab, hasil dari penerapan biochar yang dilakukan di provinsi ini akan ditinjau 

hasilnya untuk dapat digunakan sebagai percontohan jika akan diadaptasi di 

berbagai provinsi di Indonesia yang juga memiliki kondisi lingkungan serupa 

dengan NTT dan menjadi solusi dari perubahan iklim. 

 

3.1  Skema Kerjasama 

UNFCCC merupakan hasil KTT Rio de Janeiro tahun 1992 yang 

menekankan pada upaya konservasi lingkungan dan juga menekankan pada 

peningkatan kesejahteraan. Negara-negara yang meratifikasi hasil tersebut, 

termasuk Indonesia, mulai bekerja sama untuk melakukan negosisasi kesepakatan 

berupa aturan untuk mengurangi level emisi GRK.  

Hal yang sama juga ditekankan pada amandemen UNFCCC pada tahun 

1997 yang bernama protokol Kyoto. Protokol tersebut berisikan persetujuan yang 
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mengatur negara-negara maju untuk menekan emisi GRK sebesar 5,2%, hal tersebut 

bertujuan untuk menjamin kebutuhan akan kehidupan bagi generasi masa kini dan 

masa yang akan datang. Dalam rangka pengurangan rata-rata GRK tesebut, 

ditetapkan target-target pengurangan nasional berdasarkan negara yang 

menghasilkan emisi terbesar.82 

Indonesia sendiri telah meratifikasi kedua konvensi tersebut dan secara 

langsung membuka peluang bagi pemerintah untuk dapat menarik lebih banyak 

kebutuhan dana khususnya dari negara-negara yang tergolong dalam Annex 1 dalam 

kovensi UNFCCC yang berisi mayoritas negara maju.  

Protokol Kyoto memiliki prinsip yang mengarusutamakan tanggung 

jawab bersama pada usaha mengenai perubahan iklim tetapi dalam 

melaksanakannya masing-masing negara tidak memiliki tanggungan yang sama. 

Untuk mengurangi tingkat emisi sesuai tujuan utama protokol ini, terdapat langkah-

langkah yang dapat digunakan dan sesuai dengan pasal 6, 12, dan 17. Langkah-

langkah tersebut adalah yang pertama joint implementation yaitu ketentuan yang 

memfasilitasi negara yang telah meratifikasi protokol Kyoto untuk mendapatkan 

emission reduction unit.83 

                                                           
82 United Nations Framwork Conference on Climate Change, A Summary of Kyoto Protocol, diakses 

dalam http://unfccc.int/kyoto_protocol/background/items/2879.php pada Kamis 20 April 2017 03.34 

WIB 
83 United Nations Framwork Conference on Climate Change, The Mechanism Under Kyoto Protocol, 

diakses dalam http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.php pada Kamis 20 April 2017 

08.26 WIB 

http://unfccc.int/kyoto_protocol/background/items/2879.php
http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.php
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Langkah kedua adalah emission trading yang merupakan ketentuan 

kompensasi hak emisi gas rumah kaca. Kompensasi disini diberikan oleh neagra-

negara maju yang tidak mampu menekan jumlah pengurangan emisi GRK sesuai 

dengan ketetapan yang disepakati. Negara-negara maju tersebut kemudian harus 

dibayarkan kepada negar ayang memiliki hutan besar seperti contohnya Brazil dan 

juga Indonesia.84 

Sedangkan langkah ketiga yaitu Clean Development Mechanism (CDM) 

yang memberi akses untuk negara-negara maju yang tergabung dalam Annex 1 

untuk selanjutnya mengimplementasikan pengurangan emisi di negara- 

berkembang.85 

Selain langkah di atas, terdapat juga ketentuan bantuan dan pendanaan 

yang diatur dalam pasal 7 yang berkenaan dengan fokus-fokus kegiatan seperti 

adaptasi, transfer teknologi, energi, transportasi, pertanian, dan kehutanan, serta 

kegiatan untuk membantu pihak negara berkembang. Berdasarkan fokus tersebut, 

Indonesia telah termasuk kedalam kriteria kegiatan adaptasi berdasarkan priroitas 

pemerintah yang tercantum dalam Second National Commnucations pada tahun 

2011.86  

                                                           
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 United 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  Rabu 19 April 

