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KORNELIS Soi dan Yoseph Bei
pasangan No.1 jika dipilih rakyat Ngada
pada 9 Desember 2015, akan menter-
jemahkan program, visi dan missi dalam
bentuk program nyata. Kornelis
Soi,calon Bupati Ngada periode 2015-
2020 kepada EXPO NTT Jumat 20
November 2015 menegaskan,” Perte-
ma, perekonomian rakyat harus
diperkut. Pasar Inpres Bajawa akan di-
buka kembali. Masyarakat yang pernah
berjualan di Pasar Inpres boleh berjua-
lan di Pasar Inpres. Seluruh pasar di
kecamatan akan ditingkatkan. Pasar
Bou-Bou yang sudah dibuka dengan
nada masyarakat tetapi beroperasi sep-
erti biasa. Ini semua untuk pendeka-
tan pelayanan kepada masyarakat. Pe-
ternakan kita tingkatkan, halnya bidang
pertanian, sawah dan ladang. Akses
bagi masyarakat kita buka seperti jalan

sektor menuju sawah dan ladang yang
selama ini dijangkau masyarakat hanya
dengan berjalan kaki atau memikul ha-
sil pertanian dengan kuda. Saya bukan
janji, tetapi saya sangat bersedia un-
tuk mengabdi bagi masyarakat dan
Ngada tercinta.”

Susana kehidupan masyarakat di
desa, tegas Kornelis Soi, harus ada
perubahan.” Itu sebabnya, saya bersa-
ma Pak Yoseph Bei punya program
yang namanya Pro Emas. Program
Ekonomi Masyrakat Sejahtera. Perde-
sa kita alokasikan Rp 500 juta setahun.
Lima tahun, berarti Rp 2,5 Miliar. Dana
sebesar ini, bisa mendongkrak ekonomi
masyarakat. Ini dalam rangka pember-
dayaan ekonomi masyarakat. Ya kita
terapkan pola pengelolaan dana sama
seperti Dana Anggur Merah. Kita siap-
kan tenaga pendamping di setiap desa.

Pendamping diberi gaji bulanan beru-
pa honor setiap bulan Rp2,5 juta. Na-
manya Pendamping Pro Emas. Dalam
pengelolaan dana senilai Rp 500 juta
itu, kita juga libatkan Ketua RT, RW,
Pamong Desa dan Kepala Desa setem-
pat. Tujuannya supaya sinergi dalam
pengelolaan dana sebesar Rp 500 juta
itu. Nanti ada juga pengendali teknis.
Namnya kita membangun Ngada dari
desa. Desa maju berarti Ngada maju.
Saya dengan Pak Yoseph Bei juga akan
perjuangkan dana Anggur Merah mela-
lui Gubernur agar semua desa di Nga-
da mendapatkan. Dapat dibayangkan
jika dalam setahun di satu desa di Nga-
da mendapatkan dua pos dana yaitu
pro Emas dan Anggur Merah,” tegas
Kornelis Soi yang sudah berpengalaman
bidang legisilasi selama tiga tahun ini.

Untuk memajukan dunia pertanian,

r Rakyat Ngada, Pilih Nomor 1 pada 9 Desember 2015

KONSEP Mengabdi untuk Perubahan Ngada
dan kemajuan masyarakat

r Pasar Inpres Bajawa akan dibuka kembali dan semua pasar
kecamatan ditingkatkan

r Setiap Desa disalurkan dana pro emas Rp 500 juta setiap tahun

r Pendidikan mulai dari tingkat SD-SLTP gratis

r UGDB, menjemput orang sakit sampai di pelosok kampung gratis

r Yuran BPJS bagi orang miskin senilai Rp 25.500 ditanggung
Pemda Ngada

r Menolak Tambang

r Mekar wilayah dan listrik 100 persen periode 2015-2020

Kornelis Soi dan Yosep Bei akan mem-
bentuk unit teknis yaitu Unit Pelaksa-
na Teknis yang khusus mengelolah dan
pengadan pupuk.” Rakyat tidak boleh
mengeluh kelangkaan pupuk, rakyat
tidak boleh mengalami kesulitan bibit
atau benih padi maupun jagung serta
kacang-kacangan. Adalah kewajiban
Pemerintah untuk pengadaan benih
dan pupuk. Untuk menekan biaya per-
tanian khusus bagi petani akan kita beri
subsisi. Kami pastikan akan ciptakan
sistem yang sinergis. Ini program seri-
us.

Halnya bidang kesehatan
Warga Ngada, akan kami wajibkan

menjadi anggota BPJS. Semua warga
Ngada wajib mendapatkan kartu BPJS.

