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Dr Aloysius Benedictus Mboi MPh. 

“Ketika saya tiba di sini tahun 1978 sebagai guru, daerah ini adalah daerah padang rumput yang 

gersang dan berbatu. Sering terjadi kebakaran padang setiap tahunnya. Namun kemudian 

daerah ini berubah menjadi hutan Lamtoro, sejak Gubernur Ben Mboi mendorong reboisasi 

lewat slogan Operasi Nusa Hijau. Gubernur Mboi mengajak masyarakat untuk memelihara 

kesuburan tanah denagan menaman lamtoro (Leucaena leucocephala). Beliau bahkan 

menggunakan pesawat terbang untuk mendistribusikan benih lamtoro dari atas pulau Alor. 

Sejak itu, kampong hutan kami menjadi hutan lamptoro.” Hal ini diutarakan Kepala Sekolah SD 

Gunung di Desa Alila di Alor (Mail 2010; Han 2010 and Boli 2010).  

Bagi pemuda desa Alila (Alor) termasuk para perangkat desa, mereka percaya pada mitos bahwa hutan 

Alila merupakan warisan dari nenek moyang. Dan ketika ditanya, nenek moyang yang mana yang 

menanam, mereka mengatakan ‘sejak dahulu kala’ (Boli 2010). Cerita di atas, adalah intermezzo soal 

bagaimana sebuah cerita sukses intervensi pemerintah dalam pembangunan kehutanan dan sumber 

daya alam dapat berhasil di Negara berkembang seperti Indonesia, terlebih di daerah yang kerap 

dipersepsikan serba minus oleh para academia dan manusia seantoro jagad, bukan hanya di Indonesia. 

Namun pesan dari Alor di atas memberikan harapan bahwa “Pemerintah dapat bekerja dan sukses 

dalam menciptakan keberlanjutan ekologi dan ekonomi pedesaan”. Cerita di atas juga merupakan 

konfirmasi atas capaian Gubernur Ben Mboi dalam memimpin NTT 1978-1988 merupakan cerita 

inspiratif buat para pemimpin NTT masa kini maupun calon pempimpin NTT masa mendatang. Ditengah-

tengah kegersangan dan degradasi kualitas pempimpin NTT yang intelek, visioner, determinasi kokoh 

dan personal yang integrative, kami generasi muda dari Forum Academia NTT secara bulat memutuskan 

bahwa Ben Mboi, Gubernur NTT 1978-1988 sebagai penerima Lifetime Achievement untuk NTT 

Academia Award 2012.  

Walaup sedikit terlambat, kami percaya ini adalah saat yang tepat. Bukan sekedar karena Pak Ben Mboi 

pernah mendapatkan The Ramon Magsaysay Award for Government Service (bersama Ibu Nafsiah Mboi) 

di tahun 1986 yakni sebuah pencapaian yang dikenal dunia internasional tepatnya 2 tahun sebelum 

periode kepemimpinannya berakhir di tahun 1988. Namun karena di tangan Ben Mboi, rakyat 

menyaksikan bahwa pemerintah dapat bekerja dan berhasil dalam berbagai sektor termasuk yang paling 

sulit seperti konservasi lingkungan dan hutan melalui Operasi Nusa Hijau. Mantan Gubernur NTT 1978-

1988 menunjukan ciri smart leadership - model yang hilang dari sebuah bentuk kepemimpinan yang 

ideal yang hilang saat ini dan sosoknya memberikan pesan bahwa NTT sedang kehilangan pemimpin 

yang dibutuhkan ke depan. 

Dalam konteks iklim global yang berubah dan ditengah kerisauan para academia dan pengambil 

kebijakan tentang proyek-proyek mitigasi perubahan iklim tentang lemahnya kelembagaan formal 

(dalam hal ini sistim formal dan organisasi kepemerintahan), sosok Ben Mboi tepat untuk membawa 

harapan bagi rakyat tentang pentingnya pemerintah dan bahwa pemerintah dapat menjadi alat yang 

efektif dan efisien dalam membangun kesejateraan rakyat. Ditengah kegagalan proyek-proyek 

kehutanan seperti REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), sosok Dr. 