2017 23.40 WIB 

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/IDN/68398%20PRODOC%20SPARC.pdf
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Berkenaan dengan pendanaan dan bantuan upaya langkah adaptasi 

tersebut, UNDP yang menjadi salah satu penanggungjawab saluran dana 

internasional ke Indonesia bertugas untuk mengalirkan dana dan juga implementasi 

proyek sesuai kebutuhan prioritas nasional. UNDP sendiri telah bekerja di Indonesia 

dan terikat dengan perjanjian bantuan sebagaimana yang tertera dalam perjanjian 

dasar bantuan teknis pada 29 Oktober 1954, perjanjian pengaliran dana khusus pada 

17 Oktober 1960 dan juga perjanjian bantuan operasional pada 12 Juni 1969.87  

Adapun prioritas nasional yang menjadi fokus bantuan kerjasama 

UNDP pada penelitian ini selanjutnya akan penulis jelaskan di sub-bab berikutnya. 

 

3.2 Upaya UNDP Menangani Masalah di Provinsi NTT 

Semua lembaga PBB dalam memberikan bantuan kepada suatu negara, 

akan selalu berpedoman pada kebutuhan prioritas negara tersebut yang tertuang 

pada peraturan rencana jangka pendek, menengah, maupun panjang yang terkait dan 

juga pada kerangka kemitraan pembangunan atau UNPDF. Indonesia sendiri 

menciptakan pedoman rencana tersebut dan tertuang ke dalam suatu rancangan 

khusus yang diberi nama RPJMN untuk jangka menengah dan RPJPN untuk jangka 

panjangnya. Sedangkan dalam perumusan kerangka UNPDF, pemerintah dengan 

                                                           
87 Ibid. 
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resident coordinator PBB yang berada di Indonesia akan merundingkan kebutuhan 

kerjasama yang menjadi prioritas sesuai isi rancangan RPJMN.88 

Dalam draft RPJMN Indonesia pada tahun 2010-2014, terdapat sebelas 

prioritas utama yang harus dikedepankan pelaksanaannya. Kesebelas prioritas 

tersebut meliputi hal-hal reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, 

penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan 

usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, 

terdepan, dan pasca konflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.89 

Selain sebelas prioritas di atas, terdapat juga pengarusutamaan dan 

kebijakan lintas bidang yang ditekankan pada RPJMN tersebut. Pengarusutamaan 

ditekankan pada tiga bidang yaitu pembangunan berkelanjutan, tata kelola 

pemerintah yang baik, dan gender. Sedangkan kebijakan lintas bidang meliputi 

penanggulangan kemiskinan, perubahan iklim global, pembangunan kelautan 

berdimensi kepulauan, dan perlindungan anak. RPJMN digunakan sebagai pedoman 

dan bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan 

daerahnya masing-masing sesuai tujuan.90  

                                                           
88 United Nations, UNPDF 2011-2015 Indonesia, diakses dalam http://www.unfpa.org/undaf-indonesia-

2011-2015 pada Rabu 12 APril 2017 09.13 WIB. 
89 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2010-2014, diakses dalam http://bappenas.go.id/files/rpjmn/RPJMN%202010-2014.pdf pada 

Rabu 12 April 2017 09.29 WIB 
90 Ibid. 

http://www.unfpa.org/undaf-indonesia-2011-2015
http://www.unfpa.org/undaf-indonesia-2011-2015
http://bappenas.go.id/files/rpjmn/RPJMN%202010-2014.pdf
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Mendukung rencana jangka menengah tersebut, UNPDF selanjutnya 

mencanangkan tiga sasaran kerjasama dengan lima tujuan hasil secara keseluruhan. 

Keseluruhan dari rancangan UNPDF tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan ekuitas untuk dapat mengakses manfaat, layanan, 

meningkatkan peluang ekonomi, dan mata pencaharian yang layak 

dan produktif. 

Tujuan hasil: 

a. Pelayanan sosial: masyarakat miskin dan paling rentan lebih 

mampu mengakses kualitas pelayanan sosial dan 

perlindungan. 

b. Mata pencaharian: masyarakat miskin dan paling rentan 

dapat lebih terbantukan dalam mendapatkan pekerjaan yang 

layak yang produktif dan berkelanjutan. 

2. Mempromosikan partisipasi dan melindungi hak-hak masyarakat 

miskin dan rentan. 

Tujuan Hasil: 

a. Kepemerintahan: masyarakat miskin dan rentan terlindungi 

hak-haknya dan dapat berpartisipasi penuh dalam proses 

demokrasi. 