KORNELIS Soi adalah
pejabat yang ‘cool’.” Dia
sangat memahami bidang
tugas baik esekutif mau-
pun legislatif. Selama
menjadi anggota dewan
Pak Kornelis selain sudah
dipercayakan duduk di
sejumlah komisi, tetapi
Pak Kornelis dipercayakan
menjadi Ketua Badan
Legislasi atau Baleg. San-
gat rugi kalau rakyat Nga-
da pada 9 Desember
2015 tidak pilih Paket
Nomor 1 atau Paket Kon-
sep. Itu sebabnya, PDIP menetapkan

Kornelis Soi sosok berpengalaman

Gusti Beribe

Pak Kornelis Soi sebagai
calon Bupati Ngada pe-
riode 2015-2012. Ia sos-
ok yang luar biasa, tidak
pernah cacat selama
menjadi pejabat Nega-
ra, takut akan Tuhan
dan mengedepankan
kebersamaan dalam ke-
majemukan. Saya per-
caya KONSEP mampu
membawa perubahan
Ngada lima tahun kede-
pan.” Pernyataan ini dis-
ampaikan Ketua Fraksi
PDIP DPRD NTT Gusti

Beribe. rrrrr adv

PASTOR Dr. Ber-
tho Bolong, OCD
melansir pernyataan
Uskup Agung Ende
ketika memimpin misa
suci di Gereja Santu
Yoseph Bajawa 25 Ok-
tober 2015. Pada per-
ayaan itu, tegas Ber-
tho Bolong, dalam
kotbahnya meminta
semua umat di Ngada
untuk tidak memilih
paket atau pasangan
yang jarang hadir misa
di gereja.

“Uskup Agung dalam kotbahnya
waktu itu dengan suara lantang bilang,
umat Ngada jangan pilih pasangan ca-
lon bupati yang tidak takut akan akan
Tuhan. Pesan Uskup Agung waktu itu,
pilihlah pasangan calon yang takut akan

Uskup Agung Ende: Pilih pasangan
yang tidak takut akan Tuhan

Tuhan. Ini pesan san-
gat jelas dan umat Nga-
da pasti sudah tahu
calon mana yang
dalam memimpin tidak
mengandal Allah.”

Bertho Bolong ber-
pendapat,” Akan san-
gat rugi, dan akan
merugikan pemban-
gunan masyarakat
Ngada sendiri kalau
pada 9 Desember
2015 pilih calon yang
amoral, yang suka kasi
hamil banyak wanita

dan tidak bertanggungjawab, calon
yang hanya mengedepankan citra.
Saya mau tanya kepada orang Ngada,
apakah mau dipimpin seorang bupati
yang moral bejad. Saya yakin, rakyat
pasti tidak mau.” rrrrr adv

Romo Dr. Bertho Bolong

BIOGRAFI
Nama : Kornelis Soi, SH
Tempat & Tanggal Lahir : Langa, 13 Januari 1965
Alamat : Warikeo, RT/RW.001/001, Desa Rakateda II, Kecamatan Golewa
Agama Katolik
RIWAYAT PENDIDIKAN
1. SDK Bajawa I (Sekarang SDK Tanalodu) Bajawa Tamat Tahun 1979
2. SMPN 2 Bajawa Tamat Tahun 1982
3. SMA Katolik Syuradikara Ende, Tamat Tahun 1985
4. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tamat Tahun 1995
5. Pernah kuliah di Program Magister Manajemen Institut Bisnis Indonesia

(IBiI) Jakarta Tahun 1997-1999, tidak tamat.
PENGALAMAN PEKERJAAN
1. Guru SMA Sembada Jakarta Utara 1986 - 1988
2. Guru SMA dan SMEA Permata Bunda Jakarta Barat Tahun 1992-1994
3. Dosen STIE IBiI Jakarta Tahun 1995-1999
4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores Ende Tahun1999-2000
5. Wartawan Harian Umum Flores Pos dan Penulis Kolom Catatan Hukum

Surat Kabar Mingguan "Dian" Tahun 1999-2000
6. Anggota DPRD Provinsi NTT Periode 2004 - sekarang
PENGALAMAN ORGANISASI:
1. Wakil Ketua OSIS SMA Katolik Syuradikara Ende Tahun 1984-1985
2. Wakil Ketua Yayasan Kasimo Kabupaten Bekasi Tahun 1998-1999
3. Dewan Pastoral Paroki Mangulewa Kevikepan Bajawa Tahun 2002-2004
4. Wakil Ketua Komite SMP Negri 3 Ngedulado, Golewa, Ngada Tahun