Mboi menjadi simbil harapan bahwa bila anda memilih pemimpin yang tepat dan percaya pada sistim, 
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maka daerah yang kering dapat menjadi rimbun dan sejuk, sebagaimana diamini para tetua dari Alila di 

Alor. Narasi tetang keberhasilan Ben Mboi ada di mana-mana, dari pelosok Flores hingga pegunungan 

tinggi di Timor Barat hingga pelosok Alor.  

Beberapa Fakta Penting tentang Ben Mboi1: 

 ALOYSIUS BENEDICTUS MBOI lahir sebagai putra ke 2 pada keluarga berdarah biru di Ruteng, 
Manggarai pada tanggal 22 Mei 1935. Anak dari Mathias Mboi ini menimba ilmu di pendidikan 
dasar sekolah misi Belanda. Ibunya Yohanna juga berdarah biru. Walaupun berdarah biru, Ben 
Mboi kecil tetap dilatih secara disiplin termasuk dengan menjual makanan dari rumah ke rumah.  

 Walaupun demikian, terkadang Ben Mboi kecil harus diingatkan bahwa sebagai keluarga 
bangsawan, Ben Mboi kecil tidak boleh menjadi pengumbul bola di lapangan tenis tempat 
bermain para orang barat di Ruteng. Mengingat ayahnya pernah dimarahi atasannya yang juga 
dokter dari barat, Ben Kecil berkomitment menjadi dokter juga.   

 BEN bersekolah di SD Katolik Belanda semasa perang (1942-49). Di tahun 1949, Ben kecil dikirim 
ke Kupang, Timor Barat untuk melanjutkan sekolah di SMP. Tahun yang sama ayahnya 
meninggal. Namun ibunya gigih untuk mengirimkannya ke Malang (Jatim) untuk pendidikan 
SMA di tahun 1955. Dari Malang, Ben Mboi melanjutkan sekolah di Fakultas Kedokteran di 
University of Indonesia. Memasuki tahun ke dua, studinya di biayai Pemda di Ruteng. 

 Tahun 1959-60 Ben Mboi mengetuai Perhimpunan Mahsiswa Kedokteran di UI dan kemudian 
menjadi anggota presidium di UI.  

 Setelah selesai di tahun 1961, bersama para dokter dari anggkatannya di UI, ia di kirim ke pusat 
pelatihan militer dan menjadi dokter militer. Di tahun 1962 Ben Mboi mendarat dengan parasut 
di hutan belantara Papua Selatan di bawah komandan Benny Moerdani. Walaupun kemudian 
Irian Barat (Papua dan Papua Barat) telah diserahkan Belanda Agustus 1962, beritanya baru 
sampai di lapangan October 1962.  Letnan dokter Mboi di promosikan ke tingkat Kapten. Beliau 
adalah satu-satunya dokter dalam operasi tersebut.  

 Kemudian Ben ditugaskan ke bagian operasi di RS Militer di Jakarta. Ketika Nafsiah Mboi tamat 
di tahun 1964, mereka segera menikah setelah menjalin kasih (diselingi putus sambung sejak 
1958). 

 Ben dan Nafsiah kemudian dikirim ke Ende (Flores) sebagai dokter. Bila Ibu Nafsiah mengelolah 
RS local berkapasitas 100-bed hospital dan melayani 30 - 50 pasien sehari, Pak  BEN berjalan 
jauh berjam-jam dari satudi desa ke desa lainnya untuk menyembuhkan mereka yang sakit, 
termasuk mendirikan klinik-klinik desa yang dikelolah oleh perawat-perawat dan bidan. Bagi pak 
Ben hal ini merupakan sebuah kepulangan dan memenuhi janji sebagai dokter bagi Flores.  

 Dalam menghadapi masalah keuangan dari klinik-klinik desa di atas, dukungan buah dan sayuran 
dari para pasien miskin tidaklah cukup. Beliau memperkenalkan sistim program pra-bayar di tiap 
klinik dengan dukungan tahunan dalam bentuk komoditas yang sulit rusak seperti kacang, 
jagung dsb. Yang dapat di tukarkan menjadi cash. Ini kemudian menjadi semacam asuransi 
kesehatan pedesaan yang mungkin pertama di Indonesia. Hingga hari ini, belum semua Pemda 
di NTT menyadari tentang pentingnya asuransi kesehatan seperti Jamkesmasda – sebuah 
kesadaran dan praktek yang ditunjukan Ben Mboi sejak 40 tahun lalu. 