3. Memperkuat ketahanan nasional dan daerah akan perubahan iklim 

dan ancaman bencana. 

Tujuan hasil: 



59 

 

a. Ketahanan: memperkuat ketahanan nasional akan bencana 

dan krisis pada tahun 2015. 

b. Perubahan iklim dan lingkungan: memperkuat langkah 

adaptasi dan mitigasi serta menekankan langkah-langkah 

kelestarian lingkungan yang ditargetkan pada provinsi, 

sektor, dan masyarakat yang paling rentan.91 

 

Selanjutnya, dalam merespon hasil rancangan RPJMN dan UNPDF di atas, 

lemabaga PBB termasuk di dalamnya UNDP akan berusaha untuk memberikan 

bantuan kerjasama dengan memperhatikan prioritas-prioritas yang ada dan bersifat 

lintas bidang sehingga dapat mencakup beberapa poin sekaligus. Berkaitan dengan 

penelitian ini, biochar project yang dicanangkan oleh UNDP akan langsung 

memiliki keterkaitan dengan tujuan UNPDF poin ketiga tentang ketahanan nasional 

tujuan hasil nomor dua tentang perubahan iklim dan lingkungan, dan juga terkait 

dengan poin pertama tentang peningkatan ekuitas tujuan hasil kedua tentang mata 

pencaharian dan kehidupan yang berkelanjutan.92 

Provinsi NTT yang merupakan salah satu provinsi dengan tingkat 

kemiskinan cukup tinggi dan kerentanannya akan resiko perubahan iklim telah 

                                                           
91 Loc. Cit., United Nations. 
92 United Nations Development programme, Project Document Country: Indonesia 2011-2015, diakses 

dalam https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/IDN/68398%20PRODOC%20SPARC.pdf pada rabu 

12 April 2017 10.20 WIB. 

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/IDN/68398%20PRODOC%20SPARC.pdf
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menjadi prioritas utama bantuan ini.93 Hal tersebut juga dapat dijelaskan 

berdasarkan beberapa fakta yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, dan 

juga isi rancangan RPJMD NTT 2010-2014 yang memprioritaskan pada isu-isu 

yang terkait dengan pengentasan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi, 

memperkuat manajemen sumber daya alam, meningkatkan keamanan pangan dan 

air, dan peningkatan produktifitas pertanian.94 

Dalam pelaksanaan kerjasama ini UNDP akan menjalin kemitraan di 

tingkat nasional dengan Bappenas dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) yang berada di wilayah sasaran untuk dapat bersama membangun 

fasilitas pengembangan ekonomi lokal yang kemudian akan berfungsi sebagai pusat 

sumber daya teknis yang memfasilitasi koordinasi antara pemerintah dan pemangku 

kepentingan lainnya termasuk LSM, perguruan tinggi, dan sektor swasta.95  

Tabel 3.2: Susunan kerangka biochar project 

                                                           
93 Ibid. 
94 Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Timur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

provinsi Nusa Tenggara Timur, diakses dalam 

https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/PERDA_NO_17_2008.pdf pada Ahad 

16 April 2017 10.31 WIB. 
95 United Nations Development Programme, Country Program Action Plan (CPAP) 2011-2015, diakses 

dalam www.id.undp.org/content/dam/indonesia/.../CPAP%202011-2015.pdf pada Rabu 25 Januari 

2017 23.57 WIB. 

https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/PERDA_NO_17_2008.pdf
http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/.../CPAP%202011-2015.pdf
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Selain itu, fasilitas ini akan memberikan bantuan teknis dalam 

perencanaan dan implementasi pembangunan ekonomi lokal, promosi investasi, 

serta mobilisasi sumber daya strategis.96 Dalam perencanaan dan pelaksanaan  

proyek tersebut, Bappenas ditunjuk sebagai mitra pelaksana demi mewujudkan 

sistem kepemerintahan yang bersifat transparansi, harmonis, serta memiliki sistem 

pemerintahan yang efektif guna menunjang pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Selanjutnya mitra pelaksana akan menuntaskan proyek atas nama 

