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KEPOLISIAN Daerah (Polda)

Nusa Tenggara Timur (NTT) mengir-

imkan surat Pemberitahuan Dimulain-

ya Penyidikan (SPDP) kasus Narkoba

yang melibatkan Anggota Dewan Per-

wakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT,

AS dan saudaranya FSR sebagai ter-

sangka ke Kejaksaan Tinggi (Kejati)

NTT.

“SPDP kasus narkoba anggota

DPRD NTT telah dikirim ke Kejati,”

kata Asisten Tindak Pidana Umum

Kejati NTT Budi Handaka kepada

wartawan, Selasa, 3 November 2015.

Menurut dia, SPDP dari Polda NTT

yang telah dikirim ke penyidik Kejati

NTT sejak 29 Oktober 2015 lalu guna

memberitahukan bahwa kasus

narkoba yang melibatkan anggota

DPRD NTT itu sudah pada tahap pe-

nyidikan.

Veki Lerik (kiri) Senin 2 November 2015  menjenguk sahabat karib Ano , , , Ano (kanan),

siap terima salah atas perbuatanmu dan "be a man brow", siap bertanggung jawab atas

semua perbuatan.Veki ada disamping selalu dan mendukung secara moril menghadapi

proses hukum selanjutnya. Demikian status Veki Lerik yang diunggah Senin 2 November

2015.rrrrr

Jadi Tersangka Kasus Narkoba, Anggota DPRD NTT Dilidik
SPDP itu, katanya, merupakan

acuan bagi tim penyidik Kejati NTT

untuk melakukan pemantauan ter-

hadap perkembangan kasus peng-

gunaan Narkoba jenis Shabu terse-

but. Dengan adanya SPDP itu, maka

kasus narkoba yang melibatkan ang-

gota dewan itu telah masuk pada ta-

hap p-16, sehingga pihaknya telah

menunjuk dua orang Jaksa untuk

meneliti berkas kasus narkoba terse-

but.

Anggota DPRD NTT asal Partai

Gerindra AS ditangkap Ditnarkoba

Polda NTT di salah satu di Kota Ku-

pang. Dari tangan pelaku polisi ber-

hasil mengamankan satu paket sabu

dan bong, alat hisap. Selain AS, polisi

juga menangkap FSR yang diduga

merupakan saudara AS di Jakarta.

rrrrr nttterkini.com

PENYIDIK Kejaksaan Tinggi (Ke-

jati) Nusa Tenggara Timur (NTT) te-

lah menerima Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyeledikan (SPDP) ka-

sus Narkoba yang melibatkan oknum

anggota DPRD NTT AS dan F alias B

sebagai pengedar. SPDP yang disam-

paikan Dit narkoba Polda NTT untuk

menginformasikan perkembangan

proses kasus dimaksud.

Demikian disampaikan Asisten Tin-

dak Pidana Umum (As Pidum), Budi

Handaka, SH kepada wartawan di

Kupang, Senin 2 November 2015.

Menurutnya, SPDP dari Polda NTT

diterima oleh penyidik Kejati NTT ter-

tanggal 29 Oktober 2015. SPDP itu

dikirim ke penyidik Kejati NTT untuk

diberitahukan bahwa kasus itu sudah

ditingkatkan ke penyidikan.

Menurut Budi, SPDP merupakan

acuan bagi tim penyidik Kejati NTT

untuk melakukan pemantauan ter-

hadap perkembangan kasus dugaan

penggunaan Narkoba jenis Shabu-

Shabu yang turut menyeret anggo-

ta DPRD NTT, AS, menjadi tersang-

ka. “Surat Pemberitahuan Dimulain-

ya Penyidikan (SPDP) sudah dikirim

dari Polda NTT ke tim penyidik Kejati

NTT. SPDP itu sebagai acuan untuk

jaksa ikuti perkembangan kasus itu,

“ kata Budi.

Ia juga menjelaskan, SPDP yang

dikirim ke Kejati NTT bernomor

SPDP/25/X/2015/Ditres Nakoba. Set-

elah diterimanya SPDP oleh Kejati

NTT, selaku As Pidum Kejati NTT, akan

Kejati NTT, Terima SPDP AS, Kasus Narkoba
memberikan P-16 serta menunjuk

jaksa untuk meneliti berkas tersebut.

“Setelah terima saya langsung

nyatakan P-16. Sekalian saya tunjuk

jaksa dua orang untuk teliti berkas.

Jaksa yang saya tunjuk itu Sarta dan

Herman Detak, “ ujar Budi.

Ketika ditanya apakah ada batasan

waktu terkiait dengan SPDP yang

dikirim Polda NTT, Budi enggan men-

jawab. Alasannya, itu menjadi privasi

dari penyidik Kejati NTT. “Tapi biasan-

ya, waktu yang diberikan hanya 30

hari, jika melewati dari itu maka ber-

kas perkara tersebut akan dikembali-

kan oleh jaksa peneliti Kejati NTT,”

katanya. rrrrr terasntt.com

Aspidum Kejati NTT, Budi Handaka

BARISAN Relawan Jokowi Pres-
iden (BaraJP) Prov NTT meminta dan
menyarankan sekaligus mengajak
masyarakat Kabupaten Sabu Raijua,
NTT, agar tidak memilih calon Bupati
Sabu Raijua yang sudah ditetapkan
sebagai tersangka korupsi oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) pada
pemilihan kepala daerah serentak yang
berlangsung tanggal 9 Desember 2015
mendatang. Hal ini disampaikan oleh
Sekretaris DPD Bara JP NTT, Hildeber-
tus Selly, kepada 'baranews.co' 29
Oktober 2015 di Seba, Sabu Raijua.

“Status tersangka terhadap salah
satu calon Bupati Sabu Raijua harus
menjadi catatan,” kata Bertus. Lebih
lanjut Bertus menjelaskan, KPK menjadi-
kan salah seorang calon bupati sebagai
tersangka atas dugaan korupsi dana PLS
sebesar Rp 77 miliar tahun anggaran
2007, sewaktu beliau menjabat sebagai
Kepala Bidang PLS Dinas Dikbud NTT.
Sampai saat ini status tersangka ter-
hadap salah satu calon bupati belum
dicabut oleh KPK artinya bahwa kasus
ini akan berlanjut sampai keputusan
hukum yang final dan mengikat.

“Masyarakat harus memahami, bah-
wasannya status tersangka terhadap
salah satu calon bupati belum dicabut
oleh KPK yang menetapkan seorang
tersangka berdasarkan bukti yang di-
milik KPK,” katanya.

Bertus mengharapkan kepada
masyarakat Sabu Raijua, agar lebih sele-
ktif dan jangan salah memilih pada 9
Desember 2015, sebab 9 Desember itu

akan menentukan nasib Sabu Raijua lima
tahun kedepan. Pikir dan renungkan
baik-baik sebelum memilih agar supaya
jangan dipimpin oleh koruptor, supaya
nasib pembangunan sabu raijua tidak

mandek dan amburadul seperti saat ini.
“Ada calon Bupati dan Wakil Bupati

Sabu Raijua yang bersih dan jujur serta
terbukti rekam jejak yang sudah siap
membangun  dan tulus melayani rakyat

Bara JP NTT: Jangan Pilih Calon Bupati Tersangka Korupsi

BUPATI Sabu Raijua, Marthen Dira
Tome, meminta Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) bekerja secara profesional dalam
menangani kasus korupsi. Hal itu disampai-
kan Marthen setelah dirinya ditetapkan se-
bagai tersangka kasus dugaan korupsi dana
Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Dinas pen-
didikan dan Kebudayaan, Nusa Tenggara
Timur (NTT).

Marthen mengaku sempat terkejut keti-
ka ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Sebab, sampai saat ini, ia mengaku belum
menerima surat pemberitahuan sebagai ter-
sangka. Bahkan, dia juga belum pernah di-
panggil dan diperiksa oleh KPK, sehingga
penetapan status tersangka pada dirinya
perlu dikaji ulang.

“Pada dasarnya kita menghormati pros-
es hukum yang ada dan juga pendapat mere-
ka (KPK). Tetapi kita juga perlu mendapat
penjelasan tentang alasan mereka tetap-
kan saya sebagai tersangka," kata Marthen
kepada Kompas.com, Selasa 18 November
2014.

Lanjut Marthen, jika KPK menilai dirinya
menyalahgunakan kewenangan, ia memper-
tanyakan kewenangan yang mana. "Lalu bila
terjadi penyalahgunaan kewenangan, bera-
pa banyak uang negara yang dihabiskan di
situ yang dipakai untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain. Kalau alasan itu tidak
ada, lalu mau bagaimana ini? antara per-

caya dan tidak percaya,” jelas dia.
Menurut dia, data yang dipakai oleh KPK

dalam kasus tersebut merupakan data lama
dari Kejaksaan Tinggi NTT. Sementara, data
terbaru pemeriksaan terhadap dirinya yang
dilakukan beberapa waktu lalu, kata Mar-
then, kepala Kejaksaan Tinggi sempat men-
gatakan bahwa kasus ini sulit dibuktikan se-
hingga sudah final.

Marthen mengatakan, semua surat kepu-
tusan yang mengarah pada pencairan keuan-
gan itu dilakukan oleh kepala Dinas Pendidi-
kan dan Kebudayaan NTT yang saat itu dipe-
gang Thobias Uly.

“Kita berharap KPK harus bekerja secara
profesional. Dia tidak boleh menggunakan
apa yang dibuat oleh Kejaksaan Tinggi NTT,"
katanya.  "Waktu itu kita minta Kejaksaan
Tinggi untuk melakukan pembuktian ke
bawah, karena yang menerima uang dan
barang adalah orang-orang yang di bawah.
Itu untuk membuktikan apakah uang itu sam-
pai ke bawah (penerima) ataukah dimakan
oleh penyelenggara,” lanjut Marthen.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pember-
antasan Korupsi menetapkan sebagai ter-
sangka pada mantan Kepala Subdinas
Provinsi NTT sekaligus Bupati Sabu Raijua,
Marthen Dira Tome dalam kasus dugaan ko-
rupsi dana PLS di Nusa Tenggara Timur.
Penyelidikan kasus tersebut merupakan ha-
sil koordinasi supervisi yang dilakukan oleh

KPK bersama dengan Kejaksaan Tinggi NTT.
"Kemudian diserahkan perkaranya oleh

Kejati NTT kepada KPK. Setelah dilakukan
penyelidikan lebih lanjut, maka ditetapkan
MDT sebagai tersangka," ujar Johan, Senin
17 November 2014.

Johan mengatakan, dalam konstruksi
perkara, KPK menetapkan dua tersangka
dalam kasus ini. Namun, belakangan KPK
mendapatkan informasi bahwa tersangka
lainnya telah meninggal dunia, yaitu man-
tan kepala Dinas Pendidikan dan Kebu-
dayaan Provinsi NTT, John Manulangga.

Menurut Johan, dana PLS berasal dari
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT
tahun 2007 yang diambil dari dana APBN.
Johan mengatakan, ada anggaran dekon-
sentrasi APBN sebesar Rp 77,675 miliar.
Anggaran tersebut, kata Johan, digunakan
untuk menggerakkan program formal mau
pun non-formal di pendidikan luar sekolah,
termasuk program Pendidikan Anak Usia
Dini.

"Ada juga program pengembangan bu-
daya baca, dan program manajemen pelay-
anan pendidikan," ujar Johan.  Atas per-
buatannya, Marthen disangka melanggar
Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Pemberan-
tasan Tipikor jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terkait
kasus tersebut, petugas KPK melakukan
penggeledahan di Dinas Pendidikan NTT,
Senin siang. rrrrr kompas.com

Sabu Raijua menuju perubahan di seg-
ala sektor yang dibutuhkan. Nah, Ka-
lau ada yang lebih baik kenapa kita harus
pilih yang jadi tersangka KPK?,” ujar
Bertus. rrrrr baranews.co

Jadi Tersangka Korupsi, Bupati Sabu Raijua Minta KPK Bekerja Profesional
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KEJAKSAAN Tinggi Nusa Tengga-
ra Timur (Kejati NTT), Senin 2 Novem-

ber 2015, memeriksa tersangka kasus

dugaan korupsi Bantuan Langsung Be-

nih Unggul (BLBU) di Dinas Pertanian
dan Perkebunan (Distanbun) NTT

tahun 2012 senilai Rp 600 miliar. Ter-

sangka yang diperiksa tim penyidik Ke-
jati NTT, Devi Muskita, yakni I Made

Juana Suprapto selaku Kepala PT Per-

tani Cabang Kupang.
Asisten Tindak Pidana Khusus (As

Pidsus) Kejati NTT, Gaspar Kase, SH

kepada wartawan, di ruang kerjanya,

menjelaskan, Made Juana diperiksa se-

bagai tersangka terkait kasus BLBU

tahun 2012 senilai Rp 600 miliar.
Menurut dia, pemeriksaan itu dilaku-

kan tim penyidik Kejati NTT untuk ke-

lengkapan berkas perkara dugaan ko-
rupsi pengadaan BLBU jenis palawija

dan kacang-kacangan di Distanbun

NTT.

Ketika ditanya apakah tersangka
setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim

penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipid-

sus) Kejati NTT, akan langsung ditah-
an, Gaspar belum bisa memastikan apa-

kah akan ditahan atau tidak.

Ia mengatakan, hingga saat ini Ka-
jati NTT, John W. Purba, SH, MH, be-

lum memberikan petunjuk kepada di-

rinya untuk menahan tersangka. Pe-

meriksaan itu, lanjut dia, untuk me-

lengkapi berkas perkara dugaan korupsi

pengadaan BLBU di Distanbun NTT.
“Kalau soal apakah tersangka ditah-

an, saya belum bisa pastikan karena

belum ada petunjuk dari Kepala Kejak-
saan Tinggi (Kajati) NTT. Jika ada pe-

tunjuk pasti akan dilaksanakan,“ tegas

Gaspar.

Dalam tahap penyelidikan, menu-
rut Gaspar, ada 910 kelompok pener-

ima bantuan proyek ini, dan tersebar

di 100 lebih kecamatan di 20 kabu-
paten/kota, selain Kabupaten Sabu

Raijua. Dan untuk mengembangkan

penyidikan, penyidik juga telah
melakukan penggeledahan dan peny-

itaan barang bukti sesuai izin Penga-

dilan Tipikor Kupang, termasuk pemer-

iksaan puluhan saksi dari Kementerian

Pertanian RI.

Untuk diketahui, dalam penangan-
an kasus ini, tim penyidik Kejati NTT

telah memeriksa puluhan orang saksi,

Kejati NTT Periksa Tersangka Kasus Korupsi Rp 600 Miliar
baik dari Kementerian Pertanian RI, Di-
nas Pertanian NTT, pejabat pembuat

komitmen (PPK), Unit Pelaksana Kerja

(UPK), BPIP Naibonat dan Noelbaki,

kontraktor pelaksana, PT. Pertani (Per-
sero) dan PT Sang Hyang Sri (SHS).

Ikut diperiksa pula sejumlah kelompok

tani yang menjadi sasaran penerima
proyek dimaksud.

Tim penyidik menemukan sebagi-

an besar bibit palawija yang diadakan
tidak bersertifikasi. Dan, sesuai hasil pe-

meriksaan laboratorium di BPIB Noel-

baki, diketahui daya cambah atau daya

tumbuh bibit dibawah standar dan

tidak sesuai kontrak. Selain itu, peny-

idik juga menemukan adanya kelom-
pok tani penerima yang fiktif.

rrrrr mediantt.com

PT PLN (Persero) sejak 1 Oktober
2015 melakukan perubahan dalam
sistem pulsa listrik, yakni memisahkan
biaya administrasi dengan token/pulsa
listrik yang dibeli pelanggan listrik pra-
bayar.

Perubahan ini bukan menaikkan
harga token/pulsa listrik, tetapi bentuk
apresiasi kepada masyarakat yang men-
yarankan agar PLN mengeluarkan biaya
administrasi bank dalam pembelian to-
ken listrik.

Melalui siaran Pers Humas PLN
Wilayah General Manager PLN Wilayah
NTT, Richard Safkaur, mengatakan, pe-
rubahan kebijakan token listrik ini ad-
alah memisahkan biaya administrasi dari
nominal token listrik yang dibeli pelang-
gan. Bila sebelumnya, ketika pelanggan
membeli pulsa listrik dengan nominal ter-
tentu, misalnya Rp 50.000 atau Rp
100.000 sudah termasuk biaya admin-
istrasi bank.

Kali ini pembelian token Rp 50.000
belum termasuk biaya administrasi. Jika
ditambah biaya administrasi bank, mis-
alnya Rp 2000 maka menjadi Rp
52.000,-

Tujuan dari pemisahan biaya admin-
istrasi bank dengan token pulsa, lanjut
Richard, agar masyarakat tahu betul
berapa kWh listrik yang dibeli dan bera-
pa biaya administrasi bank. Penjelasan
ini untuk meluruskan kesalahpahaman
seakan-akan PLN menaikan harga to-
ken atau pulsa listrik.

"Jika beli pulsa Rp 20.000, akan ada
tambahan biaya administrasi Rp 2.000,
jadi bayarnya Rp 22.000. Tujuannya,
agar masyarakat tahu jelas berapa har-
ga token yang dibeli, dan berapa biaya
di luar token. Jadi tidak ada kenaikan,

uang Rp 20.000 sepenuhnya untuk
membeli kWh listrik," tegas Richard,
Selasa  3 November 2015.

Richard mengatakan, biaya admin-
istrasi setiap bank berbeda-beda, tem-
pat lokasi pembelian pulsa misalnya di
loket PPOB (payment point online
bank) atau di pedagang pulsa juga
berbeda-beda.

"Sebenarnya kan biaya administrasi
bank itu kan beda-beda, ada yang Rp
1.800 per transaksi, ada yang Rp 2.000
sampai Rp 3.000 per transaksi," jelas
Richard.

Kosep baru PLN ini, lanjut Richard,
sebagai bentuk apresiasi atas usul pel-

Ini penjelasan PLN mengenai tarif listrik baru

Richard Safkaur

UNTUK semua pengguna listrik
khususnya para pengguna listrik pra-
bayar pasti pernah mengeluhkan
kurangnya Kwh yang didapat ketika
mengisi ulang voucher listrik pra-bayar
(token). Ternyata, pada slip yang kita
beli untuk mengisi ulang voucher listrik
pra-bayar kita, terdapat “kode” yang
bermanfaat untuk menambah jumlah
Kwh yang kita dapat.

Info ini kami dapatkan dari salah satu
akun facebook bernama Eko Mar-
haendy Mulai Ragu yang diposting
tanggal 21 Juni 2015 lalu dan sudah di
share oleh 4ribuan netizen. Berikut sta-
tusnyaUntuk pengguna listrik pra-ba-
yar (token) | Jangan segera buang slip
pembelian token anda, tapi coba per-
hatikan terlebih dahulu apakah di sana
ada termuat Token TMP sebagaimana
yang saya lingkari pada gambar.

Jika ada, maka masukkan kembali

Bagi Pengguna Listrik Pra-bayar, jangan buang slip pembelian token
nomor token yang tertera, anda akan
mendapatkan tambahan Kwh sebagai

kompensasi dari PLN akibat tidak ter-
capainya Tingkat Mutu Pelayanan
(TMP). Mungkin informasi ini tidak be-
gitu penting bagi anda yang sudah
mengerti, tapi saya moncoba share
untuk anda yang belum mengerti.

SELAIN kepuasan terhadap ki-
nerja pemerintahan Jokowi-JK, Lem-
baga Klimatologi Politik (LKP) juga
melakukan survei terhadap 5 ment-
eri terbaik dan terburuk dalam hal
kinerja. Siapa saja lima menteri ter-
baik dan terburuk berdasarkan sur-
vei LKP tersebut?

"Kita ada lima menteri yang ter-
baik dalam kabinet Jokowi-JK menu-
rut survei kami. Pertama yang ter-
baik menteri Susi Pudjiastuti, Anies
Baswedan, Khofifah Indar Parawan-
sa, Rizal Ramli dan Yuddy Chrisnan-
di," kata CEO LKP Usman Rachman,
di Pulo Dua Restoran, Jakarta Pu-
sat, Selasa 3 November 2015.

Lalu siapa lima menteri yang
mendapat predikat terburuk dari

survei yang dilakukan LKP?
"Imam Nahrawi, Rini M Soemarno,

Bambang Brojonegoro, Siti Nurbaya
Bakar dan Yasonna Laoly. Mereka ini

anggan agar pembelian token/pulsa lis-
trik tidak dikenakan biaya tambahan
selain pajak penerangan jalan (PPJ).
Dengan konsep ini, maka jika konsumen
merasa pedagang token atau PPOB
memungut biaya administrasi bank ter-
lalu mahal, maka pembeli bisa membatal-
kan pembelian pulsa listriknya, dan pin-
dah ke tempat lain yang lebih murah.

"Kalau dirasakan mahal, konsumen
bisa membatalkan beli. Kalau dulu, kon-
sumen tahu berapa besar biaya admin-
istrasi setelah struk pembelian diterima,
dan tidak bisa dibatalin," jelas Richard.

rrrrr nttonlinenow.com

Pasalnya, ketika saya bertanya ke-
pada pelayan market tempat saya

membeli, tidak
ada yang bisa
m e n j e l a s k a n
maksud nomor
token TMP itu
sehingga saya
harus menganal-
isa sendiri, sesuai
dugaan ternyata
Kwh ditambah
karena merupa-
kan kompensasi.
Begitulah pelay-
anan di negeri

ini, seringkali anda harus belajar sendiri
agar tidak rugi. Jika anda menganggap
informasi ini bermanfaat, silahkan share
ke teman-teman anda agar mereka
mendapatkan hak yang semestinya
mereka ketahui.rrrrr tolongshare.com

yang dianggap kinerja terburuk dalam
kabinet Jokowi-JK," katanya.

Para menteri-menteri tersebut, kata
Usman, dinilai masyarakat karena kin-

Ini lima menteri berkinerja terbaik dan terburuk hasil survei LKP

Jokowi pimpin sidang kabinet

erjanya. Mereka juga dinilai dari
bagaimana cara mengelola anggaran.

"Mereka-mereka itu dinilai
masyarakat karena kinerja dan juga
bagaimana mereka memanfaatkan
anggaran APBN. Sehingga muncul
nama-nama mereka," ujarnya.

"Ada yang turun langsung, ada
juga cuma nunjuk-nunjuk saja. Seh-
ingga publik bisa menilai para ment-
eri-menteri Jokowi-JK," pungkasnya.

