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SERI STUDI KASUS EQUATOR INITIATIVE - UNDP
Berbagai komunitas pribumi dan adat di seluruh dunia saat ini sedang menggalakkan aneka solusi pembangunan
berkelanjutan inovatif yang bisa jalan bagi masyarakat dan alam. Sejumlah kecil publikasi atau studi kasus memberitakan kisah
lengkap bagiamana berbagai inisiatif ini berkembang, sejauh mana jangkauan dampaknya, dan bagaimana perubahannya
dalam perjalanan waktu. Namun masih lebih sedikit lagi yang dilakukan untuk memberitakan aneka kisah ini dengan para
praktisi komunitas itu sendiri yang menjadi pencerita kisahnya.
Untuk menandai ulang tahunnya yang ke – 10, Equator Initiative berusaha membidik celah ini. Studi kasus berikut ini
merupakan salah satu kisah yang terangkum dalam seri yang terus berkembang tentang bagaimana seluk-beluk para
pemenang Equator Prize – berbagai praktik terbaik dalam konservasi lingkungan berbasis komunitas dan penghidupan
berkelanjutan yang telah ditelaah secara kritis dan dikaji oleh teman-teman. Aneka kasus ini dimaksudkan agar dapat
memberi inspirasi bagi dialog kebijakan yang diperlukan untuk menakar keberhasilan lokal, untuk memperbaiki basis
pengetahuan global atas lingkungan setempat dan berbagai solusi pembangunan, dan untuk menjadi model agar bisa
ditiru. Studi-studi kasus ini dapat ditinjau dan dipahami dengan paling baik bila disertai rujukan ke ‘The Power of Local Action:
Lessons from 10 Years of the Equator Prize’, sebuah kompendium dari berbagai pelajaran yang telah diserap serta pedoman
kebijakan yang ditarik dari materi kasus.
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RANGKUMAN PROJEK

BEBERAPA FAKTA PENTING

Dengan bekerja bersama 40 desa di kabupaten Timor
Tengah Utara, Yayasan Mitra Tani Mandiri bertujuan untuk
mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan
dalam rangka meningkatkan produktivitas dan memberikan
alternatif sumber penghasilan, dengan tujuan untuk
membantu masyarakat mengembangkan kemandirian
ekonomi.
Sebuah langkah pertanian dan pemasaran yang adil dan
berkelanjutan dengan cara memberikan pilihan pemasaran
kolektif bagi petani setempat. Metode pemasaran dengan
menjual barang-barang secara bersama-sama dan
bukan secara individu, metode pemasaran kolektif ini
memungkinkan desa untuk meningkatkan posisi tawar
mereka dan meningkatkan pendapatan mereka. Tanaman
buah dan tanaman keras (kayu) juga ditanam untuk
membangun kembali keanekaragaman hayati lokal dan
menawarkan alternatif untuk penghijauan. Pendapatan
rumah tangga rata-rata telah meningkat lebih dari 30
persen.

PEMENANG EQUATOR PRIZE: 2010
DIDIRIKAN: 1996
LOKASI: Provinsi Nusa Tenggara Timur
PENERIMA: Kabupaten Timor Tengah Utara
KEANEKARAGAMAN HAYATI: Pengenalan pada pohon langka
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Latar Belakang dan Konteks

Pada tahun 1996, tujuh lulusan perguruan tinggi di Indonesia
bidang pertanian secara antusias membentuk Yayasan untuk
Kemitraan dengan Petani (Yayasan Mitra Tani Mandiri, atau YMTM)
di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), di Provinsi Nusa Tenggara
Timur. Tujuan utama para lulusan ini adalah untuk mengembangkan
kegiatan pertanian, kehutanan dan sistem peternakan berkelanjutan
di masyarakat pedesaan dalam satu kabupaten, dengan harapan
dapat meningkatkan produktivitas, memberikan alternatif sumber
pendapatan dan memperluas kapasitas penduduk setempat
dalam bidang pembangunan ekonomi. Sejak itu, lebih dari 15.000
petani telah mendapat manfaat dari pelatihan yang diadakan oleh
YMTM seperti tehnik konservasi lahan dan air yang berkelanjutan
dan budidaya tanaman pangan, tanaman tahunan dan jangka
panjang. Saat ini, YMTM telah berhasil mengubah penduduk
setempat (kira-kira 2,630 hektar lahan pertanian dataran tinggi)
untuk meninggalkan tehnik “ladang berpindah”menjadi teknik
ladang menetap dan berkelanjutan. YMTM juga mendukung
penanaman 6,5 juta pohon buah-buahan dan kayu, serta kacangkacangan dan tanaman perkebunan, serta membantu melestarikan
keanekaragaman hayati dengan cara memperkenalkan kembali
berbagai sumber pendapatan bagi petani kecil.