                                                             
1
 Kecuali disebutkan khusus, maka seluruh biographi ini di dasarkan pada catatan biografi singkat Dr. Ben Mboi and 

Nafsiah Mboi, pada The Ramon Magsaysay Award for Government Service. Online at 
www.rmaf.org.ph/Awardees/Biography/BiographyMboiAlo.htm  

http://www.rmaf.org.ph/Awardees/Biography/BiographyMboiAlo.htm
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 Di tahun 1967, pak Ben ditugaskan ke Kupang sebagai Pimpinan Dokter Medical Commandant 
NTT. Beliau juga terpilih sebagai anggota DPR transisi ke Orde Baru. Walau beliau merasa bukan 
sebagai parliamentarian yang sukses, beliau merasa bahwa di sana hanya “bicara, bicara dan 
bicara. Kerjanya hanya bicara. Dan saya tidak suka itu. Saya suka aksi langsung.” Walaupun 
demikian, beliau menggukanan pengaruhnya sebagai anggota dan wakil Komisi Kesejahteraan 
Sosial untuk mempromosikan program puskesmas dengan penekanan pada preventive health 
care di desa desa. Upayanya melobi lahirnya asuransi kesehatan pedesaan tidak berhasil.   

 Di tahun 1971, sebagai Ketua Kampanye Golkar yang sukses, pak Ben menolak kursinya untuk 
DPR. Beliau bersama Ibu memilih sekolah paska sarjana ke Eropah (Europe).  Mereka tinggal di 
Ghent bersama anak-anak. Bila Ibu NAFSIAH kemudian mengambil spesialis anak di Rijks 
Universiteit, Ghent, pak Ben dengan beasiswa WHO mengambil Masters Degree in Public Health 
di the Prince Leopold Tropical Institute di Antwerp (Belgia). Pak Ben kemudian mempelajari 
secara mendalam terkait national health insurance programs di Belgia, Norway, Belanda, Inggris 
dan Jerman Barat. Belau sempat studi management di the University of Louvain (Belgia). Ibu 
Nafsiah menyadari bahwa “Pak Ben sangat mencintai provinsiny .. dan saya merasa bahwa 
bagaimanapun dia akan kembali. Karena itu saya akan pergi bersamanya. Saya tau daerahnya 
tidak aka nada rumah sakit besar. Karena itu saya harus siap siaga. Kalau kami kembali ke NTT, 
maka pengetahuan saya tentang kesehatan dasar (Primary Health Care) dan/atau social 
pediatrics akan lebih berguna dari pada pengetahuan klinis.” Itu alasannnya Ibu Nafsiah 
kemudian pindah ke Amsterdam untuk studi Social Pediatrics.  

 Tinggal di Eropah membuat keduanya memiliki perspektif baru tetang bantuan luar negeri. 
Mereka sempat terlibat di kegiatan fundraising seperti Triple 11 (11.be) atau kadang dikenal 
sebagai Elf-elf-elf, di mana fundraising bukan dikumpulkand dari para orang kaya tetapi dari 
orang-orang miskin di Eropah yang mau menolong kaum miskin lainnya di negera berkembang.  

 Sekembalinya dari Europe, pak Ben kembali ke posisi semula di NTT. Beliau kembali sebagai 
ketua Golkar NTT dan menghindari posisi sebagai wakil gubernur.  Walau kemudian, beliau 
ditugaskan ke Jakarta sebagai kepala Institute for Preventive Medicine di TNI. Pak Ben berhasil 
menaikan anggaran 5 kali lipat untuk meningkatkan terkait preventive medicine 

 Walau sering didoakan agar pak Ben tidak terpilih menjadi gubernur, namun akhirnya pak Ben 
kembali ke NTT sebagai gubernur untuk 2 periode. Sebenarnya pak Ben lebih memilih jadi 
menteri kesehatan ketimbang gubernur untuk alasan teknis. Beliau lebih menguasai ilmu 
kesehatan ketimbang skill memimpin daerah seperti NTT. Walau secara de-facto kompeten dan 
oleh Suharto dianggap kompeten, beliau merasa tidak siap dengan tugas sebagai Gubernur. Ini 
menarik karena posisi Gubernur saat ini dicari-cari oleh mereka yang tidak kompenten tetapi 
merasa kompeten. 