Survei dilakukan dari 24 hingga
29 Oktober 2015 di 34 provinsi den-
gan mengambil sampel sebanyak 784
responden. Survei dilakukan dengan
teknik multi-stage random sampling.
Ambang kesalahan dari survei ini ad-
alah 3,5 persen dan level of confi-
dence 95 persen. rrrrr merdeka.com
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PROGRAM (PEM) dimaksudkan un-

tuk memperbaiki struktur ekonomi den-

gan pemberian modal usaha ekonomi

produktif yang berskala kecil sesuai po-

tensi di tingkat kelurahan dengan sasa-

ran adalah masyarakat yang memiliki us-

aha perorangan berskala kecil yang telah

berjalan. Prinsip Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat yaitu untuk pen-

guatan modal usaha dalam bentuk dana

bergulir tanpa bunga yang dikelola oleh

LPM di Kelurahan. Total dana yang sudah

disalurkan oleh Pemerintah Kota Kupang

kepada masyarakat sebesar Rp

15.000.000.000,- untuk 51 Kelurahan

dengan jumlah penerima manfaat seban-

yak 3.888 orang. Perguliran tahap I se-

banyak Rp 4.157.200.000,- untuk 925

penerima; Dan untuk perguliran tahap II

sebanyak Rp. 2.041.500.000,- untuk 435

penerima; Sedangkan untuk perguliran

tahap III sebanyak Rp 229.000.000,-

untuk 37 penerima.

B R I G A D E Kupang Sehat

Program inovatif ini merupakan mod-

el pelayanan kesehatan dengan sistem

jemput bola untuk memudahkan akses

layanan kesehatan bagi seluruh

masyarakat Kota Kupang yang membu-

tuhkan layanan kesehatan emergency,

yang akan diberikan secara gratis bagi

seluruh penduduk Kota Kupang melalui

nomor telepon Call Center 0380 827777.

Brigade Kupang Sehat memberikan pel-

ayanan kesehatan yang cepat dan tepat

selama 1 kali 24 jam.

Raskin GRATIS untuk Masyarakat

Miskin

Program ini bertujuan untuk meringan-

kan beban pengeluaran dari masyarakat

miskin/kurang mampu. Sasaran penerima

manfaat sebanyak 14.242 RTSM yang ter-

diri dari Raskin Nasional 12.491 RTSM dan

Raskin Daerah 1.751RTSM. Tahun 2014 Pe-

merintah mengalokasikan anggaran sebesar

Rp. 6.072.157.234,- untuk melayani 14.242

RTM yang terdiri dari : Raskin Nasional un-

tuk 12.491 RTM dengan Alokasi Anggaran

Rp. 3.597.408.000,- Raskin Daerah untuk

1.751 RTM dengan Alokasi Anggaran sebe-

sar Rp. 2.474.749.234,-

Puskesmas Reformasi

Reformasi Puskesmas dilakukan dalam

rangka penyelenggaraan kesehatan dasar

yang berorientasi pada kualitas pelayanan

dan kepuasan pengguna layanan dengan

melibatkan para pihak secara komprehensif

di internal puskesmas maupun melalui peli-

batan masyarakat di wilayah pelayanan

Puskesmas. Tujuan :

l Agar pelayanan yang dilakukan di

Puskesmas menjadi lebih baik, lebih

efisien, lebih transparan, lebih komuni-

katif dan partisipatif.

l Proses perbaikan pelayanan dapat di-

lakukan secara terus menerus dan ber-

kelanjutan

l Mendorong inovasi pelayanan di Puskes-

mas.

Tahun 2013 Kota Kupang mereformasi 4

puskesmas sebagai puskesmas reformasi

(Puskesmas Pasir panjang, Alak, Bakunase

dan Sikumana). Sedangkan tahun 2014

ditetapkan 6 Puskesmas sebagai Puskesmas

Reformasi (Puskesmas Kupang Kota, Oepoi,

Oebobo, Oesapa, Penfui dan Naioni).

Uang Duka /Wafat

Inovasi Pelayanan Publik yang dilakukan

Pemerintah Kota Kupang melalui pemberian

santunan dan Akta kematian gratis bagi

masyarakat yang berpenghasilan rendah di

Kota Kupang. Latar belakang pemberian

Uang Duka/Wafat. Penduduk Kota Kupang

tergolong kurang mampu jumlah KK Miskin :

14.242 KK atau kurang lebih 15% dari dari

jumlah penduduk Kota Kupang 556.735 jiwa.

Kebijakan Pemerintah Kota Kupang dalam

pemberian santunan uang duka tiap tahun

sebesar Rp. 2.500.000/orang:

l Tahun 2013 dialokasikan 750 juta un-

tuk 300 Orang

l Tahun 2014 dialokasikan 2,5 milyar un-

tuk 1000 Orang

l Tahun 2015 dialokasikan 3,5 milyar un-

tuk 1.500

Orang Kriteria penerima santunan Uang

Duka/Wafat :

l Penerima Raskin;

l Pemegang Kartu Jamkesmas/

Jamkesda;

l Anak miskin/terlantar/yatim/piatu

yang diasuh oleh yayasan sosial/

keagamaan;

l Penduduk yang berpenghasilan

rendah dan orang jompo yang dia-

suh oleh yayasan sosial/keagam-

aan;

l Penduduk yang berpenghasilan

rendah lainnya yang dilengkapi den-

gan keterangan kematian dan keter-

angan tidak mampu oleh Kelurahan.

Bantuan PENDIDIKAN bagi

Masyarakat MISKIN

Program ini merupakan sebuah kebi-

jakan pemerintah untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia dengan

sasaran adalah keluarga miskin yang

anaknya ingin melanjutkan di perguruan

tinggi. Untuk mendukung program ini Pe-

merintah Kota Kupang mengalokasikan

anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000/

tahun untuk 1000 orang mahasiswa se-

lama 4 Tahun, setiap mahasiswa diberi-

kan Rp. 2.500.000,. rrrrr

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Walikota dan Wakil Walikota Kupang

2012-2017

Jonas Salean, SH,M.Si dr. Hermanus Man

DALAM rangka mengatasi krisis air
di Kota Kupang, Pemerintah telah men-
gandeng Mr. Whang Shi Shen asal
Beijing Cina untuk membangun air
baku. Mr. Whang menunjukan keseriu-
sannya, hingga hadir lang-
sung di Kota Kupang un-
tuk meninjau lokasi kali
dendeng dan beberapa
obyek lain untuk dikaji se-
belum ditetapkan sebagai
kesepakatan kerjasama.

Walikota Kupang, Jo-
nas Salean didampingin
President Director West-
ern Star Community Mr.
Whang, Perwakilan West-
ern Star Community Indo-
nesia, Zhang Jie Ming ,
Direktur PT. Cahaya Asia
Timur, Iskandar Wibisono
dan Direktur PDAM Kota
Kupang, Noldy Mumu dalam jumpa pers
di Aston Hotel, Sabtu 31 Oktober
2015, mengatakan, penyediaan air
bersih menjadi prioritas jika pemerintah
Kota Kupang perusahan asal Beijing
China, Western Star Community sepa-
kat membangun kerja sama.

Salean mengatakan, masalah uta-
ma yang ada di Kota Kupang adalah air
bersih, penerangan dan Infrastruktur
jalan. Masalah penerangan Jalan dan
infrastruktur Jalan masih bisa ditanggu-
langi oleh pemerintah Kota Kupang.
Tetapi masalah air bersih masih menja-
di kendala utama menyusul persoalan
pembangunan bendungan kolhua tidak
pernah Tuntas.

“Masalah penyediaan air bersih bagi
masyarakat masih menjadi kendala uta-
ma pemerintah sehingga pemerintah
akan melakukan segala cara, termasuk
bermitra dengan perusahab yang bisa

mencari jalan keluarnya,” katanya.
Ia mengatakan, Perusahan West-

ern Star Community yang bergerak di-
bidang penyediaan air bersih, air ke-
masan, infrastruktur dan perkapalan

mengundang dirinya bersama direktur
PDAM Kota Kupang, untuk melihat
langsung keberadaan perusahan terse-
but dalam hal penyediaan air bersih di
Beijing. Setelah melihat aktifitas peru-
sahan itu dan mendapat penjelasan dari
pihak perusahan bahwa teknologi pe-
nyiapan air bersih baik pengolahan air
sungai dan laut menjadi air layak kon-
sumsi, pihak pemerintah membuka
peluang untuk penjajakan kerja sama
karena Kota Kupang merupakan daer-
ah mengalami kekurangan air. Setelah
mendengar penjelasan pemerintah,
pihak Western Star Sommunity memu-
tuskan melakukan kunjungan penjaja-
kan di Kota Kupang, dan mereka telah
melakukan penjajakan keliling sejak sab-
tu pagi (31/10/2015).

Dari hasil penjajakan, kata Salean,
mereka menemukan beberapa solusi
untuk menjawab kebutuhan air bagi

masyarakt di Kota Kupang, dan solusi
sudah disampaikan kepada pemerintah
Kota Kupang.

Menanggapi permintaan Pemerin-
tah Kota Kupang, Mr. Whang, mengaku

hasil penjajakan ditemukan beberapa
potensi di Kota Kupang, ada dua tem-
pat yang bisa dijadikan sumber air baku
masyarakat. Kedua sumber air bisa di-
olah untuk konsusmsi masyarakat ad-
alah sumebar air di Kali Dendeng dan
Kali Liliba. Kedua kali itu bisa menjadi
sumber air baku masyarakat tapi hasus
sedikit menggunakan konstruksi
tangkapan air, agar air tifak terbuang
percuma. Dari kedua sumber itu, kata
dia, sumber di Kali Dendeng yang pun-
ya potensi besar. Selain oya juga meli-
hat potensi lain yaitu pengolahan air
laut menjadi air bersih yang layak mi-
num. Air laut diperairan NTT sangat
bagus untuk diolah menjadi air baku.
Tapi teknologi pemurnian air lau men-
jadi air tawar layak konsusmsi sedikit
lebih mahal ketimbang mengolah air kali
untuk konsumsi dan kebutuhan
masyarakat.

Selain masalah air, Whang juga men-
gaku bahwa pihaknya melirik untuk
melakukan investasi lain, seperti mem-
buat pabrik semen.

Memang Kupang sudah ada pabrik

semen, tapi produksi semen oleh PT.
Semen Kupang belum mencukupi ke-
butuhan warga dengan kapsitas
produksi. Selain pihaknya juga melirik
untuk melakukan ivenstasi pembuatan
aspal hotmix. Dari hasil survei kami me-
nemukan aspal yang ada mutunya
kurang baik dan kami melirik untuk
membuat pabrik aspal,” Katanya.

Walau demikian, katanya untuk
berivenstasi di Kupang pihaknya masih
mmepelajarinya dulu karena kedatan-
gan mereka hanya melakukan penjaja-
kan, dari hasil penjajakan pihaknya akan
membuat semacam laporan hasil kerja
kemudian diberikan kepada pemerintah
Kota Kupang apakah penawaran akan
disetujui atau tidak. Jika disetujui maka
pihaknya berjanji mulai tahun 2016
mendatang pihak Western Star Tech-
nologi siap melakukan investasi di Kota
Kupang. rrrrr terasntt.com

Pemkot Gandeng Investor Cina Bangun Air Baku
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MESKINPUN program pemerintah
dalam memberikan bantuan kepada
masyarakat yang sudah dirasakan ter-
utama masyarakat miskin, namun masih
saja ada kritikan kepada pemerintah soal
bantuan yang diberikan. Bahkan ada
saja masyarakat yang mencaci maki
Walikota soal bantuan yang diberikan,
karena menurut mereka bantuan itu
tidak sesuai dan hanya buang-buang
uang.

"Hampir semua bantuan dikiritisi.
Bahkan ada yang SMS lewat nomor lay-
anan Pemkot sambil mencaci maki saya
sebagai walikota. Tapi saya tidak meng-
gubrisnya karena saya menganggap itu
sebagai kritikan dari masyarakat Kota
Kupang karena mereka ingin saya ter-
us berbuat untuk masyarakat," Kata
Walikota Kupang, Jonas Salean
menanggapi kritik masyarakat soal pro-
gram bantuan bagi masyarakat miskin
yang sudah berjalan sekian lama.

Ia mengaku banyak yang memper-
tanyakan bantuan-bantuan yang diberi-
kan seperti santunan kematian, pem-
berian dana PEM. Untuk santunan ke-
matian mereka menyebut kenapa Wa-

likota memberikan bantuan kepada or-
ang yang sudah meninggal, kenapa
bantuan itu tidak diberikan kepada
mereka yang hidup. Menurutnya, ban-
tuan duka bukan diperuntukan bagi
yang meninggal tapi untuk keluarga
duka.

"Ketika orang meninggal butuh bi-
aya untuk pengadaan peti, acara syuku-
ran dan segala macam kebutuhan. Tu-
juan dari bantuan itu meringankan ke-
luarga yang harus menanggung biaya

besar selama prosesi dari awal hingga
ibadat pengucapan syukur," Katanya.

Sementara bantuan Dana Pember-
dayaan Ekonomi Masyarakat yang di-
nilai memanjakan masyarakat, tidak se-
betulnya benar. Menurut Jonas, ban-
tuan itu untuk memberikan bantuan
tambahan modal bagi masyarakat un-
tuk mengembangkan usaha demi pen-
ingkatan pendapatan mereka.

"Pemerintah memberikan bantuan
sudah berdasarkan kajian, jadi tidak
bantuan asal diberikan atau sengaja
memanjakan masyarakat. Beri bantu-
an salah, tidak diberi bantuan lebih
salah. Tapi saya anggap ini merupakan

kritikan agar kami lebih giat mealayani
masyarakat," Kata Walikota.

Diakui kritikan-kritikan itu tidak mem-
buat langkah pemerintah surut. Di-
tahun 2015 pemekot telah meluncur-
kan bantuan beasiswa miskin kepada
anak-anak dari keluarga yang tidak mam-
pu untuk meraih gelar sarjana. Bantu-
an segera diberikan menyusul 1000
nama penerima telah ditetapkan ber-
dasarkan verifikasi ketat dari dinas PPO.

Selain itu, pemerintah juga akan
menaikan pemberian dana PEM dari
Rp.500 juta perkelurahan menjadi Rp.
1 miliar per kelurahan.

rrrrr nttonlinenow.com

Walikota akui banyak kritikan soal program bantuan

Jonas Salean

DALAM pembahasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Kupang Tahun Anggaran
2016, Dewan Perakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Kupang akan mengusul-
kan dua Rancangan Peraturan Daerah

(Ranperda) usul inisiatif.
Hal itu dikemukakan Ketua Badan

Legislatif DPRD Kota Kupang, Djainu-
din Lonek kepada wartawan di gedung
DPRD Kota Kupang, Senin 2 Novem-
ber 2015.

Ia menyebutkan, dua Ranperda
usulan inisiatif DPRD Kota Kupang terse-
but diantaraya Ranperda tentang Hari
Libur Keagamaan dan Ranperda corpo-
rate sosial responsibiliti (CSR) perusah-
an yang ada di Kota Kupang.

” DPRD melalui Baleg sementara
mengkaji aturan lebih lanjut apakah
memungkinkan kita melalui otonomi
daerah diberikan kewenangan UU den-
gan membuat peraturan daerah untuk
mengatur daerah sendiri dengan me-
masukkan kearifan lokal tersebut,” ka-
tanya.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota
Kupang, Alan Girsang secara terpisah
mengatakan, dalam sidang I Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) un-
tuk pembahasan Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Kupang Tahun Anggaran 2016, Pe-
meirntah Kota Kupang akan mengaju-
kan 18 Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) untuk dibahas bersama
DPRD. “Kami sudah menyiapkan 18 Ran-
perda untuk dibahas pada sidang I
Tahun 2016,” katanya.

Ia menyebutkan sejumlah Ranper-

da yang akan diajukan itu diantaranya
Ranperda retribusi pemakaian kekayaan
daerah, Ranperda pengalokasian ang-
garan bantuan hukum gratis bagi
masyarakat miskin dan kurang mampu
di Kota Kupang, serta Ranperda ten-
tang Pedoman Teknis Pembentukan
Produk Hukum Daerah.

Selai itu lanjut Alan, Ranperda usu-
lan baru dari BPMK Kota Kupang ten-
tang lembaga kemasyarakatan di kelu-
rahan, Ranperda Usulan Dari Bagian
Umum dan Perlengkapan Soal Penyer-
taan Modal Pemerintah Kota Kupang
pada Bank NTT, Ranperda Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor dan Ran-
perda kawasan tanpa rokok usulan dari
Dinkes.

“Dari 18 Ranperda yang diajukan
nanti rata sudah memiliki naskah aka-
demis, ada yang sudah memiliki draft
Ranperda dan ada yang belum,” ujarn-
ya.

Dalam sidang nanti kata Alan, pi-
haknya akan mengusulkan revisi sejum-
lah Ranperda yakni Ranperda Tempat
Pemakaman Umum dan retribusi pema-
kaan dari Dinas Sosial, revisi Perda no-
mor 16 tahun 2007 tentang dana sat-
unan bagi PNS yang pensiun, wafat dan
cacat tetap di Lingkungan Pemerintah
Kota Kupang dari BKD Kota kupang dan
Revisi Perda Nomor 17 Tahun 2007
tentang tugas belajar, ijin belajar dan
ikatan dinas dari BKD Kota Kupang Ser-
ta revisi Perda tentang Pedagang Kaki
Lima usulan Disprindag dan Revisi Per-
da Tentang Pergudangan Usulan Dis-
prindag.

“ Ranperda lain yang siap diusulkan
pada sidang I diantaranya, Ranperda
tentang Penyelenggaraan Kearsipan
Pemerintah Daerah Kota Kupang dari
Badan Arsip,” katanya.

Alan menambahkan, Ranperda lain
yang diuslkan nantinya akan diusulkan
tetapi belum dianggarkan yakni Ranper-
da Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ku-
pang dari RSUD S.K.Lerik, Ranperda
Rencana Induk Pengembangan Pariwi-
sata Daerah usulan dari Dinas Pariwisi-
ta, Ranperda Tanda Daftar Usaha Pari-
wisata dan Ranperda Ketenagakerjaan
usulan Dinas Nakertrans serta penye-
langgaraan pendidikan di kota kupang
usulan Dinas PPO. rrrrr terasntt.com

DPRD Kota Kupang Ajukan

2 Ranperda Inisiatif

Jainudin Lonek

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Ku-
pang berencana menurunkan daya lam-
pu jalan di Kota Kupang dari sebelum-
nya 300 Watt menjadi 80 watt.Hal itu
disampaikan Walikota Kupang, Jonas
Salean kepada wartawan di Kantor
Walikota Kupang, Selasa 3 November
2015.

Untuk merealisasikan hal itu kata dia,
pihaknya segera berkoordinasi dengan
PT.PLN untuk meninjau kembali nota

kesepahaman yang telah ditandatan-
gani sebelumnya. “Kami akan dekati
PLN untuk buat MoU baru soal penu-
runan daya lampu jalam tersebut,” kata
Jonas.

Daya lampu jalan yang digunakan
selama ini lanjutnya, rata-rata 300 watt
sesuai MoU yang telah ditandatangani
pemerintahan sebelumnya. “Selama ini
PLN menghitung 300 watt. Dampakn-
ya, listrik mati atau nyala tetap bayar.
Kami berencana untuk turunkan daya
lampu menjadi 80 watt,” katanya.

Dengan penurunan daya tersebut,
ia berharap biaya pembayaran Pajak
Penerangan Jalan (PPJ) juga alami
penurunan.

“Perlu dibuat kesepakatan dengan
dewan terlebih dahulu untuk meng-
ganti seluruh lampu jalan menggunakan
LED dengan menurunkan daya dari
sebelumnya 300 Watt menjadi 80
Watt. Kalau 5.000 tiang lampu jalan itu
kita ganti pake LED dari 300 Watt ke
80 Watt, maka bisa saja kita turunkan
PPJ,” katanya.

Menanggapi hal itu Humas PLN
Wilayah NTT, Paul Bolla yang ditemui
secara terpisah mengatakan, hal itu
merupakan kewenangan pemerintah.

“Kami PLN siap saja kalau Pemkot
ingin menurunkan daya lampu jalan dari

300 watt jadi 80 watt. Silahkan saja,
itu bukan urusan PLN,” ujarnya.

Pernah diberitakan, Meski peneran-
gan jalan di Kota Kupang terbilang
amburadul dan dijuluki sebagai kota
paling gelap di tanah air, namun biaya
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang
dibebankan pada warga cukup fantas-
tis.

Pasalnya, dalam setahun masing-
masing konsumen PT.PLN membayar
PPJ sebesar Rp360 ribu per tahun ke-
pada Pemerintah Kota Kupang.

Hal itu diungkapkan ketua Fraksi
Partai Golkar DPRD Kota Kupang, Zey-
to Ratuarat didampingi anggota, Te-
lendmark Daud, Jemari Yoseph Dogon,
Viktor H. Haning serta Martinus
J.E.Medah saat memberikan keteran-
gan kepada wartawan di gedung DPRD
Kota Kupang, Jumat lalu.

Ia mengatakan, kebijakan Pemer-
intah Kota Kupang yang menetapkan
pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar
10 persen cukup meberatkan warga.
Untuk itu, Pemkot Kupang didesaknya
menurunkan nilai tersebut ke 3-5 per-
sen

” Kami minta agar DPRD dan Pemer-
intah melihat kembali Perda PPJ supaya
merevisinya,” tandasnya.

Biaya PPJ sebesar 10 persen san-
gat memberatkan, jika pemakaian
masyarakat satu bulan sebesar Rp. 300
ribu, maka PPJ sebesar Rp. 30 ribu.
Maka PPJ untuk satu pelanggan sela-
ma setahun mencapai Rp. 360 ribu.

” Seandainya pelanggan PLN di Kota
Kupang sebanyak 100 ribu maka total
penerimaan PPJ mencapai Rp.36 mil-
liar. Fraksi Golkar melihat PPJ terlampau
besar terhadap peningkatan PAD,” tam-
bah anggota Fraksi Golkar, Telend Mark
J. Daud.

Menurutnya, target PPJ pemkot
selama ini berkisar Rp. 9 – 10 milliar dan
target itu sudah tecapai. ” Kami minta
agar Pemkot menurunkan persentase
PPJ hingga 3 – 5 persen,” katanya.

Pihak PT.PLN diharapkannya , Rat-
uarat berharap PLN atau pihak kontrak-
tor yang mutasi meteran harus bereti-
ka. ” Cobalah PLN atau kontraktor da-
tang ke warga dengan santun, kami
pelanggan juga punya waktu. Kami
sadar meteran milik PLN, tapi kami jaga
meteran ini puluhan tahun.,” tegasn-
ya. Ratuarat menilai, cara yang dilaku-
kan PLN hanya sekedar menutupi prose
sosialisasi yang sangat minim. Apalagi
melakukan pemutusan sepihak.

” Untuk itu cara yang dilakukan PLN
bagi kami dari fraksi Golkar sangat
menyesal. Mereka ibarat perampok,
datang pasang tanpa sepengetahuan,”
katanya. rrrrr terasntt.com

Pemkot akan turunkan
daya lampu jalan
r Dari 300 watt ke 80 watt

Paul Bolla
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SEKS terselubung diantara para
pelajar di Kota Kupang semakin marak
saja. Karena itu, semua elemen di Kota
Kupang Kabupaten diminta untuk ber-
peran aktif dalam mengatasi masalah
ini sehingga tidak meluas.