Berkembang untuk memenuhi kebutuhan pertanian lokal
Timor Tengah Utara terletak di pulau Timor di kepulauan Indonesia.
Kabupaten ini terletak di antara Laut Cina Selatan dan Samudera
Hindia. Kabupaten ini merupakan daerah pegunungan dan sedikit
kering, dengan curah hujan rata-rata antara 1.000 dan 1.500
milimeter per tahun. Curah hujan terjadi 3-4 bulan dalam satu
tahun, dan variabilitas antar musim cukup tinggi. Konsekuensi dari
variabilitas ini membuat petani cukup sulit mempertahankan
pasokan pangan sepanjang tahun bahkan kadangkala kekurangan
pangan di akhir musim kemarau dan pada awal musim hujan
berikutnya (Oktober sampai Februari).
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Pada pertengahan tahun 1990 an, anggota pendiri YMTM melakukan
survei terhadap mata pencaharian dan pengelolaan pertanian di
kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam survei ini terungkap bahwa
angka kemiskinan cukup tinggi. Pertanian merupakan pekerjaan
utama penduduk yang masih melakukan praktek ladang berpindah
dan tehnik “tebas-bakar” yang melibatkan saprodi dan teknologi
yang minim. Praktek ini menyebabkan degradasi lahan dan air
dan menyebabkan pendangkalan parit dan erosi serta hasil panen
yang jauh lebih rendah dari tahun ke tahun. Kepedulian terhadap
lingkungan dan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup
desa-desa di kabupaten memacu tujuh pelopor YMTM untuk secara
sukarela mulai bekerja pada tahun 1993, membantu petani di
Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menerapkan system wanatani
(agroforestry) yang berkelanjutan dengan memprioritaskan
pengembangan sistem pertanian terpadu yang berkelanjutan yang
mencakup tanaman pangan, tanaman tahunan, tanaman jangka
panjang dan ternak.

Perluasan program melalui dukungan kemitraan
Selama tiga tahun YMTM bekerja dengan petani tanpa dukungan
pendanaan dari luar. Namum setelah pembentukan YMTM
sebagai yayasan resmi pada tahun 1996 itu YMTM mulai menerima
dana, awalnya dari World Neighbors Indonesia dan kantor LSM
Vredeseilanden dari Belanda di Indonesia. Dukungan diberikan dari
tahun 1997-2000 untuk lima desa dan melibatkan 297 rumah tangga.
Antara tahun 2000 dan 2006, dukungan diberikan oleh Catholic
Relief Services dan Caritas Australia untuk memperluas wilayah
kerja menjadi 22 desa dengan jumlah penerima manfaat 2.695
rumah tangga. Program Bantuan Luar Negeri Pemerintah Australia
(AusAID) mulai mendukung kegiatan YMTM pada tahun 2007
untuk melaksanakan kegiatan ‘Pengembangan Sistem Pertanian
Berkelanjutan dan Pemasaran yang Adil’ di 40 desa yang melibatkan
lebih dari 5.000 rumah tangga, yang bertujuan untuk mengurangi
kemiskinan melalui pemasaran bersama dan konservasi lahan dan air.

Visi, misi dan prinsip-prinsip pelaksanaan

pemimpin desa dan menciptakan posisi kepemimpinan baru dalam
kelompok tani. Sampai saat ini, lebih dari 340 kelompok tani telah
terbentuk, meliputi lebih dari 5.300 rumah tangga. Pada tahun 2009,
enam dari empat puluh desa di kabupaten Timor Tengah Utara yang
dibina YMTM telah menjadi mandiri, dengan delapan dalam proses
penyapihan.

Visi YMTM adalah untuk memberdayakan para petani di desa-desa
terpinggirkan agar terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat,
serta untuk mendorong kesetaraan partisipasi, pengambilan
keputusan dan kepemimpinan antara perempuan dan laki-laki, serta
untuk mengembangkan kelembagaan petani mandiri yang dibentuk
secara afinitas dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal ini, prinsip
dasar yayasan adalah penguatan masyarakat dan kelembagaan
mereka, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan,
pengembangan ekonomi pedesaan, pengembangan jejaring
yang multi stakeholder dan menyediakan kesempatan mengikuti
pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.

Dengan bantuan dari YMTM, kelompok tani telah membentuk
asosiasi petani. Saat ini, ada lima asosiasi petani yang ada di seluruh
40 desa sasaran YMTM, yang aktif berpartisipasi, dan memang telah
berkembang secara independen. Ada usulan untuk menyertakan
20 desa yang tidak terlibat dengan YMTM. Asosiasi ini telah mampu
untuk melakukan kegiatan bersama secara teratur seperti forum,
pertemuan dengan para pemimpin agama, pemerintah dan
masyarakat adat. Dialog antar kelompok telah menghasilkan
penguatan kelembagaan masyarakat untuk melestarikan daerah
sekitar Gunung Mutis, sebuah landmark bersejarah penting dalam
sistem kepercayaan tradisional setempat.

