Edisi 15 [1-15 Maret 2014]

NTT Research Focus 015
Health, Food, Nutrition, Risk, and Water

Entri FHNRW 1-15 Maret adalah 38 entri berita. Berita kesehatan dengan jumlah entri 10,
antara lain pengungsi tampung pasien BPJS, RSUD Kupang tambah ruangan, Pasien Askes
Mengamuk di Loket BPJS, Peserta LHK Lapor BPJS Ketenagakerjaan. Berita pangan dan gizi
didominasi oleh berita gagal panen yang melanda beberapa wilayah di NTT. Berita risiko
dengan 12 entri, diantaranya adalah maraknya aksi perambahan hutan di Egon, dan proyek
mangan masuk kawasan perumahan. Berita tentang air antara lain sumur bor dan proyek air
yang mubazir, sementara warga mengalami kesulitan air bersih.

Statistik Entri Jan-15 March 2014
Isu Terseleksi
Kesehatan (Health)
Pangan & Gizi (Food & Nutrition)
Risiko (Risk)
Air (Water)
Total

1-15 Jan 16-31 Jan
14
2
24
3
43

34
46
106
30
216

1-15 Feb
13
13
31
6
73

16-28
Feb
5
15
19
5
44

1-15 Mar
10
7
12
9
38

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 23].
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Daftar Singkatan
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: Asuransi Kesehatan
: Buang Air Besar
: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
: Ibu Hamil
: Hektare
: Rumah Sakit Umum Daerah
: Jaminan Persalinan
: Luar Hubungan Kerja
: Manggarai Timur
: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
: Perusahaan Daerah Air Minum
: Pekerjaan Umum
: Skala Richter
: Tuak Daun Merah
: Timor Tengah Selatan
: Timor Tengah Utara