                                                           
96 Ibid. 
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pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan 

mengerjakan proyek-proyek UNDP CP sesuai rancangan pelaksanaan. 97 

Untuk menunjang tujuan ini, Bappenas selanjutnya menunjuk dewan 

pelaksana proyek yang terdiri dari dua komite, yaitu komite pengarah nasional 

yang terdiri dari senior manajer dari UNDP, eselon 1 dari Bappenas, Kemendagri, 

Kementrian Keuangan, Menpan, dan Gubernur dari setiap provinsi yang 

berpartisipasi. Sedangkan komite kedua ialah komite teknis yang terdiri dari ketua 

tim pemerintahan demokratis satuan UNDP, direktur otonomi daerah dari 

Bappenas yang selanjutnya ditunjuk menjadi direktur proyek nasional, serta eselon 

2 dari Kemendagri juga Bappenas. Selanjutnya untuk mendukung tugas Bappenas 

sebagai direktur proyek nasional, mitra pelaksana menunjuk manajer proyek, 

penasihat teknis senior, koordinator sektor, dan managemen proyek pendukung 

untuk bergabung kedalam Unit Management Proyek.98 

Sedangkan di tingkat provinsi yang berpartisipasi sendiri, mitra 

pelaksana akan mendirikan komite teknis provinsi yang mana anggotanya akan 

dipilih langsung oleh gubernur provinsi yang berkaitan. Tugas dari komite teknis 

provinsi ini ialah mengkoordinasikan lembaga-lembaga provinsi yang terkait dan 

berurusan dengan komponen proyek yang berjalan di provinsi tersebut. Selain itu, 

komite teknis ini akan bertanggung jawab pada integritas dan akuntabilitas 

                                                           
97United Nations Development Programme, Project Management Implementation Guideline, diakses 

dalam http://www.undp.org/content/dam/indonesia/docs/PMIG-english-final-14-October-2009.pdf 

pada Ahad 22 Januari 12.15 WIB. 
98Ibid. 

http://www.undp.org/content/dam/indonesia/docs/PMIG-english-final-14-October-2009.pdf
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keuangan yang dihibahkan kepada provinsi terkait untuk mendukung 

kelangsungan proyek yang ditetapkan.99 

Dalam pelaksanaan proyek dibidang lingkungan, UNDP CP 

berkonsentrasi pada beberapa provinsi dengan tingkat resiko terhadap penurunan 

ekonomi terparah seperti NTT. Bantuan yang diberikan oleh UNDP kepada 

provinsi ini dilaksanakan dengan pengadaan pembangunan manusia dalam 

pemberdayaan lingkungan yang dapat berkontribusi pada upaya mitigasi dan 

adaptasi perubahan iklim sekaligus meningkatkan hasil pertanian melalui biochar 

project. 

Pelaksanaan proyek yang dilaksanakan di provinsi NTT merupakan 

hasil kemitraan UNDP dengan beberapa organisasi internasional yaitu Norwegian 

Geotechnical Institute (NGI), dan Norwegian University of Life Sciences (NMBU) 

sebagai penerapan teknologi, pemerintah Indonesia melalui Kementrian pertanian 

yang diwakilkan oleh Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian 

(BBSDLP), maupun sektor perbankan yang bertugas untuk menyalurkan dana dari 

UNDP Targeted Resource Allocation from Core Funds (UNDP-TRAC) kepada 

pihak yang membutuhkan selama berlangsungnya program ini.100 Adapun untuk 

                                                           
99Ibid. 
100United Nations Development Programme Indonesia, UNDP Annual Report 2012-2013, Diakses 

dalam http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/AR2013/AR%20UNDP%202012-

2013_high-res.pdf?download pada Ahad 26 Februari 2017 23.37 WIB. 

http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/AR2013/AR%20UNDP%202012-2013_high-res.pdf?download
http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/AR2013/AR%20UNDP%202012-2013_high-res.pdf?download
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pengadaan biochar project di NTT ini, dana yang diberikan oleh UNDP-TRAC 

kepada pemerintah Indonesia ialah sebesar 172.460 Dollar Amerika Serikat.101 

 Dengan bantuan teknologi dari NGI, NMBU, dan pendanaan dari 

UNDP-TRAC, biochar project memperkenalkan teknologi pupuk alami kepada 

petani lokal di kedua provinsi tersebut yang masih melaksanakan kegiatan 

bercocok-tanam dengan cara tradisional dan memakai pupuk kimiawi untuk 

mendukung kegiatannya. Pelaksanaan biochar project dilaksanakan selama tiga 

tahun terhitung dari tahun 2011 hingga tahun 2013, dan selalu diselingi laporan 

tahunan atas uji coba dan evaluasi penerapan lapangan.  