Kegiatan ini telah dirancang untuk menguntungkan masyarakat
desa yang sangat terpinggirkan. Kebanyakan warga desa di
kabupaten TTU bergantung pada pertanian subsisten. Mereka
sedikit berinteraksi dengan penerimaan tunai yang lebih luas
karena kurangnya prasarana. YMTM berfokus pada peningkatan
ketahanan pangan setempat dengan memperkenalkan beragam
bentuk kegiatan peningkatan pendapatan yang berkelanjutan,
dan mengembangkan kemandirian berorganisasi bagi petani.
YMTM juga berusaha untuk mempengaruhi perubahan kebijakan
pemerintah daerah untuk lebih mengakomodasi kepentingan
petani. Karena program yang dikembangkan oleh YMTM berfokus
pada pertanian berkelanjutan, melalui upaya untuk meningkatkan
pendapatan daerah dengan mematuhi pendekatan yang ramah
lingkungan. Komponen “agrosilvopastoral” dari kegiatan ini
merupakan contoh utama dalam menjaga keanekaragaman hayati
sekaligus mengurangi kemiskinan. Pohon-pohon yang ditanam
melalui program agroforestry membantu pencapaian kemandirian
ekonomi melalui ketersediaan pangan dan kayu untuk dijual. Dalam
upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati, kegiatan ini juga
berfokus pada pengenalan kembali spesies tanaman langka atau
terancam punah seperti cendana.

Asosiasi ini didukung oleh 49 anggota staf yang bekerja untuk YMTM,
yang terdiri dari 42 petugas lapangan dan tujuh petugas administrasi.
Tugas utama dari staf lapangan adalah untuk membantu anggota
kelompok untuk meningkatkan kegiatan peternakan dan pertanian,
untuk melakukan pelatihan dan pemantauan kegiatan, dan untuk
membantu kelompok tani mengelola masalah administrasi mereka.
Salah satu kunci keberhasilan YMTM adalah adanya persyaratan
bahwa staf lapangan berada penuh waktu di desa sasaran.
Keberhasilan langkah dan adanya potensi untuk replikasi telah
mengakibatkan permintaan untuk memperluas kerja YMTM ke
kabupaten lain di pulau Timor, serta ke negara tetangga Timor Leste.

Kelompok Tani dan Asosiasi Petani
Kehadiran YMTM di desa sasaran menuntut partisipasi dan
kepemimpinan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Sekitar
42 persen dari peserta aktif (2.300 orang) adalah perempuan. Para
peserta tani kemudian diberdayakan untuk melanjutkan kegiatan
individu yang mereka lakukan dan berpartisipasi dalam sesi
pelatihan yang mencakup kegiatan pertanian berkelanjutan dan
pemasaran yang adil. Lokakarya (workshop) khusus diselenggarakan
dalam rangka meningkatkan kapasitas kepemimpinan para

“Indonesia harus menyeimbangkan eksploitasi sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi
terhadap perkembangan alam itu sendiri; untuk itu harus ada kegiatan untuk meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia agar lebih peduli lingkungan dan meningkatkan pendapatan
rata-rata pedesaan ”
Vinsensius Nurak, Yayasan Mitra Tani Mandiri
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Beberapa Aktvitas & Inovasi

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mencari alternatif mata
pencaharian pendukung, peningkatan ketahanan pangan, dan
kelestarian lingkungan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dengan
mempertimbangkan mandat yang cukup luas, maka spesifikasi
tujuan jangka pendek intervensi proyek mulai dilakukan. Misalnya,
YMTM melaksanakan kegiatan ‘Pengembangan Sistem Pertanian
Berkelanjutan dan Pemasaran yang Adil’ antara tahun 2007 dan
2010, didukung oleh AusAID, yang menekankan pada pengentasan
kemiskinan melalui pemasaran bersama. Selama ini kegiatan
tersebut telah mampu meningkatkan pendapatan tahunan dari
5,246 rumah tangga sebesar 42 persen dari USD 487 menjadi USD
690, melebihi target proyek yaitu peningkatan pendapatan sebesar
25 persen.

ton, dengan jumlah penjualan sebesar USD 239,976. Pada periode
tersebut, lebih dari 1,265 ternak yang dijual, dengan total penjualan
sebesar USD 578,050.