Demikian dikatakan Kepala Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Kota Kupang,drg.Cisca Yohana pada ac-
ara pelatihan bagi anggota community
based crisis center (CBCC)  yang dige-
lar oleh Rumah Perempuan Kupang di
Kupang akhir pekan lalu.

Menurutnya, adanya seks terse-
lubungnya dikalangan pelajar ini terja-
di karena banyak faktor diantaranya
tuntutan gaya hidup dan ekonomi. Hal
ini juga terjadi karena kurangnya per-

hatian dari orang tua sehingga anak-
anak pelajar akhirnya terjerumus ked-
alam praktek ini hanya untuk memenu-
hi kebutuhan ekonomi juga demi tun-
tutan gaya hidup anak-anak jaman
sekarang.

“Kami menggandeng beberapa
LSM  untuk terus menelusurinya. Kare-
na ada beberapa kode (tanda atau
isyarat) rahasia yang mereka gunakan.
Kami pernah menulusurinya seperti di
Halte Kupang, mereka menggunakan
tanda seperti pulpen yang disimpan
disaku baju

seragam dan tanda itu sudah bisa
menunjukkan bahwa anak pelajar itu

Waspadai Seks Terselubung Antar Pelajar di Kupang

AKSI kekerasan yang kerap dialami
anak memberikan dampak yang cukup
serius terhadap pertumbuhan maupun
mutu hidup anak korban kekerasan.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas
Kesehatan Kota Kupang melalui Kepala
Bidang Kesesjtheraan Keluarga Dinkes
Kota Kupang, Ngura Suarnawa saat
tampil sebagai pemateri pada workshop
pengembangan draft SOP penangan-
an kekerasan seksual anak yang digelar
Rumah Perempuan Kupang di hotel Ol-
ive Kupang, Selasa 3 November 2015.

Dalam kegiatan yang dihadiri peser-
ta asal Polres Kupang Kota, Polsek, Di-
nas kesehatan, puskesmas, sekolah
serta Badan Pemberdayaan Perempuan
dan anak Kota Kupang itu, ia mengin-
gatkan pentingnya system dan pola
asuh yang tepat dalam keluarga,
sekolah dan lingkungan. Petugas me-
dis kata dia, memiliki peran yang cukup
penting terutama pemeriksaan fisik dan
laboratoris, pengobatan dan konseling
bagi anak korban kekerasan.

“Prinsip penanganan kasus kek-
erasan yakni melindungi korban dari
pelaku dan dari upaya bunuh diri, me-
laporkan kekerasan kepada pihak ber-
wenang dengan persetujuan koban,
kecuali bila terdapat ancaman pem-
bunuhan, ancaman pada anak di bawah
umur atau wajib laporan lain,” katanya.

Selain itu menyediakan penangan-
an medis yang cukup termasuk duku-
ngan psikososial, memperhatikan kelu-
arga, merujuk ke lembaga lain untuk
penanganan dan pendampingan yang
paripurna.

Diberitakan kemarin, Kepala Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Kota Kupang, drg.Cisca Yohana men-

gatakan, meningkatnya kasus kek-
erasan kekerasan disebabkan karena
banyak kasus kekerasan dan eksploita-
si terhadap perempuan dan anak yang
tidak dilaporkan, dengan anggapan

Di Kota Kupang aksi kekerasan pengaruhi tumbuh kembang anak

Koordinator RPK,

Libby Ratuarat Sinlaeloe

1,5 juta untuk sekali pakai. “Tersangka
dibekuk di kediamannya. Tersangka di-
tangkap karena menjual dua gadis
dibawah umur yang masih duduk
dibangku SMA di salah satu sekolah di
Kabupaten Kupang,” katanya.

Ia juga menguraikan, tersangka
sudah tiga kali menjual dua gadis belia
itu ke para pria hidung belang, dengan
harga Rp 1,5 juta. Dari hasil penjualan
itu, pelaku memberikan korban hanya
Rp 1 juta, sedangkan sisanya Rp 500
ribu dikantongi.

Menurut Didik, pelaku sudah men-
jual kedua korban kepada pria hidung
belang tiga kali. Kedua pelaku melapor-
kan hal itu karena merasa menjadi kor-
ban dari perbuatan tersangka. Kronol-
ogis tersangka dan korban bertemu di
seputaran Pasar Oebobo. Saat itu, kor-
ban diajak minum-minum kemudian
menawarkan jasa kepada korban den-
gan tarif Rp 1,5 juta.

Selain Lucky yang sudah dibekuk,
lanjut Didik, tim Buser Polres Kupang
Kota kini sedang memburu salah satu
pria hidung belang yang kini berstatus
sebagai PNS pada DKP Kota Kupang.

Mengenai identitas oknum PNS itu,
sebut Didik, telah dikantongi oleh pi-
hak kepolisian Polres Kupang Kota. Bah-
kan, tempat tinggal dari pria itu sudah
diketahui polisi. Namun, ketika dilaku-
kan pengejaran oleh tim Buser Polres
Kupang Kota, dirinya menghindar bah-
kan tidak ada di rumahnya.

“Saat ini kami sedang kejar oknum
PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan
(DKP) Kota Kupang. Namanya sudah
dikantongi, tinggal ditangkap saja. Dia
juga akan ditangkap karena korban
masih dibawah umur, “ tegas Didik.

rrrrr mediantt.com

b a h w a
m a s a l a h
tersebut ad-
alah masalah
domestik ke-
luarga yang
tidak perlu di
ketahui orang
lain.

Ia menye-
butkan, 73
kasus kek-
erasan yang
terjadi di Kota
Kupang me-
liputi kasus

kekerasan fisik sebanyak tujuh kasus,
kekerasan seksual 53 kasus, kasus psikis
Sembilan kasus, kasus penelantaran 1
kasus, kasus lainnya 10 kasus, serta ka-
sus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan

Orang) sebanyak dua kasus.
“Berdasarkan kasus tersebut maka

melalui dasar kebijakan Pemerintah Kota
Kupang dalam meningkatkan kualitas
hidup perempuan dan perlindungan
terhadap perempuan dan anak telah
membuat Perda Kota Kupang Nomor
1 tahun 2008 tentang Rencana Pem-
bangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota
Kupang Tahun 2007-2025, Perwali
Kota Kupang Nomor 14 tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jan-
gka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Kupang Tahun 2013-2017 ,Perda Kota
Kupang No.7 tahun 2013 tentang
Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir Dan
Anak Balita (KIBBLA) dan Perda Kota
Kupang No.8 tahun 2013 tentang Pen-
anggulangan dan Pemberdayaan Anak
Jalanan dan perlindungan anak,” jelas-
nya. rrrrr terasntt.com

bisa diboking,” katanya.
Langkah yang sudah dilakukan pe-

merintah saat ini kata Yohana adalah
melakukan kegiatan sosialisasi ditingkat
masyarakat di tiap kelurahan di kota ini
untuk menyampaikan dan memberikan
peringatan kepada orang tua untuk
memberikan perhatian kepada anak-
anak mereka. “Selain memina peran
serta masyarakat  dalam meminimalisir
akan kasus tersebut, kami sudah mem-
bangun koordinasi dengan Satpol PP

untuk melakukan operasi bukan saja
pada jam-jam pelajaran tetapi pada
sore hari,” kata Yohana.

Koordinator Rumah Perempuan
Kupang (RPK), Libby Ratuarat Sinlae-
loe mengatakan, peran pers juga san-
gat penting dalam meminimalisir kasus
tersebut. Karena kasus ini sudah sam-
pai pada tahap kritis dan perlu ditanga-
ni secepatnya. Libby mengatakan, pe-
ran meda sangat penting, karena me-
dia dapat memberikan informasi yang
tepat soal itu dan juga menawarkan
sulusi-solusi yang baik.

“Selama ini kita berusaha untuik
menggandeng media untuk sama-sama
turun ke masyarakat, ke sekolah-
sekolah untuk mensosialsasikan hal ini.
Kita berharap media dapat memberi-
kan informasi yang baik dan benar agar
perjuangan ini bisa berhasil dengan
baik,” katanya. rrrrr nttsatu.com

LUCKY, tersangka dalam penjualan
dua gadis belia untuk dijajakan kepada
para pria hidung belang akhirnya
dibekuk aparat kepolisian Polres Ku-
pang Kota. Usai dibekuk, tim buru ser-
gap (Buser) Polres Kupang Kota kini

memburu oknum Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Dinas Kelautan dan Perikanan
(DKP) Kota Kupang, yang turut meni-
kmati tubuh bunga (16), salah satu
pelajar SMA di Kabupaten Kupang dan
Lestari (17). Kapolres Kupang Kota,
AKBP Budi Hermawan, SIK yang dikon-
firmasi melalui Kasat Reskrim, AKP Didik
Kurnianto, SIK, Selasa 3 November
2015 di ruang kerjanya mengatakan,
Lucky dibekuk di kediamannya karena
terlibat dalam penjualan dua gadis
dibawah umur.

Didik menjelaskan, dua korban yang
masih dibawah umur itu diantaranya
Bunga (16) dan Lestari (17), bukan
nama sebenarnya, dijual kepada para
pria hidung belang. Dalam penjualan itu
tersangka mematok harga sebesar Rp

AKP Didik Kurnianto, SIK

Lucky Dibekuk, Oknum PNS DKP

Dalam Pengejaran Polisi

PEMERINTAH Kabupaten Ku-

pang melalui Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata bakal menggelar event

Ganstrak berstandard nasional.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabu-

paten Kupang, Charles J. Amekan,

S.Ip kepada wartawan di ruang ker-

janya, Senin 2 November 2015.

Untuk sampai ke tahap itu kata

dia, dibutuhkan berbagai persiapan

baik sarana prasarana berupa arena

gastrak yang baik serta beberapa

fasilitas pendukung lainnya tapi yang

jelas komitmen untuk menjadikan

event gastrak ini berstandard nasion-

al telah di sepakati bersama Sekda

Kabupaten Kupang.

“Pak sekda telah memerintahkan

kepada dinas Kebudayaan dan Pari-

wisata agar tahun depan dapat

berupaya maksimal termasuk kemu-

ngkinan mengundang peserta dari

beberapa provinsi,” tuturnya.

Tahun ini kata dia, terdapat 70 peserta

yang turut meramaikan event yang telah

menjadi agenda tetap Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata dua tahun belakangan dan

tercatat tim dari RDTL yang paling banyak

mengirimkan wakilnya yaitu berjumlah 35

orang croser.

Menurutnya, kegiatan gastrak bertujuan

sebagai ajang menyalurkan hobby anak

muda sehingga tidak melakukan balapan liar

dijalan yang nantinya akan mengganggu

keamanan masyarakat, selain itu event in-

ipun dijadikan sebagai salah satu destinasi

pariwisata di Kabupaten Kupang selain

pacuan kuda dan destinasi pariwisata alam

dan budaya lainnya untuk mendapatkan

sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

bagi Kabupaten Kupang.

“Kedepan saya tegaskan kepada staf

agar menggandeng berbagai media untuk

mempublikasi semua kegiatan yang diselen-

nggarakan oleh dinas,”tuturnya.

Pemkab Kupang Bakal Gelar Gastrak
Berstandard Nasional
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“DEWAN Pengurus Daerah Komite
Nasional Pemuda Indonesia Provinsi NTT
dibawah kepemimpinan Hermanus Th.
Boki senantiasa berpartisipasi aktif,
memberi konstribusi pikir dalam gerak
dan dinamika kehidupan dan pemban-
gunan, terkhususnya menyangkut
hajat hidup orang banyak.

Sejarah Provinsi NTT mencatat bah-
wa perjuangan pemuda/KNPI dan ber-
bagai elemen mahasiswa sejak Maret
2015 demi pembenahan sekaligus pen-
ingkatan standar Pelayanan Publik di
RSUD W Z Johanes Kupang dengan
sejumlah catatan rekomendasi, pern-
yataan sikap maupun melalui berbagai
langkah dan aksi, mendatangkan hasil
yang cukup membanggakan.

Kini diawal November 2015, mana-
jemen RSUD W Z Johanes Kupang di
bawah kepemimpinan Direktur yang
baru, kembali menuai kecaman dan kri-
tikan keras yang dilontarkan secara te-
gas oleh Hermanus Th. Boki – Ketua
DPD KNPI Provinsi NTT.

Heri Boki, sapaan akrab Ketua DPD
KNPI Provinsi NTT kepada wartawan
menguraikan : telah terjadi tragedi ke-
manusiaan yang sangat memalukan dan
mencoreng dunia kesehatan Provinsi
NTT dan juga Indonesia, dikarenakan
tidak professional dan kelalaian dalam
pelayanan medis yang diberikan pihak
RSUD W Z Johanes Kupang kepada
pasien dan keluarga.

Lebih lanjut Boki mengungkapkan :
peristiwa yang sangat memalukan dan
mencoreng dunia kesehatan ini bagi
saya adalah suatu “Kebiadaban Ke-
manusiaan” yang dilakukan oleh pihak
RSUD W Z Johanes Kupang. Dimana
ada pasien yang dirujuk untuk menda-
pat pelayanan medis pasca kematian
bayi saat dilahirkan oleh seorang Ibu

berisial HH sejak awal Februari 2015.
Pihak RSUD W Z Johanes Kupang baru
melakukan tindakan medis kepada
pasien HH pada akhir Februari 2015
yang lalu di Lantai 2 Gedung RSUD Jo-
hanes Kupang.

Lebih ironis lagi, di duga akibat
ketidak-profesionalan, kelalaian bahkan
sikap acuh / masa bodoh pihak RSUD
Johanes tersebut kondisi pasian semakin
memburuk.  Ketika kami melakukan kon-
firmasi langsung dengan pasien HH yang
ditemani ayah kandung berinisial NH di
Ruang RSUD Johanes Kupang, tercatat
bahwa telah dilakukan tindakan medis
berupa 1 kali operasi besar, 2 kali tinda-
kan jahit ulang akibat putusnya benang
pasca operasi besar dan 1 kali tindakan
yaitu dengan membuat lubang pada
bagian kanan perut pasien.

Lubang yang menganga pada bagi-
an kanan perut pasien berdiameter 10-
15 cm. Kondisi ini membuat kondisi
pasien semakin memburuk dari hari ke
hari tanpa adanya langkah dan upaya
medis lanjutan yang diberikan untuk
menangani pasien ini. Sungguh ini suatu
tindakan kebiadaban kemanusiaan
menurut saya dan harus dipertang-
gungjawabkan oleh Direktur dan jaja-
ran RSUD Johanes Kupang.

Bagi kami, apapun langkah medis
yang diambil tentunya kami hargai, tapi
sampai dengan kondisi pasien separah
ini sudah dalam ketidak-wajaran.
Sepengetahuan saya, jika lubang pada
bagian kanan perut pasien HH adalah
langkah terakhir medis yang dikenal
dengan colostomy maka hal itu harus
mampu dipertanggungjawabkan pihak

Ketua KNPI NTT: Majemen RSUD Kupang lalukan tindakan biadab

Hermanus Th. Boki (tengah) Ketua DPD KNPI Provinsi NTT saat mengunjungi
korban Kebiadaban Kemanusiaan yang dilakukan pihak RSUD W Z Johanes
Kupang

Kondisi Kritis Pasien per tanggal 31
Oktober 2015

RSUD Johanes Kupang dengan menun-
jukan bukti rekam medic pasien mau-
pun infom coise. Tidak bisa berspeku-
lasi apalagi sebatas hanya ber’opini.

Kami akan terus berupaya memper-
juangkan permasalahan ini hingga tun-
tas agar adanya pembenahan dalam pe-
layanan medis ke depan secara lebih
baik dan bertanggung jawab sekaligus
untuk menghindari jatuhnya korban-
korban lain akibat dari kelalaian dan
ketidak-profesional pihak medis.

Kami mohon dukungan semua ele-
men termaksud rekan-rekan media
dalam perjuangan ini. Sekali lagi kami
mengharapkan dukungan dan doa bagi
perjuangan ini. Terima kasih.

Hormat saya,
Ketua DPD KNPI Provinsi NTT

Hermanus Th. Boki” rrrrr

Dengan promosi besar – besaran oleh

medi maka pasti orang akan tertarik datang

ke kabupaten kupang maka dengan demiki-

an akan berdampak pada peningkatan pe-

masukan bagi daerah dan juga masyarakat

dapat memanfaatkan event ini untuk pen-

ingkatan ekonominya.

Peningkatan PAD

Dalam tahun 2015 ini tercatat ada tiga

event besar yang sudah di selenggarakan

oleh Dinaa Kebudayaan dan Pariwisata yaitu

festival budaya, pacuan kuda dan gastrak

motor yang dilaksanakan tanggal 30 Okto-

ber hingga 01 Nopember 2015. Ketiga

event besar ini diyakini mampu memberi-

kan sumbangan PAD sangat besar bagi deer-

ah.

Khusus untuk event gastrak tahun ini

belum diperoleh jumlah reel PAD lantaran

panitia masih belum memberikan laporan-

nya. Sumber – sumber PAD antara lain dari

jasa parkir, tiket masuk dan pendaftaran

peserta.

“Jumlah reel PAD belum dapat di pasti-

kan karena panitia sementara merampung-

kan laporan kegiatan dan saya belum diberi-

kan laporan lengkap,”bebernya.

rrrrr terasntt.com

KEPALA Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Kupang, Ir. Arnolus Saubaki turun
lapangan mendampingi Tim Profesion-
al Hand Over (PHO) terhadap enam
unit Sumur Bor di Kecamatan Kupang
Timur dan Kecamatan Sulamu antara
yakni di Desa Pariti, Oeteta, Bipolo,
Nunkurus, Pukdale dan Naibonat

Pantauan wartawan saat proses

PHO di Kelurahan Naibonat, Senin 2 No-
vember 2015 petang, dihadiri Ketua
Tim PHO Dinas Pertanian, Linda Pelok-
illa bersama staf, Kepala Bidang Tana-
man Pangan Amin Juariah, SP. MM, kon-
traktor pelaksana CV. Tekindo dan Kel-
ompok Tani Dalesue.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Kupang, Ir. Arnolus Saubaki di sela-sela
acara PHO mengatakan, anggaran yang
dipergunakan bersumber dari DAK Di-
nas Pertanian TA. 2015.

Dijelaskannya, kondisi Kabupaten
Kupang yang hanya mengalami musim
hujan selama tiga bulan maka yang te-
pat adalah memakai sumur bor sebagai
sumber air untuk pertanian dengan
demikian sejalan dengan rencana kerja
Dinas Pertanian yang telah tertuang
dalam renstra san RKPD Kabupaten
Kupang. "Saya pikir saat ini yang perlu
kita pacu adalah sumur bor lantaran
wilayah kabupaten Kupang adalah
daerah kering dengan curah hujan han-
ya tiga bulan saja setiap tahunnya seh-
ingga akhirnya tahun ini sebagian be-
sar petani mengalami gagal panen den-
gan demikian salah satu solusi untuk
mengatasinya hanya dengan memper-
banyak sumur bor,"tuturnya.

Sumur bor ini dirasakan sebagai salah
satu alternatif mengatasi kekeringan
yang dialami petani sehingga kedepan
setelah mega proyek bendungan
raknamo telah selesai maka dampak iku-
tannya adalah meningkatnya sumber air
tanah dan dapat langsung dinikmati
oleh petani.

Sementara itu salah seorang pe-
gawai CV. Tekindo yang enggan nama-
nya dikorankan, sebagai kontraktor

pelaksana mengatakan bahwa dana
yang dikucurkan oleh Dinas Pertanian
dalam membangun sumur bor ini sebe-
sar seratus delapan puluh dua juta leb-
ih. Dari total dana sebanyak itu lanjut-
nya, telah dibangun selain satu buah
sumur bor sedalam dua puluh tiga

meter konstruksi pipa Giib 6? debit air
4,5 liter per detik, satu unit rumah
pompa ukuran 2 x 3 meter persegi,
satu unit pompa yanmar NS 80, dua
boks bagi, dua otlet jaringan 110 meter
pipa 3?pvc, dua alfafa, dua tutup boks
dan reserpaid terhadap elevasi untuk
pengembangann jaringan perpipaan,
proyek ini dikerjakan selama enam pu-
luh hari efektif.

Ketua Tim PHO Dinas Pertanian Lin-
da Pelokilla menyatakan bahwa prinsip-

Kadis Pertanian Kabupaten Kupang Pantau PHO Enam Sumur Bor

Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kupang Ir.
Arnolus Saubaki (ketiga dari kiri) bersama tim PHO pose bersama di sumur
bor kelurahan Naibonat

nya tim PHO turun kelapangan untuk
mencocokan antara kontrak kerja dan
fisik pekerjaan kemudian dilakukan uji
coba fisik. " tim PHO menyesuaikan
kontrak dengan fisik pekerjaan kemu-
dian dilakukan uji coba fisik,"tandasnya.

Terpisah Ketua Kelompok Tani Dale-

sue Naibonat David Bengkiuk mengaku
senang memperoleh bantuan sumur
bor ini lantaran selama ini kelompok tani
dalesue hanya memanfaatkan satu
buah sumur bor manual yang pakai
bergantian oleh sekitar 20 orang ang-
gota kelompok.

"saya sebagai ketua kelompok mera-
sa senang atas bantuan sumur bor ini
sehigga nantinya mampu mengatasi
persoalan air untuk irigasi bagi petani,"
ungkapnya. rrrrr terasntt.com
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SEKOLAH Dasar Inpres (SDI) Kayu
Putih yang terletak di Desa Oesao,
Kecamatan Kupang Timur ditetapkan
sebagai sekolah siaga bencana.Hal ini
diungkapkan Kepala Sekolah SDI Kayu
Putih, Netsiana N. A Suki,  di ruang
kerjanya, Selasa 3 November 2015.

Penetapan itu kata dia, disebabkan
karena sekolah itu hanya memiliki em-
pat unit ruang kelas dan satu ruang
kantor dengan kondisi buruk dan tidak
repsentatif digunakan sebagai ruang
belajar.

Kerusakan itu ungkapnya, telah
berlangsung cukup lama. Menurutnya,
kerusakan itu dimulai dari fondasi yang
patah sehingga fisik gedung seperti
tergantung, tembok yang retak nyaris
roboh dan atap seng yang sudah
bolong membuat dirinya tidak berani
melakukan kegiatan KBM dalam gedung
itu.

Ia kuatirkan, kondisi fisik gedung
yang rusak tersebut sangat membahay-

akan keselamatan guru dan siswa bila
rubuh.

"Beberapa waktu lalu saat angin
kencang sempat membuat atap ge-

dung terbawa angin," katanya.
Dengan kondisi tersebut, dirinya

tergerak dengan mengumpulkan para
orang tua murid dan komite sekolah

membicarakannya permasalahan itu dan
disepakati atap gedung sekolah terse-
but dibongkar yang kemudian pem-
bongkarannya dilaksanakan 25 Oktober

2015 lalu.
"Semua orang tua

murid sepakat untuk
bongkar saja atap ge-
dung daripada menim-
bulkan korban para
murid,"ungkapnya.

