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PENGANTAR EDISI 9 
IRGSC NTT Research focus adalah publikasi regular yang berisikan ringkasan penelitian 
tentang NTT yang mutakhir yang dikombinasikan dengan berita dari tiga media harian 
utama di NTT yakni Pos Kupang, Timor Express dan Victory News. Fokus dari NTT Research 
Focus adalah pada isu kesehatan, pangan, nutrisi, risiko, dan air. Terkait rangkuman berita di 
bawah ini, diharapkan agar pembaca melakukan validasi dari kliping berita yang 
dimaksudkan [Lihat juga keterangan penerbitan di halaman 24 ]. 

Selected New Publication on NTT 
 

Cynthia Fowler 2013. Ignition Stories: Indigenous Fire Ecology in the Indo-Australian 
Monsoon Zone. Carolina Academic Press. $38.00 • 302 pp • paper • ISBN: 9781611631159.  
Brief Abstract. How do tropical farmers think about, handle, and respond to fire? What is 
the role of fire in the coevolution of self, society, and environment? In the compelling 
narratives that make up this ethnography, the lives of Kodi (of West Sumba, NTT) women, 
men, and children unfold within an island landscape that has been shaped by 14,000 years 
of anthropogenic fires and 300,000 years of natural fires. Ignition Stories connects the Kodi 
people who design fires with their living kin and their ancient ancestors, then links them to 
nearby communities in neighboring hamlets, to other ethno-linguistic groups across Sumba, 
and to far-flung multiethnic, virtual coalitions. In this book, Fowler searches through Kodi 
people's mundane fire management practices as well as the shared beliefs, myths, rituals, 
and arts of this Papuan-Austronesian culture and the intimate emotions of individual 
members of the community to explain the unique character of people and landscape in the 
Indo-Australian monsoon zone. Ignition Stories conveys the fantastic ability of fire to 
communicate human ideas, perceptions, meanings, symbols, emotions, and desires. Using 
an innovative blend of anthropology and fire ecology, Fowler explores the globally-relevant 
topic of the risks and benefits of burning for both people and ecosystems, and captures the 
complexity of human-environment relations in fire-adapted landscapes. Fowler shows us 
how the senses of self that produce collective identities intersect with cycles of disturbance 
and succession to create diverse microecologies and emergent societies. 
Link: http://www.cap-press.com/books/isbn/9781611631159/Ignition-Stories  
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1. 20 Warga Terserang DBD 

Pos Kupang: Kamis, 12 Desember 2013 (halaman 22) 

 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) menyerang 20 orang warga Labuan Bajo dan 

sekitarnya. Serangan DBD itu mulai terjadi sejak November 2013 dan hingga saat ini 

masih terus berlangsung. Bulan November 2013 ada 14 orang yang  diserang. 

Sedangkan bulan Desember 2013 posisi Senin (9/12) sudah mencapai enam orang. 

Warga korban DBD berasal dari beberapa kelurahan, yakni Kelurahan Labuan Bajo, 

Kelurahan Wae Kelambu, Desa Batu Cermin, Desa Golo Mori, Desa Gorontalo, Desa 

Golo Bilas dan Warga Nggorang, Desa Watu Langkas. Sejumlah warga setempat dirawat 

di Puskesmas Labuan Bajo.  

  

2. Penderita Kusta Keluhkan Ketiadaan Obat 

Victory News: Selasa, 3 Desember 2013 (halaman 14) 

 

Fransiskus Lebuan, salah seorang penderita kusta di Kabupaten Flores Timur 

mengeluhkan ketiadaan obat. Fransiskus teridentifikasi mengidap kusta Agustus 2013 

lalu, hingga saat ini belum mendapatkan pengobatan medis karena persediaan obat 

kusta pada Puskesmas setempat dan Dinas Kesehatan Flotim tidak ada. Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Flotim membenarkan stok obat kusta habis. Pihaknya telah 

mengajukan permohonan pengadaan, namun terkendala Dinkes NTT juga kehabisan 

persediaan.  

  

3. Bayi Hidrosephalus Meninggal 

Pos Kupang: Sabtu, 14 Desember 2013 (halaman 13) 

 

Maria Ambu Kaka, penderita hidrosephalus meninggal dalam pesawat Merpati, saat 

melakukan perjalanan dari Denpasar menuju Jakarta untuk mendapat pertolongan, 

Minggu (8/12) pukul 17.00 WIB. Bayi berusia sembilan bulan ini meninggal 30 menit 

sebelum pesawat mendarat di Bandara Soekarno Hatta. Sejak dilahirkan 3 Maret 2013, 

Ambu mengalami kelainan. Dia sering kejang dan pingsan. Dua bulan kemudian baru 

diketahui anak ketujuh dari tujuh bersaudara itu menderita hidrosephalus (kepala 

membesar karena banyaknya cairan). Keberangkatan Ambu ke Jakarta difasilitasi 

Yayasan Harapan Sumba (YHS). “Sebelum pesawat mendarat, Lusia kasih tahu bahwa 
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anak sudah tidak bergerak. Saat turun dari pesawat kami datangi klinik di bandara. 

Petugas klinik memeriksa dan memastikan Ambu meninggal 30 menit sebelum pesawat 

mendarat,” jelas Redempta, Direktris YHS. Jenazah Ambu kemudian dibawa pulang ke 

Sumba, Selasa (10/12) dan diserahkan kepada orang tuanya. Redempta menuturkan, 

suatu hari dia ditelepon dr.Ayunda yang bertugas di RS Caritas Waitabula. Dokter 

Ayunda menginformasikan ada pasien hidrosephalus yang sudah beberapa kali opname 

namun kondisinya tak ada perubahan. “Kami ke Caritas, ketemu namanya Ambu. Kami 

minta data Ambu beserta riwayat sakitnya. Kami memutuskan untuk membantu 

Ambu,” katanya mengenang.  

 

4. Rince Koen Ditelantarkan Keluarga 

Pos Kupang: Kamis, 5 Desember 2013 

 

Rince Koen (34), pasien yang dibawa ke IGD RSUD Prof.Dr.WZ Johannes, Kupang, 

Minggu (1/12), ditinggalkan keluarga begitu saja. Rince didiagnosa mengalami 

schizofrenia atau gangguan kejiwaan. Rince dimasukkan ke dalam ruang isolasi IGD 

RSUD Prof.Dr.WZ Johannes. Kaki dan tangannya diikat serta mulutnnya ditutup 

menggunakan masker. Humas RSUD Prof.Dr.WZ Johannes Kupang, Jane Mbado 

mengungkapkan, Rince dibawa oleh keluarganya pada Minggu dengan kondisi suka 

marah-marah, mengeluarkan makian dan berteriak. Setelah dikonsultasikan dengan 

dr.Dickson, Rince didiagnosa mengalami gangguan kejiwaan atau schizofrenia. “Kami 

harapkan agar keluarga dari Rince bisa mengunjunginya dan mengurus surat-surat yang 

dibutuhkan karena dia datang tanpa identitas lainnya. Kalau tidak ada kartu jamkesmas 

atau jamkesda maka bisa diurus surat keterangan tidak mampu. Pada waktu 

didaftarkan disebutkan bahwa Rince tinggal di Oesapa. Karena itu kami akan melakukan 

pelacakan dimana keluarganya. Kehadiran keluarga juga sangat penting karena bisa 

memberikan motivasi kepada pasien dan bisa membantu untuk mengambil obat atau 

lainnya,” katanya.   

 

5. Aliansi Peduli HIV/AIDS Gelar Konser Amal 

Victory News: Kamis, 5 Desember 2013 (halaman 15) 

 

Aliansi Peduli HIV/AIDS akan menggelar kegiatan amal konser musik sebagai wujud 

kepedulian terhadap penderita HIV/AIDS dalam upaya meringankan beban yang 

dihadapi. Demikian disampaikan Ketua Panitia Konser Musik Aliansi Peduli HIV/AIDS 

Imakulata Bete. Aliansi ini terdiri dari KPAD Provinsi NTT, Stikes CHMK, Klinik Kartini,    

TK Maria Goreti, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, RSUD WZ Johannes Kupang, 

Yayasan Tanpa Batas, Flobamora Support, ODHA, dan Yayasan Maranatha. Direktris 

Yayasan Tanpa Batas Lili Amalo-Holle mengatakan, melalui usaha itu, dana yang 

terkumpul akan dipakai untuk pemberdayaan bagi para penderita HIV/AIDS, sehingga 
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dapat mengubah stigma dan diskriminasi keluarga dan masyarakat terhadap para 

pengidap HIV/AIDS yakni mereka dapat berdaya guna bagi dirinya sendiri dan 

masyarakat.    

 

6. NTT Terima 29 Dokter PTT 

Victory News: Kamis, 5 Desember 2013 (halaman 15) 

 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mendapatkan 29 dokter  pegawai tidak 

tetap (PTT) dari Pemerintah Pusat. Sebelum ditempatkan di 14 kabupaten, terlebih 

dahulu dibekali untuk menyatukan pemahaman terkait pelayanan kesehatan di NTT. 

Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan NTT dr Stef Bria Seran. Ia merincikan 

dokter PTT kali ini didominasi oleh dokter umum dengan jumlah sebanyak 23 orang dan 

enam dokter gigi. Pembagian dokter umum per kabupaten yaitu, Kabupaten Kupang (3 

orang), Sikka dan Sabu Raijua masing-masing empat orang, Manggarai Timur, Sumba 

Tengah, dan Rote Ndao masing-masing dua orang; sedangkan TTS, Alor, Lembata, Flores 

Timur, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya masing-masing mendapatkan satu orang.  

  

7. Terapi Matikan Bibit Kanker 

Pos Kupang: Selasa, 3 Desember 2013 (halaman 10) 

 

Puskesmas Bakunase sudah bisa melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker rahim, 

kanker payudara dan juga terapi untuk mematikan bibit kanker. Kepala Puskesmas 

Bakunase, dr Ivonny Ray mengungkapkan, deteksi dini kanker rahim ini menggunakan 

metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA). “Untuk deteksi dini kanker rahim dan 

kanker payudara dengan metode IVA ini harus dilakukan oleh tenaga terlatih. Di 

Puskesmas Bakunase selain saya, ada lima orang bidan yang sudah terlatih,”katanya. 

Puskesmas Bakunase mendapatkan bantuan alat dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan 

Kota Kupang. Mengenai biaya untuk pemeriksaan dan terapi, kata dr Ivonny, masih 

gratis karena belum ada perda yang mengatur biaya terapi. “Jika dilakukan di luar NTT 

maka biayanya bisa mencapai dua sampai tiga juta rupiah,” jelasnya.  

 

8. 11 Bulan, 984 Ibu Hamil Dioperasi di RSU Kupang 

Timor Ekspress: Rabu, 4 Desember 2013 (halaman 9) 

 

Dalam kurun waktu 11 bulan, terhitung 1 Januari hingga 23 November 2013, ada 984 

ibu hamil yang sudah menjalani operasi sesar di RSU Prof. Dr. WZ Johanes Kupang. 

Setiap hari dokter harus mengoperasi lebih dari 3 ibu hamil, baik pasien umum, pasien 

yang menggunakan kartu Jamkesmas maupun pengguna kartu Jamkesda dan Jampersal 

dari kabupaten/kota di NTT. Data yang diperoleh koran ini menyebutkan bahwa untuk 
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bulan Januari ada 93 orang, Februari 76 orang, bulan Maret ada 99 orang, Bulan April 

116 orang, Mei 92 orang, Juni 99 orang, Juli 90 orang, Agustus 91 orang, September 100 

orang, Oktober 117 orang, November hingga tanggal 23 ada 11 orang ibu hamil yang 

dioperasi sesar di RSU Kupang. Kepala rekam medik RSU Kupang, Paulus Ndarung 

mengatakan “Jumlah ibu hamil yang dioperasi di RSU Kupang sangat tinggi karena RSU 

Prof.Dr.WZ Johanes merupakan rumah sakit rujukan dari setiap rumah sakit daerah di 

seluruh NTT.    

 

9. Pabrik Fiberglas Cemarkan Lingkungan 

Pos Kupang: Kamis, 5 Desember 2013 (halaman 10) 

 

Warga di Kelurahan Oesapa Barat, merasa resah dengan keberadaan pabrik fiberglas 

milik PT Bumi Flores yang beroperasi di wilayah tersebut. Selain merusak hutan 

mangrove di Pantai Oesapa, juga terjadi pencemaran lingkungan, akibat debu dan 

limbah yang dihasilkan pabrik tersebut. Hal ini disampaikan warga Oesapa Barat yang 

hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD Kota Kupang di ruang 

rapat Komisi A, Selasa (3/12). Menurut Ketua LPM Kelurahan Oesapa Barat, Yohanis 

Pah, aktivitas di perusahaan tersebut sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. 

“Kami terkadang merasa mual, pusing bahkan muntah-muntah kalau mulai ada aktivitas 

di pabrik tersebut. Selain itu, binatang peliharaan warga seperti ayam sudah mati,” 

katanya. Kepala Bapedalda Kota Kupang, Eben Ndapamerang, mengatakan, tahun 2012 

Bapedalda sudah membuat surat pemberhentian pembuatan galangan kapal fiberglas 

di Kelurahan Oesapa Barat itu. Tanggal 6 September 2013, pihaknya kembali 

melayangkan surat terkait pemberhentian produksi di lokasi tersebut. Menurutnya, 

Bapedalda juga menyampaikan untuk mengangkut sampah dari pabrik tersebut ke TPA 

Alak, dan segera merehabilitasi hutan mangrov di lokasi tersebut.    

 

10. Sampah Masih Belum Terurus Baik 

Victory News: Rabu, 4 Desember 2013 (halaman 7)  

  

Kendati sudah ada penambahan tiga mobil sampah, namun persoalan sampah tak 

kunjung teratasi. Persoalan sampah kian hari sulit teratasi dan masih menjadi keluhan 

dimana-mana. Menurut warga kelurahan Oesapa, Adolfina Core, “Mengatasi persoalan 

sampah, seharusnya bisa namun karena belum ada kemauan dan keseriusan dari 

Pemkot saja. Kalau ada penambahan armada, sebenarnya, sudah bisa diatasi oleh 

karena sebelumnya alasan disampaikan adalah bahwa armada kurang... Persoalan 

sampah harus diatasi sebab masyarakat juga membayar retribusi,” katanya. Sekretaris 

Komisi C DPRD Kota Kupang Jhonis Imanuel Haning mengatakan, persoalan sampah 

merupakan masalah bersama bukan masalah pemerintah semata. Perlu dipahami 

sebenarnya karena keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mengatasi sampah. 
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Selagi masyarakat masih berpikir bahwa persoalan sampah tanggung jawab 

pemerintah, Kota Kupang tidak akan bersih dari sampah.  

    

11. RSUD Ende Hambat Penyelidikan Polisi 

Victory NewsL: Minggu, 1 Desember 2013 (halaman 2) 

 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ende dinilai menghambat proses penyelidikan dan 

penyelidikan kasus oleh Polres Ende karena sering terlambat mengeluarkan hasil visum. 

Hal ini disampaikan Kanit Reskrim Polsek Ende Brigpol Andri Iskandar. “Hasil visum yang 

dikeluarkan oleh para petugas RSUD Ende sangat lama, terutama kasus anak di bawah 

umur. Selama 30 hari semua berkas termasuk lampiran hasil visum harus P21 atau 

dinyatakan lengkap. Dan kita harus serahkan tersangka, barang bukti, dan semua berkas 

perkara ke kejaksaan,” ujarnya. Dia menambahkan “Kasus-kasus yang berkaitan dengan 

fisik itu kan harus divisum, yang tahu tentang visum hanya rumah sakit. Tapi mereka 

kasih keluar hasil visum sangat lama sehingga kami lamban dalam melakukan 

penyelidikan,”katanya. Brigpol Iskandar mengharapkan, pihak RSUD dapat 

membedakan mana pasien umum dan mana pasien yang membutuhkan hasil visum.    

 

12. Masyarakat Matim Sadar KB 

Pos Kupang: Sabtu, 14 Desember 2013 (halaman 22) 

 

Sesuai data Badan Perencana Pemberdayaan dan Keluarga Berencana (BP2KB) 

Kabupaten Manggarai Timur (Matim), jumlah pasangan usia subur (PUS) yang sudah 

mengikuti KB di daerah itu sebanyak 45.000 PUS dari total 54.000 PUS. Kondisi itu 

menggambarkan kesadaran masyarakat Matim mengikuti KB sangat tinggi. Kepala 

BP2KB Matim, Dra. Hendrika Souk, mengatakan hal itu kepada Pos Kupang di sela-sela 

kegiatan sosialisasi program kependudukan dan keluarga berencana tingkat kabupaten 

Matim, di Aula Kevikepan, Borong, Rabu (11/12). Menurut Hendrika, kegiatan sosialisasi 

diikuti 250 orang terdiri dari penyuluh KB, kader posyandu.  

 

13. Tangani Penyakit Tropis Terabaikan 

Pos Kupang: Minggu, 15 Desember 2013 (halaman 2) 

 

Peran lintas sektor, lintas program dan lintas profesi penting dalam penyelesaian 

penanganan penyakit tropis terabaikan (negleted tropical disease) kusta dan frambusia 

di Provinsi NTT. Provinsi NTT merupakan salah satu daerah di bagian timur Indonesia 

yang memiliki data penyakit kusta dan frambusia tinggi. Hal ini disampaikan Kepala 

Subdit Kusta dan Frambusia, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung, 

Ditjen PP dan PL, Kementrian Kesehatan RI, Dr. Christina Widaningrum,M.Kes. Ia tampil 
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dengan materi “Konsep Penyakit Tropis Terabaikan dan Kebijakan dan Strategi 

Pemerintah dalam Pemberantasan Penyakit Kusta dan Frambusia di NTT” dalam 

Seminar Nasional dengan tema Peran Multi Sektor dalam Membebaskan NTT dari 

Penyakit Tropis Terabaikan Kusta dan Frambusia di Aula El Tari, Kupang, Sabtu (14/12). 