Methodologies
Metode partisipatif telah digunakan untuk mengidentifikasi dan
memecahkan masalah bersama. Alat yang digunakan oleh staf
proyek YMTM dengan masyarakat pedesaan terangkum dalam
Participatory Rural Appraisal (PRA), perencanaan proyek berorientasi
pada tujuan proyek, analisa SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang
dan ancaman) dan analisa kemiskinan secara partisipatif. Kegiatan
ini mendorong masyarakat untuk berpartisipasi pada setiap
tahap intervensi berbasis desa, dimulai dengan perencanaan
proyek. Selama pelaksanaan proyek, masyarakat secara aktif
terlibat dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan yang
demokratis. Masyarakat mengalami proses dalam merefleksikan
kemajuan kegiatan mereka, hasilnya digunakan untuk mengatur
dan memperbaiki pelaksanaan berkelanjutan. Fasilitasi secara
rutin dan intensif oleh staf lapangan YMTM sangat penting dalam
membangun rasa saling percaya antar penduduk desa, serta secara
bertahap membangun kapasitas penduduk ke tingkat di mana
kelembagaan masyarakat mampu melanjutkan kegiatan proyek
secara mandiri.

Peningkatan produktivitas tanaman terutama disebabkan karena
kenaikan pendapatan rumah tangga, sedangkan kegiatan lain
seperti penggemukan sapi, budidaya sayuran dan pengolahan
makanan juga berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut (lihat
tabel-1). Asosiasi petani diberdayakan untuk dapat mengelola
pemasaran bersama secara mandiri. Pemasaran bersama untuk
komoditas sapi, asam, kemiri, kacang tanah dan kacang mete,
mengakibatkan kenaikan harga yang berlaku dari komoditas ini
antara 5-10%. Budidaya asam, kemiri, kacang tanah, kacang mete,
dan jagung antara tahun 2007 dan 2010 mencapai lebih dari 600

Tabel -1 Produktifitas pertanian dan peternakan dan rata-rata pendapatan keluarga
2007

2009

Peningkatan (%)

Produktifitas Jagung

1.7 tons/hektar

2.3 tons/hektar

32%

Produktifitas Kacang tanah

0.94 tons/hektar

1.22 tons/hektar

29%

Pengemukan ternak (hasil per hari)

100-150 g/hari

350–400 g/hari

200%

Rata-rata pendapatan Keluarga (per tahun)

IDR 4,387,000
(USD 487)

IDR 6,211,000
(USD 690)

42%

Sumber: YMTM
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Dampak

DAMPAK KEANEKARAGAMAN HAYATI

antar kelompok tani. Anggota kelompok menghitung jumlah dan
jenis pohon dan tanaman yang dibudidayakan di kebun mereka.
Data tersebut kemudian diserahkan kepada ketua masing-masing
kelompok tani, untuk dikirim ke asosiasi petani desa masing-masing
dan kemudian di konsolidasikan oleh staf YMTM. Salah satu peran
dari YMTM adalah untuk memverifikasi data dari masing-masing
desa. Sistem monitoring lapangan yang multi-level ini dirancang
oleh masyarakat sendiri dengan masukan dari LSM lain, penasihat
teknis dan pihak donor.

YMTM telah membantu meningkatkan keanekaragaman hayati
di sekitar desa-desa sasaran melalui peningkatan jumlah spesies
pohon yang ditanam di lahan petani. Tiga puluh tiga spesies kayu
dan tanaman perkebunan telah diperkenalkan atau diperkenalkan
kembali sebagai bagian dari upaya pengembangan wanatani
(agroforestry), termasuk jati, mahoni, gmelina arborea, flemingia,
ampupu, dan berbagai macam jenis kayu lokal. Dari tahun 1998
hingga 2010, YMTM telah memfasilitasi penanaman 6,5 juta pohon,
sehingga diperkirakan jumlah penyerapan karbon sebesar 7,565
ton. Penanaman pohon juga telah meningkatkan pengembangan
konservasi 13 mata air alami, serta menyediakan habitat bagi lebah
dan burung. Tabel-2 menjelaskan terjadinya peningkatan jumlah
spesies pohon yang ditanam dan digunakan dari waktu ke waktu,
angka-angka ini tidak termasuk tanaman semusim yang ditanam
oleh petani seperti sayuran, umbi-umbian,kacang-kacangan dan
sereal.

DAMPAK SOSIOEKONOMI
Jumlah desa sasaran YMTM di Kabupaten Timor Tengah Utara
berjumlah 40 desa, dan mencakup hampir 600 km2 lahan desa.
Sementara jumlah penerima manfaat pada tahun 2010 adalah
sebesar 5,246 petani dan merupakan orang Timor asli yang tinggal
di daerah pedesaan yang terpinggirkan. Data menunjukkan bahwa
situasi ekonomi rumah tangga kelompok penerima manfaat telah
meningkat berkat kerja YMTM, jumlah peningkatan pendapatan
rata-rata sebesar 42% antara 2007 dan 2009. Pada tahun 2010 lebih
dari 65 persen dari penerima manfaat masih hidup di bawah garis
kemiskinan nasional atau USD 2.00 / hari.