2003-2004
5. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi NTT Tahun

2000-sekarang.
6. Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Mahasiswa Ngada di Kupang Tahun

2010 - sekarang. rrrrr

Baca KONSEP..... Hal. 8
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KonSep Ngada
 

"Satu Hati Satu Jiwa, Satu untuk Se-
mua "
K : Komitted dan konsisten,
O : Ora et labora,
N : Normatif,
S : Solider,
E : Efektif dan efisien

PASANGAN Calon Bupati/Wakil Bu-
pati, Kornelis Soi - Yosep Bei (Konsep)
menyasar beberapa elemen serangka-
ian kegiatan kampanye, seperti kelom-
pok Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada
kesempatan itu Kornelis mengatakan
PNS bukan pegawai bupati.

Pertemuan dengan elemen PNS,
Rabu 23 September 2015  di Aula Jon-
Tom itu dimaksud untuk mendengar
langsung masukan dari kelompok
masyarakat tertentu seperti kelompok
pedagang, PNS dan elemen lainnya.

Menurut Kornlis Soi, menghadirkan
elemen PNS tidak bertentangan den-
gan regulasi. Karena sebagai warga
negara PNS memiliki hak politik, kecuali
kalau para abdi negara ini ikut berkam-
panye.

Kegiatan dialog dengan elemen
PNS, kata Kornelis Soi,  berkaitan erat
dengan visi, misi Paket-nya tentang
tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Kami sengaja undang khusus PNS un-
tuk mendengarkan mereka memberi-
kan masukan. Sebab, kadang politisi
suka janji-janji yang akhirnya saat
berkuasa tidak bisa direalisasikan kare-
na tabrak dengan regulasi, meski hal
itu aspirasi masyarakat. Kalau dipaksa-
kan maka resikonya tabrak regulasi dan
kasiannya para aparatur negara. Nah,
kalau sudah tabrak regulasi sering men-

jadi situasi yang sangat dilematis bagi
para PNS," kata Nelis.

Terkait dengan tugas aparatur

negara dalam membantu pemerintah,
PNS tentu sangat mengerti ini, apa-
kah sesuai dengan harapan masyarakat
atau tidak, namun sesuai juga dengan 
tuntutan regulasi. "Karena itu, sejak
awal saya harus tahu. Sehingga apa
yang kami kampanye dapat diimplemen-
tasi selama lima tahun," jelas Nelis.

Terkait dengan tugas-tugas PNS
 memperlancar kerja kepala daerah,
ditegaskan Kornelis, PNS adalah pe-

gawai negara, bukan pegawai bupati.
"Jadi saya harus hati-hati ketika berbic-
ara dengan orang-orang negara, yang
eksistensi mereka bekerja untuk nega-
ra," ujar Nelis berseloro.

Guna memperlancar kerja-kerja ke-
pala daerah dan selaras dengan tugas
negara yang diemban PNS, maka pen-
erimaan PNS itu sudah disesuaikan 
dengan analisis kebutuhan. Perlu SDM
seperti apa di SKPD tertentu. Dan anal-
isis lain sesuai dengan kebutuhan daer-
ah. "Sehingga bupati tidak seenaknya
memindahkan (mutasi) aparatur ke
tempat yang tidak sesuai dengan kap-
asitas, integritas seseorang.

Masukan dari aparatur negara, kata
Kornelis amat penting. Dari visi dan misi
yang sinkron dengan aspirasi rakyat
tidak boleh  bertentangan dengan reg-
ulasi akan menciptakan kinerja daerah
yang efektif. "Kalau sesuai dengan reg-
ulasi, sudah tentu kinerja daerah tidak
terganggu. Jadi tidak bisa main paksa
agar rakyat senang meski bertentan-
gan dengan regulasi, ujung-ujungnya 
jangan sampai supaya bisa dipilih kembali
periode berikutnya. Makanya dipaksan-
akan meski kadang berlawanan dengan
regulasi," jelasnya.

Untuk menunjang kinerja daerah,
kata Kornelis PNS sebagai aparatur dan
pelayan harus diperhatikan. Mereka

Kornelis Soi : 'PNS Bukan Pegawai Bupati'

Kornelis Soi

perlu diberikan  tunjangan kinerja sta-
tis, tunjangan  kinerja dinamis dan tun-
jangan transportasi. Tunjangan kinerja
statis berkaitan dengan kehadiran
aparatur di tempat kerja agar siap me-
layani masyarakat. Tunjangan kinerja 
dinamis berkaitan dengan prestasi
aparatur negara dalam pelayanan ke-
pada publik. Sedangkan tunjangan
transportasi diberikan kepada PNS yang
bertugas di daerah terpencil sehingga
tidak merasa terbuang di sana. Jadi,
mereka mau tugas di sana karena dita-
mbah dengan tunjangan.