Widaningrum mengatakan, obat untuk kusta masih gratis sampai tahun 2020, sehingga 

harus mencari sebanyak mungkin penderita kusta di wilayah NTT untuk diobati.      

 

14. 23 Balita dapat Makanan Tambahan 

Timor Express: Sabtu, 14 Desember 2013 (halaman 11) 

 

Sebanyak 23 balita di Kelurahan Oebobo mendapat makanan tambahan (PMT) dari 

kegiatan sosial bantuan langsung masyarakat dalam program PNPM Mandiri Perkotaan 

untuk Kelurahan Oebobo. Seremoni pemberian makanan tambahan ini berlangsung di 

kantor lurah Oebobo, Jumat (13/12). Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan, Ertin Sato 

mengatakan, penyaluran bantuan makanan kepada anak-anak dan balita merupakan 

kerjasama kader Posyandu Oktober dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). 

Menurut Sato, ke-23 anak balita yang mendapat bantuan PMT merupakan anak-anak 

yang orangtuanya dianggap tidak mampu dan masuk dalam pemetaan swadaya yang 

didalamnya ada program penyaluran makanan tambahan. Namun untuk mengatasi 

masalah gizi anak dan balita, pihak pengelola program PNPM MP juga menyediakan 

PMT bagi anak-anak dalam wilayah kelurahan yang tidak masuk dalam PS II. PMT yang 

diserahkan berupa telur ayam satu papan, susu, serta kacang hijau.   

 

15. Ditemukan 123 Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Ende 

Timor Express: Sabtu, 14 Desember 2013 (halaman 15) 

Dalam rentang waktu 2005 hingga 2013, diketahui jumlah penderita HIV/AIDS yang ada 

di Kabupaten Ende berjumlah 123 kasus. Dari jumlah ini, sebanyak 74 orang penderita 

sudah meninggal dunia sementara itu sisanya kini masih hidup dan tengah menjalani 

pendampingan, demikian dikatakan Stefanus R. Paso. Paso yang menjabat sebagai 

Sekertaris KPA Kabupaten Ende menyatakan penyeberan penyakit yang berbahaya 

tersebut sedah terjadi hampir di semua kecamatan di Kabupaten Ende. Data yang 

dikumpulkan sejak 2005 menyatakan penderita HIV/AIDS sudah memasuki fase tiga dan 

empat dimana jumlah AIDS 96 kasus sementara HIV 27 kasus. Penderita HIV/AIDS lebih 

didominasi oleh kelompok swasta, menyusul petani, ibu rumah tangga, termasuk 

didalamnya TKI, sopir, ojek, TNI/Polri, mahasiswa. Beliau mengemukakan, menurut 

kelompok umur sudah ditemukan penderita antara 0-14 tahun sebanyak 6 kasus, dan 

terbanyak dari kelompok produktif 20 hingga 49 tahun. KPA Kabupaten Ende telah 

melakukan berbagai upaya untuk menekan laju perkembangan HIV/AIDS melalui 

pencegahan, dukungan perawatan dan pengobatan. Lanjutnya, demi menanggulangi 
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penyakit yang mematikan ini, pihak KPA juga telah melakukan pelatihan bagi Sebaya 

Waria, dan pembentukan Ikatan Waria Ende (IWE), pelatihan Sebaya untuk PSK dan 

pembentukan Komunitas Pekerja Seks Ense (Talenta Kasih). Disamping itu pihaknya 

membentuk pula Komunitas Peduli AIDS Ende (MULIA), dan juga berperan atas 

terbentuknya Klinik VCT di RSUD Ende, serta beberapa kegiatan lainnya. Sementara itu 

dr.Lucya Sandra mengatakan para ODHA hingga sekarang masih sangat membutuhkan 

pendampingan dan dukungan dari masyarakat. Dukungan yang dimaksud bukan saja 

dalam hal pengobatan namun juga dukungan sosial dan psikologis. Hal ini menjadi 

penting agar para ODHA tidak dikucilkan dari masyarakat. Dia mengatakan RSUD Ende 

sudah menyiapkan Voluntary Counceling Test (VCT) untuk membantu memberikan 

bimbingan terkait penyakit ini. Siapa saja boleh berkunjung dan kerahasiaan akan selalu 

terjaga, demikian kata Sandra. 

 

    

 

 

1. Pemprov Bertekad Wujudkan Provinsi Jagung 

 Pos Kupang: Senin, 9 Desember 2013 (halamn 10) 

 

Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya mewujudkan NTT sebagai provinsi jagung. 

Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan produksi jagung untuk kebutuhan pangan 

serta mendorong pengembangan agribisnis. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pertanian 

dan Perkebunan Provinsi NTT Yohanis Tay Ruba kepada VN. “Sebagian besar petani saat 

ini menjual jagung dalam bentuk mentah karena itu perlu didorong dengan berbagai 

fasilitas sehingga mereka mampu mengolah jagung sebelum menjual kepada 

konsumen,” tandasnya. Melalui pengembangan jagung, kata dia akan terwujud berbagai 

usaha agribisinis, baik melalui produksi atau berdagang alat mesin pertanian, usaha 

penangkaran benih, mengolah hasil jagung, dan masih banyak produk turunannya. 

Terpisah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTT, Fredik 

Tielman mengatakan, dalam mengembangkan potensi makanan lokal seperti jagung 

akan diolah menjadi berbagai produk turunannya sehingga tidak lagi dijual dalam bentuk 

mentah. “Kami sangat berharap agar masyarakat NTT dapat berkreasi terhadap 

makanan lokal seperti jagung serta menjadi makanan pokok pengganti nasi serta 

menjadi upaya peningkatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.  

  

2. Dinas Pertanian Salurkan Benih 

 Pos Kupang: Jumat, 6 Desember 2013 (halaman 13) 
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Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sumba Tengah, 

Martinus Jurumana,M.Si mengatakan, memasuki musim tanam tahun ini, pihaknya telah 

mendroping puluhan ton benih padi, jagung dan kacang-kacangan kepada para petani 

yang tersebar di lima kecamatan se-Kabupaten Sumba Tengah. Benih yang telah 

didroping bersumber dari APBN, yakni padi lahan kering 25 ton untuk areal seluas 1000 

ha; benih padi sawah 25 ton untuk lahan sawah seluas 1000 ha; dan benih jagung 35 ton 

untuk 1000 ha. Selanjutnya, bersumber dari APBD Sumba Tengah tahun 2013, yakni 

47.500 kg benih padi untuk lahan seluas 25 ha; benih jagung 20.000 kg; kacang hijau 

5000 kg; kacang kedelai 11.500 kg; kacang merah 550 kg. Secara umum, kata Martinus, 

petani Sumba Tengah sudah menyiapkan lahan musim tanam tahun ini. Bahkan sebagian 

besar tanaman jagung milik petani sudah tumbuh besar, bahkan ada yang sudah 

berbunga. Tentu tidak semua wilayah Sumba Tengah sama keberadaannya. Misalnya 

wilayah utara, mulai Mamboro hingga Lenang-Tanambanas belum menanam sama 

sekali. Hal itu karena musim kemarau di wilayah itu cukup panjang. “Biasanya mereka 

tanam di akhir Desember atau awal Januari. Kondisi yang sama dihadapi para petani di 

wilayah Selatan Kecamatan Katikutana seperti Konda Maloba. Jangan heran bila setiap 

tahun kedua wilayah ini mengalami keterlambatan panen. Bahkan terkadang pula 

mengalami kendala persediaan makanan karena kondisi alam kurang subur dibanding 

wilayah Sumba Tengah lainnya seperti kecamatan Katikutana, Umbu Ratu Nggay Barat 

dan sebagian Umbu Ratu Nggay,”tuturnya. Meski demikian, Kadis Martinus optimis 

tahun ini para petani menanam tepat waktu.   

  

3. Petani Manusak Serentak Tanam Jagung 

Victory News: Kamis, 5 Desember 2013 (halaman 10) 

 

Para petani Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang 

melaksanakan gerakan tanam serentak jagung bersama sejumlah pejabat terkait. 

Gerakan ini merupakan bagian dari program nasional khususnya Kementrian 

Kesejahteraan Rakyat terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Direktur 

Benih Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Bambang Budianto 

menyampaikan, bantuan yang mereka sediakan bagi MBR berupa benih jagung hibrida. 

“Untuk NTT, secara keseluruhan dialokasikan bagi lahan seluas 10.500 hektare yang 

dibagi lagi ke tujuh kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, TTS,TTU, Belu, Alor, Flotim, dan 

Ngada, masing-masing 1.500 hektare. Kadis Pertanian Provinsi NTT Yohanis Tay 

mengharapkan dengan program ini petani bisa membeli benih, pupuk, dan pestisida. 