Di antara spesies yang diperkenalkan kembali termasuk spesies lokal
yang diberikan dalam jumlahnya cukup banyak, termasuk 13,380
cendana lokal, dan 127.970 pohon gewang (Corypha gebanga).
Selain itu juga terjadi peningkatan jumlah diversifikasi sayuran yang
dibudidayakan oleh petani seperti kubis dan labu serta 19 jenis
sayuran pilihan lainnya untuk di konsumsi dan dijual.

Menanggulangi penyebab dan dampak kemiskinan
Sebagian besar pekerjaan YMTM tidak hanya terfokus pada
peningkatan pendapatan rumah tangga tetapi juga pada kegiatan
mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan

Dampak keanekaragaman hayati telah diukur secara teratur.
Monitoring secara partisipatif dilakukan selama kunjungan lapang

Tabel -2 : Jumlah Species Pohon yang ditanam dan digunakan (1998-2010)
1998

2002

2007

2010

Jumlah spesies pohon

12

23

33

33

Total Jumlah Pohon

190,175

2,386,565

4,334,515

6,480,353

Sumber: YMTM
7

masyarakat dan peningkatan peluang kerja bagi petani anggota
kelompok penerima manfaat. Untuk mencapai tujuan, YMTM telah
berhasil merevolusi teknik pertanian lokal dengan mengakhiri
kegiatan ladang berpindah, kebiasaan tebas bakar, dan mendukung
penduduk desa untuk mengadopsi strategi pertanian menetap.
Saat ini pengelolaan pertanian berkelanjutan di dataran tinggi
telah ditingkatkan, jumlah nya mencapai lebih dari 2,630 hektar.

makanan. Kegiatan ini telah berhasil mengurangi jumlah pemuda
untuk bermigrasi ke daerah perkotaan atau menjadi buruh migran
TKI di luar negeri.
Ketahanan pangan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir,
dengan peningkatan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga
meningkat dari 8 bulan menjadi 11 bulan per tahun. Tabungan
kelompok yang digerakkan oleh kelompok tani, yang juga meningkat
dari USD 21 per rumah tangga pada tahun 2007 menjadi USD 31
per rumah tangga pada tahun 2010 telah membantu meningkatkan
ketahanan petani terhadap kegagalan panen atau guncangan
lingkungan. Pendapatan yang dihasilkan melalui dukungan YMTM
pada kegiatan pertanian berkelanjutan telah digunakan untuk
meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat. Pendapatan
tersebut telah diinvestasikan kembali untuk kegiatan perbaikan
rumah, menggali sumur untuk meningkatkan akses terhadap air
bersih, dan membangun toilet untuk sanitasi rumah tangga yang
lebih baik.

Kegiatan awal tersebut telah meningkatkan sistem pengelolaan
lahan dan air dengan penerapan terasering di lereng bukit melalui
penanaman spesies legum seperti kaliandra, gamal dan lamtoro, dan
praktek pengolahan lahan. Legum ditanam di sepanjang permukaan
teras untuk menstabilkan tanah dan mencegah celah karang dan
erosi lahan. Biomas tanaman kacang juga diberikan pada ternak
dan digunakan untuk memperkaya konten organik tanah. Staff
YMTM juga mengembangkan praktek penggunaan pupuk kandang
sebagai pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas tanaman.
Dampak peningkatan pengelolaan lahan adalah peningkatan
produktivitas jagung lokal antara tahun 2007 dan 2009 mencapai
32% yaitu dari 1,7 menjadi 2,3 ton per hektar.

Kegiatan ini juga telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan
pendaftaran siswa dan indikator kesehatan, berdasarkan data
sampel yang diambil dari desa sasaran terpilih. Pada tahun 2007,
jumlah siswa di 40 desa sasaran yang terdaftar di Sekolah Menengah
Atas berjumlah 438 siswa, Dan pada tahun 2009 angka ini menjadi
hampir tiga kali lipat mencapai 1,207 siswa. Sementara itu di lima
desa sasaran, jumlah anak kurang gizi berkurang 82 persen dari 78
anak-anak menjadi hanya 14 anak dalam jangka waktu dua tahun,
Sedangkan angka kematian (mortalitas) ibu menurun sebesar 96
persen, dari 23 wanita di tahun 2007 menjadi satu kasus pada tahun
2009. Data statistik ini menunjukkan bahwa dampak pendapatan
rumah tangga dan tabungan yang meningkat, memungkinkan
rumah tangga tani untuk mengirim anak-anak ke sekolah dan
membayar pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat
Upaya yang dilakukan sesuai dengan tujuan kedua yaitu mengurangi
gejala kemiskinan adalah memberdayakan masyarakat pedesaan,
meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, memfasilitasi
kebiasaan menabung, sanitasi, kesehatan, dan manfaat pendidikan
untuk masyarakat penerima manfaat.
Jumlah pengangguran kaum muda merupakan salah satu dampak
yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah di suatu
wilayah. Dari total 15,362 pemuda yang tinggal di desa-desa sasaran,
768 terlibat dalam pekerjaan YMTM pada tahun 2010, dari angka
tersebut 322 adalah wanita. Melalui dukungan pelatihan dari YMTM,
kaum muda tersebut mendapatkan pendapatan dari budidaya
sayuran, peternakan sapi, penanaman pohon, dan pengolahan