Masih terkait dengan transportasi,
kepada pejabat daerah mobil dinas
boleh dibawa pulang. Ini juga cara
meningkatkan kinerja daerah. "Pejabat
itu aset daerah yang keamanan, ken-
yamanan dan kesehatan harus dijaga
agar tetap bekerja dengan baik dalam
melayani masyarakat menjalankan pro-
gram pemerintah. Kalau pejabat sakit-
sakit, kehujanan, kepanasan kemudi-
an naik ojek ke kantor, seperti apa nanti
kinerja daerah dalam melayani," tanya
Kornelis. Selain itu dalam keadaan daru-
rat, para pejabat supaya lebih cepat
atasi masalah dengan penanganan ce-
pat. Sehingga para pejabat lebih ce-
pat bergerak. Yang penting kendaraan
dinas tidak disalahgunakan. Di situ nanti
diatur. rrrrr vigonews.com

OAKET KONSEP, Kornelis Soi-Yosef
Bei atau Paket SOI-BEI berjanji akan
memberikan dana segar kepada setiap
Desa se-Kabupaten Ngada senilai
Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Ru-
piah) jika mereka terpilih sebagai Bu-
pati dan Wakil Bupati Ngada dalam per-
helatan akhbar Pemilukada kali ini. Pa-
ket Soi-Bei tampil sebagai salah satu
kontestan Pilkada Ngada diusung oleh
Koalisi Partai Nasdem, PDIP dan
Demokrat dan secara resmi telah
mendaftar di KPUD Ngada tanggal 28
Juli 2015. Penegasan SOI-BEI ini di-
ungkap dengan lugas kepada seluruh
Wartawan di Kabupaten Ngada Flores
saat gelar Konferensi Pers di Lantai II
Ruang Kerja KPUD Ngada. Ditambah-
kan Paket SOI-BEI siap menluncurkan
Program Pro Emas atau Perekonomian
Masyarakat jika nanti dipercaya
memimpin Kabupaten Ngada lima tahun
berikutnya. Dalam Konferensi Pers ini
Paket SOI-BEI belum membuka sepenuhnya perincian sumber mata

anggaran Rp. 500.000.000 untuk
distribusi seluruh desa jika mereka
terpilih sebagai Pemimpin Ngada.

“Kami akan meluncurkan Pro-
gram Pro Emas atau Perekonomian
Masyarakat jika terpilih sebagai
Pemimpin Ngada dan kami akan men-
gucurkan dana Rp.500.000 juta
untuk setiap Desa se-Kabupaten
Ngada untuk percepatan pemban-
gunan masyarakat dari tingkat ter-
bawah. Pola pembangunan yang
kami gunakan adalah pola peren-
canaan dari bawah, rakyat yang
merencanakan”, ungkap Calon Bu-
pati Paket SOI-BEI, Kornelis Soi di-
hadapan seluruh awak media di
Kabupaten Ngada Flores.

Sementaraitu terkait reko-
mendasi dukungan Partai Politik
yang mengusung Paket SOI-BEI,
menurut Cabup Kornelis Soi,
mereka telah mengantongi SK

Dukungan DPP Pusat maupun Provinsi

sebagai syarat mutlak dan legal yang
tidak bisa diganggu gugat lagi untuk
maju dalam Pemilukada.

Mirip senada ditambahkan Cawabup
Yosef Bei. Keduanya bersepakat ikut
bertarung dalam Pemilukada Ngada
dengan berbagai resiko yang telah
diperhitungkan secara matang. Paket
SOI-BEI juga memastikan sikap mere-
ka terhadap Keputusan MK yang me-
merintahkan Anggota Dewan harus
berhenti dari jabatan jika maju dalam
Pemilukada sudah mereka kaji secara
matang dan Paket SOI-BEI siap men-
gundurkan diri dari Anggota Dewan.