Mereka juga menyiapkan tim teknis untuk mendampingi petani agar memanfaatkan 

dana tersebut sesuai peruntukan.  
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4. Produksi Padi dan Jagung Meningkat 

Pos Kupang: Rabu, 4 Desember 2013 (halaman 3) 

 

Produksi padi dan jagung di provinsi NTT pada tahun 2013 dipastikan meningkat karena 

berdasarkan realisasi produksi periode Januari-Agustus telah melampaui volume 

produksi tahun 2012. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT, 

Ir Yohanes Tay Ruba didampingi Kabid Produksi Tanaman Pangan, Robert Ongo. 

Dikatakannya, berdasarkan angka ramalan II (periode Januari-Agustus, Red) yang 

dipublikasi BPS NTT per 30 September 2013, realisasi produksi padi dan jagung pada 

tahun 2013 akan melampaui produksi padi dan jagung pada tahun 2012. “Dengan 

demikian dapat dipastikan produksi padi dan jagung tahun ini akan meningkat karena 

masih ada waktu produksi sekitar empat bulan yang belum dihitung,” ujar Yohanes. 

Peningkatan produksi pangan ini, lanjutnya, dipicu adanya gerakan tanam serentak di 

NTT tahun 2013 antara lain untuk komoditi padi dan jagung, yaitu padi 1.000 Ha di 

lembor, Manggarai Barat, tanaman jagung 1.000 hektar di TTS dan 500 Ha di Ngada. “Di 

tahun 2013 hingga kuartal II, realisasi panen padi telah mencapai 576.725 ton dan 

diprediksi tahun 2013 ini akan mencapai 704.457 ton atau melampaui produksi tahun 

2012 yang mencapai 698.457 ton Gabah Kering Giling (GKP),” ujar Yohanes. Sedangkan 

untuk jagung, katanya berdasarkan angka ramalan II BPS NTT, total produksi jagung 

akan mencapai 711.278 ton. “Kita harap tidak ada perubahan iklim dan serangan 

hama/penyakit yang menyerang tanaman padi dan jagung dalam waktu empat bulan 

terakhir sehingga tidak menurunkan produski,” harap Yohanes. Sementara itu, Kabida 

Produksi Tanaman Pangan, Robert Ongo, merincikan, berdasarkan angka ramalan II itu, 

luas tanam padi sekitar 218.110 Ha, dari jumlah tersebut luas panen padi mencapai 

213.276 Ha dengan produktivitas sekitar 3.296 ton/Ha. Sedangkan untuk tanaman 

jagung, luas tanam periode Januari-Agustus tahun 2013 diperkirakan 273.663 hektar. 

Dari luas tanam tersebut, luas yang dipanen mencapai 270.692 hektar dengan 

produktivitas sekitar 2,63 ton/Ha. Robert menjelaskan, salah satu upaya untuk 

meningkatkan produksi jagung adalah melakukan penangkaran benih. “Tiga tahun 

terakhir ini NTT sudah mandiri benih jagung, khususnya untuk memenuhi kebutuhan 

benih yang dibiayai oleh APBN dan APBD, yakni benih jagung komposit,” katanya. Di 

tahun 2013, lanjut Robert, penangkaran benih jagung dilakukan di Kabupaten Kupang 

dan Belu. Keberadaan penangkaran benih di dua tempat ini untuk memenuhi 

kebutuhan benih jagung komposit di daratan Timor. Penangkaran di Kabupaten Sumba 

Timur dan Sumba Barat Daya (SBD) untuk memenuhi kebutuhan di daratan Sumba. 

Sedangkan penangkaran di Manggarai Timur untuk memenuhi kebutuhan di bagian 

barat Flores dan Kabupaten Nagekeo. “Untuk Kabupaten Flores Timur dan Lembata, 

penangkaran benih dilakukan di Kabupaten Sikka dan tahun 2013 ini, mulai ada 

penangkaran benih jagung komposit sekitar 40 hektar di Nagekeo. Dalam bulan ini 

dipanen,” ujar Robert.   
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5. Danrem 161/WS Serahkan Bantuan Bibit Padi 

Timor Ekspress: Kamis, 5 Desember 2013 (halaman 13) 

 

TNI berupaya melakukan pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan, yang 

ada di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yakni dengan TNI Peduli Pertanian. Pada 

program itu diberikan bantuan bibit padi unggulan varietas inpari 10 bagi enam 

kelompok tani di kampung Nukleu, Desa Oepuah, Kecamatan Biboki Moenleu, 

Kabupaten TTU. Semoga bibit yang ada bisa dikembangkan dengan baik, untuk 

peningkatan ketahanan pangan. Hal ini dikatakan Danrem 161/Wirasakti Kupang, 

Brigjen (TNI), Ahmad Yuliarto.  

  

6. Kupang Mete Ile Padung Diekspor ke Prancis 

Pos Kupang: Senin, 2 Desember 2013 (halaman 21) 

Ratusan petani dan kelompok pengelola kacang mete di desa Ile Padung, Kecamatan 

Lewolema, Kabupaten Flores Timur tengah ‘panen uang’ 1,430 Milyar Rupiah. saat ini 

kacang jambu mete yang diproduksi kelompok tani desa ini diekspor ke Prancis. 

Kelompok tani jambu mete menentukan harga sendiri di pasaran. Bahkan produk 

kacang mete yang dihasilkan berkualitas ekspor dan dikirim ke negara Prancis dengan 

harga yang sangat fantastis. Tak pelak, uang milyaran rupiah pun merangsek masuk ke 

kantung petani miskin di kampung. Hal ini dikemukakan Ketua Kelompok Tani Jambu 

Mete Tobi Baran, Plasidius Nebo Aran yang ditemui pekan lalu. Dia menuturkan 

kelompok binaan Swiss Contact (Sebuah LSM internasional) yang berdiri tahun 2008 ini 

mengawali usahanya secara manual dan berskala kecil. Kendala utama yang dihadapi 

adalah ketiadaan modal untuk pengadaan fasilitas kerja yang lebih memadai. Berbagai 

upaya dilakukan, termasuk diusulkan melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Perjuangan ini 

akhirnya terjawab ketika pada tahun 2012 lalu usulan kelompok ini disetujui oleh forum 

MAD untuk mendapatkan pendanaan. Bantuan sebesar Rp. 241.079.600 dikucurkan 

kepada kelompok untuk pembangunan gedung ukuran 8mx14m dan perlengkapannya, 

pengadaan mesin vakum (pengeringan) dan mesin oven. Sedangkan alat kancip dan 

lainnya merupakan swadaya kelompok. Dengan adanya fasilitas pengelolaan usaha ini, 

produksi yang dihasilkan merangsek naik untuk memenuhi permintaan pasar ekspor 

komoditi andalan masyarakat Flotim itu. Lanjutnya, produksi kacang mete yang 

berkualitas ekspor harus memenuhi ketentuan utama yang harus dipenuhi, yakni harus 

berasal dari kacang mete organik (hasil usaha mete secara alamiah atau tidak 

menggunakan pupuk kimia dan rekayasa genetika). Ini adalah trend permintaan pasar 

ekspor di benua Eropa. Mereka membutuhkan barang-barang kebutuhan organik yang 

bebas dari segala macam efek kimiawi. Untuk itulah di Desa Ile Padung ini difasilitasi 

ratusan petani khusus pengelola usaha jambu mete organik yang dimulai sejak tahun 

2004. Aran menuturkan cikal bakal kelompok yang dipimpinnya bermula dari 

pendampingan Swiss Contact terhadap petani organik usaha jambu mete. Upaya ini pun 
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ternyata tidak gampang. Masih banyak petani tidak paham dan menolak karena lebih 

memilih menggunakan pupuk kimiawi yang sudah biasa dilakukan. Namun secara 

perlahan petani dapat menerimanya dan sebanyak 112 petani yang dibina mengelola 

mete organik. Selain itu petani organik juga telah mendapat pengakuan melalui 

sertifikasi oleh Swiss Contact sendiri. “Petani organik ini sebagai pemasok tunggal biji 

mete untuk diolah menjadi kacang mete. Yang lain kami tidak bisa terima karena hanya 

yang bersertifikat direkomendasikan produknya untuk diekspor ke luar negeri”, papar 

Aran. Selepas pembangunan gedung dan peralatan bantuan PNPM-Mandiri perdesaan, 

mulai Oktober 2012 kelompok pemproduksi kacang mete dan melakukan kontrak kerja 

dengan pembeli berkebangsaan Prancis yang tinggal di Jakarta. Kontrak kerja awal ini 

dilakukan dengan permintaan kacang mete sebanyak 3 ton. Selanjutnya pada tahun 

2013 telah dilanjutkan kontrak kerja dengan kesanggupan kelompok menyiapkan 10 ton 

kacang mete. Hingga akhir November ini yang sudah dikirim ke jakarta sebanyak 5,2 

ton. “Sebenarnya mitra kerja minta satu bulan dua ton kacang mete, tapi kita tidak 

sanggup karena hasil mete organik terbatas, disamping mesin pengering kapasitasnya 

juga masih kecil”, kata Aran. Untuk mengolah kacang mete ini dipekerjakan 25 orang 

khusus kaum ibu dan 8 orang karyawan. Terdapat beberapa anak yang juga ikut bekerja 

setelah pulang sekolah. 

