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“Mengubah perilaku hidup selayaknya dilakukan dengan kerja keras dan pantang menyerah”. 2 

 

Malaria adalah salah satu pembunuh terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Penyakit yang 

disebabkan oleh parasite Plasmodium malaria dan ditularkan lewat gigitan nyamuk Anopheles ini 

merupakan salah satu masalah kesehatan masyakarat utama di seluruh dunia.  

Dalam buku The World Malaria Report 2010, Badan Kesehatan Dunia (WHO), menggambarkan 

walaupun berbagai upaya telah dilakukan,  malaria masih menjadi masalah kesehatan utama di 106 

negara di dunia. Diperkirakan masih sekitar 3,5 miliar orang hidup di daerah endemis malaria. Penyakit 

ini menyerang sedikitnya 350-500 juta orang setiap tahunnya dan bertanggung jawab terhadap 

kematian sekitar 350 ribu orang per tahun di seluruh dunia. Di Indonesia, terdapat  230 ribu kasus 

malaria pertahun dengan kematian terbesar di kalangan ibu hamil dan anak balita. Malaria bertanggung 

jawab terhadap 20% kematian di kalangan anak-anak3 dan 7% kematian anak balita adalah akibat 

malaria (Lancet, 2012)4 

Malaria tidak hanya berdampak pada tingginya angka kesakitan dan kematian tapi juga memberikan 

beban yang signifikan bagi pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan. Menurut perhitungan 

WHO, 40% belanja kesehatan berhubungan dengan tingginya kasus malaria (WHO, 2009). Proporsi 

pasien yang dirawat di rumah sakit, 30-40% adalah pasien malaria (WHO, 2009).  Sekitar 60% pasien 

yang menjalani rawat jalan di Puskesmas adalah pasien malaria (WHO, 2009).  

Secara ekonomi, malaria bertanggung jawab terhadap penurunan 1.3% pertumbuhan ekonomi suatu 

negara (WHO, 2009) dan pengurangan 12% pendapat suatu negara (WHO, 1998).  Bahkan menurut 
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4
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perhitungan UNDP (2004) Indonesia kehilangan sekitar US$ 56.5 juta per tahun akibat malaria. Di sektor 

pendidikan, sekitar 8% anak yang tidak masuk sekolah akibat malaria (Trape et al, 1993) 

Bagi ibu hamil, malaria memberikan dampak yang serius.  Efek langsung malaria bagi ibu hamil adalah 

anemia berat yang menyebabkan keguguran, bayi lahir mati atau bayi lahir dengan berat badan rendah. 

Malaria juga berpengaruh pada tingginya angka kematian neonatal (bayi baru lahir), anemia bayi, 

perkembangan bayi dan juga perkembangan otak bayi akibat anemia dan kurang asupan gizi saat dalam 

kandungan akibat tersumbatnya plasenta ibu, sehingga supply makanan ke bayi tidak mencukupi.  

“Malaria adalah penyakit yang sangat berbahaya, merusak limpa, lever, ginjal, otak, merusak multi 

sistem di tubuh, jantung, paru-paru dan usus. Pertama kali masuk ke Kabupaten Sikka, saya sakit 

malaria. Walaupun saya mengonsumsi obat malaria secara teratur, sesuai dosis dan sampai obatnya 

habis. Namun dalam waktu tertentu, saya sakit lagi. Kena gigitan terus-menerus. Nyamuk sepertinya 

selalu ada setiap saat dan siap menyerang. Saya pun melihat begitu banyak anak dan orangtua yang 

terserang berkali-kali”5. 

Ini adalah pengakuan dari seorang Maria Mediatrix Mali, Putri Ende yang lahir 21 Agustus 1960, anak 

sulung dari delapan bersaudara, dari pasangan Wenseslaus Mali dan Bibiana Lawi. Ibu Trix, begitu beliau 

disapa adalah seorang wanita multi talenta yang tidak kenal lelah mengabdikan dirinya untuk kegiatan 

pemberantasan malaria dan berbagai penyakit lain di Sikka dan Flores pada umumnya.  Pengalaman 

pribadi Trix di atas akhirnya dituangkan dalam bentuk lagu dengan judul “malaria” yang dapat dinikmati 

lewat youtube.   