HEALTH
1. Pengungsi Palue BAB di Kantong Plastik
Pos Kupang: Senin, 3 Maret 2014 (halaman 1)
Ratusan pengungsi Palue sudah menempati sebagian rumah di Nangahure, Kecamatan
Alok Barat, Kota Maumere. Tetapi mereka mulai tidak merasa nyaman, bahkan bentrok
dengan masyarakat sekitar gara-gara buang air besar (BAB) sembarangan di kebun
warga. Namun, karena malu BAB di kebun warga, sebagian pengungsi Palue di
Nangahure memutuskan untuk BAB di kantong plastik dan membuangnya ke laut. Jarak
pemukiman penduduk dengan laut hanya 100 meter. Tetua masyarakat, Klemens Riba
dan Anton Seba menjelaskan, warga pengungsi Palue yang sudah menempati rumah di
pemukiman Nangahure hampir mencapai 200 KK. “WC ini yang sangat kami butuhkan
saat ini. Kami banyak orang, bingung mau BAB di mana,” kata Anton.
2. Tampung Pasien BPJS, RSUD Kupang Tambah Ruangan
Timor Express: Selasa, 4 Maret 2014 (halaman 11)
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Untuk menampung pasien bersama keluarga, pihak rumah sakit harus menata kembali
ruangan di depan kas Bank NTT di RSU Kupang, agar pasien bisa memperoleh tempat
duduk sambil menunggu giliran, untuk ditangani petugas rumah sakit. Hal ini
disampaikan Wakil Direktur Bidan Penunjang RSUD WZ Johannes Kupang, dr. Dikson
Legoh saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (4/3). Menurutnya, rumah sakit
tersebut merupakan rumah sakit rujukan dari setiap puskesmas dan rumah sakit. Dasar
rujukan dari setiap puskesmas atau rumah sakit daerah pasien BPJS, bisa langsung ke
RSUD WZ Johannes Kupang. Yang terjadi selama ini katanya, ketika orang sakit langsung
dirawat di RSUD, sehingga jumlah pasien BPJS, terus bertambah dari hari ke hari.
Sebagai langkah antisipasi ujarnya, pihak rumah sakit membuka kembali tenda untuk
pasien bersama keluarga, sambil menunggu giliran untuk menghadapi petugas dalam
proses penyelesaian berkas BPJS di rumah sakit. Selain membuka kembali tenda di
halaman ruangan BPJS, petugas juga menyediakan ruangan khusus di depan kas Bank
NTT, agar keluarga bersama pasien bisa menempati tempat duduk, sambil menunggu
giliran untuk mendapat pelayanan. Tidak saja menata ruangan untuk pasien BPJS RSUD
WZ Johannes Kupang, pihaknya juga terus berbenah diri, dengan memperbaiki ruangan
di kelas II wanita, yang selama ini sudah termakan usia dan perlu dibenahi kembali.
Untuk fasilitas penunjang di rumah sakit menurutnya, masih banyak alat dan fasilitas
rumah sakit yang dapat digunakan, dalam meningkatkan pelayanan kepada pasien.
Khusus untuk ruangan bersalin, hingga saat ini juga belum selesai dibangun. Diharapkan
dalam waktu dekat pembangunan gedung bersalin selesai, agar dapat dimanfaatkan.
3. Kejari Ende Usut Dana Jampersal
Pos Kupang: Sabtu, 1 Maret 2014 (halaman 19)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Ende saat ini tengah mengusut penggunaan dana Jasa
Pelayanan (Jampersal) di Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013,
karena disinyalir proses pembayarannya tidak utuh kepada para pegawai atau tenaga
medis di puskesmas seluruh Kabupaten Ende. Kepala Kejari Ende, Ery Ariansah Harahap
yang dikonfirmasi Pos Kupang melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ende, Rocman, S.H
mengatakan hal itu di ruang kerjanya, Selasa (25/2) siang. Rocman mengatakan,
informasi yang dikumpulkan oleh Kejari Ende menyatakan bahwa aliran dana
Jamkesmas pada tahun 2013 dibayarkan tidak utuh kepada para pegawai atau tenaga
medis di puskesmas dengan alasan dana habis, namun justru terkesan bahwa
pelaksanaan pembayaran sudah selesai yang dibuktikan dengan kuitansi pembayaran
kepada para pegawai puskesmas. “Ini yang kita telusuri apa benar memang sudah
dibayar atau hanya kuitansi saja yang ditandatangani, sedangkan kenyataannya uang
tidak diterima,” kata Rocman. Rocman mengatakan, sesuai keterangan yang diperoleh
dari Dinkes Ende, tahun 2013 terjadi pembayaran uang Jamkesmas dua tahap masingmasing Rp 1.035.000 dan tahap kedua Rp 1.265.829.035. Selain itu sisa uang telah
disetor ke kas negara Rp 706 juta, berikut bunga sebesar Rp 6 juta sedangkan sisa di kas
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daerah Rp 44 juta. Sebelumnya diberitakan Dinkes Kabupaten Ende diduga menyunat
Jampersal bagi para bidan dan perawat di Kabupaten Ende. Indikasinya adalah jasa
pelayanan hanya dibayar hingga Oktober 2013 sedangkan para perawat dan bidan
justru diminta menandatangani surat pertanggungjawaban (SPJ) hingga November
2013.
4. Pasien Keluhkan Ketersediaan Obat
Victory News: Senin, 10 Maret 2014 (halaman 11)
Kinerja pihak RSUD Kefamenanu dipertanyakan oleh pasien pengguna Askes dan
Jamkesmas lantaran dinilai tidak memberikan pelayanan yang maksimal. Manajemen
RSUD Kefamenanu diminta untuk membenahi pelayanan, khususnya terhadap pasien
umum pengguna Askes dan Jamkesmas. Hal tersebut disampaikan pengguna Askes dan
Jamkesmas Lius Sikone kepada VN, akhir pekan kemarin di Kefamenanu. Sikone
mengatakan, sebagai pengguna Askes, dirinya merasa sangat dirugikan dengan sistem
pelayanan RSUD Kefamenanu. Pasalnya, saat berobat di rumah sakit tersebut, dirinya
harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli obat di apotek lain karena apotek
RSUD Kefamenanu tidak menyediakan obat yang menjadi resep dokter dengan alasan
kehabisan stok. Selain obat, dirinya juga harus membeli sejumlah peralatan medis
seperti handskul yang diminta perawat di apotek lain, karena peralatan tersebut tidak
tersedia di rumah sakit. Direktur RSUD Kefamenanu dr Dery Fernandes mengakui
ketersediaan obat dua bulan terakhir ini mengalami banyak kekurangan, lantaran
pihaknya sementara membangun kontrak dengan pihak ketiga untuk pengadaan. Ia
menambahkan, ketersediaan obat yang ada saat ini merupakan sisa kelebihan obat
tahun 2013. Untuk menyingkapi kekurangan yang ada, pihaknya sedang membangun
komunikasi bersama Dinkes TTU untuk membantu ketersediaan kebutuhan obat dan
akan dilakukan penggantian setelah pihak RSUD usai melakukan pengadaan. “Tahun
kemarin untuk pengadaan obat dilakukan dengan belanja langsung. Sementara tahun
ini, atas rekomendasi BPK kita harus mengikuti mekanisme melalui kontrak. Selain itu,
akibat keterlambatan penetapan APBD juga turut berkontribusi. Sehingga kita juga tidak
berani berhutang,” kata Dery.
5. Pelayanan Petugas Laboratorium Mengecewakan
Pos Kupang: Sabtu, 15 Maret 2014 (halaman 11)
Pelayanan petugas laboratorium pemeriksaan darah pada Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Kota Kupang, mengecewakan beberapa pasien. Beberapa pasien mengeluh
lantaran harus menunggu hingga berjam-jam barulah hasil pemeriksaan diperoleh.
Pantauan Pos Kupang, Kamis (13/3) sekitar pukul 11.00-13.00 Wita, terlihat empat
perawat berada di ruang laboratorium. Pasien yang berada di depan ruang
laboratorium menunggu dengan gelisah. Ada yang sudah menunggu hingga berjam-jam
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sehingga tertidur di bangku tunggu yang disediakan. Kartini Adoe dan Sarah Kana,
pasien yang sementara menunggu hasil pemeriksaan darah di laboratorium
mengatakan, cukup gelisah lantaran menunggu hingga berjam-jam, “Saya sudah tunggu
dari jam sembilan sampai sekarang ini belum juga ada yang panggil untuk diberi tahu
hasil pemeriksaan darah. Coba kalau begini mereka beri informasi supaya kami tahu,”
ungkap Kartini Adoe. Sarah Kana mengaku, sudah sering mengalami hal yang sama
ketika datang periksa ke laboratorium RSUD tersebut. “Saya sudah berapa kali datang
periksa darah di sini dan memang biasa kita akan tunggu lama. Kami juga kadang
bingung kenapa periksa sampai berjam-jam,” katanya. Adoe dan Kana mengatakan,
pihaknya mengharapkan adanya pelayanan yang lebih baik dan informasi yang jelas
kepada setiap pasien yang menunggu agar tidak ada keresahan.
6. Pembangunan Rumah Sakit Bergerak Terhenti
Pos Kupang: Sabtu, 15 Maret 2014 (halaman 13)
Pembangunan rumah sakit bergerak di Desa Ramadana, Kecamatan Loura, Kabupaten
Sumba Barat Daya, terhenti sejak tahun 2012. Padahal, tahapan pengerjaan baru
fondasi. Anggota DPRD Provinsi NTT asal Sumba Barat Daya, John Umbu Deta
mengatakan, pembangunan RS bergerak dengan anggaran yang bersumber dari APBN.
“Sudah dibangun fondasi tahun 2012 tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan. Besi slof
sudah berkarat. Lokasi ditutupi semak,” kata Umbu Deta saat ditemui di Waitabula,
Jumat (12/3). “Saya tidak tahu apa kendalanya. Apakah itu kelemahan pemda yang