 

7. Lapas Atambua Kembangkan Sorgum 

 Pos Kupang: Minggu, 8 Desember 2013 (halaman 5) 

 

Lembaga Kemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Atambua, Kabupaten Belu, saat ini 

membudidayakan tanaman sorgum, salah satu pangan lokal khas daerah tersebut. “Kami 

sementara mengembangkan tanaman itu di lahan seluas dua hektar milik lapas,” kata 

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Atambua, Heru S. Winardi. Dia 

mengatakan, bibit sorgum yang dikembangkan oleh warga binaan Lapas Atambua 

tersebut, berasal dari pemberian cuma-cuma PT Batan Tekno dan Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Belu. “Selain mengembangkan tanaman itu pada lahan yang ada, 

kami juga mendapatkan bantuan pupuk. Bahkan, kepada para warga binaan Lapas juga 

diberi pembinaan tentang manfaat dari tanaman sorgum,” katanya. Pengembangan 

tanaman sorgum melalui budidaya tersebut, kata Heru, akan diperuntukkan bagi bahan 

baku untuk dikonsumsi, juga sebagai salah satu langkah besar bagi warga binaan di 

lembaga pemasyarakatan, untuk memiliki pengalaman dan pengetahuan, agar nantinya 

dikembangkan setelah bebas dari tahanan. Hal yang sama juga, lanjut dia, nantinya 

diarahkan bagi seluruh pegawai pada lembaga pemasyarakatan tersebut.         

 

8. NTT Punya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis 

 Pos Kupang: Jumat, 13 Desember 2013 (halaman 7) 
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Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT, kini memiliki Pusat Informasi Harga 

Pangan Strategis (PIHPS) dan website tersendiri yang memberi informasi kepada 

masyarakat mengenai harga pangan strategis. Website tersebut dinamakan Sikomodo 

yang merupakan akronim dari Sistem Informasi Komoditas. Selain memiliki PIHPS, TPID 

Provinsi NTT juga berhasil membentuk enam TPID di tingkat kabupaten/kota, yakni di 

Kabupaten Belu, Sumba Timur, Manggarai, Manggarai Barat dan Ende serta Kota 

Kupang. Dengan demikian, jumlah TPID sudah menjadi tujuh karena sebelumnya sudah 

ada TPID Kabupaten Sikka. Pembentukan PIHPS dan enam TPID ditandai dengan 

digelarnya acara Launching PIHPS dan penandatanganan komitmen bersama antar TPID 

se-provinsi NTT yang digelar di Ballroom Swiss-Berlin Kristal Kupang, Kamis (12/12). 

Gubernur NTT, Frans Leburaya dalam sambutannya mengatakan, ketergantungan 

terhadap pasokan barang kebutuhan masyarakat dari luar wilayah NTT menjadi 

tantangan dalam upaya menekan laju inflasi di daerah ini. Sementara itu, Kepala 

Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTT, Naek Tigor Sinaga dalam sambutannya 

mengatakan, dalam rentang 10 tahun terakhir, terlihat bahwa pergerakan inflasi yang 

signifikan lebih disebabkan oleh adanya penyesuaian harga (administrated prices) serta 

fluktuasi harga komoditas pangan (volatile foods). Karakteristik inflasi yang banyak 

dipengaruhi oleh faktor penawaran (supply) tersebut, menyebabkan upaya untuk 

mencapai inflasi yang rendah dan stabil memerlukan koordinasi yang baik. “Di tingkat 

pusat, harmonisasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal menjadi penting. 

Sementara di tingkat daerah, sinergitas dan komitmen pemerintah daerah dalam 

mengendalikan inflasi yang rendah dan stabil memiliki peran penting. Hal ini telah 

dilakukan melalui koordinasi antar SKPD dan lembaga/instansi terkait lainnya, yang 

tergabung dalam wadah Tim TPID, tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” kata 

Sinaga.     

 

9. Warga Kota Manfaatkan Lahan Kering 

Victory News: Sabtu, 7 Desember 2013 (halaman 7) 

 

Meningkatnya kebutuhan hidup mendesak masyarakat untuk lebih produktif secara 

mandiri tanpa menunggu bantuan pemerintah. Berbagai lahan kering dan tandus yang 

selama ini tidak dimanfaatkan, dijadikan lahan ekonomis oleh beberapa warga Kota 

Kupang. Pantauan VN, Jumat (6/12), beberapa warga kota memanfaatkan lahan kering 

yang dipenuhi batu karang di Jalan El Tari II, tepatnya di depan kantor Konsulat Timor 

Leste. Mereka mengolah itu dengan menanam berbagai sayuran seperti bayam, sayur 

putih, dan lainnya. Beberapa petani bayam mengatakan lahan yang mereka kelola 

untuk menanam sayur bayam bukanlah lahan pribadi tetapi lahan yang disewa dengan 

biaya Rp 1,2 juta per tahun per orang. Ahas Paulus, salah satu petani bayam 

mengatakan, lahan ini sudah mulai disewakan sejak tahun 2001 bagi para pendatang 

untuk menanam sayur. “Baru dua tahun ini saya manfaatkan lahan tersebut,”ujarnya. Ia 
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mengatakan, dalam pengelolaan lahan ini menjadi sumber kehidupan, dia tidak 

menemui kesulitan yang berarti karena air bisa mereka peroleh dari sumur di tengah 

lahan itu. Dia mengaku hasil kebun sayurnya jauh lebih besar bisa mencapai 1 juta per 

bulan, bila dibandingkan pekerjaan lamanya sebagai tukang yang hanya digaji Rp 700 

ribu per bulan.    

 

10. Bupati Dira Tome Bagi-bagi Pupuk Gratis 

Pos Kupang: Selasa, 10 Desember 2013 (halaman 2) 

 

Sekarang ini, Bupati Sabu Raijua, Ir. Marthen Dira Tome mulai membagi-bagi pupuk 

gratis kepada seluruh petani di daerah itu. Pembagian pupuk gratis itu untuk 

meningkatkan produksi pertanian menuju swasembada pangan. Selama ini, katanya, 

masyarakat sudah memperlihatkan kinerjanya menggarap lahan pertanian secara 

maksimal. Itu terbukti pada musim kemarau lalu, para petani mengoptimalkan seluruh 

lahan pertanian yang dimilikinya. Hasilnya sangat signifikan. Bahkan terjadi surplus 

jagung dan padi. Komoditi bawang merah juga masih 60 ton lebih. “Kami sudah punya 

satu tekad, tahun 2014 nanti kami wujudkan swasembada pangan di Sabu Raijua. Untuk 

tujuan itulah, saat ini kami mulai membagi-bagi pupuk secara cuma-Cuma kepada para 

petani,” ujarnya. Pupuk yang diminta sebanyak 1.000 ton, tapi baru dikirim sekitar 250 

ton. Volume pupuk yang demikian, tentu menjadi satu kendala. Menurut Bupati Dira 

Tome, dalam tahun ini pemerintah akan mendukung masyarakat menggarap lahan 

pertanian seluas 3.000 hektare. Lahan itu, selain milik masyarakat, juga lahan tidur yang 

selama ini tak pernah dijamah.  

 

11. Pemprov Diminta Serius Adakan Benih 

Victory News: Kamis 12 Desember 2013 (halaman 10) 

 

Menjelang musim tanam tingkat kebutuhan bibit dan benih oleh masyarakat cukup 

tinggi. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTT (Pemprov) NTT diminta untuk secara serius 

mengadakan bibit dan penangkaran benih bagi masyarakat. demikian disampaikan 

anggota Komisi B DPRD NTT, Somie Pandie, Rabu (11/12). Dia mengatakan, upaya-

upaya untuk pengadaan benih melalui pemberdayaan masyarakat menjadi penangkar-

penangkar benih perlu ditingkatkan. Selain itu, perlu memaksimalkan daerah-daerah 

yang telah memiliki kebun benih, termasuk menjaga pasar untuk masyarakat yang telah 

menjadi penangkar, sehingga benih yang sudah ada tidak mubazir. Diakuinya, berbagai 

kendala keterlambatan distribusi benih yang berpengaruh pada proses tanam di musim 

tanam perlu diminimalisir. Alokasi anggaran untuk pengadaan bibit dan benih, baik 

jumlah maupun jenis yang disesuaikan dengan kondisi dan karakter alam masing-

masing daerah perlu menjadi perhatian. Somie menambahkan, selain kebutuhan 

ketersediaan bibit, kebutuhan akan pupuk juga cukup tinggi. Untuk itu, dinas terkait 
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perlu memperhatikan ketersediaan pupuk, pola distribusi yang sering mengalami 

keterlambatan serta alternatif pengolahan pupuknya. Terpisah, Kepala Dinas Pertanian 

dan Perkebunan Provinsi NTT Yohanis Tay menjelaskan, saat ini pihaknya sudah 

memfasilitasi terbentuknya penangkaran benih baik oleh pemerintah maupun oleh 

masyarakat. “Beberapa diantaranya bahkan bisa memproduksi benih dalam jumlah 

yang besar,” tegasnya. Pemprov juga, kata dia, sudah mengupayakan pembangunan 

posko penangkaran benih seperti Pota, Manggarai dan Kiritana, Sumba Timur yang 

terletak di hamparan kiri kanan Bendungan Kambaniru. Pihaknya juga membangun 12 

balai benih yang menyiapkan benih sumber bagi para petani, tersebar di sejumlah 

kabupaten di NTT, diantaranya Kabupaten Kupang yang terletak di Tarus, Noelbaki dan 

Nonbes, Oelbubu (TTS), TTU, Wedomu (Belu), Alor, Magepanda (Sikka), Mbay 

(Nagekeo), Lembor (Manggarai Barat), Rote, dan Waemanu (Sumba Tengah).  