Menurutnya, kon-
disi tersebut mendap-
at perhatian Badan
Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD)
Kabupaten Kupang
dengan membangun
empat ruangan belajar
darurat yang dibangun

di sekitar lapangan sepak bola Oesao.
Salah satu orang tua murid, Osden

Marabidjala yang ditemui secara terp-
isah mengaku kecewa dengan lamban-

SDI Kayu Putih Kabupaten Kupang Jadi Sekolah Siaga Bencana
nya respon Pemerintah Kabupaten Ku-
pang terutama Kepala Dinas PPO Yayuk
E. Hardaniari yang lambat menuntas-
kan persoalan itu.

Menurut dia, pihak sekolah bersa-
ma orang tua siswa telah dua kali me-
laporkan hal itu melalui surat resmi ke
Dinas PPO Kabupaten Kupang dengan
tembusannya ke DPRD Kabupaten Ku-
pang namun tak direspon.

Sementara salah seorang guru di
sekolah itu, Rosalia Bus mengatakan,
sikap pemerintah yang lamban mere-
spon persoalan itu menyebabkan pi-
haknya kesulitan mengalokasikan ruang
kelas untuk kegiatan belajar dan men-
gajar.

"Di sini ada 10 rombongan belajar.
Dengan kondisi seperti ini, kami terpak-
sa menggunakan satu ruang belajar
untuk tiga rombongan belajar dengan
pembagian waktu belajar antara pagi,
siang dan sore hari," ungkapnya.

rrrrr terasntt.com

IMPLEMENTASI nilai moral dan agama
dalam kehidupan sehari-hari lebih ditentu-
kan oleh peran para elite, baik elite di lem-
baga keagamaan maupun elite di lembaga
penyelenggara negara--eksekutif, legilatif,
dan yudukatif--, dan lembaga pendidikan.
Dalam budaya paternalistik, seperti di Indo-
nesia, umat umumnya melihat ke atas. Jika
para pemimpin mampu memberikan contoh,
umat akan mengikutinya. Korupsi bisa ber-
tumbuh subur karena para pemimpin tidak
memberikan contoh, bahkan ikut mencicip-
inya.

Demikian benang merah yang megemu-
ka dalam focus group discussion (FGD) buku
"Membaca Ulang 'I Remember Flores', Masi-
hkan Flores Menjadi Nusa Iman" yang dise-
lenggarakan Harian Umum Suara Pembaru-
an bekerja sama dengan Yayasan Alumni
Seminari Mataloko (Alsemat), dan PT Veritas
Dharma Setya (VDS) di BeritaSatu Plaza,
Jakarta, Sabtu 31 Oktober 2015.

Diskusi menghadirkan anggota DPR dari
Partai Nasdem, Johny G Plate, pakar pen-
didikan dan mantan anggota DPR, Jan Ribe-
ru, mantan Dubes Indonesia untuk Cile, Alo
L Madja, mantan guru Seminari Mataloko,
Jan Djangun, dan Direktur Perancangan
Destinasi dan Investasi Kementerian Pariwi-
sata, Frans Teguh. Acara dipandu oleh
Pemimpin Redaksi Suara Pembaruan, Inves-
tor Daily, dan Beritasatu.com, Primus Dorim-
ulu.

Diskusi tersebut kembali menelusuri pen-
gakuan rasa kagum Kapten Tasuku Sato,
komandan Pasukan Pengawal Angkatan Laut
Kerajaan Jepang di Flores pada 1943-1945,
atas kehidupan gereja Katolik di masa itu,
yang sungguh membetot perhatiannya. Ia
bahkan jatuh cinta pada Katolik dan Flores.

"Rakyat Flores telah mengajarkan saya
bahwa biarpun bom-bom dapat menghan-
curkan semua gereja, ada satu yang tetap
hidup, yaitu iman umat. Di Flores, saya de-
kat api, bara iman yang ikut serta membakar
jiwaku. Semua usahaku untuk memadamkan-
nya sia-sia," kata Tasuku Sato seperti ditulis
P Mark Tennien dan Maryknoll dalam buku I
Remember Flores.

Buku ini pertama kali diterbitkan Farrar,
Strauss, and Cudahy, New York, 1957 dan
diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh
Thom Wignyanta dengan judul Aku
Terkenang Flores, cetakan kedua 2005.

Tasuku Sato kagum pada elite Gereja
waktu itu, yakni para uskup, imam, dan juga
para suster, yang bekerja tanpa pamrih.
Mereka adalah para misionaris asal Eropa
yang rela meninggalkan negeri yang sudah
maju dan makmur untuk bekerja di wilayah
yang tertinggal dilihat dari berbagai aspek.
Tasuku juga kagum pada umat Katolik Flores
yang hidup sederhana, namun rajin berib-
adah, damai, bekerja keras dan bahu-mem-
bahu membangun rumah ibadah mereka.

Pendidikan dan Keteladanan
Kini, 70 tahun kemudian, umat di Flores

bukan saja hidup miskin, tetapi juga men-
galami kemerosotan nilai-nilai. Korupsi mer-
ajalela di kalangan elite politik. Ini terjadi
karena minimnya peran elite dalam memberi-

kan contoh dalam melaksanakan nilai Kris-
tiani, rendahnya mutu pendidikan, dan ket-
ertinggalan sejumlah sektor penting, seper-
ti infrastruktur, pertanian, peternakan, in-
dustri, dan pariwisata.

Para pembicara mengatakan ritual keag-
amaan itu penting, tetapi jauh lebih penting
adalah penghayatan dan pelaksanaan nilai-
nilai Kristiani. Dilihat dari sisi etnik, Flores
tertinggal dari etnik lainnya meski ada bany-
ak orang Flores yang secara individual mam-
pu mencapai kesuksesan. 

"Para rohaniwan, kadang juga tergoda
oleh uang," kata Jan Riberu.

Mantan rektor Seminari Tinggi Ledalero
itu mengakui minimnya contoh yang baik dari
para elite dan terjadinya kemerosotan pen-
didikan yang kini melanda Flores dan Nusa
Tenggara Timur umumnya.

“Dahulu, kita unggul dalam mutu pen-
didikan, tetapi sekarang kita berada pada
posisi nomor tiga dari bawah, dari seluruh
provinsi di Indonesia. Kondisi ini tentu san-
gat memprihatinkan kita,” kata Riberu.

Menurut mantan anggota DPR itu, un-
tuk mengatasi persoalan mutu sumber daya
manusia, antara pimpinan gereja Katolik lokal
dan pejabat daerah tidak boleh lagi saling
mengklaim siapa yang memimpin
siapa. Semua pihak mestinya menjalankan
tugas secara bertanggung jawab sesuai
dengan porsinya masing-masing.

“Pimpinan gereja dan pimpinan daerah
harus bisa duduk bersama dan bekerja sama
untuk membangun daerah ini. Intinya, or-
ang Flores yang harus membangun daerah-
nya sendiri,” tegas Jan Riberu.

Johny G Plate menyoroti kemiskinan luar
biasa yang masih melanda Flores dan NTT
umumnya. Menurutnya, hal itu adalah hasil
pendidikan yang hanya bisa menciptakan
segelintir piramida bagian atas dalam diri
sejumlah elite di bidang pendidikan, politik,
dan dunia usaha. Tetapi, sebaliknya, ada
piramida bagian bawah yang dihuni oleh be-
gitu banyak orang miskin.

“Itu karena orientasi pendidikan kita yang
pincang. Pendidikan di Flores terlalu terfokus
pada humaniora, tapi kita abaikan sains dan
teknologi. Kita perlu kader-kader yang men-
guasai sains dan teknologi di masa depan,”
kata politikus dari Fraksi Partai Nasdem ini.

Menurut Johny, kualitas SDM menjadi ti-
tik krusial yang harus direstorasi secara leb-
ih serius untuk mengakselerasi pembangunan
di daerah itu.

“Kesejahteraan rohani sudah cukup, tapi
kesejahteraan ekonomi adalah pekerjaan
yang harus dilakukan untuk memajukan
Flores ke depan,” tegasnya.

Sedangkan Alo Lele Madja dan Frans
Teguh juga menyebutkan pengembangan
SDM sebagai kunci utama pembangunan
kawasan. "Flores membutuhkan petani, pe-
ternak, dan nelayan yang berketerampilan
tinggi, ahli mesin, dan tukang di berbagai
bidang," kata Alo.

Frans Teguh mengemukakan tantangan
besar yang dihadapi Flores apabila daerah
ini hendak mengembangkan pariwisata se-
bagai sektor unggulan. “Kualitas sumber

daya manusia akan menentukan bahwa yang
cepat pasti mengalahkan yang lambat,”
ujarnya.

Keunggulan Nilai Kristiani
Benang merah dari diskusi tersebut ad-

alah salah satu fakta membuktikan bahwa
Jepang menjadi bangsa hebat bukan kare-
na kehadiran agama Katolik, melainkan kare-
na nilai-nilai Jepang yang dihayati dan iim-
plementasi dengan baik. Agama Katolik diba-
wa masuk ke Jepang oleh Santo Fransiskus
Xaverius pada 1549, namun tidak
berkembang.

Itu terjadi karena sebagian besar nilai-
nilai yang dihayati dan dijalankan bangsa
Jepang sama dengan nilai-nilai Kristiani.
Jepang memiliki filosofi tinggi, seperti mono-
zukuri (menghargai proses), hitozukuri (SDM
berkualitas), sunao (ketulusan atau keikhla-
san), dan kokoro (hati nurani). Para eliten-
ya menjalankan nilai bushido, yang meliputi
integritas, keberanian, kemurahan hati, hor-
mat dan santun kepada orang lain, kejuju-
ran, martabat, kesetiaan, dan kepedulian. 

Namun, pada hakikatnya, nilai-nilai Kris-
tiani justru jauh lebih hebat dan unggul jika
dihayati dan diterapkan dalam kehidupan
sehari-sehari. Nilai-nilai Kristiani tersurat
dalam Sepuluh Perintah Allah (Ten Command-
ment), yakni perintah untuk jangan menyem-
bah berhala, berbaktilah kepada-Ku saja dan
cintailah Aku lebih dari segala sesuatu; jan-
gan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan
tidak hormat; kuduskanlah hari Tuhan; hor-
matilah ibu-bapakmu; jangan membunuh;
jangan berzinah; jangan mencuri; jangan
bersaksi dusta tentang sesamamu; jangan
mengingini istri sesamamu; dan jangan meng-
ingini milik sesamamu secara tidak adil.

Sepuluh Perintah Allah ini mengajarkan
prinsip keadilan bahwa apa yang menjadi
hak Allah (hukum ke-1 hingga ke-3) tak boleh
diambil alih oleh manusia. Begitu pula hak
orang tua (hukum ke-4) dan hak sesama
manusia (hukum ke-5 hinggga ke-10) tak
boleh diambil oleh siapa pun.

Dalam Perjanjian Baru, nilai-nilai Kristiani
ditegaskan dalam Matius 22:35-39: "Kasi-
hilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap ha-
timu dan dengan segenap jiwamu dan den-
gan segenap akal budimu. Itulah hukum yang
terutama dan yang pertama. Dan hukum
yang kedua, yang sama dengan itu, ialah:
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu
sendiri."

Begitu pula dalam Yohanes 15:13 yang
mengatakan: “Tidak ada kasih yang lebih
besar daripada kasih seorang yang mem-

berikan nyawanya untuk sahabat-sahabat-
nya."

Apa itu kasih, juga dijabarkan dengan
tegas dalam Korintus 13:1-13, bahwa kasih
itu sabar; kasih itu murah hati; kasih itu tidak
cemburu; kasih itu tidak memegahkan diri
dan tidak sombong; kasih itu tidak melaku-
kan yang tidak sopan dan tidak mencari ke-
untungan diri sendiri; kasih itu tidak pema-
rah dan tidak menyimpan kesalahan orang
lain; kasih itu tidak bersukacita karena
ketidakadilan, tetapi karena kebenaran;
kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya
segala sesuatu, mengharapkan segala
sesuatu, sabar menanggung segala se-
suatu.

Jika Ten Commandments bicara tentang
keadilan, tidak mengambil hak pihak lain, dan
mengembalikan segala sesuatu yang men-
jadi hak orang lain, kata Primus, dalam Per-
janjian Baru, Yesus menyatakan untuk ke-
baikan yang lebih besar, kita harus mem-
berikan sesuatu yang menjadi hak kita.
Pengikut Yesus harus punya kemampuan
untuk berkorban dan itu sudah ditunjukkan
oleh-Nya.

Nilai-nilai Kristiani di atas sangat efektif
untuk membuat penganutnya menjadi or-
ang baik dan manusia unggul asalkan nilai-
nilai itu sungguh dihayati dan diimplementa-
si. Orang Flores harus kembali menjadikan
nilai-nilai Kristiani sebagai pijakan utama.
Orang Flores sulit mencapai kemajuan jika
hanya menjalankan ritual keagamaan tanpa
mengimplementasi nilai-nilai Kristiani.

Karena itu, cara hidup elite Katolik
Flores, baik yang berada di organisasi gere-
ja (uskup dan para pastor) maupun yang
berada di pemerintahan (gubernur, bupati,
wali kota, dan lain-lain), lembaga pendidi-
kan, korporasi, dan di berbagai bidang, san-
gat menentukan kemajuan umat. Mereka
harus menjadi contoh dalam mengimplemen-
tasikan nilai-nilai Kristiani.

Dalam hal ini, orang Flores perlu belajar
dari Eropa dan Amerika Utara yang telah
mencapai kemajuan luar biasa karena nilai-
nilai Kristiani yang dihayati dan diimplemen-
tasi. Meski gereja kosong dan kegiatan ritu-
al keagamaan tidak lagi tampak, nilai-nilai
Kristiani menonjol dalam kehidupan sehari-
hari. Nilai-nilai Kristiani bahkan masuk ke or-
ganisasi negara dan korporasi. Orang mis-
kin dibiayai negara. Orang sakit dirawat.
Penjara sangat manusiawi. Para pengungsi
ditampung. Korupsi sangat minimal. Kegia-
tan filantropi bertumbuh subur.

rrrrr alex dungkal/investor daily

Dari Diskusi Buku "I Remember Flores"
r Implementasi Nilai Ditentukan Peran Elite

YAYASAN Alumni Seminari St. Yoh Berkmans Mataloko Flores bekerjasama dengan Veritas Dharma Satya dan Harian
Suara Pembaruan menyelenggarakan acara diskusi bertajuk Masihkah Flores Disebut Nusa Iman? dan bedah buku
karangan Kapten Tasuku Sato berjudul I Remember Flores di BeritaSatu Plaza, Jakarta, 31 Oktober 2015. Acara ini
dihadiri oleh Pemimpin Redaksi Suara Pembaruan Primus Dorimulu, Anggota DPR RI Johnny G. Plate, Mantan
Anggota DPR RI Jan Riberu, Diplomat Aloysius Lele Madja. (BeritaSatu Photo/Emral Firdiansyah)
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ADVETORIAL

Advetorial Kerjasama Pemkab Rote Ndao dan EXPO NTT ( bagian  12)

GUBERNUR Nusa Tenggara Timur

(NTT) melalui Bupati Rote Ndao, Drs.

Leonard Haning.MM membuka keg-

iatan pelatihan pengembangan kap-

asitas aparatur pemerintah desa se-

kabupaten Rote Ndao, provinsi Nusa

Tenggara Timur (NTT) yang berlang-

sung di Auditorium Ti'I Langga. Se-

lasa 27 Oktober 2015 pagi.

Pelatihan peningkatan kapasitas

ini memiliki makna yang strategis,

yaitu dalam rangka mewujudkan visi

pemerintahan Jokowi-JK yaitu "Ter-

wujudnya Indonesia yang berdaulat,

mandiri dan berkepribadian berlan-

daskan gotong royong" yang dijabar-

kan dalam tujuh misi dan Sembilan

agenda strategis yang dikenal den-

gan "Nawa Cita" serta sebagai im-

plementasi Undang-Undang Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa.

Bupati Rote Ndao, Drs.Leonard

Haning.MM saat menbacakan samb-

utan Gubernur NTT mengatakan bah-

wa Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa  telah  memberi

mandat bahwa membangun Indone-

sia haruslah dimulai dari desa. Desa

menjadi  bagian terdepan dari up-

aya gerakan pembangunan yang be-

rasal dari prakarsa masyarakat guna

mencapai kesejahteraan dan kemak-

muran, berkeadilan dan berkesinam-

bungan. Dengan kata lain, desa akan

layak sebagai tempat kehidupan dan

penghidupan, bahkan lebih dari itu,

desa diharapkan akan menjadi fon-

dasi penting bagi kemajuan Bangsa

dan Negara di masa yang akan da-

tang.

Kedudukan desa dalam NKRI ini

sangat strategis maka sangat di-

harapkan dukungan para aparatur

pemerintah desa. Dukungan apara-

tur pemerintah desa ini tentu harus

memiliki kemampuan dan kapasitas

Bupati Rote Ndao: Pemerintah Desa Harus Sayangi Rakyat
yang memadai dalam rangka penye-

lengggaraan pemerintahan desa,

pengelolaan dana desa dan aspek-

aspek penting lainnya untuk kema-

juan sebuah desa.

Oleh karena itu, maka pemerin-

tah melalui dana dekonsentrasi Tahun

Anggaran 2015, telah menetapkan

program utama yaitu pelatihan

pengembangan kapasitas aparatur

pemerintah desa untuk seluruh desa

dan kecamatan se-Indonesia, terma-

suk Nusa Tenggara Timur.

Menurutnya, kegiatan  ini meru-

pakan upaya-upaya pemerintah un-

tuk melindungi dan memberdayakan

desa, sehingga desa menjadi kuat,

maju, mandiri dan demokratis. Den-

gan demekian, dapat menciptakan

landasan yang kuat dan tangguh

dalam melaksanakan pelayanan pe-

merintahan, pembangunan dan pem-

berdayaan menuju masyarakat yang

adil, makmur dan sejahtera.

Aparatur pemerintah desa perlu

bersyukur karena telah diperkuat

dengan berbagai kegiatan pelatihan,

bimbingan teknis dan lainnya yang

menyangkut dengan cara pengelo-

laan keuangan yang baik dan benar

supaya aparatur semakin  teliti dalam

berbagai macam cara dan men-

gelolah manajemen yang baik dan

benar.

Pelatihan ini sangat penting bagi

aparatur pemerintah desa, maka

manfaatkan kegiatan ini sebaik mu-

ngkin untuk meningkatkan pemaha-

man saudara saudari sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa

maupun kecamatan sebagai unsur

Pembina, sehingga kehadiran kalian

ditempat ini, akan bernilai tambah

bagi kemajuan penyelenggaraan pe-

merintahan, pembangunan dan pem-

berdayaan masyarakat di wilayah

desanya masing-masing.

"aparatur pemerintah desa harus

bersyukur karena diperkuat dengan

berbagai kegiatan pelatihan, bimbin-

gan teknis dan lainnya untuk men-

dukung tugas pokok dan fungsi yang

diembannya sehingga kedepannya

mereka semakin teliti dalam  pen-

gelolaan keuangan yang baik dan

benar" kata Haning.

Masih menurutnya,  dalam peng-

abdian ini, aparat desa harus melak-

sanakan tugas dan fungsi secara pro-

fessional, efektif, terbuka serta ber-

tanggungjawab sehingga dengan

adanya peningkatan pelayanan yang

berdampak pada perubahan-peruba-

han kesejahteraan masyarakat di

desa.

Aparatur pemerintah desa, para

BPD dan stakeholder terkait lainnya

harus duduk bersama untuk saling

berkomunikasi terkait dengan pem-

bangunan desa kedepannya bukan

sebaliknya. jika ditemukan ada ke-

janggalan di desa terkait dengan

dugaan penyalagunaan anggaran

kedepannya  jangan takut lapor ke

saya sebagai bupati untuk ditindak-

lanjuti.

 Catatan lainnya, Dana yang

sudah diterima di desa, agar dikelo-

la secara tepat guna dan tepat sasa-

ran sesuai dengan ketenttuan yang

berlaku, serta  kembangkan  potensi

dan asset yang dimiliki desa, guna

peningkatan penyelenggaraan pe-

merintah desa, pelaksanaan pem-

bangunan, pembinaan kemasyaraka-

tan dan pemberdayaan masyarakat

di desa.  " aparatur pemerintah desa

harus menjalan tugas dan fungsinya

secara professional bukan lagi men-

gambil sedikit bagian dari anggaran

tersebut ( mala fa de, roteness) baru

anggaran tersebut di pergunakan

untuk kepentingan masyarakat,tapi

semuanya harus diberikan kepada

masyarakat untuk peningkatan kual-

itas hidup dan kesejahteraan

masyarakat di desa. tolong sayangi-

lah rakyat" tegas Haning.

Mengakhiri sambutannya, beliau

mengharapkan agar dalam pelaksan-

aan  pembangunan di desa, apara-

tur pemerintah desa tetap mengede-

pankan kebersamaan, kekeluargaan

dan kegotongroyongan guna mewu-

judkan perdamaian dan keadilan so-

cial bagi masyarakat desa serta men-

jaga hubungan baik dan harmonis

dengan lembaga-lembaga desa  dan

masyarakat di desa, sehingga tercipta

kondisi desa kondusif, aman, partisi-

patif dalam mendukung pemban-

gunan di desa.

Untuk diketahui, dalam kesempa-

tanini pula, Kepala BPMPD kabupat-

en Rote Ndao juga diminta untuk

segera menghadirkan para penjabat

kepala desa yang menggantikan pen-

jabat desa sebelumnya untuk

mengikuti acara pelatihan peningka-

tan aparatur tersebut sehingga mere-

ka juga mengikuti pelatihan  dengan

baik karena kegiatan ini sangat ber-

mafaat bagi aparatur pemerintah

desa.

Tujuan dari kegiatan ini adalah

meningkatkan pengetahuan sikap

dan  ketrampilan aparatur desa agar

dapat melaksanakan tugas dan

fungsinya dengan baik. materi dalam

kegiatan ini mencakup manajemen

pemerintah desa, ketrampilan meny-

usun perencanaan pembangunan

desa, terampil dalam mengelolah

keuangan desa dan hal teknis lain-

nya.

rrrrr advetorial kerjasama

humas pemkab rote ndao dan

EXPONTT
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BRUDER yang pergi keluar bukan
sebagai pedagang atau petualang tapi
mereka telah menjadi penjala manusia,
mereka datang untuk memberikan
hidup mereka. Apapun namaku “aku-
lah Bruder untuk semua yang Allah kir-
imkan untuk menemuiku apapun
kekayaan mereka apapun warna kulit
mereka.