“Trix Mali merupakan seorang dengan pribadi yang unik. Seorang yang  memiliki konsistensi dan 

kesetiaan dalam memperjuangkan perubahan sosial melalui pilihan dan jalan yang  tidak biasa. Dia tidak 

pernah diam. Dia hanya akan berhenti beraktivitas pada saat tidur. Itupun belum menjamin. Dia pasti 

tetap berpikir dan bekerja di bawah alam sadarnya bahkan saat tertidur”, demikian Trix—panggilan 

akrabnya — di mata staf dan karyawan Yayasan Sosial Pembangunan Masyarakat (Yaspem) dan Sea 

World Club, di mana Trix menjadi Direktrisnya. 

Sarjana Pendidikan Dunia Usaha, alumni IKIP Yogjakarta 1985 ini memiliki sepak terjang yang luar biasa. 

Tidak hanya di bidang pendidikan, kesehatan, social-policy bahkan dunia usaha. Kipranya sebagai dosen 

dan guru pernah dilakoninya. Pejuang lingkungan, pekerja social yang ulet, advocator dan wanita 

business yang sukses adalah predikat dan aktivitas yang dilakukan seorang Trix Mali dalam 

kesehariannya. 

Kelapa Sekolah TK-SD-SLTP Maria, Cimanggis Depok dijalanninya sejak 1986-1991, Trix Mali akhirnya 

kembali ke Flores dan bermukim di Maumere serta bergabung dengan YASPEM di tahun 1991. Sejak 

saat inilah Trix Mali menjadi memulai kiprahnya sebagai seorang social dan policy entrepreneur sejati. 

Trix sangat terpukul melihat anak-anak tak berdosa terkapar lemah dan terenggut nyawanya akibat 

malaria. Ia merasa tak berdaya melihat begitu banyak kematian dan kesakitan akibat malaria di Flores 
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dari tahun ke tahun. “Meskipun Flores terkenal dengan atraksi budaya dan alam yang mempesona, 

banyak turis yang takut datang ke Flores akibat malaria. Bahkan beberapa turis German yang sudah 

datang dan menginap di tempat kami, juga mempercepat kepulangannya akibat ketakutan terhadap 

malaria”, 6 demikian kesaksian seorang Trix. Sejak kejadian itu Trix bertekad untuk memberantas malaria 

dari Flores.  

Dengan jaringan yang luas, Trix yang pandai berbahasa Inggris dan German ini, mulai bergerak 

menggalang dana untuk memberantas malaria dari Flores melalui adavokasi dan penguatan kelompok 

masyarakat, baik di kalangan dasa wisma, kelompok basis umat dan sekolah-sekolah. Trix melakukan 

perjalanan ke German untuk mencari dana dan dukungan untuk merealisasikan mimpinya. Perjalanan 

yang  tidak sia-sia. Ia berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. 

Dengan dukungan dana yang ada, Trix mulai bergerak. Dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sikka, Trix dan Yaspem berhasil melalukan 72.000 pemeriksaan slide darah malaria di enam kecamatan 

endemis malaria di Sikka dan berhasil mengobati 1.227 orang yang positif malaria saat itu juga.  

Tidak hanya pendekatan klinis yang dilakukannya. Upaya penataan lingkungan dan pemberantasan 

sarang nyamuk juga dilakukannya. Trix berhasil mendatangkan ahli-ahli lingkungan dari German untuk 

membantunya di Sikka. Tindakan memberantas jentik nyamuk di lagon-lagon yang luas dengan BTI 

(Bacylus Thuringensis Israelensis) – sejenis bakteri pemakan jentik – dilakukannya di lagon-lagon di 

Maumere. Trix juga melibatkan pengusaha yang menyediakan alat berat untuk membuka lagon-lagon 

yang tergenang agar tidak menjadi sarang nyamuk Anopheles. Tidak hanya pengusaha, anggota brimob, 

polisi dan tentara pun terlibat dalam gerakan membuka lagon. “Memberantas malaria harus 

komprehensif dan melibatkan semua unsur masyarakat”. Karena itulah Trix tidak mau bekerja sendiri. 