  

 

 

    
 

1. Banjir Menyapa Puskesmas Pasir Panjang 

 Victory News: Sabtu, 7 Desember 2013 (halaman 8) 

 

Kenyamanan ruang rawat inap Puskesmas Pasir panjang Kota Kupang sering terganggu 

akibat air hujan yang membanjiri teras hingga ruang rawat inap sejak pertengahan 

Oktober lalu. Pemerintah Kota Kupang diminta segera memperbaiki fasilitas ini. 

Pantauan VN, Kamis (6/12), luapan air akibat hujan deras di malam hari sudah mulai 

dibersihkan. Namun teras depan ruang rawat inap setelah tangga utama puskemas 

penuh dengan pasir dan masih becek akibat air hujan yang tidak tertampung. Drainase di 

sekitar ruang rawat inap pun tidak dibangun dengan baik sehingga kenyamanan pasien 

dan petugas medis di ruang rawat inap pun terganggu. Untuk mengatasi 

menghambatnya air hujan meluber ke ruang rawat inap, pihak puskesmas menutup 

pintu utama teras dengan beberapa karung berisi pasir. Beberapa petugas medis yang 

sedang bertugas mengaku kejadian ini terus terjadi sepanjang musim hujan. Mereka 

hanya bersiap-siap untuk membersihkan dan menahan air agar tidak mengganggu 

kenyamanan pasien. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang dr Ari Wijana menjelaskan, 

perencanaan dan pembangunan gedung rawat inap tahun 2011 sudah sesuai dengan 

aturan dan sudah diaudit. Terkait luapan air yang masuk ke rawat inap, Ari mengatakan 

hal tersebut baru terjadi tahun 2013, sebelumnya kejadian serupa belum terjadi. Luapan 

air tersebut karena drainase berupa got di pinggiran ruang rawat inap tidak mampu 

menampung volume air hujan yang datang dari wilayah pemukiman dan sekolah dasar 

di sekitar wilayah puskesmas apalagi ruang rawat inap berada di dataran yang rendah. 

Sementara drainase di depan puskesmas yang menjadi kewenangan pemerintah belum 
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dibangun sehingga air hujan turun ke wilayah rawat inap. Untuk mengantisipasi hal 

tersebut yang mengganggu kenyamanan pasien dan petugas medis, pihak Dinkes Kota 

dan Puskesmas Pasir Panjang sepakat untuk membuat got di dekat rumah dinas dokter 

agar air hujan bisa tersalurkan hingga ke arah belakang puskesmas dan tidak meluap 

masuk ke ruang rawat inap.    

 

2. Fondasi Jembatan Baru Bangun Retak 

Victory News: Rabu, 4 Desember 2013 (halaman 11) 

 

Jembatan Lulundilu, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur yang baru selesai 

dikerjakan sudah retak. Penyebabnya, karena jembatan tersebut dikerjakan tidak sesuai 

bestek dan kurangnya pengawasan oleh instansi pemilik proyek tersebut. Menurut 

tokoh masyarakat, Anton Domu Wora, pembangunan jembatan tersebut 

menyenangkan masyakarakat karena membantu dalam distribusi hasil pertanian, tetapi 

dengan melihat kondisi jembatan yang fondasinya sudah terlihat retak akhirnya 

mengecewakan. Berdasarkan informasi dari papan proyek disebutkan, dana untuk 

pembangunan jembatan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sumba Timur senilai 

Rp 730.868.000. Sementara kontraktor pelaksana adalah CV Surya Sumba dan 

konsultan pengawas CV Sahwana dengan waktu pelaksanaan selama 150 hari.    

  

3. Hutan Bakau Sangat Memprihatinkan 

Pos Kupang: Minggu, 8 Desember 2013 (halaman 2) 

 

Hutan bakau di sebagian pesisir pantai Oesapa Barat, Kota Kupang, kini sangat 

memprihatinkan. Hutan bakau itu rusak bukan karena limbah pabrik kapal fiberglass 

tetapi akibat ulah masyarakat. Hal ini disampaikan Martin, salah seorang warga 

Kelurahan Oesapa Barat. Dia mengatakan, kerusakan hutan bakau itu karena sebagian 

warga memotong ranting dan batang untuk dijadikan kayu bakar, terutama untuk 

memasak minuman keras (sopi) juga untuk aneka kebutuhan rumah tangga lainnya. Ia 

mengatakan, untuk menyulam bakau pada lahan yang kosong, atau mengganti tanaman 

bakau yang sudah mati, tak bisa dilakukan pada saat-saat seperti ini, atau sekitar bulan 

Desember-Maret. Sebab pada rentang waktu tersebut, gelombang laut sangat besar. 

“Lihat saja banyak pohon bakau yang sudah ditanam tapi tidak tumbuh, karena 

penanamannya pada musim yang salah. Dulu, saya masih SD (sekolah dasar), saya ikut 

tanam dan sekarang sudah tumbuh,” ujar Martin yang sehari-hari bekerja sebagai 

nelayan. Martin juga menambahkan, dulu ketika Kota Kupang masih dipimpin oleh 

Walikota Daniel Adoe, perawatan hutan bakau di pantai Oesapa sangat baik. Ada 

disiapkan tempat sampah dari drom, sehingga masyarakat datang membuang sampah 

dengan teratur. “Sekarang, pada masa jabatan Walikota Jonas Salean, tempat 

sampahnya sudah tidak ada lagi. Ada warga datang ambil drom lalu jual. Akibatnya, saat 
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ini hutan bakau penuh dengan sampah,” ujarnya. Saat ini, katanya, pemerintah 

memasang papan bertuliskan larangan membuang sampah di laut. Tetapi masyarakat 

tetap membuang sampah di laut, karena tidak ada tempat sampah yang disiapkan 

pemerintah, seperti pada masa walikota sebelumnya,” ujar Martin.    

  

4. Tembok Penahan Jalan Longsor 

Pos Kupang: Selasa, 3 Desember 2013 (halaman 19) 

 

Pelebaran jalan yang dikerjakan oleh PT. Nindya Karya, tepatnya di jalan raya lintas 

Flores jurusan Ende-Maumere di Km 82, Desa Ranggatalo, Kecamatan Lio Timur 

menyebabkan tembok penahan tebing sekitar 200 meter longsor, 29 November 2013. 

Kepala Desa Ranggatalo, Kecamatan Lio Timur, Irminus Deni menyampaikan hal itu 

kepada Pos Kupang melalui pesan singkatnya (1/12). Akibat dari kejadian ini satu rumah 

warga terancam longsor, karena rumah tersebut sudah retak berat akibat dari 

longsoran.    

  

5. Mbay Kota Kumuh 

Pos Kupang: Minggu, 8 Desember 2013 (halaman 6) 

 

Kota Mbay, Ibukota Kabupaten Nagekeo, kini semakin tidak tertata. Di musim hujan 

seperti sekarang, Mbay berubah menjadi kota kumuh, penuh dengan genangan dan 

tumpukan sampah. Kondisi ini terjadi karena kota itu tidak mempunyai drainase. 

Drainase kota Mbay masih sebatas mimpi, karena baru direncanakan untuk diusulkan 

Pemerintah Provinsi NTT guna dilanjutkan ke pemerintah pusat pada tahun 2014 nanti. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Nagekeo, Bernard Dinus Fansiena 

mengatakan, anggaran untuk drainase Kota Mbay, cukup sulit diusulkan melalui APBD II 

Nagekeo. Pasalnya, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun item tersebut sangat 

besar.  

 

6. Diterjang Banjir 50 Tahunan 

Pos Kupang: Minggu, 8 Desember 2013 (halaman 6) 

 

Proyek bendungan dan irigasi di Daerah Irigasi (DI) Kawangu, Kecamatan Sumba Timur 

rusak akibat diterjang banjir dengan siklus 50 tahunan yang datangnya sulit diprediksi. 