Bruder Daniel Lefrere bersama 3
rekannya membawa misi La Mennais 15
Tahun silam masuk di Indonesia dan
pertama kali menaburkan kasihnya di
nusa bunga flores Nusa Tenggara
Timur tanggal 3 januari tahun 2000 di
Ende selama 9 bulan di Biara Sto
Yoseph, dan akhir bulan oktober tahun
2000 masuk di Larantuka.

kami datang untuk melayani gereja
dengan mengorbankan kesehatan dan
waktu istrihat,bahkan hidupku sendiri
dan kami tidak mempunyai keinginan
dan kehendak yang lain. 15 Tahun sil-
am adalah perjuangan yang panjang
dan butuh kesabaran tutur Bruder
Daniel ketika ditemui media ini.ketika
ditanya kenapa memilih Indonesia dan
larantuka Flores Timur sebagai tempat
berkarya,dengan senyum Daniel men-
guraikan ya semua karena kehendak
dari Tuhan dan mungkin larantuka juga
pilihan dari Allah.

La Mennais hadir karena cinta akan
anak-anak karena anak harus di hormati
dan pendidikan adalah suatu cara un-
tuk membebaskan dan membina war-
ga orang orang kristiani pada umumn-
ya. La Mennais berkeyakinan memben-
tuk manusia secara total hanya melalui

pendidikan secara integral dan mem-
bantu manusia membangun kesatuan-
nya untuk memperkaya jiwa,badan

serta pikiran.
La mennais datang untuk merubah

cara pikir dengan bermuara pada pen-
didikan, karena tanpa pendidikan yang
mendasar kita tidak akan bisa merubah
hidup. Bruder La Mennais diutus sep-
erti rasul untuk membawa firman Tu-
han untuk menyemangati jiwa dan
kehidupan seperti kristus menyerahkan
hidupnya untuk umatnya.

Bukti akan kecintaan Bruder La men-
nais akan pendidikan dan dengan per-
juangan yang panjang telah terbangun
sebuah Lembaga Pendidikan Dasar Ka-
tolik (SDK La Mennais) beralamat di ke-
lurahan weri Larantuka.SDK La Mennais
telah menjalani proses pendidikan bela-
jar pertama dengan menampung 48
siswa, dan ini adalah bukti kami hadir
karena pendidikan. rrrrr TimurNTT.Com

Biara La Mennais berkarya di Tana Flores

SELASA 3 November 2015  dini
hari sekira pukul 02.00 wita di Desa
Ba' a Dale, dusun Usi Bunak, keca-
matan Lobalain, telah hilang sebuah
kendaraan bermotor Jenis Honda
Beat, warna merah hitam dengan
nomor Polisi DH 3782 AT.

Kapolsek Lobalain, AKP Andreas
Manafe, yang hubungi, Rabu 4 No-
vember 2015 menagataka, sesuai
laporan korban kronoligis kejadian
yaitu sekira pukul 19.00 Wita kor-
ban atas nama Febi Ndolu, parkir
motor di teras rumahnya dan ia beris-
tirahat, sekira pukul 24.00 Wita
kakak Korban atas nama Jemo Ndolu

datang, sekira pukul 01.00 wita Jemi Ndolu
pulang saat itu motor milik korban masih ter-
lihat parkir pada temapatnya dan korban masih
mengambil dompet yang ada di jok motor.

Korban bangun sekira pukul 06.30 wita
dan motornya sudah hilang ia pun menanya-
kan keluaraga namun keluarga tidak ada yang
mengetahui keberadaan motornya melihat ke-
jadian itu korban kemudian lapor ke Kepolsek
Lobalain sekira pukul 08.00 wita.

Mendepat laporan itu pihaknya menginter-
ogasi korban dan hasilnya di laporkan kepada
Kapolres Rote Ndao, AKBP Murry Mirranda,
atas petunjuk yang diberikan oleh Kapolres
pihaknya melakukan penyelidikan dengan me-
nerjunkan  lima angota  yang dipimpin oleh

Oknum murid SMP di Rote curi motor

BUPATI Rote Ndao, Drs Leonard

Haning, MM mengajukan permo-

honan praperadilan ke Pengadilan

Negeri Ba’a sejak Kamis, 29 Oktober

2015.

Praperadilan itu terkait penetapan

tersangka dalam kasus hibah tanah

pada 2011 di Dusun Ne’e Takai, Desa

Sanggaoen, Kecamatan Lobalain.

Termohon dalam praperadilan ini

yakni Kejaksaan Agung (Kejagung),

Kejaksaan Tinggi NTT dan Kejaksaan

Negeri Baa. Permohonan praperadi-

lan sudah didaftarkan oleh Kuasa

Bupati Rote Ndao Praperadilkan Kejagung

Drs Leonard Haning, MM

CANTIK dan pintar itulah sosok Elis-
abeth Prilia Carvallo, 23 tahun. Ia pan-
tas terpilih sebagai putri pariwista Nusa
Tenggara Timur (NTT) 2015 karena
memiliki banyak keunggulan dari peser-

ta lainnya. Dalam pemilihan putri pari-
wisata NTT Rabu 28 Oktober 2015)
malam, Elisabeth yang akrab dipanggil
Elis, adalah satu-satunya peserta yang
menjawab pertanyaan juri meng-
gunakan Bahasa Inggris.

Lulusan Fakultas Psikologi, Universi-
tas Brawijaya Malang tahun 2014 ini
tidak hanya fasih berbahasa Inggris,
tetapi juga menguasai Bahasa Korea.

Elisabeth lahir di Waibalun, Flores
Timur pada 30 April 1992. Ayahnya Nani
Carvallo dan ibu Mahyani asal Aceh.

“Ini pertama kali saya mengikuti
kontes ini, mau coba pengalaman dan
tidak ada ambisi untuk menang. Puji
Tuhan saya menang,” ujarnya ketika
dihubungi di Kupang, Sabtu 31 Okto-
ber 2015. Runner up pemilihan putri
NTT ini ialah Lidia Usboko, sedangkan
Debby Sodakain meraih jura III dan jua-
ra favorit Desriany Atok. Elis mengaku
sudah siap mempromosikan tempat-
tempat wisata di NTT ke dunia luar.
“Langkah konkrit saat ini ialah melaku-
kan promosi media sosial dan acara-cara
yang saya hadiri akan mengenakan
atribut dari hasil kerajinan dari NTT,”
ujarnya.

Dengan mengenakan baju, tas, se-
patu dan atribut lainnya tersebut, Elis-
abeth Carvallo berharap generasi muda
di daerah ini terguggah untuk turut
mempromosikan dan melestarikan ha-

sil-hasil kerajinan tersebut.
Setelah meraih mahkota putri Pari-

wisata NTT, saat ini Elis akan fokus
mengikuti menghadapi pemilihan putri
Pariwisata Indonesia 2015 yang dimu-
lai 15 November 2015. Peserta akan
memasuki masa karantika di Jakarta. Bagi
Dia, mengikuti ajang ini menambah wa-
wasan dan menumbuhkan rasa percaya
diri. “Baru pertama ini saya diberi tang-
gungjawab yang besar dan ini lebih
pada perbaikan diri sendiri,” ujarnya.

Akan tetapi Elies mengakut tidak
bisa bekerja sendiri. Ia butuh bantuan
dari pemerintah daerah terutama yang
terkait dengan perbaikan dan pemban-
gunan infrastruktur pariwisata, air ber-
sih dan jalan menuju lokasi wisata.

Pembenahan infrastruktur wisata
bertujuan wisatawan yang berkunjung
ke lokasi itu merasa nyaman dan be-
tah. “Infrastruktur pariwisata perlu
diperbaiki lagi,” kata Dia.

Ia melihat perbaikan sejumlah tem-
pat wisata di Kupang dan di daerah lain
seperti wisata pantai Lasiana menujuk-
kan bahwa komitmen pemerintah mem-
benahi infrastrukur wisata.

rrrrr lintasntt.com

Wanita Waibalun, Elisabeth Carvallo
Putri Pariwisata NTT 2015

Hukum Yanto Ekon, SH, MH dengan

nomor 1/PID/PRA/2015/PN/RNO.

“Nanti yang memimpin sidang

gugatan hakim tunggal Hiras Sitang-

gang, SH, MH,” kata Pansek Penga-

dilan Negeri Baa, Junus W Marianan

SH kepada wartawan di Ba’a, Jumat

30 Oktober 2015.

Ia mengatakan praperadilan ini di-

jadwalkan akan disidangkan pada 12

November mendatang. Seperti dike-

tahui, Bupati Leonard haning diteta-

pkan menjadi tersangka dalam ka-

sus ini sejak 1 Juli 2013. Kasus ini

terus bergulir sampai saat ini.

Pihak Penyidik Kejaksaan Negeri

Ba’a pernah mengeluarkan surat

panggilan terhadap bupati untuk di-

periksa, namun ia belum memenuhi

panggilan tersebut. rrrrr lintasntt.com

KEMENTERIAN Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif menetapkan kepu-
lauan Flores menjadi salah satu klaster
pariwisata Indonesia yang penting un-
tuk dikembangkan bersama sejumlah
daerah lainnya.“Pulau Flores adalah satu
dari 25 klaster pariwisata di Indonesia,
karena itu pemerintah agar mampu me-
manfaatkan peluang yang ada,” kata
Fasilitator Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Untuk Tatakelola Des-
tinasi Pariwisata Flores Yakobus Mbira
kepada wartawan di Kupang, Senin 2
November 2015.

Dia mengatakan, penting bagi Pe-
merintah Daerah di kepulauan Flores
untuk bisa melakukan sejumlah lang-
kah konkrit terkait pengembangan
wisata yang lebih profesional, karena
hingga kini masih ada kesenjangan ant-
ara promosi wisata dan pengembangan
wisata. Dia meminta pemerintah daer-
ah delapan kabupaten di Pulau Flores
membuang ego daerah untuk
mengembangkan pariwisata secara in-
tegral karena dunia pariwisata menem-
bus ego sektoral masing-masing daer-
ah. “Pariwisata tidak bisa dibatasi oleh
wilayah administratif. Karena itu di-

harapkan kerja sama antarpemerintah
di sepanjang kepulauan Flores untuk
pengembangan pariwisata ini,” ujarn-
ya. Menurut dia, pengembangan pari-
wisata di NTT, khususnya di Flores, se-
lama ini lebih banyak pada tataran pro-
mosi semata, tanpa peningkatan tata
kelola obyek wisata yang baik sehing-
ga penting untuk diubah polanya ke-
pada tata kelola. “Ini harus menjadi tu-
gas bersama untuk mengatasinya.

Pariwisata bukan sekadar promosi,
tapi juga tata kelolanya,” katanya. Ke-
pala Biro Ekonomi Sekretariat Darah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Keron
Petrus mengatakan infrastruktur men-
jadi kebutuhan penting dalam pengem-
bangan pariwisata. Menurut dia, untuk
membangun pariwisata, mesti ada as-
pek partisipasi dari masyarakat dan pel-
aku pariwisata. Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur disebutnya san-
gat mendukung model pengembangan
ekowisata karena lebih menitikberatkan
pada aspek menjaga pelestarian
lingkungan. “Ini penting, untuk meja-
ga keberlangsungan dan keseimbangan
ekosistem di daerah, terutama di loka-
si pariwisata,” katanya.rrrrr bisnis.com

INDUSTRI PARIWISATA: Flores Jadi Kluster Wisata
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KESEHATAN

Kapolsek Lobalain, Kanit KSPKT, Kanit Reskrim,
Babinkantibmas desa Baadale. Sekitar pukul
14.00 Wita pihaknya berhasil menangkap
pelaku bersama barang bukti." Kita menye-
bar sesuai hasil interogasi pada saat kita
menyebar sesampainya di TKP.

ada seseorang yang mengedarai sepeda
motor tersebut dan kita langaung menghen-
tikan, pelaku lari kita kejar dan tangkap. Kita
selidiki ternyata pelaku bernama, Jefry Tou-
lasik (JT)umur (15) pelajar kelas 2 SMPN 3
Lobalain tinggal di Desa Ba'a Dale asal Land-
uleko dan pelaku baru tiga bulan berdomisili
di Baadale sesua keterangannya," jelasnya.

Lanjutnya pelaku  menggunakan kunci
palsu untuk mencuri motor milik korban yakni
dengan cara menyambungkan kabel. Pelaku
sudah diamankan pihaknya maka selanjutnya

akan dilakukan penyelidikan lebih lan-
jut. Selaku Polisi akan lakukan upaya
untuk pengembangan mungkin ada
jaringan.

Kepada si pelaku lanjutnya lagi
dikenakan 362 KUHP pencurian sub-
sider 363 ayat KHUP  mengingay
pelaku adalah anak dibawah umur
maka mangacu pada undang- un-
dang peradilan anak yakni  UU No 11
tahun 2012 tetang pelaku  dibawah
umur mulai dari penahan hingga
penyelesaian akhir." Pada UU peradi-
lan anak mengisyaratkan Polisi untuk
melaksanakan Diversi( pengalihan
masalah pidana) mengingat pelaku
masih dibawah umur," tandasnya.

rrrrr ido

PEKERJAAN penyediaan lampu super
hemat energi dan KWh meter yang dilak-
sanakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
tahun 2012- 2013, hingga saat ini belum juga
rampung. Saat digelar jumpa Pers, Asisten
Perekonomian dan Pembangunan Setda
Kabupaten Rote Ndao Onisimus Ndun
didampingi Plt Kabag Humas Ronald Messa-
kh dan Kepala Distamben Daniel Zacharias,
Kamis 29 Oktober 2015  mengatakan, dana
sehen dan dana KWh meter tahun angga-
ran 2013 sesuai petunjuk teknis (Juknis),
dana APBD  didistribusikan ke rekening kel-
ompok dan seterusnya disalurkan kepada
kontraktor untuk pemasangan dan pengada-
an sehen dan KWh meter.

Pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah
adalah  CV Mega Teknik dengan Kuasa Direk-
tur Welem Paulus sebagai pihak yang mend-
istribusikan dan pemasangan, tetapi sampai
dengan  tahun anggaran 2015 pekerjaan
belum selesai.

Dirincikan, bantuan keuangan jasa pen-
erangan  program Bupati Rote Ndao berupa
KWh meter dan sehen bagi masyarakat Rote
Ndao yang tidak mampu tahun anggaran
2013, namun hingga tahun anggaran 2015
sebagian KWh meter dan sehen tidak didis-
tribusikan kepada penerima. Padahal, dana
APBD sebesar Rp 1,9 miliar telah diberikan
kepada pihak ketiga CV Mega Teknik dengan
Kuasa Direktur Welem Paulus untuk pen-
gadaan sehen sebanyak 3.800 unit, namun
diakhir masa kontrak kerja tahun 2013, han-
ya berhasil mengadakan sebanyak 3.602 unit
atau setara Rp 1,801 miliar. Sehingga, sisa
barang yang belum disalurkan sebanyak 198

unit atau setara dengan Rp 99 juta.
Sementara, KWh meter sebanyak 1.000

unit atau setara dengan Rp 1,5 miliar, tetapi
hingga batas waktu tahun 2013 baru dapat
terealisasi  982 unit atau setara dengan nilai
Rp 1.469.000.000. Yang tidak terealisasi
sebanyak 18 unit, rincian biaya instalasi sebe-
sar Rp 1.127.500 dan biaya penyambungan
KWh meter sebesar Rp 2.705.000.

KWh yang harus dikerjakan instalasi dan
penyambungan KWh meter sebanyak 1.000
unit atau setara dengan Rp 1,5 miliar, na-
mum Desa Oematamboli telah menyetor
kembali dana sebesar Rp 13.500.000, set-
ara dengan sembilan unit, sehingga total
bantuan hanya 991 atau setara dengan Rp
1.486.500.000. Namun hingga berakhir
tahun anggaran 2013 baru dapat terealisa-

si sebanyak 605. Jadi, dari total tunggakan
Rp 164.950.000 terdiri dari tunggakan in-
stalasi Rp 50.315.000 dan total penyam-
bungan KWh meter sebesar Rp
114.635.000. Hal tersebut tidak sesuai den-
gan Keputusan Bupati Nomor 78/KEP/HK/TA/
2013 tentang petunjuk pelaksanaan bantu-
an keuangan pengadaan lampu penerangan
sehen dan pemasangan KWh.

Onisimus mengatakan, pihak ketiga
dalam hal ini CV Mega Teknik harus bertang-
gungjawab. Sesuai dengan data total tung-
gakan instalasi dan pemasangan  kwh meter
tahun 2012-2013 berjumlah 404 unit/ ru-
mah yang menunggak, jadi total keseluru-
han rumah yang belum  dengan sehen dan
kwh tahun 2012-2013 sebanyak 618 unit.

Sementara itu, Kuasa Direktur CV Mega
Teknik Welem Paulus saat dikonfirmasi men-
gatakan, tunggakan pekerjaan bukan meru-
pakan tanggung jawab dirinya sebagai kon-
traktor, melainkan tanggung jawab ketua
kelompok. "Karena saya selaku kontraktor
pada waktu itu telah bekerja berdasarkan
juknis bupati dan kontrak kerja dengan kel-
ompok, di mana berdasarkan juknis terse-
but tugas saya hanya sampai pada instalasi
pada rumah-rumah penduduk yang menda-
patkan bantuan KWh gratis dari pemerin-
tah. Sedangkan untuk proses pemasangan
KWh meternya itu adalah kewajiban para
ketua kelompok yang mengurus ke PLN,"
ungkapnya.

Menurut Welem, setelah selesai melaku-
kan pemasangan instalasi, pihaknya men-
yampaikan kepada ketua kelompok mem-
bayar biaya meteran KWh ke PLN agar bisa
dilakukan pemasangan meteran. Namun jus-
tru ketua-ketua kelompok mengalami kesuli-
tan karena PLN mempunyai aturan tersendiri

terkait beberapa persyaratan pemasangan
listrik yang harus dipenuhi oleh kelompok.

Karena mengalami kesulitan dalam me-
menuhi berbagai persyaratan, sehingga ket-
ua-ketua kelompok meminta kontraktor un-
tuk mengurus meteran KWh ke PLN agar bisa
dilayani pemasangan meteran KWh. Sesuai
permintaan tersebut kontraktor membantu
kelompok untuk melakukan pemasangan
meteran KWh dan hasilnya, dari 1.000 pen-
erima bantuan sekitar 700 lebih meteran
sudah terpasang. Sisa yang belum ter-
pasang itu akibat adanya perubahan regu-
lasi dari PLN salah satunya adalah PLN
melakukan survei ulang terhadap jaringan
yang ada di Rote Ndao dan juga ada beber-
apa kelompok penerima yang rumahnya jauh
dari jaringan PLN, sehingga menurut PLN
kelompok penerima tersebut tidak bisa di-
pasang meteran KWh akibat jaringan drop.
Selain itu, ada juga surat edaran PLN yang
menutup sementara pemasangan baru bagi
pelanggan pada waktu itu.

"Mestinya ketua-ketua kelompok itu
harus berterima kasih terhadap saya kare-
na saya sudah membantu mereka. Bahkan
tanpa ada biaya dari kelompok. Coba te-
man-teman bayangkan berapa kali ketua
kelompok itu harus bolak-balik PLN untuk
mengurus itu. Biaya yang harus mereka ke-
luarkan pasti lebih besar dan itu tidak ada
dalam juknis untuk biaya transprtasi bagi
ketua kelompok. Lalu ketika saya memban-
tu, kok saya lagi yang disalahkan ini kan
aneh. Harusnya yang disalahkan itu adalah
juknis bupati yang menyusahkan kelompok,"
ungkap Welem.

Menurut Welem, dana yang dianggar-
kan pemerintah untuk KWh gratis sebesar
Rp 1,5 juta per rumah. Dari total dana terse-
but, sebesar Rp 372.500 diperuntukkan bagi
pembayaran KWh meter di PLN. Sedangkan
yang sisanya adalah hak rekanan untuk in-
stalasi. Namun dalam perjalanan, beberapa
kelompok yang dibantu proses pembayaran-
nya ke PLN justru rekanan harus membayar
lebih dari anggaran yang disiapkan pemer-
intah karena ada kenaikan tarif KWh yang
dilakukan PLN yakni sekira Rp 450 ribu per
unit. "Dalam perjalanan waktu proses ad-
ministrasi ke PLN saya justru yang rugi kare-
na ada perubahan dari PLN. Sehingga saat
itu saya harus bayar sekitar Rp 450 ribu per
unit dan itu saya tanggulangi tanpa memin-
ta lagi ke kelompok. Karena mereka itu or-
ang miskin yang harus dibantu lalu kalau kita
minta lagi mau ambil uang dari mana mere-
ka, tetapi sekarang kok saya yang disalah-
kan. rrrrr ido

DAUN kelor adalah salah satu type
sayuran yang saat ini popular lantaran
mempunyai banyak manfaat untuk
kesehatan.

Bila Kita Saksikan di balik kelor tern-
yata daun kelor itu Mengandung

3x Potasium dari pada Pisang
4x Vitamin A dari Wortel
25x Zat Besi dari pada Bayam
7x Vitamin C Jeruk
4x Kalsium Susu
3x Protein Yoghurt
Sungguh luar biasa bukan? Sayur ini

asli Indonesia telah populer faedahnya
hingga ke mancanegara. Banyak penel-
iti yang telah menemukan faedah daun
kelor untuk kesehatan badan.

Daun kelor sudah dianggap juga
sebagai tanaman ajaib yang bisa dipa-
kai sebagai obat herbal semua penyak-
it. Kandungan vitamin C daun kelor
semakin banyak dari sayur ataupun
buah lainnya, Diluar itu, kandungan vi-
tamin A serta potasium dalam daun
kelor sangatlah tinggi.

Tak heran bila daun kelor di anggap
juga sebagai tanaman ajaib yang san-
gatlah bagus untuk badan.

Kandungan-kandungan dalam daun
kelor ini bikin daun kelor memiliki san-
gat banyak faedah.

Faedah daun kelor untuk badan san-
gatlah banyak, dari mulai menyembuh-
kan penyakit dalam hingga penyakit luar.

Berikut sebagian faedah yang dapat di
ambil dari daun kelor.

1. Menyehatkan kulit
Daun kelor memiliki kandungan vi-

tamin c serta antioksidan yang sangat-
lah tinggi, ke-2 zat ini sangatlah baik
untuk kesehatan kulit. Daun kelor yang
dijadikan sebagai sayur serta dikonsumsi
dengan cara teratur bisa menghalus-
kan kulit serta mencegah munculnya
jerawat. Daun kelor yang ditumbuk da-
pat juga jadikan sebagai masker muka

yang dapat membuat kulit muka makin
halus serta cantik.

2. Mengatasi Diabetes
Salah satu faedah

daun kelor yakni bisa
menangani diabetes.
Faedah daun kelor
untuk diabetes bisa
kurangi kadar gula
dalam darah.

Daun kelor bisa
dijadikan juga sebagai
insulin alami untuk
menangani diabetes.
Makan sayur daun ke-
lor dapat juga mence-
gah penyakit gula
darah atau diabetes.