“Saya selalu melibatkan Para pakar dari dinas kesehatan misalnya, Dokter Wera Damianus (Saat itu 

masih menjabat sebagai Kadineks Kab Sikka – Sekarang, Wakil Bupati Sikka-red), dan Pak Iskak 

Latiantoro, juga dr. Asep Purnama, seorang dokter specialis penyakit dalam dari RS TC Hillers”.   

Trix Mali melalui Yaspem juga mencari dana untuk melatih para mikroskpist malaria di Sikka. “Saya 

sangat prihatin dengan kualitas pemeriksaan malaria di Sikka. Sikka memiliki error rate kedua tertinggi di 

NTT yaitu sekitar 38%. Karna itu, dengan bantuan mikroskopist ahli dari Kemenkes RI di Jakarta, kami 

bertekad untuk memperbaiki kualitas pemeriksaan malaria di Sikka. Kami telah melatih tenaga 

mikroskopist dari 14 Puskesmas di Sikka. Saat ini bahkan kami sudah memiliki  “teaching mikroskopist”. 

Kami bertekad untuk menjadikan Sikka sebagai Pusat Cross-checker Malaria untuk daratan Flores”. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan andalan Trix dalam upaya memberantas 

malaria di Sikka. “Mengubah perilaku hidup selayaknya dilakukan dengan kerja keras dan pantang 

menyerah”. Untuk itulah kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas PPO dan Unicef 

mengembangkan “Laskar Jentik” sebagai pasukan anti jentik di Sikka. Laskar Jentik adalah kelompok 

anak sekolah dan guru yang dilatih dengan metode Participatory Learning and Action (PLA) untuk 

memantau dan mengeliminasi jentik di lingkunganya melalui motto “sekolahku dan rumahku bebas 
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jentik nyamuk”.Di bawah kepemimpinannya, Yaspem, Dinkes dan PPO Sikka berhasil menerbitkan buku 

“Ayo Berantas Malaria” yang telah diadopsi sebagai muatan local di Sikka tahun 2012.  

Trix terkenal sebagai advocator sejati. Trix berhasil melobi DPRD dan Pemda  Kab. Nagekeo; DPRD dan 

Pemda Kab. Ende; DPRD dan Pemda Kab. Flotim; DPRD dan Pemda  Kab. Manggarai Timur untuk aktif 

dalam pemberantasan malaria. Dengan upayanya, Trix juga berhasil menjadikan Sikka sebagai tuan 

rumah peringatan hari malaria sedunia pada bulan Mei 2012 lalu. Tidak hanya di bidang malaria, Trix 

juga berhasil melobi DPRD Sikka untuk menyediakan dana bagi para kader dalam rangka kegiatan 

pemantauan jentik di Kabupaten Sikka yang berhasil menurunkan kasus DBD di kabupaten Sikka, 

bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kab Sikka.  

Di bidang pemberantasan rabies, Trix adalah seorang “Policy Entreprenuer” sejati. Lewat kiprahnya, ia 

berhasil melakukan “pembelaan terhadap nasib anjing lewat dibatalkannya SK Bupati Ende tentang 

Eliminasi Total Anjing pada tahun 2001, adalah bukti bagaimana seorang Trix bisa membuat suatu 

perubahan kebijakan. Di mata Trix, mengelinasi Rabies harus dilakukan dengan pendekatan kultural, 

sosiologis, ekologis dan teknis secara bersama-sama dan bukan secara membabi buta membunuh 

anjing.  

Sebagai seorang “Social Entreprenuer” Trix dikenal kiprahnya dalam berbagai aspek social dan 

lingkungan. Beberapa penghargaan yang berhasil dimenangkannya adalah: 

 Penghargaan Pemerhati Lingkungan oleh Bupati Sikka tahun 2006. 