Namun dalam beberapa hari terakhir, kerusakan sudah diperbaiki dan saat ini sudah 

normal kembali. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi III Balai Wilayah Sungai Nusa 

Tenggara (BWSNT) II, Fernando Rajagukguk mengatakan “Ini adalah banjir 50 tahunan 

sehingga wall bendungan tergenang. Saluran irigasi menjadi tergerus dan itu adalah 

bencana alam yang tidak bisa kita prediksi.” Luapan air akibat bencana banjir itu 
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mengakibatkan saluran irigasi patah sekitar dua meter. Hal ini disebabkan banjir setinggi 

kurang lebih dua meter. Saat mengalir melalui saluran, terjadi luapan ke sungai dan saat 

itu terjadi gerusan pada saluran. Untuk mengantisipasi bencana serupa di masa yang 

akan datang, jelas Fernando, dilakukan upaya normalisasi sungai. Selain itu, kantung 

lumpur diperbaiki dengan menambah tinggi pintu penguras.    

 

7. Genangan Air Kepung Rumah Warga 

Pos Kupang: Kamis, 12 Desember 2013 (halaman 17) 

 

Gengangan air hujan setinggi lutut manusia mengepung pemukiman warga di Kota 

Maumere, Selasa (10/12). Hujan yang mengguyur Kota Maumere membuat tiga lokasi 

pemukiman warga mulai dari Kota Uneng, Madawat dan Lokaria tergenang air. Bahkan 

air hujan masuk ke rumah warga sehingga membasahi perabot yang ada di dalam 

rumah. Warga yang rumahnya tergenang air sibuk menghalau air yang masuk ke dalam 

rumah. Di Kota Uneng, persis di depan pintu masuk Pelabuhan Lorens Say, genangan air 

hujan membentuk danau sehingga tidak bisa dilintasi kendaraan roda dua. Kadis PU 

Sikka, Fred Djen, yang memantau langsung genangan air di rumah warga saat 

dikonfirmasi pos kupang, mengaku, genangan air yang meluap ke jalan karena drainase 

tidak bisa menampung. Selain itu, saluran drainase tersumbat di mana-mana akibat 

sampah warga sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar. Fred menegaskan, 

drainase di Kota Maumere perlu dibangun lagi sesuai master plan. Untuk membangun 

kembali dibutuhkan dana sekitar Rp 5 miliar.  

 

8. DAS Aesesa Kritis 

Pos Kupang: Kamis, 12 Desember 2013 (halaman 20) 

 

Daerah aliran sungai (DAS) Aesesa kini kondisinya kritis. Kondisi itu terjadi karena hutan 

tutupan di daerah itu berada di bawah syarat minimum 30 persen dan tata kelola 

pemerintah daerah yang buruk. Hal itu disampaikan Ketua Forum DAS NTT, Dr. Mikael 

Riwu Kaho. Mikael mengatakan, DAS Aesesa yang melintasi Kabupaten Ngada (hulu) dan 

Nagekeo (hilir) harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan bencana yang lebih 

besar. Dikatakan Mikael, banyak faktor yang menjadikan DAS Aesesa masuk dalam 

kategori kritis. Faktor utama, yakni debit cukup tinggi melampaui standar normal 

menyebabkan banjir. Sedangkan pada musim kemarau di bawah standar normal yang 

menyebabkan terjadinya kekeringan. Ia mengatakan, kondisi tersebut terjadi karena 

hutan di hulu DAS Aesesa yang berfungsi untuk mensensor banjir berada di bawah 30 

persen. Mikael mengatakan, menurunnya luas hutan di Nagekeo karena tatakelola 

pemerintahan yang buruk. Tata kelola pemerintahan, katanya, tidak hanya pemerintah 

tetapi juga masyarakat, LSM, kemiskinan, hubungan kerja sama daerah hulu dan hilir 

yang buruk, masalah politik, budaya sosial, ekonomi dan perilaku masyarakat. 
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“Kebiasaan bakar hutan pada saat berburuh sebagai pemicu utama kerusakan hutan di 

Nagekeo. Itu yang sedang diupayakan pemerintah untuk dikendalikan,” katanya. Mikael 

mengungkapkan, DAS Aesesa mempunyai topografi yang lebih unik dan menarik karena 

daerah tengah hanya sedikit dan terjal dan ke bawah semakin landai. Akibatnya, ketika 

hujan cepat terjadi banjir. Dalam kegiatan pengelolaan DAS Aesesa, lanjut Mikael, 

Kementrian Kehutanan mempunyai kontrak dengan Presiden untuk menyelesaikan 104 

pengelolaan DAS Terpadu seluruh Indonesia. Di NTT, demikian Mikael, ada DAS Benain, 

Noelmina, Kambaniru dan Aesesa. “Benain sudah selesai tahun 2010, Noelmina tahun 

2011, Kambaniru tahun 2012 dan DAS Aesesa tahun ini. DAS Aesesa merupakan DAS 

lintas kabupaten. Karena itu pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi 

NTT. “Yang menarik dari program ini, semua strategi diusulkan dari daerah. Kami di 

provinsi hanya kawal,” tambah Mikael.  

 

9. Ruteng-Reo Mulai Longsor 

Timor Express: Selasa, 10 Desember 2013 (halaman 15) 

 

Musim hujan mulai terjadi di seluruh wilayah NTT, termasuk Manggarai. Akibat hujan, 

ruas jalan nasional jalur Ruteng-Reo Kabupaten Manggarai, mulai tertimbun material 

longsoran. Namun sampai dengan kondisi sekarang, sejumlah titik yang rawan longsor 

masih dalam kondisi aman, yaitu di Kuwu desa Nenu, KM 23 Golo Nggorong, Gapong 

STA 247, Riung STA 425, Kecamatan Cibal dan Rawuk sebelum memasuki jembatan Wae 

Pesi. Beberapa ruas jalan sudah ada yang longsor, tetapi masih skala kecil. Demikian 

disampaikan PPK jalan nasional Ruteng-Reo, Yoyok Eko Istianto.   

 

10. Jembatan Wesanis Jebol 

Pos Kupang: Selasa, 10 Desember 2013 (halaman 12) 

 

Jembatan Wesanis, di Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu sejak tahun 2012 

jebol akibat longsor. Dan hingga akhir tahun 2013 belum ada langkah konkrit dari Pemda 

Belu untuk memperbaikinya. Akibat jebolnya jembatan itu, tiga wilayah, seperti Raifatus, 

Toheleten, Aitoun terisolasi. Kondisi yang sama juga dialami warga Desa Sarabau dimana 

jembatan penghubung antar dusun menjadi terhambat termasuk evakuasi logistik TNI ke 

Pos Asulait. Anggota DPRD Belu, Paulus Samara dan Ketua BPD Sarabau, Agus Lelo Mali, 

menyampaikan hal ini kepada Pos Kupang di Atambua. Paulus menjelaskan, jembatan 

Wesanis merupakan jalur jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah Raihat dengan 

Lamaknen Selatan. Sementara Ketua BPD, Agus Lelo Mali, prihatin dengan jembatan 

yang ada di dusun Asulait. Jembatan itu sudah sejak lama roboh diterjang banjir namun 

hingga kini belum diperbaiki. Warga dari dusun Asulait, kata Agus, sangat kesulitan 

melintas manakala terjadi banjir besar. Bahkan aparat TNI yang di pos tidak bisa 

mendroping logistik karena bajir terlalu besar.   
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11. Belasan Hektar Sawah Terendam Banjir 

Pos Kupang: Selasa, 10 Desember 2013 (halaman 22) 

 

Belasan hektar sawah di sekitar Kali Wae Reca, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, 

terendam banjir akibat meluapnya Kali Wae Reca. Peristiwa itu mengundang perhatian 

warga di Kampung Tambak dan Cepi Watu karena banjir yang sangat deras itu mengalir 

di lahan sawah hingga menutup sawah petani. Meluapnya Kali Wae Reca akibat hujan 

deras di wilayah pegunungan. Hal itu mengherankan warga, karena banjir yang begitu 

besar baru terjadi di Kali Wae Reca. Arus transportasi dari Jalan Ir.Soekarno menuju jalan 

Soeharto sempat macet beberapa jam, karena banjir menutup badan jalan, persis di 

pinggir jembatan Wae Reca hilir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Manggarai Timur, Frans Malas, mengatakan, diperkirakan belasan hektar 

sawah di sekitar Kali Wae Reca terendam banjir. Petugas dari BPBD akan mendata 

kerusakan lahan akibat banjir tersebut.  

 

12. Kerusakan Lingkungan tak Sebanding Hasil Tambang 

Victory News: Rabu, 11 Desember 2013 (halaman 15) 

 

Eksploitasi sektor pertambangan di NTT kian gencar dilakukan di berbagai wilayah. 