3. Menyehat-
kan Mata

Daun kelor juga banyak terkandung
vitamin A yang sangatlah baik untuk
mata. Mengonsumsi daun kelor bisa
bikin mata senantiasa dalam situasi se-
hat serta jernih.

Daun kelor dapat juga mengobati
penyakit mata, langkahnya dapat dikon-
sumsi segera maupun air rebusan daun
kelor di basuhkan pada mata yang sak-
it setiap hari hingga sembuh.

4. Mencegah kanker

Antioksidan dalam daun kelor san-
gatlah tinggi, diluar itu daun kelor me-
miliki kandungan potasium yang bany-
ak.

Salah satu faedah dari daun kelor
yakni bisa mencegah kanker.

Faedah daun kelor untuk kanker
yakni bisa memperlambat bahkan juga
menghentikan serta menyingkirkan
kanker yang ada dalam tubuh.

5. Menyembuhkan rematik
Daun kelor juga sangatlah baik un-

tuk menyembuhkan rematik. Faedah
daun kelor untuk penyembuhan rema-
tik bisa kurangi rasa sakit pada sendi
serta bisa kurangi penumpukan asam
urat pada sendi hingga bisa mengobati
rematik atau asam urat

Daun kelor memanglah telah san-
gatlah popular di mancanegara atau-
pun didalam negeri. Beragam penyakit
dapat diobati dengan daun kelor. Se-
lain bisa menyembuhkan beragam pen-
yakit, daun kelor juga sangatlah baik
untuk dikonsumsi setiap hari. Faedah
daun kelor yang dikonsumsi setiap hari
yakni bisa meningkatkan kekebalan tu-
buh hingga tubuh tak gampang sakit.
Selain itu, kelor dapat juga tingkatkan
kekebalan tubuh dari beragam virus
yang ada. rrrrr beragam sumber

Ini daftar penyakit ganas yang dapat ditumpas oleh daun kelor

Plt Kabag Humas dan Asisten II Onisimus Ndun gelar jumpa Pers sehen

CV Mega Teknik diminta Bertanggung jawab Pengadaan sehen dan KWH Meter
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DEMI menjaga kebersihan serta
kesehatan, nyaris semua wanita di In-
donesia memakai pembalut saat datang
bln.. Tetapi, riset terbaru dari Yayasan
Instansi Customer Indonesia (YLKI)
mengungkapkan bahwa ada sembilan
merk pembalut di Indonesia yang men-
gandung zat beresiko, salah satunya
klorin.

” Ada sembilan merk pembalut ser-
ta tujuh pantyliner yang mengandung
klorin yang bersifat racun, ” tutur
peneliti dari YLKI, Arum Dinta, dalam
jumpa pers di Jakarta, Selasa 7 Juli
2015.

Menurut Arum, YLKI mulai menelu-
suri masalah ini sejak menerima banyak
laporan masalah kulit dari konsumen
sesudah memakai pembalut tertentu.

” Klorin memang tak dapat dilihat
secara kasat mata, jadi kami lakukan
riset uji laboratorium dengan cara spe-
ktrofotometri, ” ucap Arum.

Dari hasil riset itu, ditemukan bah-
wa pembalut yang mengandung klorin
paling banyak yaitu merk CHARM den-
gan 54, 73 ppm. Menyusul di belakang

CHARM, Nina Anion tempati posisi ke-
2 dengan kandungan klorin sejumlah

39, 2 ppm.
Merk My Lady ada di posisi ketiga

dengan kandungan klorin 24, 4 ppm
serta menyusul di bawahnya VClass Ul-
tra dengan 17, 74 ppm. Sementara itu,
Kotex, Hers Protex,

LAURIER, Softex, serta SOFTNESS

juga masuk dalam daftar dengan kand-
ungan klorin 6-8 ppm.

Terkecuali pem-
balut, kandungan
klorin juga diketemu-
kan pada tujuh merk
pantyliner, yakni V
Class, Pure Style, My
Lady, Kotex Fresh
Liners, Softness
Panty Shields, Care-
Free superdry, LAU-
RIER Active Fit.

Arum menutur-
kan bahwa klorin san-
gat beresiko untuk
kesehatan reproduk-
si. Terkecuali keputi-
han, gatal-gatal, ser-
ta iritasi, klorin juga

dapat mengakibatkan kanker.
Mengamini pernyataan Arum, Ket-

ua Pengurus Harian YLKI, Tulus Kekal,
berkata, ” Klorin itu ada dalam dioksin
yang bersifat karsinogenik. Menurut
WHO, ada 52 juta berisiko terserang
kanker serviks, salah satunya dipicu oleh

zat-zat dalam pembalut. ”
Bahayanya, seputar 52 % produs-

en tak mencantumkan komposisi zat
pembalut serta pantyliner pada ke-
masannya. ” Masalah itu melanggar Pasal
4 Undang-Undang Perlindungan Cus-
tomer Nomer 8 Th. 1999, yang diisi
hak yang mendasar untuk konsumen
yaitu hak atas keamanan product, hak
atas info, hak untuk memilih, hak diden-
gar pendapat serta keluhannya, hak
atas advokasi, pembinaan pendidikan,
dan hak untuk mendapatkan ubah rugi,
” tutur Arum. Pemerintah sebenarnya
sudah melansir bahwa klorin yaitu zat
beresiko lewat Ketentuan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomer
472/MENKES/PER/V/1996. Meski seki-
an, menurut Arum, tak ada regulasi
yang melarang ada kandungan klorin
dalam pembalut. Arum juga mendor-
ong pemerintah untuk segera keluar-
kan regulasi pelarangan itu. ” Merujuk
pada FDA (Tubuh Pengawas Obat ser-
ta Makanan Amerika Serikat), seharus-
nya ada ketentuan pembalut mesti
bebas klorin, ” kata Arum. rrrrr web

9 Merek Pembalut di Indonesia Mengandung Klorin

RATUSAN warga NTT mendiami gubuk
tak layak huni dengan alas seadanya di tem-
pat penampungan di Jalan Badak, Kecama-
tan Dekan Raya, Kota Palangkaraya, Kali-
mantan Tengah. Selama dua bulan, nasib
mereka terlunta-lunta usai di Putus Hubun-
gan Kerja (PHK) oleh PT Agro Lestari Sen-
tosa, sebuah perusahaan kelapa sawit. "Kami
sudah dua bulan di sini. Semuanya di PHK
dari perusahaan," terang Harlin (31), warga
asal Mukun, Manggarai Timur, NTT, Rabu (28/
10). Menurut Harlin, ketika di PHK, mereka
ditampung oleh Konfederasi Serikat Buruh
Seluruh Indonesia (KSBSI). Untuk menopang
hidup, mereka mengandalkan pasokan ma-
kanan dari KSBSI, Menwa Universitas Pa-
langkaraya (Unpar) dan bantuan gereja.

"Ya seperti inilah nasib kami sejak di PHK.
Kami dibantu banyak orang untuk hidup se-
hari-hari," kata dia.Menurut pengakuannya,
buruh kelapa sawit ini di PHK lantaran mog-

ok kerja untuk menuntut hak mereka kepa-
da perusahaan. Namun, perusahaan men-
geluarkan mereka dengan secara sepihak
tanpa uang pesangon."Kami mogok kerja
untuk menuntut hak kami yang tidak dipenuhi
oleh perusahaan. Tapi karena itu pula kami
di PHK secara sepihak," cerita dia. Selama

bekerja di PT Agro Lestari
Sentosa, Harlin dan bu-
ruh lainnya mendapat
upah Rp 79 ribu per hari.
Upah itu ditambah dengan
beras 17 kg per bulan.

Namun seiring wak-
tu, perusahaan memper-
lakukan mereka secara
tidak adil. Jika tak masuk
kerja barang sehari den-
gan alasan apa pun, ja-
tah beras mereka di-
tiadakan selama satu bu-

lan. "Nasib kami seperti itu. Kalau ada dari
kami yang tidak kerja entah karena sakit
atau izin, jatah beras kami sebulan lang-
sung dihapus," tukas ayah satu orang anak
ini. Tak hanya jatah beras yang hilang, se-
bagian dari mereka tak memproleh Jamsos-
tek dan BPJS kesehatan. Ketika sakit, mere-
ka berobat dengan biaya sendiri. Tercatat
sudah 6 orang yang sudah meninggal sejak
mereka bekerja dari tahun 2011."Kami sak-
it biaya sendiri. Tak ada Jamsostek atau
BPSJ kesehatan. Itulah yang kami tuntut
dan kemudian kami di-PHK," cerita dia. Per-
juangan mereka tak berhenti di situ. Saat
ini mereka telah melaporkan perlakuan pe-
rusahaan kepada Polsek setempat, dinas
ketenagakerjaan Palangakaraya dan Pem-
prov Palangkaraya.

"Kami sudah tiga kali demo dan telah
melaporkan perusahaan. Tapi sejauh ini be-
lum ada hasilnya," kata Harlin.Ketika men-
gunjungi tempat penampungan ini, nampak
disaksikan merdeka.com para buruh yang
sebagian besar dari Kabupaten Atambua,
NTT ini harus berlindung dari hujan, asap
dan angin dalam gubuk yang seadanya.

Sebagian di antaranya tinggal dalam
kantor KSBSI yang belum selesai dibangun.
Selain itu, untuk tidur mereka menggunakan
alas terpal dan tikar. Untuk MCK, mereka
menggunakan sumur bor yang diberdaya-

kan oleh KSBSI.Maksud hati untuk memper-
baiki kondisi ekonomi di Palangkaraya sung-
guh menjadi sebuah ironi bagi ratusan bu-
ruh asal Nusa Tenggara Timur (NTT).

Setelah di PHK secara sepihak oleh PT
Agro Lestari Sentosa dua bulan lalu, mereka
kini hidup terlunta-lunta dalam gubuk tak lay-
ak huni di tempat penampungan Konfedera-
si Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Merdeka.com berkesempatan mengun-
jungi tempat penampungan ini. Terlihat anak-
anak kecil yang sebagian besar murid SD
bermain di antara gubuk-gubuk itu. Sedang-
kan ibu-ibu bersama-sama menyiapkan ma-
kan malam di tungku api yang dibuat di ten-
gah-tengah tengah tempat penampungan.

Ketika asap melanda wilayah Pa-
langkaraya, mereka berjibaku dalam suasa-
na yang memprihatikan. Tak ayal, beberapa
anak kecil dan ibu-ibu dilarikan ke RS untuk
mendapat perawatan."Kami sungguh dekat
dengan titik api. Setiap saat asap menyerang
kami. Ada anak-anak yang jatuh sakit dan
dilarikan ke RSU," cerita seorang buruh yang
enggan menyebutkan namanya kepada
merdeka.com di tempat penampungan KSB-
SI, Jalan Badak, Kecamatan Dekan Raya,
Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah,
Rabu 28 Oktober 2015.Selain karena tak
memiliki BPJS dan Jamsostek dari perusa-
haan tempat mereka bekerja, para buruh ini
meminta rekomendasi dari RT setempat un-
tuk dirujuk ke rumah sakit. Di samping itu,
mereka juga menderita penyakit diare.

Ketika hujan mengguyur Wilayah Pa-
langkaraya dua hari berturut-turut kemarin,
beberapa gubuk yang mereka diami rubuh.
Dengan keadaan seadanya mereka bahu
membahu membangun kembali gubuk terse-
but. "Saya prihatin. Saya melihat mereka ti-
dur meringkuk dan bahkan ada yang tidak
tidur sama sekali. Ada pula yang hanya men-
yandarkan kepalanya saja ketika hujan. Gu-
buk mereka rubuh," cerita salah seorang
warga setempat.rrrrr merdeka.com

Derita buruh NTT di Palangkaraya, tinggal di gubuk dan kena PHK

Derita buruh NTT di Palangkaraya

YUSAK Haninuna (36) warga RT 05
RW 02 Dusun Oelolot Desa Oelolot
yang dinyatakan menghilang sejak
tanggal 31 Oktober Lalu itu akhirnya
ditemukan oleh nelayan yang berna-
ma Mardan Fiah (33) dan kawan- kawan
ketika pulang melaut di Rote Barat,
Selasa 3 November 2015.

Sebelumnya Kapolres Rote Ndao,
AKBP Murry Miranda dan Wakil Kapol-
res, AKP Nicodemus Ndun, bersama tim
SAR dan tim dari BPDBD Rote Ndao
melakukan pencarian disekitar perairan
lokasi korban memancing ikan namun
tidak ditemukan.

Pihak polres Rote Ndao yang
mendapat laporan itu langsung tetjun
ke lokasi ditemkannya korban. Wakil

Kapolres Rote Ndao, Nicodemus Ndun,
kepada wartawan mengatakan korban
ditemukan pukul 07.00 Wita oleh Mar-
dan Fiah (33), warga RT05/RW06 Desa
Ndao Nuse, Kecamatan Ndao Nuse.
Korban memakai baju putih bergaris
hitam  dan celana berkotak hitam- putih
dengan tangan kanan terlilit  tali panc-
ing sepanjang satu meter.

Ia menjelaskan ketikan akan diba-
wa ke rumah sakit untuk dilakukan
otopsi keluarga korban tidak mau, mere-
ka meminta agar jenazah diserahkan
kepada meraka untuk dilakukan acara
pemakaman." Keluarga tidak mau per-
soalkan jadi jenasah kita serahkan un-
tuk dilakukan acara pemakaman oleh
keluarga korban," ungkapnya. rrrrr ido

Warga Oelolot Yang Hilang Ditemukan Tewas

(NTT), Anwar Pua Geno sebelumnya menya-
takan, DPRD NTT serius mendukung pem-
bentukan provinsi Flores.Hal itu dikemuka-
kan Anwar dalam sambutannya saat meng-
hadiri syukuran 75 tahun Paroki Santo Pius X
Mukun, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten
Manggarai Timur, belum lama ini.

Menurutnya, Provinsi Kepulauan Flores
Kepulauan adalah kebutuhan masyasakat
demi pendekatan pelayanan pemerintah den-
gan biaya rendah. Untuk itu, DPRD Provinsi
NTT mendukung pembentukan provinsi baru
tersebut dan serius memperjuangkannya.

Keseriusan DPRD mendukung pemben-
tukan provinsi baru tersebut, katanya, di-
tunjukkan oleh kehadiran belasan anggota
DPRD saat Kongres Masyarakat Flores dan
Lembata di Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada
Maret 2015.

“DPRD NTT mendukung secara penuh
aspirasi rakyat Flores dan Lembata yang in-
gin membentuk Provinsi Kepulauan Flores,”
kata Anwar dalam siaran persnya yang di-
terima wartawan, Minggu 1 November 2015.

rrrrr  terasntt.com

Ego sektoral masih hantui pembentukan Provinsi Flores
EGO sektoral masih mewarnai rencana

pembentukan Provinsi Flores berpisah dari
Nusa Tenggara Timur. Hal itu terlihat dari
tarik ulur berbagai kepentingan. Hal itu dike-
mukakan Pakar Ilmu Sosial Politik Universi-
tas Nusa Cendana Kupang, Yohanes Fisher
Keon, S.Fil, M.PA saat berbincang dengan
wartawan di Kampus Undana Kupang, Sela-
sa 3 November 2015. Untuk pembentukan
provinsi tersebut kata dia, sejumlah kabu-
paten di wilayah Flores telah menggelar ra-
pat koordinasi untuk konsolidasi dukungan
guna merealisasikan pemekaran Flores men-
jadi daerah otonomi baru.

Dalam proses kondolidasi tersebut un-
gkapnya, masih diwarnai tarik ulur kepentin-
gan untuk penentuan daerah yang akan
menjadi pusat ibukota provinsi Flores
nantinya.“Salah satu lokasi yang digadang-
gadang untuk ibukotanya adalah Borong di
Manggarai Timur. Saya kira wilayah itu cukup
pantas karena cukup luas dan layak menjadi
ibukota Provinsi Flores,” katanya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daer-
ah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dijual Sebidang Tanah Lengkap dengan
Sertifikat. Terletak Belakang

STM NEGERI ENDE
Luas : 400m2.

Jalan Masuk 100 Meter dari Jalan Anggrek,
Mobil (kendaraan roda 4) bisa masuk

Bagi yang berminat Hubungi LEON LAOT

Hp. 081 339 762 458

JUAL TANAH :
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ROMANSA

HUBUNGAN intim memang jadi
salah satu kunci dalam menjaga kehar-
monisan dalam suatu hubungan suami
istri. Seks yang hebat tentu akan me-
nambah chemistry dan kemesraan
pasangan. Banyak yang berusaha sam-
pai menggunakan berbagai macam
obat-obatan untuk saling memuaskan
pasangan, namun sebenarnya kunci
terpenting adalah komunikasi Ladies.
Penelitian terbaru yang dilakukan oleh
para ilmuwan di Universitas Kedokter-
an di Wina, Austria menemukan sebuah
fakta bahwa komunikasi yang efektif
ternyata akan bisa meningkatkan hor-
mon. Lalu apa saja sih yang harus diko-

munikasikan untuk mendapatkan seks
yang maha dahsyat? Simak ulasan
lengkapnya seperti yang telah dilansir
oleh femina.in berikut ini yuk Ladies!

Kunci pertama yang harus dilakukan
adalah jangan pernah merasa malu di
hadapan pasangan. Buang jauh semua
rasa tak percaya diri yang meliputi di-
rimu. Tanamkan rasa percaya diri dan
berpikirlah kalau dirimu seksi, ini akan
meningkatkan sex appealmu dan mem-
buatmu tampak menggairahkan sehing-
ga suami akan sangat ingin segera 'me-
nerkam' di atas ranjang.

Step selanjutnya adalah jangan malu
mengungkapkan apa yang kamu ingin-

kan. Utarakan saja apa yang membuat-
mu bergairah dan minta suami untuk
melakukan sesuai dengan keinginanmu.

Kunci ketiga adalah lakukan shar-
ing bersama suami. Utarakan apa yang
menjadi kendala atau kesulitan serta
apa saja yang menjadi kesenanganmu.
Setelah itu tanyakan apa yang diingin-
kan oleh suami. Komunikasi yang ter-
buka seperti ini akan membuat hubun-
gan seks semakin nyaman dan bisa
mencapai titik kepuasan yang maksi-
mal.

Terakhir jangan pernah mengkha-
watirkan perbedaan pengalaman,
pemikiran, serta perasaan. Hormati per-

bedaan yang ada dalam kehidupan
seks. Jika kamu atau suami memang
keberatan dengan beberapa hal dalam
hubungan intim tersebut maka bicara-
kan baik-baik dan coba cari solusi ter-
baik untuk mengatasinya.

Sekali lagi keterbukaan memang
akan jadi kunci yang sangat penting
dalam hubungan intim dengan suami.
Solusi paling praktis namun efektif me-
mang hanyalah komunikasi yang sehat
dengan suami kamu Ladies. Semoga
informasi ini bermanfaat ya. Selamat
mencoba dan rasakan malam paling
dahsyat bersama suami tercinta.

rrrrr googleplus.com

Inilah Kunci Rahasia Untuk Medapatkan Sensasi Seks Paling Dahsyat

WARGA Masyarakat desa Supul
Kecamatan Kuatnana Kabupaten Timor
Tengah Selatan Senin 2 November
2015 mendatangi kantor Bupati dan
DPRD TTS untuk menyampaikan surat
dukungan kepada PT. Soe Makmur
Resources (SMR) agar tetap melaku-
kan tambang mangan dikecamatan
Kuatnana. Tokoh masyarakat tersebut
adalah Stefanus Nesimnasi, Dominggus
Banu, Obet Beti, Alfinus Nesimnasi,
Yeter Selan dan Yusuf Nesimnasi. Ke-
datangan mereka untuk memberikan
tembusan surat pernyataan sikap dan
dukungan kepada PT. SMR tetap
melakukan tambang, surat tersebut
juga dikirimkan kepada Gubernur NTT.

Koordinator rombongan Alfinus
Nesimnasi didampingi sejumlah
masyarakat tersebut seusai menyerah-
kan surat tembusan ke kantor DPRD
TTS, kepada wartawan mengatakan
bahwa isi surat tersebut intinya adalah
pernyataan sikap masyarakat Kecama-
tan Kuatnana dan Amanuban Tengah
mendukung penuh aktifitas PT SMR, "
Kami meminta Bapak Gubernur dan
DPRD NTT segera turun ke lokasi per-
tambangan untuk milihat dari dekat
kondisi lokasi pertambangan saat ini."

Pasalnya, masyarakat merasa aktifi-
tas PT SMR saat ini justru sangat mem-
bantu mereka yakni merubah lahan
yang sebelumnya tidak produktif men-
jadi produktif. Sehingga pandapatan
ekonomi mereka meningkat. Selain itu,
masyarakat di wilayah tambang juga
mendapat perhatian serius dari peru-

sahaan seperti menyediakan lapagan
pekerjaan, membuka infrastruktur jalan,
bantuan air bersih dan bantuan ke gere-
ja.  "Jadi kalau ada sekelompok orang
yang demo minta PT SMR  tutup, kami
minta agar pemerintah jangan tangga-
pi, karena kalau sampai PT. SMR tutup
dan keluar dari supul, maka kami tun-
tut pemerintah untuk sediakan kasih
kami pekerjaan baru, sehingga kami bisa
menjamin istri dan anak-anak kami,"
tegas Alfinus.

Masyarakat juga dalam suratnya
meminta Gubernur dan DPRD NTT un-
tuk turun langsung ke lokasi tambang,
agar bisa mengambil keterangan dari
masyarakat, karena untuk menyelesai-
kan persoalan yang saat ini terjadi, tidak
bisa hanya mendengar keterangan dari
salah satu pihak. Apalagi keterangan
yang diperoleh, bukan merupakan
masyarakat yang berada di wilayah tam-
bang, melainkan masyarakat yang han-

Masyarakat Supul pendukung tambang minta Gubernur NTT ke lokasi
ya mencari keuntungan
pribadi dan memprovoka-
si masyarakat untuk men-
gacaukan situasi keaman-
an di wilayah TTS.

"Kami juga berharap
agar pemerintah men-
dengar suara hati kami,
karena kalau hanya men-
dengar dari salah satu pi-
hak, maka penyelesaian
persoalan tidak sesuai
dengan kondisi yang se-
sungguhnya, sehingga
keputusan yang diambil

akan mengorbankan masyarakat bany-

ak," katanya.
Mereka yang datang mengantarkan

surat ke Bupati dan DPRD merupakan
tokoh-tokoh masyarakat yang berada di
diwilayah tambang PT. SMR yakni Desa
Lakat, Noebesa, Supul, Tumu, Nobi-nobi
dan Tubmonas. "Kami selama ini merasa-
kan betul banyak  hal dari PT. SMR, sep-
erti bantu memperbaiki  jalan, siapkan
kendaraan untuk anak sekolah dan ban-
tuan lainnya. Kami juga melihat bahwa
setelah lahan kami di tambang malah jadi
lebih baik, karena perusahaan buatkan
juga embung sehingga persediaan air
juga memadai dan tanaman kami tetap
subur," jelasnya. rrrrr vic

KASUS saling klaim – mengklaim
warga soal kepemilikan lahan mangan
pada wilayah tambang PT.SMR di Ke-
camatan Kuatnana, Kabupaten TTS
belum berakhir. Permintaan DPRD TTS
agar SMR menghentikan sementara
proses penambangan tidak diindahkan,
karena diduga diback up TNI.