  

3.3 Dampak Dari Upaya UNDP 

Pengenalan biochar dan cara pembuatannya telah secara langsung 

memberdayakan masyarakat dan memperbaiki mata pencaharian sehari-hari 

mereka. Dengan penyebaran arang hayati kedalam lahan pertanian dan 

perkebunan seperti yang diterapkan di NTT, hasil uji coba pada tahun kedua 

pelaksanaan proyek ini menunjukkan bahwa para petani dapat menghasilkan 

lebih banyak jagung pada saat panen tiba, selain itu mereka juga memiliki musim 

tanam yang lebih lama meskipun pada musim kemarau sekalipun.102 Dengan 

                                                           
101 United Nations Development Programme, Strengthening Indonesia Mitigation and Adaptation 

Strategy to Climate Change,  diakses dalam 

https://info.undp.org/.../00061932_PIP%20SIMAS%20CC%20-%2061932_050711.pdf pada Kamis 26 

Januari 2017 01.36 WIB. 
102Ibid. 

https://info.undp.org/.../00061932_PIP%20SIMAS%20CC%20-%2061932_050711.pdf
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fakta lapangan yang terjadi pada tahun 2012, para petani tidak lagi harus 

membuka lahan pertanian dengan cara tradisional seperti tebas-bakar seperti 

yang selama ini mereka lakukan.103 

Para wanita di NTT sangat terbantukan dengan teknologi biochar ini 

sebagai pengganti bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan 

pengaplikasian biochar ke dalam kompor khusus berbahan tanah liat, para wanita 

telah dapat memasak di dapur rumah mereka masing-masing tanpa harus mencari 

bahan bakar berupa kayu atau membeli bahan bakar gas. Khusus untuk keperluan 

rumah tangga seperti contohnya memasak, biochar yang telah selesai dibakar 

selanjutnya dicetak dengan mesin pencetak manual sehingga menyerupai briket. 

Selain dimanfaatkan sebagai bahan pembenah tanah dan urusan rumah tangga, 

biochar menjadi salah satu barang yang diperjualbelikan di NTT sejak 

keberhasilannya membuat para masyarakat senang. Para wanita dengan bekal 

oven baja dan pencetak briket yang dihibahkan oleh UNDP membuat briket 

biochar untuk kemudian dijual dengan cara dititipkan di toko sekitar. 

Pendapatan per kapita yang dimiliki oleh NTT pada kurun waktu 2011-

2012 dan 2012-2013 pada saat aplikasi biochar project meningkat cukup bagus 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (lihat tabel 3.1). begitu juga dengan 

PDRB yang dihasilkan oleh provinsi NTT meningkat ukup drastis. Meskipun 

                                                           
103United Nations Development Programme, Biochar Fact Sheet, diakses dalam 

http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/docs/envi/project/Biochar%20-

%20Results%20Sheet.pdf?download pada Kamis 26 Januari 2017 03.31 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
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masih tetap terpaut sangat jauh apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, 

tetapi kemajuan yang dimiliki NTT selama pengadaan biochar project cukup 

baik. 

Tabel 3.1: Perbandingan PDRB-PDB NTT dan Nasional.104 

Tahun 

Nusa Tenggara timur Nasional 

PDRB Per 

Kapita (Rp) 

Pendapatan 

per Kapita 

(Rp) 

PDB Per 

Kapita (Rp) 

Pendapatan 

per Kapita 

(Rp) 

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 24.658.691 

2012 7.236.099 6.715.574 35.105.215 26.257.004 

2013 8.168.207 7.569.168 38.365.914 28.890.818 

Penurunan jumlah penduduk yang tinggal di bawah garis kemiskinan 

juga menurun cukup signifikan pada periode biochar project dilaksanakan (lihat 

tabel 3.2). pada tahun 2012-2013 angka presentase penurunan jumlah penduduk 

miskin mengalami kemajuan. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, angka 

penurunan yang terjadi pada periode tersebut bahkan hingga dua kali lipat dari 

penurunan nasional. Selain secara presentase, jumlah penduduk miskin juga 

berkurang sangat signifikan pada periode tahun tersebut. 