Padahal, kerusakan yang diakibatkan oleh eksploitasi tambang sangat memprihatinkan 

dan tidak sebanding dengan tambang yang dihasilkan. Demikian dikatakan Kepala 

Bidang Perencanaan Bappeda NTT, Marianus Jelamu saat seminar sehari tentang Peran 

Media Massa dalam Mendorong Praktik Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut-Pesisir, 

serta Perikanan Tangkap yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan yang diadakan oleh 

World Wildlife Fund (WWF) Indonesia di Hotel T-More, Selasa (10/12). “Kalau mau 

dilihat secara keilmuan maka, kita harus mengatakan bahwa kerusakan yang diakibatkan 

oleh eksploitasi tambang tidak sebanding dengan hasil tambang yang kita terima. Inilah 

fakta yang ada di hadapan kita,” jelas Jelamu. Dikatakanya, eksploitasi tersebut saat ini 

gencar dilakukan demi kepentingan investasi ekonomi, namun mengesampingkan 

pelestarian lingkungan yang seharusnya menjadi perhatian serius. Selain itu, belum 

adanya sinergi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

pemprov dan RPJMD pemkab/pemkot. Pada tingkat pelaksanaan juga banyak masalah 

yang ditemui. Dengan otonomi daerah membuat program pemprov belum tentu 

dijalankan kabupaten/kota. Masing-masing kabupaten mengembangkan sesuai potensi 

yang dimilikinya. “Misalnya, Pak Gubernur mencanangkan provinsi jagung tetapi di 

Manggarai struktur tanahnya lahan basah sehingga petaninya menanam padi,”katanya. 

Nusa Tenggara Regional Coordinator WWF Indonesia, M Ridha Hakim mengatakan, basis 

data yang dimiliki pemerintah terkait kondisi sumber daya perikanan dan kelautan 

sangat minim. “Ini yang kami temukan di Kabupaten Alor. Pemerintah tidak memiliki 
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basis data yang lengkap terkait kondisi pesisir pantai. Artinya, pemerintah tidak tahu 

sejauh mana kerusakan yang telah terjadi,” tegasnya. Pemimpin Redaksi Harian Victory 

News, Chris Mboeik, menegaskan, program pemprov dengan implementasi di lapangan 

sangat berbeda. Program pembangunan berperspektif lingkungan sangat kecil, malah 

tidak ada.  

   

 

    
 
 

1. Warga Aeramo Kesulitan Air Bersih 

Victory News: Selasa, 3 Desember 2013 (halaman 13) 
 
Sejak tahun 2001, warga Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo 
mengalami kesulitan air minum bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air minum, 
warga terpaksa membeli air bersih dengan harga tiga jerigen Rp 10.000. demikian 
disampaikan Kepala Desa Aeremo. Dikatakannya, sebelum tahun 2001 kebutuhan air 
minum warga Aeramo dilayani PDAM. Tetpai kemudian PDAM tidak bisa melayani air 
minum bersih ke Desa Aeramo karena debit air menurun.  
 

2. PDAM Tak Gubris Keluhan Warga 

Victory News: Rabu, 4 Desember 2013 (halaman 13) 
 
Kota Ruteng dengan curah hujan yang tinggi tidak otomatis memberikan asupan air 
bersih yang cukup untuk penghuninya. Bahkan pada musim hujan pun warga di 
beberapa kawasan mengalami kesulitan air bersih yang disalurkan oleh PDAM Tirta 
Komodo. Sebut saja kawasan Pong Ara, Kelurahan Pitak, Kecamatan Lengke 
Rembong. Sepanjang tahun, warga selalu mengeluhkan kesulitan air. “Kami harus 
menggunakan jasa ojek untuk pergi timba air di sumur. Sekali jalan biasanya bawa 
dua jerigen besar. Kalau tidak begitu, mau dapat air dari mana?” kata Ima, salah 
seorang warga. Meskipun air PDAM jarang keluar, namun biaya rekening air setiap 
bulan tidak sebanding dengan volume air yang mengalir ke rumah pelanggan. 
“Setiap kali kami buka kran air, yang keluar hanya angin. Hanya untuk bayar angin 
itu, setiap bulan kami harus mengeluarkan biaya tagihan Rp 60.000 hingga Rp 
100.000,” kata Alfan, warga Pong Ara. Ia menambahkan, warga sudah sering 
menyampaikan dan memprotes ke PDAM. Namun hal itu tidak pernah ditanggapi.  
   

3. PDAM Bantah Air Macet 

Victory News: Jumat, 6 Desember 2013 (halaman 13) 
 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Titra Komodo mengaku telah berhasil 
mengatasi semua kesulitan air yang dikeluhkan pelanggan. Mereka pun membantah 
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jika ada kawasan tertentu di Kota Ruteng yang berbulan-bulan, bahkan hampir 
sepanjang tahun mengalami kesulitan air. Hal itu disampaikan oleh Plt Direktur 
PDAM Tirta Komodo, Metro GM Huma dan Kabag Teknik, Toni Rumondor. “Tidak 
benar air macet sampai tiga bulan, bahkan hampir sepanjang tahun. Setiap kali ada 
keluhan pelanggan, langsung ada petugas kami yang cek ke lokasi untuk selanjutnya 
diatasi,” ujar Merto. Rumondor menyebutkan beberapa lokasi yang sering mendapat 
gangguan seperti Pong Ara di Kelurahan Pitak, Karot dan Golo Rokot di Kelurahan 
Karot, dan Satar Tacik, Tenda, dan Kumba di Kelurahan Tenda. Kesulitan air yang 
dikeluhkan pelanggan sudah diatasi. “Pong Ara dan Karot sudah lancar airnya. 
Demikian juga di Kumba dan Tenda. Untuk Golo Rokot, karena letaknya di 
ketinggian, kami gunakan mobil tanki untuk suntik air ke pipa. Jadi semuanya sudah 
lancar,” tambahnya. Ditanya kendala yang dihadapi PDAM sehingga menyebabkan 
terjadinya kesulitan air yang dikeluhkan pelanggan, Merto mengaku jaringan 
perpipaan kerap dibocorkan warga yang menimba air tanpa meteran. Sedangkan 
terkait debit air, PDAM memiliki pasokan air yang cukup untuk kebutuhan 
pelanggan. Meskipun empat dari sepuluh mata air yang digunakan PDAM mengalami 
kekeringan, enam mata airnya memiliki debit air yang cukup, yaitu total debit 115 
liter per detik. Debit tersebut cukup untuk melayani 8.800 pelanggan sekota Ruteng.         
 

4. Penjernih Air Embung Bikno’i Tak Berfungsi 

Pos Kupang: Jumat, 13 Desember 2013 (halaman 10) 
 
Embung Bikno’i yang diresmikan pada tanggal 27/ Agustus 2011, hingga kini hanya 
digunakan untuk mandi dan cuci oleh warga setempat. Untuk kebutuhan air minum, 
warga terpaksa menggali sumur. Padahal debit air dari embung tersebut bisa 
digunakan untuk air minum. Hal ini karena saringan penjernih air di embung tersebut 
tidak berfungsi, sehingga air yang dialirkan tetap kotor. Hal ini diungkapkan 
beberapa warga yang tinggal di sekitar Embung Bikno’i, Rabu (11/12). Ny.Oma warga 
Kelurahan Naikolan, yang ditemui dekat embung Bikno’i mengatakan, pemerintah 
sudah membangun jaringan perpipaan air dari embung Bikno’i. Namun, tidak semua 
warga di situ berlangganan, kata Ny.Oma, setiap bulan diharuskan membayar 
retribusi yang berkisar Rp.50 ribu hingga Rp.60 ribu.   
 

5. Proyek Air Bersih Mubazir 

Victory News: Jumat, 13 Desember 2013 (halaman 13) 
 
Sejumlah proyek air bersih di Kabupaten Sikka yang dikerjakan sejak tahun 2009 
mubazir. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain keterlambatan proses 
tender, lemahnya pengawasan dari pemerintah, faktor kesiapan kontraktor. 
Pemerintah lebih mengutamakan pembangunan gedung ketimbang pemenuhan 
kebutuhan dasar seperti air bersih. Demikian disampaikan Anggota Komisi B DPRD 
Sikka Ni Made Gryastuti Tirta. Ni Made menyebut proyek air bersih yang tidak tuntas 
antara lain proyek jaringan air bersih Batik Wair untuk mengatasi kekurangan air 
bersih di Kecamatan Koting dan Kecamatan Nelle yang dikerjakan dari tahun 2009, 
pembangunan jaringan air bersih dan reservoir di Desa Watugong, Kecamatan Alok 
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Timur yang dibangun tahun 2010, pembangunan jaringan air bersih di perkotaan, 
pembangunan jaringan air bersih Rubit, Kecamatan Hewokloang. Kepala Dinas PU 
Kabupaten Sikka Fred Djen mengatakan, mubazirnya beberapa proyek jaringan air 
bersih karena kebanyakan proyek tersebut ditenderkan pada pertengahan tahun 
sehingga tidak tuntas. “Karena baru diluncurkan pada pertengahan tahun maka 
hingga tutup tahun anggaran proyeknya tidak selesai. Bahkan ada yang tendernya 
akhir tahun. Padahal proyek tersebut proyek tahun tunggal bukan proyek multiyears 
atau tahun jamak yang bisa dilanjutkan pada tahun berikutnya,” ujarnya. 
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