” Saat kami mendatangi lokasi tam-
bang untuk memediasi kedua kubu,
terlihat banyak tentara berpakaian pre-
man. Kami menduga dibelakang SMR
ada TNI, sehingga warga yang pro SMR
sangat berani dan hanya bisa diam ke-
tika ditegus anggota TNI. Saat itu kami
gagal memediasi karena masyarakat pro

SMR sangat bringas dan nyaris meng-
hakimi anggota DPRD,” tegas Ketua
DPRD TTS, Jean Neonufa,SE saat dite-
mui di Kupang, Senin 2 November
2015. Neonufa, mengatakan secara
lembaga, DPRD meminta agar aktivitas
SMR dihentikan sambil menunggu hasil
penyelesaian kedua kubu.

”Permintaan itu tidak diindahkan
dan hingga saat ini proses penamban-
gan tetap berjalan. Kami mendesak di-
nas teknis untuk menghimpun data
dan mengkaji sebelum mengajukan
permohonan pencabutan izin ke Gu-
bernur NTT,” tegasnya.

rrrrr terasntt.com

TNI Diduga Membekingi SMR
Eksplorasi Mangan di TTS

KABAR gembira bagi masyarakat Timor
Tengah Selatan dimana 10 motif tenun ikat
masyarakat TTS yang diusulkan oleh Dekra-
nasda dan Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan kabupaten TTS ke Kementrian
Hukum dan HAM untuk mendapat sertifikat
Hak Kekayaan Intlektual (HKI) hak cipta,
akhirnya di jawab oleh Kemenkumham mela-
lui Dirjen Pengadaan Hak Kekayaan Intelek-
tual (HKI).

Sebanyak 10 motif tenun ikat mendapat
sertifikat HKI. Demikian Ketua Dekranasda
TTS, Ir, Rambu A. Mella, didampingi, Kepala
Dinas Koperindag TTS, Benny F. Tobo, SE,
Selasa, 2 November 2015 di Aula Hotel Ba-
hagia 2 SoE.

Kesepuluh motif tenun ikat tersebut
merupakan perpaduan motif yang ada pada
tiga swap raja diwilayah TTS yakni dari
kesepuluh yang diakui 4 motifnya berasal
dari swuap raja Amanatun, 2 motif dari
Amanuban dan 4 motif  lainnya dari Swap
Raja Mollo.

Lebih lanjut Rambu mengatakan bahwa
peserta yang ambil bagian dalam kegiatan
tersebut sebanyak 120 peserta yang be-
rasal dari 32 Kecamatan di Kabupaten TTS,
yakni utusan dari para kelompok tenun ikat
sebanyak 2 orang, kepala desa, tokoh adat,
tokoh masyarakat dan seluruh camat di Kabu-
paten TTS. Pada kesempatan tersebut Ram-
bu  Mella yang juga selaku Direktur SSP SOE

10 Motif Tenunan TTS diusulkan dapat sertifikat hak cipta
menyampaikan bahwa masyarakat pengra-
jin tenun ikat di kabupaten TTS patut diberi
apresiasi karena merekalah yang selalu ber-

peran aktif sebagai pengrajin, pencipta seni,
sebagai desain industri yang kreatif  dan
tidak mudah dimiliki oleh kita semua terkec-
uali pengrajin itu sendiri, dan tentunya hasil
tenunan yang dengan memiliki nilai arsitektik
yang tinggi dan seni budaya yang berbeda

patut diacungi jempol dan harus disertifikasi
sehingga tidak diadopsi oleh orang lain.

Menurut dia, hal sertifikasinHak Cipta
patut dilakukan, karena akhir-akhir ini bany-
ak pengusaha-yang meniru motif tenunan
TTS dwngan cara memproduksi  meng-
gunakan mesin, kemudian dibordir, lalu
diklaim sebagai usahanya, tentunya kita
harus mencegah niat buruk tersebut, yang
mana pada suatu saat akan sangat menyulit-
kan masyarakat pengrajin, Oleh karena itu
Rambu  Mella mengaku, sejak 2011, Dekra-
nasda TTS sudah mengajukan  permohonan
hak cipta kepada Kementrian Hukum dan
HAM untuk mendapatkan sertifikat HKI, dari
kurang lebih 100 motif tenunan di TTS, na-
mun yang sementara diusulkan baru 10 mo-
tif tenunan yang sudah mendapat hak
cipta,"jelasnya

Hal senada dikatakan Kepala Dinas Ko-
perindag TTS, Benny Frits Tobo, SE, bahwa
agar hasil tenun ikat TTS tetap eksis dan
dikenang secara terus menerust, maka Ko-
perindag TTS akan terus bekerja sama den-
gan Dekranasda untuk terus kembangkan
motif tenun ikat berbahan dasar benang lokal
dengan mengunakan pewarna alam. Menu-
rut Frits Tobo sapaan karibnya, bahan
pewarna dari alam diantaranya, daun ku-
rus, daun advokad, pohon bonsai dan se-
bagainya. Namun cara untuk mewarnai mo-
tif tentunya harus melalui proses pelatihan,

jika tidak bahan-bahan tersebut otomatis
tidak bisa difungsikan. Kita sudah lomba di
tingkat Provinsi, dan yang diangkat dalam
lomba adalah pewarna tenunan meng-
gunakan pewarna alam, sehingga TTS meraih
juara satu karena semua motif menggunakan
pewarna alam, katanya.

Lebih lanjut Tobo mengatakan bahwa
karena hasil tenun ikat TatS juara di tingkat
propinsi, maka harus siap untuk ikut meng-
hadiri lagi lomba tenunan dengan pewarna
alam ditingkat nasional yang akan berlang-
sung pada 9 November 2015  di Sumatra
Barat,"jelas Tobo.

Anggota DPRD TTS Gordon A. Banoet
S.Sos ikut mengapresiasi upaya baik dari
Dekranasda dan Dinas Koperindag TTS yang
dengan segala upaya sehingga 10 dari 100
hasil tenun ikat TTS yang di usulkan boleh
mendapat pengakuan Hak Cipta Intelektual
dari Dirjen Pengakuan Hak Cipta Intelektual
Indonesia, tentunya DPRD TTS sebagai wakil
rakyat juga mendukung penuh semua up-
aya yang dilakukan  karena berbicara men-
genai tenun ikat tidak terlepas dari ciri khas
dan sejarah orang timor itu sendii, jadi kalau
mau dibilang motif yang ada pada tenun ikat
itu merupakan ukiran sejarah yang diwaris-
kan leluhur kepada generasi sekarang,  dan
melalui tenun ikat menunjukan kerakteristik
dan identitas dari setiap orang, setiap mar-
ga dalam suatu wilayah, katanya. rrrrr vic
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EDITORIAL

Wens John Rumungca ta tana ta tana ta tana ta tana ta tan

KAPOLRI Jenderal Polisi Badrodin Haiti sudah menandatangani Surat Edar-

an Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)

pada Kamis, 8 Oktober 2015. Dengan dikeluarkannya surat edaran (SE) ini,

pengguna media sosial harus waspada. Yang menulis dengan kata-kata meng-

hina symbol Negara atau siapapun yang tidak berkenan dengan apa yang diu-

capkan di media sosial, dipastikan ditangkap polisi.Saya sendiri takut dengan

SE ini.

Ada benarnya, bahwa menulis dimedia dengan tujuan mencaci maki orang

yang tidak kita sukai, apa lagi symbol Negara seperti presiden harus dengan

bahasa yang santun. Tidak boleh memakai bahasa yang menebar kebencian

apa lagi menghina. Apakah SE ini bertujuan membelenggu kebebasan berbic-

ara, kebebasan menyatakan pendapat, tidak boleh mengkritik orang penting di

negeri ini? Polri sudah menjelaskan melalui media cetak, televisi maupun me-

dia on line.

Bagi rakyat dipedesaan atau rakyat Indonesia yang gagap teknologi SE ini

tidak penting. Yang dibutuhkan 99 persen rakyat Indonesia yang menetap di

pedesaan, adalah kesejahteraan.Dikala ada anggota keluarga sakit, bisa bero-

bat di rumah sakit, bisa belanja obat.Bagi rakyat Indonesia, bisa membiayai

anak sekolah sampai perguruan tinggi.Yang dibutuhkan rakyat sekarang yaitu

infrastruktur, jalan yang baik agar bisa pulang pergi ke ladang dengan lancar.

Saat ini,di zaman Indonesia sudah 70 tahun merdeka, harapan menggapai

kesejahteraan masih sangat jauh.Pejabat pengambil kebijakan dari pusat sam-

pai daerah lebih menciptakan proyek yang bukan pro rakyat, tetapi pro proyek

demi mendapatkan keuntungan sang kontraktor dan sang pejabat.Seketika saya

ingin melitaniai kebijakan pejabat yang lebih getol menciptakan proyek ‘pro

proyek’ bukan pro rakyat.

Rakyat Indonesia saat ini dipusingkan dengan drama yang dipertontonkan

elit di negeri ini.Gaduh soal Peraturan Presiden (Perpres)yang melanggar Hak

Azasi Manusia (HAM). Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Kerukunan

Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendi-

rian Rumah Ibadah.

SKB ini sudah makan korban jiwa, penderitaan lahir bathin umat nasrani di

Aceh Singkil. Lebih dari 11 gereja dibongkar oleh Pol PP dari pemerintah set-

empat. Konon, peraturan soal pendirian rumah ibadah itu akan dihapus. Aturannya

menyulitkan kaum minoritas. Maksudnya kaum nasrani di Indonesia. Dalam visi

dan misi Jokowi-JK, tertuang salah satu program menghapus regulasi yang

melanggar HAM. Kenyataan, sampai saat ini, peraturan ini, bak senjata yang

siap memakan korban (umat nasrani). Adilkah negeri ini yang punya

Pancasila dan UUD 1945?

Peratuan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015 mengha-

puskan kewajiban menyerap Tenaga Kerja Indonesia sekurang-

kurangnya sepuluh orang pada perusahaan yang mempekerjakan

satu orang asing.Rakyat tidak mendapat perlindungan dari Negara?

sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemer-

intah yang terindikasi kuat melanggengkan politik upah murah, tern-

yata kemudian diikuti aturan terkait ketenagakerjaan melalui Per-

aturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) pada tanggal 23 Okto-

ber 2015. Permenaker Nomor 35 Tahun 2015, telah menghapuskan

ketentuan penting dan krusial pada Pasal 3 ayat 1 Permenaker 16/

2015 yaitu jika pemberi kerja mempekerjakan 1 (satu) orang Tena-

ga Kerja Asing, maka wajib menyerap Tenaga Kerja Indonesia

sekurang-kurangnya sepuluh orang pada perusahaan pemberi kerja

yang sama.

Janji Jokowi-JK menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya

tidak terbukti, bahkan terjadi pengangguran besar-besaran. Salah

satu alasan karena nilai rupiah yang anjlok terhadap dollar US. Ka-

pan ya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini dicabut?

Supremasi hukum hanya pada tataran omong-omong. Pencari

keadilan di negeti ini tidak diakomodir. Hukum hanya tajam kebawah

tetapi tumpul ke atas. Pejabat penting dan pemilik uang sangat sulit

disentuh hukum. Terlalu panjang jika masalah supremasi hukum dibe-

berkan panjang lebar.

Ada lagi kebijakan Menteri Keuangan RI yang tidak pro rakyat.

Yaitu tunjangan hari raya bagi PNS mulai tahun 2016. Anggaran THR

yang disiapkan Menteri Keuangan pada 2016 mendatang tidak kecil.

Nilainya  Rp7,5 triliun dan hanya dinikmati aparat negeri sipil seban-

yak empat juta orang di luar pegawai negeri daerah.

Saya kurang paham.Apakah karena si Menteri Keuangan bukan

berasal dari desa sehingga membuat kebijakan seperti ini. Nilai uang

sebesar itu, jika digunakan untuk bangun jalan desa, bangun salu-

ran atau irigasi mini, atau puskesmas, sekolah di pedalam yang rey-

ot beratap daun dan berdinding bambu atau daun.Sudah berapa

sekolah yang bisa dibangun dan berdampak langsung pada kecer-

dasan generasi muda.

Pemerintah dan dewan sama saja. DPR RI dan Menteri Keuan-

gan meloloskan dana senilai Rp 740 Miliar lebih untuk bangun ge-

dung dan taman di Senayan sana. Saya yang menulis catatan ini

kurang waras atau karena saya orang desa yang melihat langsung

keadaan rakyat yang hidup dalam kemiskinan, atau anggota DPR RI

dan pemerintah yang kurang waras? Maksud saya kurang waras

dalam menciptakan program yang pro rakyat atau pro pejabat dan

kaum elit? Rakyat miskin di desa-desa dan kampung, tidak punya

hak menikmati sarana perawatan yang bagus, orang miskin tidak

boleh sakit, tidak boleh menikmati ruangan sekolah yang baik  dan

rakyat miskin terpaksa membiarkan diri dijadikan objek oleh pen-

guasa dan politisi. Kemiskinan adalah nama proyek atau kemiskinan

‘diproyekan’?Hmmmmmmmmmmmmm.rrrrr

“Awas Hate Speech”

Motivasi

IBUKU selalu bertanya padaku, apa
bagian tubuh yang paling penting. Ber-
tahun-tahun, aku selalu menebak dengan
jawaban yang aku anggap benar. Ketika
aku muda, aku pikir suara adalah yang pal-
ing penting bagi kita sebagai manusia. Jadi
aku menjawab, "Telinga, Bu.!"

Tapi ternyata itu bukan jawabannya.
"Bukan itu, Nak. Banyak orang yang tuli.

Tapi teruslah memikirkannya dan Ibu akan
menanyakannya lagi nanti."

Beberapa tahun kemudian, aku men-
coba menjawab sebelum Ibu bertanya
padaku lagi. Sejak jawaban pertama, kini
aku yakin jawaban kali ini pasti benar. Jadi,
kali ini aku memberitahukannya, "Bu, peng-
lihatan kita sangat penting bagi semua or-
ang. Jadi pastilah mata kita."

Dia memandangku dan berkata, "Kamu
belajar dengan cepat, tapi jawabanmu
masih salah karena banyak orang yang

buta." Gagal lagi, aku meneruskan usa-
haku mencari jawaban baru dan dari
tahun ke tahun Ibu terus bertanya
padaku beberapa kali dan jawaban dia
selalu, "Bukan. Tapi kamu makin pandai
dari tahun ke tahun, Anakku."

Akhirnya tahun lalu kakekku mening-
gal. Semua keluarga sedih. Semua
menangis. Bahkan ayahku menangis. Aku
sangat ingat itu karena itulah saat kedua
kalinya aku melihatnya menangis. Ibuku
memandangku ketika tiba giliranku un-
tuk mengucapkan selamat tinggal pada
kakek.

Dia bertanya padaku, "Apakah kamu
sudah tahu apa bagian tubuh yang pal-
ing penting, sayang?"

Aku terkejut ketika Ibu bertanya pada
saat seperti ini. Aku sering berpikir, ini
hanyalah permainan antara Ibu dan aku.

Ibu melihat kebingungan di
wajahku dan memberitahuku, "Per-
tanyaan ini penting. Ini akan
menunjukkan padamu apakah kamu
sudah benar-benar 'hidup'. Untuk
semua bagian tubuh yang kamu ber-
itahu kepada Ibu dulu, Ibu selalu
berkata kamu salah dan Ibu telah
memberitahukan kamu kenapa.
Tapi, hari ini adalah hari dimana kamu
harus mendapat pelajaran yang san-
gat penting."

Dia memandangku dengan wa-
jah keibuan. Aku melihat matanya
penuh dengan air mata. Dia berka-
ta, "Sayangku, bagian tubuh yang
paling penting adalah bahumu."

Aku bertanya, "Apakah karena
fungsinya untuk menahan kepala?"

Ibu membalas, "Bukan, tapi

karena bahu dapat menahan kepala
seorang teman atau orang yang kamu
sayangi ketika mereka menangis.
Kadang-kadang dalam hidup ini, se-
mua orang perlu bahu untuk menang-
is. Ibu cuma berharap, kamu punya
cukup kasih sayang dan teman-teman
agar kamu selalu punya bahu untuk
menangis kapanpun kamu membutu-
hkannya."

Akhirnya aku tahu, bagian tubuh
yang paling penting adalah tidak men-
jadi orang yang mementingkan diri
sendiri, tapi memiliki simpati terhadap
penderitaan yang dialami oleh orang
lain.  Orang akan melupakan apa yang
kamu katakan. Orang akan melupa-
kan apa yang kamu lakukan.

Tapi, orang TIDAK akan pernah
lupa bagaimana kamu membuat
mereka berarti. rrrrr virouz007 word-
press com

Bagian Terpenting Pada Tubuh
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MENTERI Agama Lukman Hakim
Saifuddin membuka secara resmi acara
Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia
(SAGKI) 2015 di Kawasan Cimacan, Jawa
Barat, Senin (2/11) malam.

Acara yang menyoroti fungsi dan ke-
beradaan keluarga dalam mewujudkan nilai-
nilai Injili ini akan berlangsung 2-7 Novem-
ber 2015, seperti dilansir kemenag.go.id

Di hadapan Ketua Presidium Konferen-
si Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Igna-
tius Suharyo, para Uskup Se-Indonesia dan
Dubes Vatikan untuk Indonesia Mgr Anto-
nio Guido Filippazi, Menag menyampaikan
rasa syukurnya bisa menghadiri acara SAG-
KI 2015 ini.

Menag mengaku sempat khawatir tidak
bisa hadir karena mendadak ada acara den-
gan Presiden Joko Widodo. Namun, Me-
nag memberanikan diri menghadap Pres-
iden untuk meminta izin menghadiri acara
SAGKI IV, dan Presiden langsung merespon
dan memberikan izin.

"Silahkan layani umat, layani umat!"
cerita Menag disambut riuh tepuk tangan
peserta SAGKI.

Menag juga menyampaikan apresiasi

Pemerintah atas terselenggaranya
SAGKI 2015 ini.

Menurutnya, SAGKI IV menyoroti
peran keluarga dalam kehidupan keag-
amaan dan hal itu sangat relevan den-

gan tantangan kehidupan saat ini.
Menag Lukman menyampaikan

bahwa pada dasarnya keluarga adalah
sekolah pertama dan tempat pemben-
tukan mendasar bagi anak-anak agar
menjadi pribadi beriman dan berkarak-
ter sesuai dengan imannya.

"Saya sangat bersepakat, sangat
setuju, seperti halnya yang disampai-
kan oleh Ketua SAGKI IV Romo Hiber-
tus Hartana MSF, bahwa keluarga ad-
alah sekolah yang utama dan perta-
ma," terangnya.

Menag berharap kegiatan ini bisa
menghasilkan hal-hal yang berguna
bagi pembentukan keluarga yang be-
nar-benar menjadi tempat sukacita dan
damai, keluarga yang benar-benar Ka-
tolik dan benar-benar menjadi warga
Indonesia yang cinta kasih sayang di
tengah masyarakat yang majemuk.

"Semoga acara ini bisa menghasil-

kan rekomendasi yang baik, sebagai
kontribusi yang konstruktif bagi bang-
sa Indonesia tercinta," harap Menag.

Gereja adalah keluarga
Sebelumnya, Duta Besar Vatikan

untuk Indonesia, Mgr Filippazi men-
yampaikan bahwa Gereja adalah kelu-
arga. Gereja merupakan rumah tang-
ga dan keluarga, keduanya saling
memberi dan menerima satu sama lain,
yang satu berkembang maka yang lain
berkembang pula.

Bagi Mgr Filippazi, keluarga menja-
di pewarta iman bagi semuanya. Ke-
luarga Kristiani menjadi tempat pen-
didikan doa yang pertama.

"Kita harus selalu membangun
gereja yang menjadi keluarga Alah
sejati, yang membuat kita satu kelu-
arga untuk mendekatkan diri ke-
padanya," terangnya.

Menurutnya, era globalisasi dan
modernitas dapat memudarkan per-
an keluarga dalam mendidi anak-anak.
Selain arus informasi yang demikian
hebar, kesibukan orangtua untuk men-
cari nafkah atau kebutuhan keluarga
juga berpotensi menjadikan
perkembangan anak terabaikan.

Untuk hal itu, ia berharap SAGKI
IV ini bisa menghasilkan rekomendasi
berupa upaya-upaya strategis dalam
mewujudkan nilai-nilai kebaikan, nilai-
nilai Injili, cinta kasih, suka cita, me-
layani dan kasih sayang dalam keluar-
ga.

Ditemui usai pembukaan, Dirjen
Katolik Kementerian Agama Eusabius
Binsasi menyampaikan mengangkat
tema 'keluarga' pada SAGKI IV ini.

Menurutnya, Gereja Katolik meli-
hat bahwa keluarga menjadi dasar
dalam kehidupan bersama. Jika kelu-
arga baik, maka di luar keluarga juga
akan baik.

"Indonesia adalah keluarga. Kato-
lik mempunyai paham kekitaan. Per-
soalan bangsa persoalan kita," kata
Eusabius. rrrrr kemenag.go.id

Menag buka Sidang Agung
Gereja Katolik Indonesia 2015

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

BEGITU kuatnya pengaruh

lingkungan, begitu kuatnya godaan in-

dra yang masuk dalam beragam infor-

masi, dalam bahasa masa kini disebut

modernisasi. Keunggulan teknologi

media elektronika sangat memudah-

kan dalam mendapatkan informasi,

kecepatan rotasi bumi yang membe-

dakan waktu kalender saja tak mam-

pu menyaingi kecepatan informasi.

Pada sisi ini mestinya kita telah diman-

jakan dengan berbagai gambaran dan

bisa jadi menggugurkan persepsi yang

sudah diakui cukup lama dan kuat

dipencundang dalam ukuran waktu

yang sangat singkat, pendek kata se-

mua tatanan yang sudah dianggap

mapan ada kemungkinan terjadi pe-

rubahan yang sangat mendasar, pe-

rubahan ini barangkali mengarah pada

hal-hal yang semula ditabukan men-

jadi sangat vulgar tergantung kepa-

da kekuatan internal individu yang

mengkonsumsi informasi ini.