DAMPAK KEBIJAKAN

Gambar 1 : Jumlah penerima manfaat (2007-2010)

Kegiatan ini telah mempengaruhi perkembangan kebijakan dan
strategi pertanian berkelanjutan di tingkat provinsi, kecamatan,
dan tingkat desa. Di tingkat provinsi, draft regulasi pertanian
berkelanjutan sedang dikonsultasi pada tahun 2010, terutama
sebagai akibat dari partisipasi aktif dari pejabat provinsi dalam
pertemuan petani yang diadakan enam kali setahun. Kegiatan
YMTM telah memperoleh visibilitas tinggi diprovinsi Nusa Tenggara
Timur, dan akan digunakan sebagai model kebijakan pembangunan
pedesaan.
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Hal ini tercermin di tingkat kecamatan, di mana surat keputusan
telah dikeluarkan untuk mengembangkan sistem pertanian
berkelanjutan yang di adopsi oleh YMTM bagi rumah tangga
pertanian. Sementara itu, di tingkat desa, seperti telah diinformasikan
oleh YMTM, 40 desa sasaran telah menghasilkan perencanaan
pembangunan lima tahun. Tiga puluh satu desa dari 40 desa sasaran
tersebut telah menghasilkan peraturan desa sebagai
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Tabel -3 : Peningkatan taraf hidup masyarakat di sector perumahan dan air bersih
2007

2009

Peningkatan (%)

Investasi perbaikan rumah *

1,887

3,395

80%

Pembuatan sumur *

200

270

35%

Pembuatan toilet rumah **

68

215

216%

Sumber : YMTM *Data yang terkumpul di 40 desa sasaran, ** data yang terkumpul di 5 desa sasaran

Kontribusi keahlian YMTM

dasar hukum pembangunan desa, serta keputusan desa yang
terinspirasi oleh kegiatan pengelolaan pertanian yang difasilitasi
YMTM. Salah satu bukti keberhasilan kegiatan YMTM adalah kasus
desa Oenain, yang menunjukkan dampak kegiatan YMTM dalam
mempengaruhi pembuatan kebijakan di tingkat desa. Sebelum
pengembangan rencana pembangunan lima tahun desa, sebagian
besar warga menerapkan tehnik tebas-bakar dan membiarkan
ternak berkeliaran dengan bebas, sehingga terjadi degradasi lahan
dan kerusakan tanaman. Dengan adanya rencana pembangunan
desa telah memungkinkan anggota masyarakat untuk memetakan
area pertanian dan peternakan. Saat ini, petani telah menerapkan,
sistem pertanian menetap terpadu dengan menggunakan teknik
pertanian kehutanan (agroforestry). Kegiatan ini juga telah didukung
oleh pemerintah kabupaten terutama dalam perbaikan prasarana
seperti bendungan kecil/embung dan jalan ke daerah pertanian
untuk meningkatkan akses ke pasar.

YMTM telah aktif terlibat dalam desain dan pelaksanaan rencana
aksi Indonesia tentang pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi
alam dan pertanian lahan kering sebagai bagian dari Program
Pembangunan Partisipatif Daerah Kering Terpadu (PIDRA), dipimpin
oleh Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian dan di danai
oleh IFAD (Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian).
Organisasi tersebut juga telah memberikan kontribusi terhadap
proses perencanaan Strategi Nasional Indonesia dan Rencana
Aksi Keanekaragaman Hayati, lebih lanjut menunjukkan profilnya
sebagai pelopor inovatif di bidang ini. Walaupun, perubahan
personil pemerintah dan birokrasi, merupakan kendala yang
mempengaruhi proses kebijakan, karena sebelumnya personil atau
birokrasi dapat menghasilkan peraturan yang mendukung tiba-tiba
diabaikan karena perubahan. Selain itu, kurangnya pengetahuan
dan keterampilan pegawai pemerintah juga merupakan penghalang
penerapan peraturan. Hambatan kelembagaan tersebut kadang
menjadi kendala pelaksanaan rekomendasi atau kebijakan YMTM
sepenuhnya.
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Keberlanjutan dan Replikasi

KEBERLANJUTAN
Di antara tantangan yang dihadapi untuk keberlanjutan adalah
ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. YMTM telah
mengambil langkah-langkah awal untuk mengidentifikasi ancaman
dan strategi perubahan iklim dan menggabungkan ke dalam model
pertanian berkelanjutan, membangun teknik adaptif sudah diadopsi
oleh anggota masyarakat.