tidak koordinasi dengan pemerintah pusat atau unsur kesengajaan pemerintah pusat
sehingga terkesan terjadi penelantaran,” kata Umbu Deta. Ditambahkannya, mestinya
pembangunan rumah sakit bergerak dilanjutkan sebab SBD sampai saat ini belum
memiliki rumah sakit daerah. “Kalau tidak dibangun, artinya anggaran yang sudah
dialokasikan sebelumnya dan dikerjakan mubazir. Kasihan masyarakat kita,” ujarnya.
7. Rumah Tunggu Wewaria Tampung 163 Bumil
Pos Kupang: Selasa, 11 Maret 2014 (halaman 19)
Dalam kurun waktu tahun 2013, rumah tunggu Wewaria yang terletak di depan
Puskesmas Welamosa, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, telah menampung 163
ibu hamil (bumil). Rumah tunggu yang dibangun sejak 28 Februari 2013 ini berfungsi
untuk menampung ibu hamil yang hendak melahirkan atau ibu hamil dengan riwayat
penyakit tertentu. Kepala Puskesmas Welamosa, Kecamatan Wewaria, Willy Mise, SKM
mengatakan hal itu kepada Pos Kupang, Senin (10/3). Dalam perbincangannya dengan
Pos Kupang melalui HP, Willy mengatakan untuk tahun 2014 di bulan Januari, rumah
tunggu menampung 8 orang ibu hamil serta Februari 2014 menampung 10 orang ibu
hamil. “Ketimbang ibu-ibu hamil harus pulang rumah yang rumahnya jauh tentu akan
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menyulitkan apabila hendak melahirkan, karena jauh dari petugas maka untuk
memudahkan yang bersangkutan dia diminta tinggal di rumah tunggu,” kata Willy.
8. Ratusan Tenaga Medis Kerja Tanpa Upah
Victory News: Selasa, 11 Maret 2014 (halaman 11)
Ratusan tenaga medis yang magang di sejumlah pusat kesehatan di Kabupaten Timor
Tengah Utara sudah setahun dipekerjakan tanpa mendapat jasa pelayanan. Para
pekerja yang seharusnya mendapat upah dari jasa Jamkesmas, Askes dan Jamkesda
malah dipekerjakan tanpa dibayar seperser pun. Hal tersebut dikeluhkan dua orang
tenaga medis di Kabupaten TTU kepada VN Senin (10/3), dan meminta nama mereka
tidak dikorankan. Salah seorang pekerja medis mengatakan, diperkirakan 400 lebih
tenaga medis di Kabupaten TTU yang bekerja tanpa kontrak. Para tenaga medis
tersebut tidak memiliki honor tetap dan hanya dibayar dari jasa Jamkesmas, Askes dan
Jamkesda. Meskipun demikian, pada tahun 2013 para tenaga medis tidak menerima
sepeser pun, dengan alasan keterlambatan klaim dari pihak rumah sakit. Hal tersebut
menyebabkan, dana yang seharusnya dibayarkan kepada para pekerja medis tersebut
harus dikembalikan pada kas negara. “Sudah satu tahun kami bekerja tanpa upah. Nasib
kami seperti pekerja sukarela yang hanya melayani tanpa dibayar. Meski kadang kami
dicibir kalau ada sedikit kelalaian dalam bertindak. Kami berharap apa yang menjadi hak
kami dapat dibayar,” pungkasnya. Pengeluhan senada disampaikan tenaga medis
lainnya. Ia mengatakan, sebagai pekerja medis yang tidak memiliki kontrak tetap
mereka sering bekerja tanpa mendapatkan upah. “Sering kami mengantar pasien rujuk
tanpa dihargai dengan upah sedikit pun. Kami hanya dijanjikan sepulang mengantar
baru akan dibayar, namun kenyataan hanya janji,” ujar sumber VN. Plt Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten TTU Odila Silla mengatakan para tenaga medis sukarela tersebut
pada saat melamar telah membuat surat pernyataan tidak menuntut untuk jadi PNS
atau mendapatkan upah. Mereka bekerja dengan harapan dapat diakomodir menjadi
pegawai tidak tetap (PTT) di Dinas Kesehatan Kabupaten TTU. Yang menjadi kendala,
jelas Silla, pengangkatan tenaga sukarela menjadi PTT merupakan kewenangan pusat
dan bukan kewenangan Dinas Kesehatan TTU.
9. Pasien Askes Mengamuk di Loket BPJS
Victory News: Selasa, 11 Maret 2014 (halaman 15)
Pelayanan petugas loket Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RSUD
WZ Johannes mengundang kritik dari pasien. Sejumlah pasien yang hendak mengurus
pengalihan dari Askes dan Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditolak hanya
karena tidak menunjukkan nomor antrean loket. Penolakan itu mengundang amarah
hingga pasien mengamuk di loket BPJS Kesehatan RSUD WZ Johannes. Horacio
Cabecadas, warga Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM) yang merupakan pasien
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pengguna Askes kepada VN, Senin (10/3) mengatakan, dia sangat kecewa atas
penolakan petugas loket BPJS Kesehatan di RSUD WZ Johannes. Saat dia hendak
mengurus layanan JKN ia ditolak oleh petugas. Ia sempat adu mulut dengan petugas
yang menolaknya karena tidak memiliki nomor antrean dari loket. “Memang nomor
antrean sudah tidak ada, lalu bagaimana? Masa tidak dilayani gara-gara tidak ada
nomor antrean, aneh-aneh,” katanya. Dia menjelaskan, saat diba di loket pelayanan
BPJS Kesehatan RSUD WZ Johannes sudah pukul 11.00 Wita. Saat hendak mengambil
nomor antrean, ternyata nomor antrean sudah habis. Sebagai pensiunan PNS, dia heran
ada kantor yang tutup pukul 11.00 Wita. “Bapak tidak ada karcis, jadi kami tidak layani,”
katanya menirukan penyampaian petugas loket. Atas jawaban itu, lanjutnya, jelas ia
tidak terima dan langsung mengamuk karena upayanya mengurus kartu JKN adalah
untuk berobat. Ia mengurus kartu JKN di BPJS Kesehatan karena hendak operasi katarak
di Surabaya. “Saya dirujuk RSUD Kota Kupang ke RSUD Dr Soetomo, Surabaya. Berkasberkas lainnya sudah lengkap, hanya tunggu pengalihan kartu Askes ke JKN. Jangan buat
orang tambah sakit, dan jangan membiarkan orang mati karena tidak berobat. Saya ini
harus segera dioperasi di Surabaya,” katanya. Yuliati Epah, warga Kayu Putih juga
mengalami hal serupa saat mengobati anaknya. Sebagai pengguna Jamkesmas, ia tidak
dilayani karena karcis atau nomor antrean loket habis. “Saya datang dari Poli THT dan
ada tertera bagi peserta Askes, Jamkesmas dan Jamkesda yang hendak berobat segera
registrasi kartu layanan untuk dialihkan dalam layanan JKN,” katanya. Di loket Poli THT,
tertera jam batas pelayanan BPJS Kesehatan RSUD pukul 13.00 Wita. Karena itu,
mengingat kartu Jamkesmasnya belum diubah ke JKN, maka ia berniat mengurusnya,
ternyata ditolak petugas. “Jam berapapun ditutup tidak masalah. Asal konsisiten. Tapi
ini edaran tutup jam satu (13.00 Wita), tapi ini jam 11 (pukul 11.00 Wita) mereka sudah
tutup. Ini jelas-jelas tidak konsisten,” tegasnya. Karena ditolak di loket pelayanan BPJS
Kesehatan RSUD WZ Johannes, ia akhirnya pulang bersama anaknya dan tidak
mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit.
10. Peserta LHK Lapor BPJS Ketenagakerjaan
Pos Kupang: Jumat, 14 Maret 2014 (halaman 2)
Gregorius Takene, seorang peserta Jamsostek (kini BPJS Ketenagakerjaan) Provinsi NTT
yang tercatat sebagai tenaga kerja LHK (luar hubungan kerja), melaporkan BPJS
Ketenagakerjaan Provinsi NTT kepada Komisi Ombudsman RI Perwakilan NTT karena
merasa dirugikan atas pelayanan BPJS tersebut. Takene datang ke Ombudsman RI
Perwakilan NTT bersama rekannya, Fery Fraga, S.H, Selasa (11/3) siang. Saat tiba di
Ombudsman RI Perwakilan NTT, Greforius Takene dan Fery Fraga diminta oleh Asisten
Penerima Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTT, Yosua P Karbeka, S.H. Setelah
menjelaskan duduk persoalan dari kasus pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang
dialaminya, Takene kemudian menyerahkan berkas laporannya itu dan diterima Yosua P
Karbeka. Kepada petugas Ombudsman tersebut, Takene menjelaskan, ia memiliki kartu
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Jamsostek dengan nomor 13WX1007281-LHK. Kartu Jamsostek yang dimilikinya berlaku
mulai tanggal 7-2013 sampai dengan 6-2014 dengan status/hubungan tenaga kerja.
namun, pada kenyataannya sewaktu ia sakit dan berobat ke rumah sakit, kartu
Jamsostek tersebut tidak bisa digunakan. Kartu tersebut hanya berguna ketika berobat
ke dokter praktek sementara di rumah sakit tidak berlaku. “Saya melaporkan hal ini
karena selain saya, banyak peserta Jamsostek dengan kartu LHK di wilayah Kabupaten
Kupang dan Kota Kupang yang mengalami hal yang sama. Saya sempat datang ke kantor
BPJS Ketenagakerjaan, tapi penjelasannya tidak memuaskan dan mereka mengatakan
kepesertaan saya tidak masuk dalam data BPJS tersebut. Padahal, peserta Jamsostek
LHK secara otomatis menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Takene. Asisten
Penerima Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTT, Yosua P Karbeka, S.H, mengatakan
akan menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut karena berkaitan dengan pelayanan
publik.