 Penghargaan Pengabdian Anak Negeri dalam Program Malaria dan Gizi Buruk, 23 Juli 2008 dari 

Menteri Kesehatan RI 

 Penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden RI untuk Kategori Penyelamat 

Lingkungan pada hari Cinta Puspa dan Satwa, 5 November 2008 atas pembelaannya terhadap 

"Penolakan Eliminasi Total Anjing”, Penghijauan kembali Wailago pascah banjir bandang (1-2 

April 2004), pemberantasan jentik Anopheles, Aksi bersih lingkungan dan Aksi antisipasi Hog 

Cholera masuk ke Sikka dengan drh Maria Geong PhD 

 Penghargaan sebagai Organisasi Sosial Berprestasi tingkat nasional oleh Menteri Sosial (2008) di 

bidang Pengembangan Program dan Kerjasama serta kemitraan pada Hari Kesetiakawanan Sosial 

Nasional (HKSN) Jakarta, 23 Desember 2008 

Trix adalah seorang “Educator Entrepenuer” dan pejuang hak anak sejati. Kiprahnya sebagai seorang 

pelatih dan  pejuang hak anak tidak hanya dikenal di NTT atau Flores tapi juga di berbagai daerah di 

Indonesia.  

 Pelatih Konvensi Hak Anak dan Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak bagi Keuskupan Se Indonesia 

di Klender, 2005 

 Pelatih kelompok Animator  - animatris  Sekami di Nias, Pasca Tsunami tahun 2006.  

 Pelatih Konvensi Hak Anak dan Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak bagi kelompok ibu-ibu guru 

di Pangkal pinang dan Batam dan peserta ada  yang datang dari Tanjung Pinang dan Belitung 

2006 dan 2007. 

 Pemakalah Kepemimpinan Gender pada Temu Mahasiswa PMKRI, 2008 
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 Pelatihan khusus untuk Hak Anak, Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak, Alat permainan Edukatif  

Lokal  dan menjadi pembicara tentang Gender Balance pada  RAT Inkopdit seluruh Indonesia di 

Bali Mei 2011 

Sebagai seorang dengan multi talenta, Trix Mali adalah seorang pencipta lagu yang hebat. Belasan lagu 

yang membawakan pesan-pesan kesehatan telah diciptakannya antara lain: 

Lagu Malaria,  Lagu Demam berdarah, Lagu Kaum Muda  Bangkit , Lagu  Laskar  Jentik, Lagu Kader 

perubahan, Lagu Dasa Wisma Pantau Jentik, Lagu  sekolahku rumahku bebas  jentik, Lagu Buka  Lagun, 

Lagu Patriot Jentik, Lagu Telur Sikapsul Ajaib, Lagu Cacing Pita, Lagu Anthrax, Lagu Hockolera, Lagu 

filosofi bangkit, Lagu senam motorik untuk anak, Lagu Adituka dan Lagu hak Anak dan Akte  kelahiran. 

Beberapa lagu ini bahkan sudah diupload dan dapat dinikmati di Youtube. 

Di tengah aktivitasnya sebagai wanita “super sibuk” tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menyinggung 

keberhasilan Trix Mali sebagai seorang “Business Entrepreneur”. Lewat tangan dinginnya Sea World 

Club berhasil menjadi salah satu acomodasi bertaraf internasional dan dikenal diberbagai belahan dunia. 

Sea World tidak hanya menawarkan kemewahan acomodasi dengan nuansa alami Sikka dengan “homey 

felling”nya, makanan bercita rasa tinggi tanpa bumbu penyedap artificial, roti-roti buatan sendiri dan 

buah-buahan local yang segar. Sea world dibawa Trix Mali tidak hanya berhasil menjual hotelnya tapi 

juga berbagai attraksi budaya dan tentunya wisata alam pengunungan dan pemandangan bawah laut 

nan indah khas Flores. 

Demikianlah sekelumit kiprah seorang Maria Mediatrix Mali. Sosok Social, Policy, Educator, Business 

Entrepreneur Sejati. Sukses terus Bu Trix. 
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