Ketahanan lingkungan
Sebuah studi tahun 2006 yang dilakukan oleh YMTM bekerjasama
dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah
mengidentifikasi dampak perubahan iklim bagi suatu daerah
serta tanggapan warga terhadap dampak tersebut. Dibandingkan
dengan penelitian serupa pada tahun 1996, terjadi penurunan yang
signifikan dalam sumber air, produktivitas lahan dan biota perairan,
serta peningkatan yang signifikan dalam kemungkinan terjadinya
banjir dan erosi.
Dalam menanggapi temuan ini, YMTM dan masyarakat setempat
telah melakukan upaya kolaboratif untuk mengurangi dampak ini.
Termasuk peningkatan penutup tanah melalui penanaman bambu,
rumput gajah dan rumput lainnya untuk meningkatkan kemampuan
penyerapan air tanah dan mengurangi erosi. Pohon berakar tunjang
ditanam di sekitar sumber air karena kemampuan mereka untuk
menarik air tanah ke permukaan dan menstabilkan bumi dengan
sistem akar pohon tersebut dan bertindak sebagai pemecah angin.
Hal ini pada gilirannya telah membantu untuk menstabilkan iklim
mikro dan memaksimalkan penyerapan air. Upaya lain untuk
mengurangi erosi dan meningkatkan penyerapan sumber air telah
dilaksanakan dalam bentuk pembuatan embung. Bendungan ini
tidak hanya membantu untuk meminimalkan kerusakan akibat
banjir, tapi juga membantu untuk mengamankan sumber air jangka
panjang untuk penduduk desa dan ternak. Budidaya tanaman
tahan kekeringan dapat menghasilkan pendapatan seperti wortel

dan asam telah dipromosikan oleh staf YMTM, dan penduduk desa
telah didorong untuk membajak ladang mereka kembali untuk
memanfatkan sisa-sisa panen dan meningkatkan retensi karbon.

Berakar pada kapasitas lokal
Sejak awal tahun 1990 an, Yayasan Mitra Tani Mandiri telah bekerja
di 40 desa dari 177 desa di Kabupaten Timor Tengah Utara. Beberapa
aspek dari kegiatan YMTM telah membantu
memastikan keberhasilannya dan serapan yang cepat, terutama
tingkat keberlanjutan sosial yang cukup tinggi. Penekanan pada
kepemimpinan lokal dan teknis pelatihan keterampilan telah
memungkinkan kelanjutan kemandirian penerima manfaat setelah
intervensi dan dukungan YMTM berakhir. Karena kegiatan ini tidak
bergantung pada penggunaan alat-alat teknologi impor yang
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mahal, dan memprioritaskan pada solusi yang sesuai, kegiatan
YMTM tidak menimbulkan permasalahan pada keuangan ataupun
budaya di desa-desa sasaran.

Diseminasi berkelanjutan praktik terbaik dilakukan melalui beberapa
saluran, termasuk kunjungan lapangan langsung ke desa-desa
sasaran, seminar, pelatihan yang diadakan di luar dan atau di lokasi
desa sasaran, seminar yang diadakan oleh universitas, dan publikasi
poster, buku, leaflet dan audiovisual.

Keberlanjutan Keuangan

Sebuah model pembangunan pedesaan yang dapat
direplikasi

Keberlanjutan kegiatan keuangan tergantung pada keberlanjutan
ekologi dan sebaliknya. Keberhasilan kegiatan tersebut diantaranya
adalah keberhasilan dalam menghubungkan praktek pertanian
berkelanjutan dengan meningkatkan keanekaragaman hayati lokal
dan mengurangi penggunaan lahan yang merugikan, semuanya
ini bermuara terhadap peningkatan pendapatan petani. Walaupun
pendanaan eksternal telah memungkinkan untuk perluasan
kegiatan sejak tahun 1996, alasan keberlanjutan pada akhirnya
berasal dari manfaat ekonomi yang disadari oleh petani penerima
manfaat. Pengembangan kegiatan peningkatan pendapatan ini
terjadi karena keberadaan kelembagaan kelompok tani yang telah
meningkatkan kapasitas petani untuk mengelola pertanian mereka,
termasuk peningkatan keuangan mikro melalui pengelolaan simpan
pinjam kelompok. Pihak donor yang terlibat dalam kegiatan YMTM
hingga saat ini adalah Program Bantuan Pemerintah Australia di Luar
Negeri melalui Kemitraan Australia dan Indonesia, Vredeseilanden
Indonesia, dan World Neighbors. Semua donor tersebut telah
memberikan peningkatan kapasitas serta dukungan keuangan dan
teknis, dan telah membantu dalam memperluas jaringan petani.