FOOD & NUTRITION
1. 22 Anak Gizi Buruk, 816 Kurang Gizi
Pos Kupang: Rabu, 12 Maret 2014 (halaman 17)
Sebanyak 22 anak di Kabupaten Nagekeo menderita gizi buruk dan 816 menderita
kurang gizi. Data tersebut ditemukan pada tahun 2013 lalu. Jumlah tersebut menurun
dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2012 ditemukan data anak gizi kurang di
Nagekeo mencapai 46 persen atau 1.008 orang dan gizi akut atau gizi buruk 20 persen
atau 404 orang. Data anak penderita gizi buruk itu diperoleh dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Nagekeo dan Plan Unit Nagekeo, Selasa (11/3). Menurut Manager Plan
Program Unit Nagekeo, Yahya Ado mengatakan “Faktor banyak jumlah anak dalam satu
keluarga serta pengasuh dilakukan oleh orang lain karena ibu bekerja di kebun atau
bahkan merantau, berpengaruh terhadap ketidakseimbangan komposisi dan asupan gizi
yang diterima oleh anak.” Sementara Camat Aesesa dalam kegiatan Roadshow
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) dan Pembentukan Pokjanal
Posyandu tingkat desa dan kelurahan di Aula Kantor Camat Aesesa, Kamis (6/3)
mengatakan, untuk menekan angka gizi buruk diperlukan peran posyandu. Karena itu,
katanya, perlu peningkatan sarana posyandu serta menekan angka kelahiran bayi.
2. Gagal Panen Melanda Wulandoni
Pos Kupang: Selasa, 4 Maret 2014 (halaman 21)
Gagal panen melanda seluruh wilayah Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata.
Diperkirakan, satu atau dua bulan ke depan akan terjadi rawan pangan di wilayah ini.
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pantauan Pos Kupang, Minggu (2/3) di wilayah selatan Kecamatan Wulandoni, yakni
dari Desa Boto - Puor - Imulolong - Posiwatu - Watuwara - Wulandoni - Atalili Mulankera, berhektar-hektar tanaman jagung nampak mengering dari batang hingga
bunga. Ada yang meski batang dan daunnya terlihat hijau, bahkan terlihat ada jagung
berbulir dan menguning tetapi bunganya mengering dan bulirnya ternyata kosong tak
berisi. Beberapa areal yang ditanami padi, kacang-kacangan dan ubi di sepanjang
wilayah-wilayah yang dipantau tersebut, juga terlihat mati kekeringan. Gagal panen ini,
menurut warga terjadi karena curah hujan yang tidak menentu. “Kami tanam bulan
sebelas (November,red) tapi hujannya turun sampai pertengahan Desember lalu Januari
tidak pernah hujan lagi. Kalau hujan hanya gerimis saja,” ujar Mama Martha Tuto yang
ditemui di Desa Atalili, Kecamatan Wulandoni. Sekretaris Desa Atalili, Wenseslaus Weka
membenarkan gagal panen tersebut. Diakuinya, pemerintah belum mendata secara
rinci luas areal tanaman yang tidak menghasilkan. “Tetapi kebun-kebun yang ada di
sekitar kampung tidak bisa panen. Juga tiga keluarga yang membuka kebun di kampung
lama, sebagian besarnya gagal,” ujar Wenseslaus yang merinci luas wilayah Desa Atalili
5,20 Km2 dihuni 286 jika, 84 KK. Seperti Wenseslaus, Agustinus Alal dan warga lainnya
mengkhawatirkan beberapa bulan ke depan, bisa terjadi rawan pangan. “Kami memang
akan mengalami rawan pangan. Soalnya berharap dari hasil komoditi, harganya juga
naik turun dan tidak menguntungkan petani,” ujar Agustinus.
3. 54 Ha Sawah Terancam Gagal Panen
Timor Express: Senin, 3 Maret 2014 (halaman 13)
Hujan deras yang turun selama sepekan di wilayah Kabupaten Kupang, khususnya di
wilayah Kecamatan Amfoang Utara membawa bencana banjir. Terbukti, bendungan
Oehani di Desa Kolabe Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang hancur terbawa
banjir, Senin (12/2) lalu. “Musibah banjir ini sudah kita laporkan ke Bupati Kupang dan
BPBD Kabupaten Kupang dengan tembusan kepada DPRD Kabupaten Kupang,” kata Abe
Nompetus, Kepala Desa Kolabe. Kerusakan itu jelas dia, membuat lahan persawahan
seluas 54 hektare terancam gagal panen. Pasalnya, saluran irigasi dari bendungan ke
areal persawahan yang digarap sekira 300 petani penggarap dari empat desa yaitu
Kolabe, Fatumaus, Naikliu dan Lilmus rusak terbawa banjir. Menurut Abe, saluran irigasi
yang rusak sekira 100 meter bisa diperbaiki secara swadaya saat cuaca kembali normal.
Yang menjadi soal, adalah perbaikan bendungan untuk menampung air sebelum
dialirkan ke sawah-sawah. “Yang kita butuhkan adalah perbaikan sementara agar sawah
petani yang telah ditanami bisa diairi kembali,” ujar Abe. Selain areal sawah Oehani
jelas dia, areal persawahan Oelkaka seluas 32 hektare pun terancam gagal panen. Areal
sawah yang digarap sekitar 72 petani penggarap itu tidak dapat diairi akibat kerusakan
bendungan Oehani.
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4. Raskin Jadi Penyanggah Ketahanan Pangan
Victory News: Jumat, 7 maret 2014 (halaman 10)
Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Ekonomi telah menyurati sembilan kabupaten
yang belum merealisasikan beras miskin (raskin) untuk segera merealisasikannya. Hal ini
dilakukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pada
musim tanam seperti saat ini. menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Tenaga
Penyuluh Provinsi NTT Hadji Husein kepada VN, Kamis (6/3) keterlambatan realisasi
raskin ini akibat kebijakan politis yang sedang terjadi di sembilan kabupaten yakni
Kabupaten Sabu Raijua, Ende, Belu, TTU, Malaka, Sumba Barat Daya, Manggarai,
Manggarai Barat, dan Kota Kupang. Ia mencontohkan, Kabupaten Ende belum bisa
merealisasikan raskinnya karena masih menunggu pelantikan bupati terpilih. Untuk itu,
tambah Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan NTT Sylvia Peku
Djawang, Pemprov NTT melalui Biro Ekonomi telah mengeluarkan surat kepada semua
kabupaten/kota untuk segera menindaklanjuti antisipasi rawan pangan dengan
memanfaatkan raskin sebagai penyanggah dengan kontribusi sebesar Rp 1.600 per
kilogram. Selain itu, Sylvia mengatakan, Badan Ketahanan Pangan juga telah
mengantisipasi melalui optimalisasi tenaga penyuluh di lapangan baik yang PNS
maupun PLH. Berdasarkan data divisi Bulog NTT tercatat kabupaten yang realisasi
raskinnya baik di atas 100 persen yakni Rote Ndao sebesar 641.640 kg (168,58 %) dan
Lembata yakni 447.180 (125,99 %). Sedangkan tiga kabupaten yang realisasinya sangat
minim yakni Nagekeo sebesar 4,770 kg (2,22 %), Manggarai Timur yakni 18.630 kg
(2,64%) dan Kabupaten TTS yakni 78.900 kg (4,91 %).
5. TTS Minta Beras 200 Ton ke Provinsi
Pos Kupang: Selasa, 13 Maret 2014 (halaman 12)
Mengatasi dan mengantisipasi kekeringan dan rawan pangan di Kecamatan Kualin dan
beberapa kecamatan lainnya, Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Ir. Paul VR Mella, M.Si
mengajukan permintaan beras bantuan cadangan kepada Pemrov NTT. Beras tersebut
akan dibagikan kepada masyarakat di sembilan kecamatan yang mengalami kekeringan
akibat rendahnya curah hujan. “Hari Senin, 10 Maret 2014, kami mengirim surat
permintaan kurang lebih 200 ton beras untuk kebutuhan masyarakat di sembilan
kecamatan yang terkena dampak kekeringan,” kata Paul, saat ditemui di kediaman
pribadinya di Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Sabtu (8/4). Paul mengatakan,
ia sudah meminta Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan TTS agar menyiapkan data
akurat dari sembilan kecamatan yang mengalami kekeringan. “Data berapa kepala
keluarga, luas lahan dan jenis tanaman yang kering agar bisa disiasati dengan sisa
musim tanam yang ada,” ujarnya. Paul mengakui sembilan kecamatan di daerah itu
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mengalami kekeringan, yaitu Kualin, Kolbano, Amanatun Selatan, Amanuban Timur,
Nunkolo, Boking, Kotolin, Noebana dan Toianas. Untuk rencana jangka panjang, lanjut
Paul, Pemkab TTS akan membantu membangun sumur bor pada masing-masing
kecamatan agar bisa mengantisipasi masalah kekeringan seperti yang terjadi saat ini.
dan ke depan akan disiasati dengan tanaman kacang-kacangan untuk mengatasi rawan
pangan.
6. Bupati TTU Malu Kebun Contoh Gagal
Pos Kupang: Jumat, 14 Maret 2014 (halaman 12)
Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes, S.Pt, mengaku malu
karena kebun contoh Dinas Pertanian TTU selalu langganan gagal tanam hingga gagal
panen setiap tahun. Karenanya Raymundus mengaku segera mengganti Kepala Dinas
Pertanian TTU, Ir. Marselina Sumu. Hal ini disampaikan Bupati Raymundus kepada Pos
Kupang, Senin (10/3) lalu. “Karena selalu gagal kelola, saya tidak lagi alokasikan
anggaran untuk pengolahan lahan tersebut sebagai kebun contoh. Bagaimana kondisi
tanah yang biasa tergenang air pada musim hujan tidak bisa dibuatkan gundukan dan
saluran airnya. Padahal ada traktor yang disediakan pemerintah di sana,” tanyanya.
Menyangkut tanaman jagung dan singkong di dalam kebun contoh tersebut, menurut
Raymundus, itu bukan tanaman milik pemerintah. “ada pegawai dinas pertanian yang
tinggal di situ, pasti itu tanaman jagung milik pribadi, bukan milik pemerintah,”
tegasnya.
7. Padi Sawah di Matim Mati
Pos Kupang: Rabu, 12 Maret 2014 (halaman 22)
Padi sawah para petani di beberapa wilayah di Kabupaten Manggarai Timur sudah mati
total akibat kekeringan sejak pertengahan Januari hingga awal Maret 2014. Para petani
sudah tidak berharap lagi dengan padi sawah yang mereka tanam sejak Januari 2014.
Pantauan Pos Kupang di beberapa wilayah, seperti lokasi sawah Laka Cewe, Kecamatan
Kota Komba dan persawahan Rana Loba serta Wae Reca, Kecamatan Borong, sudah
dalam kondisi kering akibat ketiadaan air. Rata-rata padi sawah yang mati itu di lokasi
sawah tadah hujan dan juga sawah yang sedikit sulit mendapatkan pasokan air dari
selokan. Kepala Dinas Pertanian Matim, Ir. Donatus Datur mengatakan, sebanyak 285
hektar tanaman padi gagal panen akibat kekeringan. Pemerintah sudah membuat
laporan sekaligus proposal kepada Kemetrian Pertanian RI terkait gagal panen dan juga
meminta benih cadangan nasional untuk membantu para petani.
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RISK