 Ketika menjabat sebagai Gubernur NTT 1978, Pak Ben disambut oleh beberapa bencana besar 
seperti kelaparan di Kecamatan Paga di Sikka dan gempa bumi dan tsunami (Flores Timur dan 
Lembata 1979). Bantuan berdatangan bersama kapal-kapal logistic pengangkut bantuan dari 
Jawa. Terkait kelaparan di Paga, Ben Mboi mengamati bahwa kejadian kelaparan di Paga terjadi 
ketika beberapa dearah di NTT mengalami surplus pangan. Ben Mboi tidak harus membaca The 
Problem of Hunger (Amartya Sen 1981), untuk tiba pada kesimpulan bahwa kelaparan bukan 
karena kurang pangan tetapi masalah distribusi dan akses di tempat yang mengalami shocks. 
Dari sini beliau menyadari bahwa transportasi perlu investasi pemerintah.  

 Bencana-bencana di atas seperti membuka mata – pak Ben menyebutnya sebagai "blessings in 
disguise," – karena peristiwa-peristiwa di atas mengantar pada analisis kritis terkait sebab dan 
akibat – tentang apa yang salah dengan NTT. Kesadaran ini mirip dengan tulisan-tulisan dari 
Proyek riset dari MIT (Massachusetts Institute of Technology) dengan beberapa publikasi 
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terkenal seperti “Agricultural Involution” dari Clifford Gertz (1963). Gertz berargument bahwa 
masalah pangan dan pertanian di Indonesia di era pra 1930 umumnya karena berbagai factor 
seperti irigasi dan juga transportasi.  

 Pendekatan Ben Mboi pada NTT bisa dibilang pendekatan seorang dokter dengan proses-proses 
sistimatis seperti mendekati tiap penyakit/pasien yang sakit dengan mempelajari sejarah, 
membuat diagnosis, formulasi terapi dan membuat prognosis.  Pendekatan Pelita ke 2 di tahun 
1978-1983 dilakukan mirip terapi kedokteran pada pasien bernama NTT.  

 Salah satu program yang dianggap berhasil adalah peningkatan dan rasionalisasi administrasi 
local melalui program Benah Desa (Village Strengthening Program). Program merupakan sebuah 
inovasi dini dalam konteks Indonesia yang kemudian banyak di puji dan di copy keluar NTT 
karena Bina Desa memperkuat kelembagaan demokrasi local ditingkat desa dan berfungsi 
menjernihkan informasi terkait prosedur alokasi dan pengelolaan lahan pertanian.   

 Diversifikasi dan internsifikasi pertanian menjadi tumpuan peningkatan produksi pangan dan 
nutrisi. Gubernur Ben Mboi memobilisasi Pemprov untuk mendapatkan dukungan extra dari 
Jakarta dengan memperkenalkan berbagai varietas tumbuhan dan teknologi. Hasil 
kepemimpinannya tergambarkan dari expansi lahan pertanian dengan teknologi modern dari 
5000 (tahun 1978) menjadi 150000 ha (1985). Dapat dikatakan bahwa impor pangan menurun 
drastis.  

 Tumbuhan Lamtoro (Leucaena leucocephala, atau ipil-ipil) merupakan alat efektif dalam 
memperkenalkan konservasi lahan dan air serta pakan ternak dan sumber energy pedesaan. 
Paling kurang, ada 500,000 ha (setara denagn 40% populasi ipil-ipil  di Indonesia saat itu). 
Suksesnya Lamtoro tidak dilihat sebagai kemenangan utama- kemenangan utama yang dilihat 
adalah bagaimana masyarakat mampu mengadopsinya sebagai teknologi konservasi lahan dan 
tanah yang mampu juga memberikan ketahanan energy dan ekonomi.  

 Problem NTT perlu disembuhkan dari segala aras. Beliau memperbaiki dan memperpanjang 
jalan membangun pelabuhan modern di sepanjang pulau-pulau utama di NTT. Program 
peningkatan pendapatan keluarga diperluas dengan expansi cash crops dengan tujuan export 
seperti cacao, kopi dan vanilla. 
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