Tabel 3.2: Garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin.105 

Tahun 
Nusa Tenggara Timur Nasional 

                                                           
104 Badan Pusat Statistik, Pendapatan Nasional Indonesia Tahun 2011-2015, diakses dalam 

https://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Pendapatan-Nasional-Indonesia-Tahun-2011-2015--.pdf 

pada Ahad 16 April 2017 11.30 WIB 
105 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 Ahad 16 April 2017 

11.41 WIB 

https://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Pendapatan-Nasional-Indonesia-Tahun-2011-2015--.pdf
https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489
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Garis Kemiskinan 

(Rp) 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

(JPM) 

JPM 

% 

Garis 

Kemiskina

n (Rp) 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

(JPM) 

JPM 

% 

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 

2012 211.786 1.012.500 20.88 248.707 29.132.400 11.96 

2013 222.507 1.000.300 20.41 259.520 28.594.600 11.66 

  

 

Hasil kurang memuaskan terdapat pada perbandingan koefisien gini 

selama periode 2011-2013 (lihat tabel 3.3). hal tersebut dapat dilihat dari tidak 

adanya penurunan pada tahun 2011-2012 dimana rata-rata rasio gini yang terdapat 

pada provinsi NTT tetap bertahan pada angka 0.36, sedangkan pada periode 

selanjutnya angka tersebut turun sebesar 0.1%. hal yang sama juga terjadi pada 

rata-rata koefisien gini secara nasional yang tidak turun sama-sekali bahkan pada 

periode 2012-2013 dimana terjadi penurunan pada provinsi NTT. 

Tabel 3.3: perbandingan koefisien gini.106 

Perbandingan 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

Nusa Tengara Timur 0,36 0,38 0,36 0,36 0,35 

Nasional 0,37 0,38 0,41 0,41 0,41 

 

Adapun komponen-komponen yang membentuk HDI di provinsi NTT 

apabila lebih dirincikan akan memunculkan hasil seperti yang tertera di dalam 

                                                           
106 Badan pusat Statistik, Gini Ratio menurut Provinsi Tahun 2011-2016, diakses dalam 

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116 pada Ahad 16 April 2017 11.52 WIB 

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116
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tabel di bawah (tabel 3.4). Komponen angka harapan hidup mengalami 

kenaikan yang tetap sebesar 0.2% sejak tahun 2010 hingga 2013. Hasil ini 

masih belum cukup untuk mengalahkan hasil kenaikan yang terjadi antara tahun 

2007-2008 dan 2008-2009 yang mengalami kenaikan hingga 0.3%.  

Tabel 3.4: Perbandingan HDI dan Komponen.107 

Tahun  

Angka 

Harapan 

Hidup 

Rata-

rata 

Lama 

Sekolah 

Angka 

Melek 

Huruf 

Pengeluaran 

Riil (Ribu 

Rp/thn) 

HDI 

NTT 

HDI 

Nasional 

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 

2012 68 7.1 89.23 610.3 68.28 68 

2013 68 7.2 90.34 612.9 68.77 68 

 

Adapun untuk rata-rata lama sekolah juga tidak jauh berbeda dengan 

angka harapan hidup sebelumnya. Bahkan tercatat tidak ada kenaikan sama 

sekali antara tahun 2011-2012. Hal ini masih belum mengalahkan kenaikan 

rata-rata yang terjadi antara tahun 2009-2010 yaitu 0.4%. Sedangkan angka 

melek huruf berangsur membaik dan meningkat berbeda dengan kedua 

komponen sebelumnya yang telah penulis jelaskan. Kenaikan paling siginifikan 

dalam komponen ini terjadi pada tahun 2012-2013 sebesar 1.11%. Hasil ini 

                                                           
107 Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2013, Indeks Pembangunan Manusia Nusa 

Tenggara Timur 2013, Kupang: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Hal: 13. 
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merupakan kenaikan tertinggi sejak tahun 2006 setelah sebelumnya kenaikan 

tertinggi terjadi pada periode 2006-2007 sebesar 0.75%. Sedangkan untuk rata-

rata pengeluaran yang dilakukan dalam setahun, hasil menunjukkan bahwa 

terjadi penurunan sejak tahun 2010 hingga tahun 2013. Pengeluaran terbesar 

terjadi kenaikan signifikan pada periode 2007-2008 dengan perbedaan 

mencapai Rp 5.600 pertahun. 