1. Kerusakan Jalan Eduk Belum Teratasi
Pos Kupang: Selasa, 4 Maret 2014 (halaman 22)
Kerusakan jalan di Kampung Eduk sekitar dua kilometer belum diatasi hingga saat ini.
jalan yang rusak tersebut berada di ruas Jalan Provinsi Pengleleng-Wukir, sekitar 35
kilometer dari arah Borong. Kerusakan berat sudah terjadi sejak tahun 2000, namun
hingga saat ini Pemprov NTT belum memperbaiki. Pantauan Pos Kupang, Minggu (2/3),
terlihat kerusakan mulai dari Jembatan Wae Mokel hingga Kampung Eduk. Badan jalan
tidak lagi terlihat aspal, tetapi sudah tertutup tanah. Rumput bahkan pohon di pinggir
jalan nyaris menutup badan jalan. Sepanjang jalan dua kilometer tersebut hanya
terlihat batu besar dan kerikil yang sudah terlepas dan tercecer di badan jalan. Tak haya
itu, di beberapa titik sangat rawan bagi pengemudi sepeda motor, karena tanjakan
sangat tajam dan kondisi badan jalan bebatuan. Kerusakan jalan tersebut diduga akibat
longsor. Apalagi struktur tanah sangat labil dan berair, sehingga tanah terbelah dan
akhirnya runtuh. Badan jalan yang terbelah itu membuat permukaan jalan tidak rata,
tetapi berlubang cukup dalam. Kendaraan roda dua yang melintasi jalan tersebut harus
ekstra hati-hati karena kondisi jalan berlumpur saat hujan dan badan berlubang dan
bebatuan. Jalan tersebut menghubungkan beberapa kampung seperti Pangleleng-Bebot
dan Mbata. Selama jalan tersebut tidak diperbaiki, kendaraan roda empat dan enam
tidak lagi melintasi jalan tersebut, karena kondisi jalan sudah rusak berat.
2. Hujan Lebat, Kupang Banjir
Timor Express: Senin, 3 Maret 2014 (halaman 11)
Hujan lebat yang mengguyur Kota Kupang, Minggu (2/3) kemarin, mengakibatkan
beberapa lokasi di ibukota provinsi NTT ini mengalami banjir. Sejumlah titik pada ruas
jalan protokoler di Kota Kupang pun tergenang air. Lalulintas jadi terganggu. Pantauan
Timor Express, banjir juga mengalir dan menggenangi ruas jalan El Tari, persis depan
kantor Gubernur NTT, akibat luapan banjir pada drainase di lokasi tersebut. Banjir
setinggi lutut orang dewasa tersebut, membuat arus lalulintas menjadi terganggu,
karena setiap kendaraan harus antre melewati genangan air tersebut. Genangan air
juga terjadi di jalan W.J Lalamentik tepat di depan Hotel Romyta Oebufu. Di lokasi ini
terjadi genangan air setinggi 60 centimeter lebih, dengan panjang genangan mencapai
200an meter. Tak hanya itu, genangan air dan banjir juga terjadi di jalan Bundaran PU
tepatnya depan Sinar Bangunan Building Center (SBBC), Jalan Soevardi Oebufu, jalan
Frans Seda, depan kantor Golkar NTT, Jl. Timor Raya, tepatnya di depan jembatan
timbang Oesapa, dan jalan Bumi di Kelurahan Oesapa Selatan.
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3. Gempa 4,4 SR Guncang Alor
Timor Express: Minggu, 2 Maret 2014 (halaman 1)
Gempa tektonik berkekuatan 4,4 Skala Richter (SR) kembali mengguncang wilayah
Kabupaten Alor dan sekitarnya pada pukul 02.48.33 Wita, Sabtu (1/3). Kabar dari
Kalabahi, ibukota Kabupaten Alor, menyebutkan sebagian besar masyarakat yang pada
waktu terjadinya guncangan masih terlelap tidur berhamburan keluar rumah karena
panik atas getaran yang terasa cukup besar tersebut. Sayang, otoritas setempat tak
melaporkan kerugian materi dari gempa tersebut. Warga kabupaten, termasuk warga
Kota Kalabahi sampai pukul 10.00 Wita pagi itu tetap berjaga-jaga mewaspadai
datangnya gelombang tsunami. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Subar, kemarin
menjelaskan lokasi gempa berada di 7.73 LS-124.85 BT atau 53 Km Timur Laut Alor. Titik
gempa tersebut terjadi pada 403 Km dalam laut. Ditambahkannya, sebelumnya, pada
Selasa (11/2) lalu, gempa tektonik berkekuatan 5.3 SR, juga terjadi di wilayah
Kabupaten Alor, pada pukul 02.06.19 Wita di lokasi 8.08 LS dan 124.59 BT atau sekira 27
Km barat laut Alor, dengan titik gempa 10 Km dalam laut.
4. Butuh Rp 35 Miliar Benahi Mbay Kanan
Pos Kupang: Sabtu, 1 Maret 2014 (halaman 18)
Perbaikan infrastruktur Daerah Irigasi (DI) Mbay Kanan membutuhkan dana sekitar
Rp 35 miliar. Dana tersebut diperlukan untuk perbaikan 40 jaringan tersier
Rp 33.034.804.992, perbaikan jaringan sekunder pembawa 2,415 kilometer senilai Rp
787.521.236 dan bangunan irigasi yang terdiri dari bangunan sipil Rp 34.334.500 dan
bangunan Mechanical and Engineering Rp 310 juta. Hal tersebut disampaikan Bupati
Nagekeo, Elias Jo, ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/2). Elias mengatakan,
sebagian besar saluran irigasi dan bangunan irigasi di DI Mbay Kanan rusak berat.
Kondisi irigasi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan produksi dan
produktivitas padi di DI Mbay Kanan menurun tajam. Karena itu, Elias berharap ada
perhatian serius dari pemerintah Provinsi NTT terhadap saluran infrastruktur irigasi
Mbay Kanan. Elias mengatakan, saat ini banyak saluran irigasi tidak berfungsi dengan
baik, box pembagi air, saluran pembuangan, saluran tersier, kuarter tidak berfungsi
maksimal karena rusak dan tersumbat lumpur. Sementara untuk perbaikan saluran
tersebut, kata Elias, membutuhkan biaya cukup besar. “APBN tahun ini tidak ada untuk
perbaikan irigasi. Terpaksa kita siasati melalui APBD II baik melalui perubahan APBD
tahun 2014 atau APBD induk tahun 2015,” kata Elias.
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5. Proyek Irigasi di Pailelang Asal Jadi
Timor Express: Sabtu, 1 Maret 2014 (halaman 14)
Pembangunan saluran irigasi di Desa Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten
Alor, mendapat sorotan tajam dari masyarakat setempat. Saluran sepanjang 300 meter
yang dikerjakan oleh CV Gajah Putih sebagai kontraktor pelaksana. Pekerjaan saluran
irigasi dikerjakan sejak 16 Oktober 2013 lalu, belum selesai hingga kontrak berakhir.
Setelah ditelusuri, ternyata Direktris CV Gajah Putih, Agnes Nona Obisuri merupakan
istri anggota DPRD Kabupaten Alor. Warga setempat menilai, kontraktor yang ada
mengerjakan proyek asal jadi. Pasalnya, air yang akan dialirkan nanti, bakal mengalir
kembali ke irigasi lama, akibat tinggi dan rendah irigasi tidak sama. Ketua Kelompok
Sembanik, Soleman Atakari kepada Timor Ekspress, Rabu (26/2) di Pailelang
mengatakan, proses pengerjaan irigasi tersebut, sangat mengecewakan, sebab fondasi
irigasi ini tidak pernah digali. Dia berharap, pemerintah dan DPRD Alor segera turun dan
melihat pekerjaan tersebut, agar bisa diperbaiki kembali. Jika tidak, maka pekerjaan itu
akan mubazir dan sangat merugikan masyarakat setempat. “Kita lihat, kualitasnya
pekerjaan sangat diragukan,” kata Soleman.
6. Kalau Banjir Kami Ketakutan
Pos Kupang: Senin, 10 Maret 2014 (halaman 18)
Aduh Pak, kami di sini (Kampung Wolonmaget, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan
Alok Barat) kalau musim hujan harus waspada. Air meluap dari gunung dan kami