Sekarang kita coba menggambar-

kan wadah informasi pada diri kita, ke-

siapan menjadi wadah dan harus diban-

gun dari bahan apa wadah tersebut

agar tidak mudah rusak dan tetap men-

jadi wadah yang mampu memberi ket-

ahanan baik secara materiil maupun spir-

ituil. Menyiapkan wadah ini tidaklah

mudah , beban limpahan informasi sep-

ertinya tidak mampu dibuatkan wadah

yang sifatnya hanya dalam bentuk pitu-

tur, contoh, peringatan, aturan-aturan

atau dengan segala bentuk yang sifat

nya pembelajaran. Kegagalan pemben-

tukan wadah ini bisa jadi berbuah frusta-

si, ketidakmampuan beradaptasi se-

bagai makhluk sosial akan berimbas pada

tatanan yang carut-marut, kegagalan

dalam melihat suatu fenomena instan

akan menuai perubahan prilaku. Keseng-

saraan sebagai kata-kata yang seharus-

nya tidak dialami sudah menanti diujung

tindakan. Begitu beratnya membangun

wadah yang kokoh, liat tapi tetap dide-

sain penuh estetika.

Terjadinya segala ketidak seimban-

gan terutama dalam klasifikasi moral

sudah sangat mengganggu, Kejadian

demi kejadian tidak membuat iman leb-

ih bermakna , justru sebaliknya kekua-

tan iman semakin temaram , bagai lam-

pu kehabisan energi. Ketidakseimban-

gan memaknai informasi dengan kesia-

pan wadahnya seringkali mengubah

prilaku yang mengakibatkan perubah-

an persepsi tatanan, baik dalam ke-

hidupan bermasarakat maupun indi-

vidu. Membangun wadah dengan men-

dasarkan pada pendekatan agama

belum pasti terbentuk yang diinginkan,

bukan berarti dengan jalan agama

menuai kegagalan, bisa jadi pengelo-

laannya belum disemangati dengan

pengetahuan nurani yang memadai.

Keberadaan diri yang berlebihan, mem-

beri gambaran ketidak seimbangan

dalam menimbang antara informasi

dengan kesiapan wadahnya. Hasilnya

secara fisik bisa kita lihat dalam kehidu-

pan sehari-hari, Seringnya individu

melawan kodrat adalah contoh ketidak-

seimbangan antara informasi dengan

wadahnya. Membangun wadah me-

merlukan proses panjang sedangkan

serapan informasi begitu cepatnya

,barangkali inilah penyebab ketidak se-

imbangan dalam mengelola diri. Rasa-

rasanya prilaku kita semakin tidak terk-

endali, ukuran-ukuran informasi hasil

serapan indra memaksa kondisi wadah

tak berdaya. Ketidak berdayaan

wadah berimbas pada perlawanan ter-

hadap etika, mengagungkan materi, in-

dividualisme, egoisme dan lain se-

bagainya, bentukan ini sangat dipen-

garuhi oleh arus informasi tanpa

didukung keseimbangan wadah yang

mumpuni. rrrrr prasetyo atmodjo

Keseimbangan

SERING kali kita mencampurkan dan
menjadi bingung padanan ujud itu apa?
apakah sesuatu yang bisa kita sentuh atau
sesuatu yang bisa kita lihat ataukah se-
suatu yang bisa kita sentuh dan lihat,
bagaimana dengan insan yang tidak me-
miliki indra penglihatan, bagaimana ia bisa
memaknai ujud? hanya dengan disentuh?
barangkali kedua-duanya bisa saja memaknai
ujud dengan caranya masing-masing. Ke-
mungkinan beda itu pasti, tergantung
ungkapan yang terucap sebagaimana or-
ang buta yang menceritakan gajah sedan-
gkan yang dipegang adalah ekornya, in-
san yang mampu melihat, memaknai yang
dipegang adalah gajah tetapi hanya eko-
rnya.

Makna dan ujud inilah yang menjadi
pemanis dalam kehidupan dan pergaulan
sehari-hari, adanya perbedaan pemaknaan
dari ujud sangat tergantung kepada per-
sepsi dan pola pandang masing-masing in-
dividu. Sosok individu yang dianggap dan
kurang diterima pada suatu wilayah yang
ukuran-ukurannya bersebrangan meskipun
ujudnya sama tetapi karena pemaknaan-
nya berbeda akan menimbulkan keluhan.
Gesekan-gesekan horisontal tentang pe-
maknaan suatu ujud akan meruncing
manakala pola pandang individu hanya ber-
landaskan kepada indra belaka. sangat
besarnya pengaruh ujud dalam kehidupan
membuat sebagian besar memperebut-
kan, maka munculah istilah kekuasaan,
kekayaan, kehormatan, kemulian dan ke-

an2 yang lainnya sebagai gambaran
tahta yang harus diperjuangkan untuk
diperebutkan walau dengan cara-cara
yang sangat nista. Kehilangan kekua-
saan, kekayaan dan lainnya adalah ke-
hancuran, anggapan demikian dapat
terjadi karena berpegang pada ujud
belaka, ada kemudahan memandang
dari ujud untuk mengukur pada tang-
ga mana kita sekarang bermukim. Pili-
han individu memuliakan kemauan in-
dra akan berakibat awal dimulainya
“membedakan”, ukuran -ukuran fisik
yang dipamerkan dalam bentuk ujud
tidak akan cukup berhenti untuk dis-
ukuri, kekurangan, ketidak puasan ,
ketidak adilan akan terus mengikuti
dan pada akhirnya pada siapa ia harus
meminta, kepada siapa ia akan bersu-
jud, bukan semakin dekat malah se-
makin menjauh, ini dikarenakan fungsi
indra kita terhalangi ujud. makna yang
mestinya mampu mencerahkan pan-
dangan indra akan terhenti pada pan-
dangan fisik belaka .

Kesulitan- kemudahan, keadilan -
ketidakadilan, kekurangan -kelebihan
hanyalah persepsi perbedaannya han-
yalah bagaimana kita mampu menem-
patkan maknanya. Ujud sebagai man-
ifestasi pertunjukan yang sangat
mudah ditangkap indra dan mempun-
yai pengaruh terhadap aktivitas yang
sangat manusiawi sekalipun, meskipun
demikian makna yang tersembunyi

belum mampu dikenali. Pilihan sebuah
keputusan kitapun seringkali condong
kearah ujud, keadaan ini akan terus
berlangsung, manakala kendali kita
menemukam makna dari ujud biasan-
ya kita telah sangat jauh berbelok dari
arah kenyataan begitu tebalnya tirai
hati kita sehingga tak mampu ditem-
bus, hanya dari tangkapan indra kita,
lain halnya jika kita mampu memaknai
ujud dengan sendirinya tirai yang tebal
akan tersingkap sehingga tindakan
apapun akan berujung sesuai dengan
keinginan, barang kali seringnya kita
belajar tentang simbol-smbol sehing-
ga makna yang semestinya memimpin
malah dipimpin, siapapun dia bila dip-
impin oleh pengaruh ujud pastilah
menuai penyesalan. Marilah kita sama-
sama mengelola ujud agar tangkapan
indra kita tidak terkotori simbol-simbol
dan pada saatnya kita mampu me-
maknai simbol-simbol dengan lebih bi-
jak tidak terseret oleh kelemahan pan-
dangan indra kita , Perpegang tegu-
hlah pada makna, bersabarlah untuk
terus mencoba, bersihkanlah hati kita
dari kepentingan dan berusahalah ter-
us walau sering kali makna kalah oleh
ujud, hingga sampai saatnya makna
yang memimpin prilaku kita dan den-
gan sendirinya makna yang tersembu-
nyi dan terhalangi tirai tebal terkuak
dan kita akan meraih kemenangan.
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Ujud dan makna
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GURATAN-GURATAN di wajahnya
menggambarkan usianya sudah mulai men-
ua. Namun semangat hidupnya tak pernah
pudar. Siti Rofiah atau biasa dipanggil Siti
adalah salah satu aktivis perempuan Lem-
bata sekaligus penggerak organisasi
masyarakat: Kelompok Petani dan Nelayan
Penjaga Abrasi Laut dan Darat (Klomppad).

Perempuan kelahiran Lembor, Mangga-
rai Barat ini adalah pencinta lingkungan dan
pelestari pangan lokal di Pulau Lembata.
Lewat perjuangannya, lahan seluas lebih dari
2 hektar telah ditanami Mangrove demi men-
jaga Lembata agar tetap lestari sepanjang
masa.

Suami dari Hadung Boleng ini adalah pen-
cinta pangan lokal dan pelestari Mangrove
di pulau yang terkenal miskin dan gersang
ini. Tercatat 1.340 orang baik petani, nelay-
an, peternak dan pekebun tergabung dalam
organisasi Klomppad. Mimpi Ibu Siti cukup
sederhana yakni lingkungan alam Lembata
tetap lestari dan masyarakat Lembata se-
makin sejahtera. Ibu Siti prihatin, kondisi
alam Lembata yang gersang dan dililit ke-
miskinan akut harus segera ditanggulangi.
Pasalnya kemiskinan itu pula tak jarang me-
maksa sebagian warga untuk merantau ke
luar daerah sebagai TKI.

“Warga Lembata tidak harus pergi mer-
antau. Mereka bisa hidup di atas tanah mere-
ka sendiri,”ujar Siti membuka perbincangan
kami siang itu, Selasa 30 Juni 2015 lalu.

Ibu dua anak ini sebelum mengikuti sua-
minya menetap di Lembata, ia adalah aktivis
perempuan di Manggarai Barat. Separuh
waktunya ia dedikasikan untuk mengorgan-

isir masyarakat khususnya para petani sawah
di Lembor. Ia menjabat sebagai Ketua Alian-
si Petani Lembor (Apel) untuk beberapa pe-
riode sebelum ia pindah berkarya di Lemba-
ta.

Di Lembata, perjuangan ibu dua anak ini
terbilang sulit. Bersama beberapa aktivis
perempuan Lembata, ia berjalan dari kam-
pung ke kampung untuk mengorganisir pet-
ani dan nelayan. Selain memberi motivasi
kepada para petani dan nelayan agar bek-
erja keras dan mencintai pangan lokal, ia
juga terlibat aktif membantu para korban
trafficking.

Menurut Siti, daerah Lembata sangat
rawan terhadap perdagangan manusia dan
tertularnya berbagai penyakit masyarakat.
Kemiskinan adalah salah satu faktor pemicu

Siti Rofiah, Perempuan Baja dari Lembata
utama terjadinya berbagai prak-
tek trafficking dan penyebaran
HIV/AIDS selain itu juga memun-
culkan berbagai kasus sosial
seperti penelantaran anak dan
pengabaian terhadap hak-hak
perempuan. Betapa tidak, ke-
miskinan telah mendorong ban-
yak warga merantau ke luar
daerah sebagai TKI baik beker-
ja di Indonesia maupun di luar
negeri.

Akibat merantau, di kam-
pung-kampung terdapat bany-
ak perempuan menjanda dan
banyak anak-anak terlantar
atau kurang mendapatkan per-
hatian dari orang tua mereka.
“Kalau saya ke kampung-kam-

pung saya sedih melihat banyak perempuan
desa menjadi janda dan banyak anak-anak
yang tidak terurus karena laki-laki atau sua-
mi mereka banyak yang pergi merantau,”
ujarnya.

Salah satu hasil panen kelompok nelay-
an dampingan Ibu Siti Rofiah

Selain terlibat dalam kegiatan kemanu-
siaan, Ibu Siti juga bergerak dibidang budi-
daya pangan lokal. Berbagai jenis tanaman
pangan lokal seperti padi, jagung, ubi, yak-
ni sorgum, kacang-kacangan dan beberapa
pangan lokal lainnya ia budidayakan. Bersa-
ma beberapa kelompok petani, mereka ber-
hasil membudidayakan pangan lokal Lemba-
ta. Siti tidak sendirian, guna mendukung pro-
gram ketahanan pangan lokal di Lembata, ia
bekerja sama dengan pemerintah Lembata.

SITI Rofiah di lokasi budidaya tanaman sorgum
di Kampung Merdeka Lembata

Lahan seluas lebih dari dua hektar digarap
oleh kelompok petani untuk membudidaya-
kan pangan lokal.

Selain pangan lokal, bersama perempuan
nelayan Siti menggelar berbagai kegiatan
pelatihan seperti pengolahan ikan dan pen-
didikan hukum kritis. Pelatihan dan pendidi-
kan bagi kaum perempuan merupakan pro-
gram yang seharusnya dilakukan agar kaum
perempuan memiliki pengetahuan yang me-
madai tentang keterampilan mengolah sum-
ber daya alam yang dimilikinya sekaligus
membangun kesadaran terhadap hak-hak
kaum perempuan. Karena bagaimanapun
kaum perempuan sangat rentan dan sering
menjadi korban ketidakadilan.

Ia menyebut dari jumlah orang yang ter-
gabung dalam organisasi Klompplad maupun
petani dan nelayan hampir 40% adalah para
janda atau perempuan yang ditinggalkan
suami karena pergi merantau ke luar daerah
atau mereka yang bercerai. Bagi Siti, pe-
merintah harus mengetahui kondisi riil yang
kini dihadapi oleh kaum perempuan Lemba-
ta. Kaum perempuan harus mendapatkan
hak-haknya dan tidak terus menerus menja-
di korban berbagai kebijakan yang tidak adil
atau kebijakan yang merendahkan harkat
dan martabat kaum perempuan.

Ibu Siti telah merintis jalan menuju kese-
jahteraan itu.Semoga dari ufuk timur Lem-
bata, semakin banyak kaum perempuan
yang menyuarakan aspirasinya, meskipun
perjuangan itu tidak selamanya berhasil, tapi
Siti Rofiah telah memulainya. Semoga.
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LEBIH dari tiga dasawarsa, hidupnya dis-
angga dua tongkat yang senantiasa mengge-
lantung di kedua ketiaknya. Senyum selalu
mengembang di wajahnya, seolah kepedihan
tidak pernah singgah dalam hidupnya. ‘Anak
panah’ yang menghampirinya diubah menja-
di ‘bunga-bunga’ kehidupan.

RUMAH bambu itu lengang. Pintu utama
rumah itu senantiasa terbuka. Menembus ke
pintu belakang yang menghubungkan rumah
dengan halaman belakang yang lebih tepat
disebut kebun belakang. Hamparan tanah
yang ditumbuhi berbagai tanaman pangan
pekarangan. Singkong, bayam, tomat, ter-
ong, kemangi. Hasil dari tanaman itu tidak
dijual tetapi dikonsumsi sendiri. Tetangga se-
kitar sangat akrab dengan kondisi yang sed-
erhana itu, terlebih dengan penghuninya
yang hanya dua orang. Keadaan rumah sep-
erti ini memudahkan saya menembus hingga
halaman belakang. Maklumlah, saya sudah
akrab dengan kedua penghuni rumah ini, se-
orang laki-laki dan seorang perempuan. Kedu-
anya bersaudara kandung. Pemilik rumah
bambu itu adalah Veronika Urong Beanor,
warga Kampung Posiwatu, Kecamatan Wu-
landoni, Kabupaten Lembata. Bertahun-
tahun sejak 1980, Veronika yang periang itu
hidup dengan dua tongkat kayu. Sehari-hari
tubuhnya yang masih bugar itu bagai berge-
lantungan di atas dua tongkat jika ia berjalan
melewati pematang batu di halaman rumah-
nya. Di rumah mungil ini, perempuan berke-
butuhan khusus dan telah melampaui usia di
atas kepala enam itu berperan sebagai pen-
gendali ekonomi harian keluarga. Dia hanya
hidup berdua dengan sandaranya, Domini-
kus Pesa Beanor yang juga berkebutuhan
khusus.

Sejak awal tahun 1960-an, kedua kakak
beradik ini telah ditinggal kedua orang tua
mereka. Bahkan sejak kecil, Dominikus telah
kehilangan pendengaran secara total. Komu-
nikasi yang efektif bisa dilakukan dengan ba-
hasa isyarat. Meski begitu, warga sekitar bisa
memahaminya. Konon ceritanya, semasa
kecil kedua telinganya sering gatal-gatal.
Dominikus biasa mengorek-orek telinganya
menggunakan benda keras seperti potongan
sapu lidi, dan lainnya. Hal inilah yang perlah-

an-lahan membuat pendengarannya menu-
run hingga hilang total. Walau demikian, Do-
minikus seorang pekerja keras dan disayangi
warga sekampung. Mungkin karena menya-
dari kekurangan indra pendengarannya, maka
Dominikus tidak pernah terlibat masalah den-
gan orang lain. Jadilah dia disayangi, apalagi
selalu bersedia menolong jika ada yang mem-
butuhkan tenaganya.

Lain lagi cerita saudara perempuannya,
Veronika. Ia harus rela kehilangan bagian kaki
kiri di bawah lutut. Baginya, ini pilihan berat.
Dia mengatakan, yang ia perjuangkan ad-

alah panjang umur agar bisa membantu men-
gurus saudaranya, Dominikus yang sejak kecil
telah kehilangan pendengaran. Apalagi kedu-
anya sebatang kara. Maka ia lebih rela kehi-
langhan sepotong kakinya ketimbang kehi-
langan nyawanya.
Berawal dari Gatal

Dia masih ingat benar, peristiwa itu terja-
di sekitar tahun 1969. Saat itu, di sekitar be-
tis dan mata kaki kiri timbul gatal-gatal. Kare-
na sering digaruk, maka bagian kaki itu men-
jadi luka. Luka kecil dan karena itu kurang
mendapat perhatian. Dalam perjalanan wak-
tu, luka ini semakin parah. Sejenak ia men-
genang masa-masa awal musibah itu datang.
Hidup di sisi Selatan Pulau Lembata, saat itu
dengan sarana transportasi dan peredaran
uang yang minim. Rumah sakit yang tergolong
cukup memadai hanya tersedia di Larantuka
dan Lewoleba. Veronika dan saudaranya yang
saat itu sudah kehilangan pendengaran,

akhirnya berupaya menempuh pengobatan
tradisional. Berbagai ramuan digunakan un-
tuk mengobati luka di kakinya. Dikisahkan-
nya, luka yang sering bernanah itu pernah
berulang kali sembuh oleh pengobatan tradi-
sional dan meninggalkan bekas kehitam-hita-
man di kulit. Lalu beberapa saat kemudian
membengkak dan bernanah lagi. Lama
kelamahan, bengkak dan nanah menjurus ke
permanen. Selain pengobatan tradisional,
sering juga mendapat pengobatan medis di
pos pelayanan kesehatan terdekat di Lama-
lera dan Boto. Kedua pos kesehatan yang
dikelola oleh misionaris Katolik. Juga pelay-
anan kesehatan keliling yang dilakukan oleh
Pastor Paroki Lamalera saat itu P. Arnold Du-
pont, SVD. Namun ceritanya tetap sama.
Sembuh dan sakit lagi. Bahkan tingkat keseri-
usannya semakin bertambah, jika timbul lagi
setelah sembuh.
Pilihan Berat

Tahun 1980. Saat itu musim kemarau pan-
jang. Bagi Veronika, inilah puncak penderitaan
yang dialaminya. Yang ia bayangkan adalah,
Tuhan akan mengakhiri penderitaannya den-
gan kematian. Ia masih ingat masa itu. Yang
ia pikirkan saat itu adalah bagaimana dengan
kehidupan saudaranya, Dominikus, bila dia
tinggal mati?

Veronika menuturkan, dialah tulang pung-
gung pengendali ekonomi di rumahnya. Sau-
daranya, Dominikus, merupakan pekerja
keras dan punya kebun yang menghasilkan.
Namun, kelangsungan dan ketahanan
ekonomi keluarga terlebih pangan, justru ada
dalam kendali perempuan ini. Inilah pandan-
gan umum di kampung itu, bahwa faktor ke-
tahanan pangan terletak pada perempuan.
Hal ini yang menjadi pemikiran serius Veroni-
ka ketika menghadapi masa sulit dengan luka
di kakinya yang semakin parah, bahkan ber-
nanah, dan berbau. Hari demi hari dilalui den-
gan penuh kepasrahan. Baginya, bantuan
maupun saran apa pun yang diberikan oleh
siapa pun demi meringankan beban deritan-
ya, akan ia lakukan sejauh kemampuannya.
Suatu kali, ia dikunjungi seorang anggota
kepolisian yang masih merupakan keluarga
jauh. Anggota polisi itu mengatakan, jalan
yang baik namun berat adalah amputasi. Saat

itu ia bukan membayangkan kehilangan se-
bagian kaki kirinya. Yang ia pikirkan adalah
bagaimana itu bisa dilakukan? Dari mana bi-
aya untuk melakukan amputasi? Dalam hati,
ia terus berdoa kiranya Tuhan memberi jalan.
Ia melanjutkan kisahnya. Di luar dugaan, ia
dikunjungi seorang keluarga dekatnya yang
saat itu bekerja di Misi Lewoleba, yakni An-
dreas Lanangona. Juga seorang saudara
yang lain, seorang mantan biarawati yang
saat itu bekerja sebagai perawat di RS Bukit
Lewoleba, yakni Elisabeth Diaz Lanangona.
Andreas menyarankan untuk menjalani per-
awatan di RS Bukit Lewoleba karena di sana
ada dokter bedah, yakni dr Handoko. Veron-
ika akhirnya dirawat di RS Bukit Lewoleba
untuk menjalani operasi. Kepergiannya diir-
ingi doa oleh warga sekampungnya.

Ia mengenang perjalanan itu. Dari kam-
pungnya ke pantai di Lamalera ia harus
ditandu karena tidak bisa berjalan. Kurang
lebih sehari perjalanan laut dan sampailah ia
di Lewoleba. Di RS. Bukit Lewoleba yang dikel-
ola para Suster Carolus Baromeus itulah, Tu-
han berpihak padanya. Operasi oleh dokter
Handoko saat itu berjalan mulus walau dia
harus menerima transfusi darah. Sejak saat
itulah, hidupnya selalu bersama dua tongkat
penyangga. Kini, ia menjalani hari-hari hidup-
nya dengan riang gembira. Siang hari sau-
daranya Dominikus ke kebun. Veronika men-
gurus rumah dengan ditopang tongkat pen-
yangga, walau kesulitan melewati pematang-
pematang batu antara rumah, dapur, dan
lumbung pangan. Tumbuk padi, titi jagung,
merawat sayur di pekarangan, memasak dan
mencuci. Semuanya ia lakukan dengan riang.
Tak terlihat duka diwajahnya. Veronika men-
gajarkan kepada kita, sepahit apa pun derita
hidup yang kita terima, pada Ketika saya tiba
di rumahnya dari arah lumbung pangan mil-
iknya, terdengar senandung lagu daerah
menyeruak dari balik pintu lumbung pangan.
Dan, ketika saya menyapanya, ia merespon
dengan riang disertai derai tawanya yang
khas. Bagaikan tak ada yang kurang dari di-
rinya. Veronika mengajarkan kepada kita,
sepahit apa pun derita hidup yang kita teri-
ma, pada akhirnya kehidupan masih tetap
layak untuk dijalani. rrrrr floresbangkit.com

Veronika dan kehidupan yang tetap layak dijalani

Veronika Urong Beanor, di depan rumahnya