Hal tersebut di atas membuat rata-rata HDI yang dimiliki oleh provinsi 

NTT masih belum berpindah tempat sejak sebelum periode biochar project 

dilaksanakan. Meski terus meningkat dari tahun ketahun, tetapi hasil 

peningkatan yang ada masih terlalu kecil untuk membuat provinsi ini naik 

peringkat dalam rata-rata HDI bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di 

Indonesia. Peningkatan yang paling baik terjadi pada tahun 2011-2012 dimana 

peningkatan rata-rata yang tercatat memiliki kenaikan sebesar 0.71% pada 

periode tersebut. Hasil pada tahun itu merupakan kenaikan rata-rata 

pembangunan terbaik setelah tahun 2007-2008 yang mengalami kenaikan 

sebesar 0.79%.108 

Hasil positif lain yang penulis dapatkan dari hasil penelitian adalah 

adanya peningkatan jumlah panen pada beberapa komoditas seperti padi dan 

jagung (lihat tabel 3.5). Peningkatan tersebut juga meliputi luas panen dan rata-

108 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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rata produksi yang mengalami perkembangan cukup bagus jika dibandingkan 

tahun-tahun sebelumnya. 

Tabel 3.5: Hasil Jumlah Panen Padi NTT109 

Tahun 

Luas Panen 
Rata-Rata 

Produksi 
Produksi (Ton) 

hektar 

Perke

mban

gan 

(%) 

kw/ha 

Perke

mbang

an (%) 

GKG 

Perke

mbang

an (%) 

2006 173.208 6.56 29.55 4.2 511.910 11.04 

2007 166.753 -3.73 30.32 2.61 505.628 -1.23 

2008 187.907 12.68 30.75 1.41 577.896 14.29 

2009 194.219 3.3 31.27 39.7 607.359 5.09 

2010 174.674 -10.06 31.8 1.69 555.493 -8.53 

2011 195.201 11.75 30.3 -4.72 591.370 6.46 

2012 200.094 2.5 34.91 15.21 698.566 18.12 

2013 222.469 11.18 32.8 -6.04 729.667 4.45 

 

Sebelum penerapan biochar project di NTT, produksi tertinggi dari 

panen padi ialah pada periode musim tanam tahun 2008 dimana para petani 

mengalami kenaikan hasil panen hingga 72.268 ton padi dari tahun sebelumnya. 

Periode di tahun berikutnya tetap mengalami kenaikan tetapi tidak sebesar 

panen pada periode 2008. Hasil panen padi sempat menurun pada tahun 2007 

dan 2010 yang tercatat hingga mencapai angka -8.53 dimana sebab utama dari 

penurunan hasil panen tersebut ialah curah hujan yang lebih sebentar daripada 

                                                           
109 Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggar Timur, Statistik Pertanian Provinsi Nusa Tenggara 

Timur 2014, diakses dalam http://ntt.bps.go.id/backend1812/pdf_publikasi/Statistik-Pertanian-Nusa-

Tenggara-Timur-2014.pdf pada Rabu 8 Maret 2017 08.43 WIB. 

http://ntt.bps.go.id/backend1812/pdf_publikasi/Statistik-Pertanian-Nusa-Tenggara-Timur-2014.pdf
http://ntt.bps.go.id/backend1812/pdf_publikasi/Statistik-Pertanian-Nusa-Tenggara-Timur-2014.pdf
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yang diduga. Pada bab kedua sebelumnya, penulis telah menjelaskan puso yang 

terjadi pada tahun 2010 yang hingga mengakibatkan kekurangan jumlah beras 

minimal untuk konsumsi masyarakat NTT. 

Pada periode tanam tahun 2012, para petani NTT kembali mengalami 

kenaikan hasil panen sebesar 18.12% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka 

ini melebihi panen besar yang pernah terjadi di tahun 2008 di atas. Meskipun 

hasil panen pada tahun 2013 sempat meningkat tidak terlalu tinggi, tetapi di 

musim tanam 2014 para petani NTT kembali mendapatkan peningkatan pada 

jumlah hasil panen tanaman padi yang mereka miliki.  

Adapun hasil panen tanaman jagung sebelum dan setelah penerapan 

biochar project ialah sebagai berikut ini. 