terancam, takut. Ada deker sama saja, air meluap masuk ke rumah kami, apalagi deker
sudah roboh,” demikian penuturan Monica Ela, warga Kampung Wolonmaget,
Kelurahan Wolomarang. Wanita kelahiran Ende ini sempat berteriak kalau musim hujan
rumahnya dan rumah warga lainnya sering tergenang air karena drainase tidak ada. Dia
mengaku kalau sudah bertahun-tahun warga di Kampung Wolonmaget menderita, jika
hujan datang pagi, siang dan malam hari. Mereka hanya bisa pasrah. Sekalipun fondasi
rumah tinggi, air tetap saja masuk. “Tahun lalu deker rusak dan rumah Moat Kasing
(Marselinus Kasianus) tetangga depan rumah saya nyaris roboh. Dapur dan WC dibawa
banjir. Pemerintah datang ukur mau kasih perhatian belum ada sampai sekarang,” kata
Monica.
7. Marak, Aksi Perambahan Hutan di Egon
Victory News: Sabtu, 15 Maret 2014 (halaman 14)
Aksi perambahan hutan yang marak terjadi di kawasan Gunung Egon, Kecamatan
Waigete, Kabupaten Sikka menyebabkan wilayah itu rawan terhadap banjir. Banjir
bandang yang melanda tiga desa belum lama ini merupakan dampak dari aksi
perambahan hutan tersebut. Potongan kayu yang terbawa banjir di Kali Wairterang
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diduga hasil perambahan hutan dan penebangan liar di kawasan Gunung Egon. “Tidak
bisa dipungkiri kalau banjir bandang yang terjadi bulan lalu sebagai dampak dari ulah
masyarakat menebang pohon di kawasan Gunung Egon,” kata Silvesmen, Kepala Desa
Wairterang, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka kepada VN, Jumat (14/3).
Menurutnya, terbentuknya Komunitas Hutan Kemasyarakatan (KHM) yang dicanangkan
oleh Kementrian Kehutanan yang membolehkan masyarakat mengelola lahan dalam
kawasan hutan lindung, ternyata tidak membuat masyarakat berhenti melakukan
perambahan hutan. “Desa Wairterang adalah salah satu desa sasaran KHM, tetapi saya
masih mempertimbangkannya. Karena kalau saya langsung terima, maka akibat
nantinya pasti pemerintah desa setempat ikut bertanggung jawab. Saya sudah banyak
dapat masukan terjadi perambahan hutan di Kawasan Gunung Egon. Ini yang akan
mengakibatkan terjadinya banjir dan longsor, seperti yang terjadi belum lama ini,” kata
Silvesmen. Untuk mengatasi masalah perambahan hutan dan penebangan secara liar di
kawasan Gunung Egon, Silvesmen mengaku telah berkoordinasi dengan kepala Desa
Nangatobong dan Kepala Desa Egon untuk mengimbau warga tidak boleh melakukan
perambahan hutan. Berdasarkan pengamatan warga selama ini, kata Silvesmen,
ternyata pelaku perambahan hutan dan penebangan liar di kawasan Egon, disinyalir
orang dari luar Kecamatan Waigete. “Kita menduga pelakunya orang luar, yang datang
ambil kayu pada malam hari,” kata Silvesmen.
8. Dua Desa di Ende Utara Rawan Abrasi
Pos Kupang: Sabtu, 15 Maret 2014 (halaman 19)
Dua desa di Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende masing-masing Desa Geogohma
dikategorikan sebagai daerah rawan abrasi. Kedua desa tersebut dimasukan sebagai
daerah rawan abrasi dikarenakan keberadaan mereka yang berada di pinggir pantai
serta selalu menjadi langganan abrasi setiap tahun. Camat Ende Utara, Petrus Djata
mengatakan hal itu kepada Pos Kupang di Ende, Jumat (14/3). “Jika tahun-tahun
sebelumnya abrasi menimpa Desa Geoghoma maka tahun ini abrasi terjadi di Desa
Borokanda,” kata Petrus. Terkait dengan penanganan abrasi di kedua desa, Petrus
mengatakan khusus di Desa Borokanda yang pada tahun ini tertimpa abrasi pemerintah
bersama TNI dan Polri sudah membangun bronjong. Untuk penanganan lanjutan, jelas
Petrus, di Desa Borokanda direncanakan akan dibangun tanggul penahan ombak senilai
Rp 15 miliar dari dana APBN.
9. Proyek Mangan Masuk Kawasan Perumahan
Pos Kupang: Kamis, 13 Maret 2014 (halaman 12)
Rohaniawan Katolik menyesalkan izin yang diberikan pemerintah terhadap
pertambangan mangan oleh PT Nusa Lontar di Ai Tameak, Nualain, Kecamatan
Lamaknen Selatan. Proyek itu sudah memasuki kawasan perumahan dan jika tidak
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dihentikan berdampak buruk terhadap kesehatan warga. Pastor Rekan Paroki Nualain,
Romo Inosensius Nahak Berek, Pr, menyampaikan hal ini kepada Pos Kupang di
Atambua, Selasa (11/3). Peralatan berat menggusur lahan warga yang ada tanpa
memperhatikan keselamatan lingkungan dan kesehatan warga. Dan yang lebih
memprihatinkan, areal pertambangan hampir memasuki pemukiman penduduk, dan
warga kini was-was. Kebijakan memberi izin penambangan oleh pemerintah, sangat
disesalkannya.
10. 7 Desa di Tanawawo Dilanda Bencana
Pos Kupang: Kamis, 13 Maret 2014 (halaman 18)
Tujuh desa di Kecamatan Tanawawo, Kabupaten Sikka dilanda bencana tanah longsor.
Banjir menerjang wilayah-wilayah itu sejak Januari hingga Maret. Ketujuh desa itu yakni,
Renggarasi, Poma, Tuwa, Bu Watuweti, Bu Selatan, Bu Utara, dan Detu Binga. Ketujuh
desa itu ditimpa tanah longsor akibat curah hujan yang cukup tinggi. Camat Tanawawo,
Paulus Nggala, S.Sos menyampaikan hal itu kepada Kadis PU Sikka, Fred Djen, dalam
suratnya, Senin (10/3) siang. Nggala menjelaskan, pada tanggal 17 Februari 2014 lalu,
curah hujan yang tinggi membuat Tanawawo mengalami bencana tanah longsor.
Akibatnya, ada beberapa ruas jalan di desa yang rusak. Bukan saja itu, ada fasilitas
umum juga ikut mengalami kerusakan akibat bencana di Tanawawo. Ia menjelaskan,
Desa Renggarasi tembok dan turap SMPK Santa Maria Gunung Karmel sepanjang 140
meter ambruk. Di Desa Poma ada tanah longsor sepanjang ruas jalan jembatan Tiwu
Kela, Desa Napugera, Kecamatan Mego menuju Desa Poma, Kecamatan Tanawawo
sepanjang 6 km. Dampaknya, kendaraan roda dua dan empat tidak bisa melintas dan
mengganggu arus transportasi. Desa Tuwa ruas jalan Watuleke-Paipenga kurang lebih 4
km tidak bisa dilewati, karena longsor sehingga kembali mengganggu arus transportasi.
“Surat dari Camat Tanawawo sudah saya sikapi dengan mengirim staf. Kami akan
perbaiki usai staf melakukan survei dan pantauan,” papar Fred.
11. Empat Tahun Warga Olais Terisolir
Victory News: Jumat, 14 Maret 2014 (halaman 12)
Longsor yang terjadi tahun 2010 lalu yang mengakibatkan putusnya jalan utama jalur
transportasi membuat warga Desa Olais, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten TTS dan desa
di sekitarnya terisolir. Walau masyarakat sudah meminta supaya Pemerintah Kabupaten
TTS memperhatikan jalur transportasi itu, tapi saat ini belum ada respon Pemkab TTS.
Kepala Desa Olais Moses Nubatonis menambahkan, selain jalan yang terputus, musibah
longsor juga merusak belasan rumah warga. Hal tersebut telah disampaikan ke Pemkab
TTS untuk mendapat bantuan namun, proposal permohonan dana yang diajukan tidak
terjawab hingga kini. Asisten Pembangunan Setda TTS Eppy tahun yang dikonfirmasi
mengatakan, semua permohonan bantuan dana bencana pasti disikapi pemerintah
IRGSC FHNRW Edisi 15 NTT Research Focus 015