Keberhasilan kegiatan ini telah mempengaruhi replikasi secara
luas di Pulau Timor. Ada sejumlah komunitas dan organisasi
pembangunan yang saat ini menerapkan model YMTM di Indonesia,
termasuk: Yayasan Tananua Sumba, di Waingapu, Sumba Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Timur; Delsos Larantuka, World Neighbors,
Lakmas Ngada, Yayasan An Feot Ana; Yayasan Transformasi Lepra
Indonesia, World Vision Indonesia, Universitas Timor, dan Sekolah
Tinggi Pertanian Timor Tengah Utara. Di Timor Leste, kemitraan
organisasi yang telah menggunakan model YMTM meliputi: World
Neighbors, Caritas Australia, Catholic Relief Services, Oxfam, dan
Departemen Pertanian Timor Leste.

MITRA
Para pemain kunci dalam kegiatan pengembangan ini adalah
stakeholder berbasis masyarakat dan pemerintah daerah, staf YMTM,
dan berbagai pihak donor utama, termasuk AusAID, VECO Indonesia,
World Neighbors Indonesia, dan Caritas Australia. Kesuksesan
kolaborasi (atau kemitraan informal) dengan berbagai mitra lokal
telah memungkinkan YMTM untuk menggalang dukungan secara
luas di Timor Tengah Utara sebagai organisasi yang dapat dipercaya
dan memiliki reputasi yang baik. Kemitraan formal, dengan pihak
donor eksternal dan lembaga pembangunan juga telah memberikan
kontribusi besar terhadap keberhasilan keseluruhan kegiatan,
melalui penyediaan dukungan finansial dan teknis.

REPLIKASI
Pertukaran pengetahuan dan pengalaman telah menjadi hal
terbaik YMTM dalam memperluas jaringan masyarakat petani dan
masyarakat luar petani di pulau Timor. Berkelanjutan pembelajaran
terjadi di desa-desa yang difasilitasi YMTM, di mana petani
berbagi pengalaman dan praktik terbaik dengan petani lainnya
dan stakeholder terkait. Antara tahun 2007 dan 2010, YMTM
memfasilitasi pertukaran pengetahuan melalui kunjungan lapang
bagi 206 perwakilan dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan
LSM lokal dan internasional yang bekerja di Indonesia dan Timor
Leste.

Kemitraan formal terlama adalah dengan World Neighbors yang
telah membantu YMTM sejak tahun 1996 dalam mengembangkan
sistem wanatani (agroforestry) berkelanjutan di beberapa daerah
pegunungan di kabupaten melalui adopsi model pertanian
menetap. Selama sepuluh tahun terakhir, kemitraan ini telah
melampaui tujuan awal dan telah diperluas untuk mencakup daerah
yang lebih luas di Timor Tengah Utara. Kemitraan formal lainnya
adalah dengan Bantuan Australia untuk kegiatan otonomi di Nusa
Tenggara (ANTARA) AusAID. ANTARA telah memberikan dukungan
bagi YMTM dalam pengembangan pertanian berkelanjutan dan
pemasaran yang adil sejak tahun 2007, dimulai dengan 15 desa
kemudian berkembang dengan cepat menjadi 40 desa karena
adanya keberhasilan kegiatan.
YMTM dan Vredeseilanden Country Office Indonesia (VECOIndonesia) telah bekerja sebagai mitra sejak tahun 1998. Awalnya,
kemitraan mencakup berbagai proyek yang berbeda, kemudian
focus di persempit untuk pengembangan tanaman kacang tanah.
YMTM juga bekerjasama dengan Catholic Relief Services (CRS)
pada tahun 2001. Kemitraan ini merupakan jembatan penting
bagi kegiatan awal dan kegiatan selanjutnya yang memungkinkan
evolusi lanjutan terhadap model pertanian berkelanjutan.
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Silakan mengklik ikon di bawah ini untuk menemukan lebih banyak studi kasus seperti ini:

Equator Initiative
Environment and Energy Group
United Nations Development Programme (UNDP)
304 East 45th Street, 6th Floor
New York, NY 10017
Tel: +1 646 781-4023
www.equatorinitiative.org
UNDP (the United Nations Development Programme) merupakan jaringan pengembangan global PBB, yang mengadvokasi
perubahan dan menghubungkan negara-negara dengan berbagai pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk membantu masyarakat dalam membangun suatu kehidupan yang lebih baik.
Equator Initiative mempertemukan Perserikatan Bangsa-bangsa, berbagai pemerintah, masyarakat madani, perusahaan, dan
organisasi akar rumput untuk mengakui dan memajukan berbagai solusi pembangunan lokal yang berkelanjutan, alam, dan
berbagai komunitas yang memiliki ketahanan.
©2012 Equator Initiative
All rights reserved