Tabel 3.6: Hasil Jumlah Panen Jagung NTT110 

Tah

un 

Luas Panen 
Rata-Rata 

Produksi 
Produksi (Ton) 

hektar 

Perke

mbang

an (%) 

kw/ha 

Perke

mbang

an (%) 

Pipilan 

Kering 

Perke

mban

gan 

(%) 

2006 252.41 5.35 23.1 0.17 582.964 5.53 

2007 217.478 -13.84 23.65 2.38 514.360 -11.77 

2008 270.717 24.48 24.86 5.12 673.112 30.86 

2009 250.536 -7.45 25.5 2.57 638.899 -5.08 

2010 244.583 -2.37 26.72 4.78 653.620 2.3 

2011 246.493 0.94 21.25 -20.47 524.638 -19.73 

                                                           
110 Ibid. 
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2012 245.323 -0.63 25.66 20.75 629.386 19.65 

2013 270.394 10.22 26.17 1.99 707.643 12.43 

 

Tidak jauh berbeda dengan hasil panen tanaman padi yang telah penulis 

paparkan sebelumnya. Panen besar juga terjadi pada tanaman jagung pada 

tahun 2008. Hanya saja, hasil panen tanaman jagung pada periode tanaman 

tersebut lebih banyak dibandingkan dengan hasil panen tanaman padi. Hal 

tersebut dikarenakan karena para petani lebih mengandalkan tanaman jagung 

dibandingkan padi sebab ketahanannya akan kemarau. Selanjutnya yang 

membedakan ialah, pada saat puso besar tahun 2010 tanaman jagung tetap 

dapat mengalami kenaikan hasil panen meskipun hanya pada angka 2.3% saja. 

Gagal panen besar yang terjadi pada komoditas ini terjadi pada tahun 

berikutnya dimana para petani mengalami gagal panen hingga angka -19.73%. 

Periode tanam jagung pada 2012 mengalami kenaikan sebesar 19.65%, 

dimana dengan hasil panen tersebut para petani dapat hampir menutupi 

kerugian yang diakibatkan pada musim tanam sebelumnya. Begitu juga pada 

periode tanam ditahun 2013, para petani kembali mengalami peningkatan 

cukup besar meskipun tidak seperti peningkatan yang terjadi ditahun 2012. 

Upaya yang dilakukan oleh UNDP untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat lokal di provinsi ini melalui penggunaan biochar project dapat 

penulis simpulkan cukup berhasil. Hal tersebut terbukti dengan adanya 

peningkatan hasil panen dalam kurun waktu pelaksanaan program ini. Selain 
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itu, para warga sekitar yang mendapatkan bantuan dari program ini merasa 

senang dengan beberapa keunggulan yang terdapat dari pupuk arang hayati ini 

jika dibandingkan dengan pupuk kimiawi yang biasanya mereka gunakan.  

Biochar project yang dibuat dengan tujuan sebagai langkah adaptasi 

perubahan iklim telah dapat membuktikan kualitasnya sebagai pupuk yang 

adaptif terhadap dampak perubahan iklim dan secara langsung membantu 

masalah ekonomi masyarakat setempat yang bermata pencaharian sebagai 

petani. Dengan terbuktinya biochar sebagai pupuk alternatif yang dapat 

digunakan petani, mereka dapat menyisakan uang hasil pendapatan dari usaha 

bercocok tanam untuk dapat digunakan pada sektor lainnya yaitu pendidikan 

dan kesehatan.  

Melalui terlaksananya kerjasama ini, pemerintah Indonesia dapat 

sedikit terbantukan dalam usahanya untuk menurunkan angka emisi GRK yang 

menjadi salah satu penyebab perubahan iklim. Dengan menggunakan pupuk 

organik seperti biochar para petani dapat berkontribusi untuk mengurangi 

jumlah emisi yang dihasilkan dibandingkan dengan menggunakan pupuk 

kimiawi. Selain itu, manfaat biochar yang dapat menjaga kesuburan tanah 

bahkan pada musim kemarau sekalipun dapat menjadi langkah awal bagi para 

petani agar tidak membuka hutan dengan tujuan mencari lahan subur yang baru. 

Upaya kerjasama yang dilakukan antara pihak Indonesia dengan UNDP 

dapat menjadi permulaan yang bagus untuk Indonesia sebagai langkah awal 

adaptasi perubahan iklim. Dengan adanya teknologi pupuk ramah lingkungan 
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seperti biochar, maka pemerintah Indonesia dapat lebih memfokuskan rencana 

selanjutnya pada upaya pelestarian lingkungan yang ada di provinsi NTT. 

Dengan diterapkannya biochar para petani secara tidak langsung telah 

berkontribusi pada pengurangan emisi GRK yang dihasilkan dari pupuk 

kimiawi dan secara langsung memberikan dampak keuntungan dengan 

menggunakan limbah biomasa sebagai bahan pembuatan pupuk. 

 