17

hanya saja proposal bantuan dari Desa Olais diduga tercecer. Dia meminta agar pihak
pemerintah Desa Olais bisa membuat proposal baru dengan melampirkan bukti-bukti
kejadian dan kerugian yang dialami untuk disampaikan ke Pemkab TTS.
12. Warga TDM Keluhkan Jalan dan Lampu Rusak
Timor Express: Selasa, 11 Maret 2014 (halaman 11)
Warga tiga RT masing-masing RT 26, 27 dan RT 28, di Kelurahan Tuak Daun Merah
(TDM), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, mengeluhkan kondisi jalan masuk tiga RT
khususnya jalan Rantai Damai II, yang rusak dan belum ada perbaikan hingga saat ini.
Salah seorang warga TDM, Thobias Nulek yang juga Anggota DPRD Kota Kupang,
mengatakan “Kondisi jalan yang rusak dan berlubang, mengakibatkan pengguna jalan
sering jatuh.” Selain itu, Thobias juga menyoroti lampu jalan yang berada di jalan
tersebut, banyak yang tidak berfungsi. Akibatnya pada malam hari, sepanjang jalan
menjadi gelap. Untuk itu, pemerintah sekiranya dapat melihat persoalan ini, dan
mengambil suatu langkah perbaikan, agar warga benar-benar dapat menikmati
infrastruktur jalan maupun lampu jalan yang baik,” katanya.

WATER
1. Oesapa Butuh Sumur Resapan
Victory News: Senin, 3 Maret 2014 (halaman 8)
Genangan air yang terjadi di Oesapa sudah berlangsung sejak lama, karena wilayah ini
berada pada daerah dataran rendah, sehingga air yang berasal dari dataran tinggi
seperti STIM dan Undana langsung mengalir ke Oesapa. Sumur resapan bisa menjadi
salah satu solulsi mengatasi genangan air ini. Demikian disampaikan Lurah Oesapa Ebed
Yusuf, Kepada VN, Minggu (2/3). Ebed mengatakan, penyebab genangan air di Oesapa
karena sudah tidak berfungsinya drainase lingkungan dan drainase perkotaan, adanya
penyempitan drainase, dan adanya penyumbatan oleh sampah dan material lainnya
yang berada di dalam drainase. Untuk itu, dalam mengatasi genangan air ini juga harus
ada penambahan gorong-gorong besar yang membelah jalan menuju ke laut sebab air
tidak bisa lagi tertampung pada drainase yang sekarang. Dia juga berharap adanya
sumur resapan pada tiap-tiap titik genangan agar mempercepat resapan serta
menampung air tanah di Kelurahan Oesapa akan semakin banyak.
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2. Sumur Bor di Naimata Mubazir
Pos Kupang: Sabtu, 1 Maret 2014 (halaman 11)
Sumur bor yang dibangun Pemerintah Kota (Pemkot) di Kelurahan Naimata untuk
menambah sumber air baku bagi warga Kota Kupang terutama warga Naimata hingga
saat ini mubazir. Hal ini membuat warga setempat kecewa. Pantauan Pos Kupang,
Jumat (28/2) siang, lokasi sumur bor yang terletak di RT 05/RW 02, Kelurahan Naimata,
Kecamatan Maulafa, ini tampak sangat memprihatinkan. Kotoran binatang serta lumpur
setinggi mata kaki mengelilingi sumur ini. mulut sumur dibiarkan begitu saja menganga
tanpa pelindung atau atap. Pipa-pipa untuk mengalirkan air ke bak induk sudah
diputuskan. Sedangkan satu unit rumah pompa air yang berada dekat sumur terkunci
rapat. Di bagian dalam rumah ini ada mesin yang tampak sudah berkarat. Bak induk
yang berjarak belasan meter dari rumah pompa terlihat cukup besar dengan kapasitas
mencapai belasan kubik air. Pipa pada bak induk masih terpasang. Menurut salah
seorang warga Naimata, Jumat (28/2) siang, petugas sudah lama memutuskan pipa dan
melepaskan pemompa air di sumur itu. “Sudah sejak empat tahun lalu petugas datang
lepas pipa dan pemompa air. Jadi kita pakai kayu untuk mendorong jerigen ke dalam
pipa untuk mengambil air,” tutur warga itu. Ketua RT 05/ RW 02, Kelurahan Naimata,
Yustan Oematan mengatakan, pada musim panas warga setempat terpaksa mengambil
air pada sumur di Saketu, atau membeli air tangki.
3. Proyek Air Bersih Rp 25 M Mubazir
Pos Kupang: Sabtu, 1 Maret 2014 (halaman 17)
Proyek air bersih senilai Rp 25 miliar yang dibangun pemerintah Provinsi NTT di Mbay,
Kabupaten Nagekeo pada tahun 2012 lalu, mubazir. Proyek air bersih yang akan
melayani kebutuhan air bersih untuk Desa Aeramo, Olaia dan Nangadhero, itu hingga
saat ini belum beroperasi karena persoalan ganti rugi lahan yang dilalui jaringan air
bersih tersebut. Tidak hanya mubazir, sebagian pipa sudah terbawa banjir ke laut ketika
hujan dengan intensitas tinggi melanda Mbay dan sekitarnya dua pekan lalu. Masalah
proyek air bersih dan krisis air bersih tersebut diungkapkan warga masyarakat Aeremo,
Antonius Moti, dalam Musrenbangcam Aesesa. Anton mengatakan “Masyarakat tiga
desa ini bukan baru mengalami krisis air bersih. Sudah 12 tahun lebih masyarakat
mengalami krisis air bersih.” Kepala Desa Nangadhero, Wilhelmus Meo mengatakan,
masyarakat selama ini diam bukan karena masyarakat tidak tahu apa yang dilakukan
pemerintah. “Minta lahan kami berikan. Kami sudah mengizinkan lahan untuk
pemasangan pipa air bersih, tetapi ketika lahan itu sudah diberikan dan digali untuk
tanam pipa, air tidak mengalir,” kata Willem Meo. Dikatakan Willem, jika pemerintah
ingin mencaritahu kebenaran pipa air bersih, silahkan mencari di laut. “Jangan pernah
mengatakan kami masyarakat yang mencuri pipa air atau pun ada niat untuk mencabut
pipa air bersih tersebut. Semua pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu
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untuk masyarakat namun ketika pembangunan tersebut tidak sampai ke masyarakat
dan hanya memberikan masyarakat senang sesaat lebih baik jangan melempar bola api
kepada masyarakat. Mari kita selesaikan secara bersama-sama. Untuk masyarakat
sudah final tinggal pemerintah saja mau diapakan, kami masyarakat yang saat ini
menderita krisis air bersih,” kata Willem.

4. Proyek Pompa Air Rugikan Negara Rp 118 Juta
Timor Express: Rabu, 5 Maret 2014 (halaman 9)
Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT akhirnya
menyerahkan hasil perhitungan kerugian negara (PKN) dalam kasus dugaan korupsi
proyek pengadaan 90 unit pompa air tahun anggaran 2012 pada Dinas Pertanian dan
Perkebunan (Distanbun) NTT ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT. kasi Penkum dan
Humas Kejati NTT, Ridwan Angsar, yang dikonfirmasi wartawan, Selasa (4/3)
mengatakan, sesuai hasil PKN BPKP NTT, ditemukan kerugian negara senilai
Rp 118.195.000. menurutnya, dengan hasil itu tim penyidik segera merampungkan
berkas tersangka untuk segera memproses pelimpahan berkas kasus tersebut ketahap
penuntutan.
5. Warga MBR Butuh Air Bersih
Pos Kupang: Selasa, 11 Maret 2014 (halaman 15)
Sudah dua bulan warga perumahan MBR di Jalur 40, Kelurahan Manulai II, Kupang,
mengalami krisis pasokan air bersih. Mesin sumur bor yang selama ini difungsikan
rusak. Belum ada kejelasan kapan mesin ini akan diperbaiki oleh Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kota Kupang. Warga penghuni MBR, Birzeti (34) yang ditemui di
kediamannya, Senin (10/3) mengaku, sudah dua bulan warga menumpang pada sumur
salah seorang tuan tanah yang letaknya tak terlalu jauh dari perumahan MBR. Deni (45)
warga MBR lainnya menjelaskan, selama ini untuk rekening air, warga membayarnya di
PDAM Kota kupang. “Kami tetap bayar. Tetapi saat mesin rusak begini, diabaikan tanpa
ada penjelasan. Kalau seperti ini kami mau minum, masak, mandi dan keperluan lainnya
pakai air dari mana,” tegas Deni. Deni mengatakan, warga setempat sudah melaporkan
hal ini kepada petugas PDAM namun belum ada tindak lanjut. “Mereka hanya bilang
bahwa mesin yang selama ini difungsikan telah rusak. Kalau rusak ya diperbaiki. Kalau
pun harus menyumbang warga pasti siap karena aktivitas di perumahan ini tidak akan
berjalan dengan baik kalau tidak ada air seperti saat ini,” tegas Deni.
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6. Distribusi Air Terkendala Produksi Air Baku
Timor Express: Sabtu, 15 Maret 2014 (halaman 11)
Direktur umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang, Noldy Mumu
meminta konsumen PDAM Kota Kupang, khususnya pelanggan di Penkase untuk bisa
memahami terhambatnya pendistribusian air sedikit terkendala, akibat produksi air
baku tidak sebanding dengan konsumen saat ini. Ia mengaku, pendistribusian air dari
PDAM kota bagi konsumen, sudah terjadi overlap, dimana jumlah pelanggan lebih besar
dari produksi air baku, untuk didistribusikan ke konsumen. Karena kondisi itu,
pendistribusian air dilakukan dengan sistem bergiliran. Ia mengatakan, sumber air baku
yang dikelola dan didistribusikan oleh PDAM Kota Kupang bersumber dari 17 sumber
air. Dia merincikan, pihaknya memiliki 14 unit sumur bor, dan tiga unit sumber air
permukaan. Sumber air baku yang dikelola PDAM Kabupeten Kupang, terdiri dari satu
sumur bor, dan sembilan sumber air permukaan serta satu unit air curah BLUD dengan
kapasitas produksi 650 liter air per detik. Ia menambahkan, total akses dan cakupan
layanan dan jumlah sambungan PDAM Kota Kupang sebanyak 5.500 sambungan rumah.
Kedepan akan bertambah, seiring dengan penambahan anggaran dari Pemkot sendiri
maupun dari Pemerintah Pusat. Sebelumnya, salah seorang warga Penkase, Kecamatan
Alak, Kota Kupang, Rahmawati Bagang mengatakan “Kami konsumen PDAM Kota
Kupang di wilayah Penkase, rata-rata mendapatkan air hanya dua kali dalam seminggu.
Padahal kami selalu dikenakan biaya beban dari PDAM yang cukup besar yakni Rp
20.000 per bulan.” Rahmawati mengaku, pada awal pemasangan meteran, airnya masih
cukup bagus, dimana warga mendapat jatah air satu minggu sekali. Namun beberapa
waktu belakangan ini, pelayanan air sudah tidak normal, sehingga masyarakat merasa
kesal dengan keadaan ini. ia berharap persoalan ini segera diselesaikan PDAM kota.
7. Rp 50 M untuk Air Bersih di Matim
Pos Kupang: Selasa, 11 Maret 2014 (halaman 22)
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana Rp 50 miliar untuk pembangunan sarana
air minum bersih (AMB) dan pengembangan AMB di wilayah Kabupaten Manggarai
Timur. Dana tersebut bersumber dari APBN, dana dekon provinsi dan APBD II Matim.
Bupati matim, Drs. Yoseph Tote, M.Si kepada Pos Kupang, Rabu (5/3) menjelaskan,
alokasi anggaran tersebut untuk membangun sarana air minum bersih di beberapa
kecamatan, yakni Kota Borong dan sekitarnya; Benteng Jawa, Kecamatan Lamba Leda;
Mano, Kecamatan Poco Ranaka; Watu Nggong dan Pota, Kecamatan Sambi Rampas;
serta Waelengga dan Rana Mbata, Kecamatan Kota Komba. Tujuan pengembangan
sarana air minum di beberapa wilayah kecamatan tersebut, selain untuk memenuhi
kebutuhan dasar air minum bersih masyarakat, juga sebagai aset daerah yang dapat
menggenjot PAD Matim ke depan. Untuk itu pengelolaannya dilakukan oleh lembaga
tersendiri dan bekerja secara profesional. Untuk itu, pemerintah daerah telah
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membentuk badan layanan umum daerah (BLUD) yang berperan mengelola air minum
bersih di Matim. Saat ini kelembagaan BLUD telah terbentuk, hanya secara teknis
operasional belum berjalan karena belum memiliki manajer BLUD. Pemkab Matim
sedang berkoordinasi dengan beberapa pengelola PDAM Kupang. Untuk wilayah Kota
Borong dan sekitarnya sudah siap pasang. Pengadaan meteran air sudah dilakukan
dengan jumlah 1.170 unit dan jumlah pelanggan yang sudah terdaftar sekitar 800-an
orang. Pipa transmisi (pipa induk) sudah tersambung sampai ke Kota Borong. Saat ini
peraturan bupati tentang tarif dasar air per meter kubik masih diasistensi di bagian
hukum Setda Matim. “Untuk Borong kita siap pasang. Kemudian untuk Mano dan Pota
sudah tender di Kupang. Untuk Mano nilai kontrak Rp 5.096.000.000 dan Pota Rp
7.880.657.000. Sedangkan untuk beberapa paket lainnya masih proses tender, kata
Marto. Marto mengatakan, informasi jumlah dana yang sudah sampai di tingkat dinas
dan saat ini sementara proses tender di provinsi senilai Rp 34.478.657.000.
8. Warga Kampung Amanuban Belum Nikmati Air Bersih
Timor Express: Rabu, 12 Maret 2014 (halaman 11)
Masyarakat Kampung Amanuban, Kelurahan Oebufu, Kota Kupang, hingga saat ini
belum menikmati air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, masyarakat
sekitar harus mengambil air dari sumur, yang penuh dengan kapur. Untuk mengatasi
masalah air bersih, masyarakat setempat sudah menyampaikan kepada pemerintah
untuk pembangunan jaringan air bersih. Namun belum terpenuhi. Berdasarkan rencana
dalam waktu dekat Pemkot akan segera memasang jaringan air bersih ke wilayah itu.
akan tetapi semua harus menanti hal itu. Demikian salah satu tokoh masyarakat
Oebufu, Lorensius Nggori didampingi Lurah Oebufu, Zet Batmalo, saat ditemui Timor
Express, di ruang kerjanya Selasa (11/3). Menurut Laurensius, masyarakat Kampung
Amanuban yang belum menikmati air bersih, berada pada RT 01 hingga RT 25. Pada
umumnya, masyarakat setempat harus menggali sumur, untuk memenuhi kebutuhan
air bersih.
9. PU Kelola Rp 81 Miliar untuk Air Bersih
Victory News: Jumat, 14 Maret 2014 (halaman 3)
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT diberikan keleluasaan untuk mengelola dana
dari APBN sebesar Rp 81 miliar dalam Tahun Anggaran 2012 dan 2013 bagi pemenuhan
kebutuhan air bersih di Kota dan Kabupaten Kupang. Demikian penegasan Kasubdit
Wilayah II Direktorat Pengembangan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum Somba
Tambing kepada VN, Kamis (13/3) usai mendampingi Komisi V DPR RI berdialog dengan
Bupati Kupang Ayub Titu Eki bersama jajaran PDAM Kabupaten Kupang. Somba dimintai
komentarnya terkait adanya sinyalemen bahwa BLUD SPAM bentukan Dinas PU Provinsi
hanya mengejar dana proyek dari APBN sehingga ngotot mengambil alih pengelolaan
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PDAM. “Dalam konteks pengelolaan air bersih di NTT, merupakan kewenangan
pemerintah daerah. Artinya, Kementrian PU khususnya Direktorat Pengembangan Air
Minum, siap mengalolasikan dana untuk ketersediaan pemenuhan air bersih bagi
masyarakat di NTT,” bebernya. Bupati Kupang Ayub Titu Eki menambahkan, persoalan
kebijakan pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota dan
Kabupaten Kupang, sejatinya bukan masalah yang krusial. Artinya, kata Titu Eki,
meretas kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dan Kota Kupang untuk masyarakat
di dua wilayah tersebut bisa diselesaikan dengan cara yang bermartabat dan elegan.
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