“Sebagai Kader Partai Politik kami
harus menjadi teladan proses pengam-
bilan keputusan. Karenaitu apapun resi-
ko dari sebuah keputusan, semuanya
telah kami pertimbangkan secara ma-
tang dan kami berprinsip untuk bisa
menjadi contoh dalam sebuah pen-
gambilan keputusan”, tutup SOI-BEI.

rrrrr ZONALINENEWS

Paket KONSEP salurkan Rp 500 Juta setiap desa
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SEBAGAI salah satu kandidat dalam
Pilkada Ngada, Paket Konsep selain
memaparkan Visi-Misi juga meminta
dukuangan dari berbagai kalangan sep-
erti tokoh adat, tokoh masyarakat,
tokoh pemuda dan sesepuh pemerin-
tahan di kampung Bajawa. Para tokoh
itu memberi nasihat dan pesan-pesan
kepada pasangan Soi – Bei. Peristiwa
ini dimaknai bahwa Soi – Bei memang
harus bertelut di depan para tokoh dan
tua-tua mendengar pesan bijak.

Sesepuh Ngada, Kornelis Dopo, di-
hadapan masa Paket Konsep menga-
takan, dalam konteks pembangunan di
Kabupaten Ngada, ciri pembangunan
harus dibangun dari sisi ekonomi, infras-
truktur dan moral. Pembangunan Nga-
da ke depan bukan hanya pemban-
gunan lahiriah semata, melainkan ber-
ciri pembangunan moralitas. Memban-
gun Ngada bukan hanya ditempuh
melalui mekanisme proyek, tetapi harus
bertanggungjawab penuh atas pem-
bangunan yang telah dibangun dan
yang hendak dibangun. Oleh karena itu,
harus memilih pemimpin yang berkar-
akter, integritas, bermoral dan bertang-

gungjawab. “Saya bangga sebagai or-
ang Ngada. Melalui Paket Konsep, jika

pada saat nanti terpilh menjadi Bupati
dan wakil Bupati, saya berharap bisa
memimpin Ngada secara tertib dan
bertanggungjawab,” harapnya.

Thomas Djone, menyampaikan,
pemimpin harus menerima kritik dan

saran dari yang lain sebagai sesama yang
meridukan pembangunan yang maju
dan sejahtera. Berharap, jika Paket
Konsep terpilih, tidak diperkenankan
untuk menjadi pemimpin yang otoriter.
Kalau sudah otoriter sudah tentu tidak
mendengar sesame apalagi rakyat kecil.
Maka dalam konteks pilkada ini pilihlah
yang tepat  adalah paket yang berka-
rater baik dalam segi perlaku, wawasan
dan moral.

Geradus Siwe Mole mengatakan,
keadilan dan kebenaran lebih tinggi di
atas segala-galanya. Ia melanjtukan,
bahwa seorang pemimpin yang memi-
pin tanpa hati hasilnya adalah ketidakadi-
lan. Hal yang tidak adil harus dilawan.

Hironimus Dapa Tunga, mengharap-
kan agar tetap menjalankan kampanye
damai, tidak saling kritik di antara pa-
ket. Jika Tuhan dan leluhur merestui
Paket Konsep terpilih jadi Bupati dan
Wakil Bupati Ngada, bangunlah Ngada
tercinta ini dengan hati.

Pasangan Soi - Bei di Kampung Ba-
jawa Siap Dikritik

Kornelis Soi dihadapan masanya,
dengan berani mengatakan bahwa ia
mundur hanya karena realita pemban-
gunan masyarakat Ngada mengalami
kemunduran. Keluhan kaum lemah
khususnya dan birokrasi pada umumn-
ya yang tidak ditempatkan secara te-
pat dan benar. Hal lainnya adalah keke-
liruan pemerintah dalam mengambil

Soi-Bei Minta Restu di Kampung Bajawa

Pasangan Soi-Bei minta restu di kampung Bajawa

kebijakan yang menurutnya, tidak ber-
pihak pada kaum lemah.

Dalam hal ini, dirinya juga sangat
mendukung program pemerintahan
sekarang sejauh program tersebut ber-
pihak pada rakyat, tapi ia yakin dan
selalu berdasar pada realita masih adan-
ya kekeliruan yang melenceng dalam
prioritas pembangunan Kabupaten 
Ngada. Hal konkret yang disoroti ad-
alah kasus tambang di Riung, mekanis-
me pembentukan DOB Riung, kasus
relokasi Pasar Inpres Bajawa ke Bob-
ou, adanya kubu kontra di antara ses-
ama mama lele, penempatan pegawai
yang tidak gunakan prinsip the right
man on the right place, bantuan bea-
siswa yang diberi pengertian kepada
warga secara salah dan masih banyak
hal yang dianggapnya keliru. 

Ia mengandaikan, jika dirinya ber-
sama Yoseph Bei diperkenan Tuhan
dan masyarakat terpilih nanti, keduan-
ya sebagai manusia tetap akui keke-
liruan tapi dirinya siap terbuka untuk
dikritik. Bukan membenci kritik dan ke-
pada pengkritik langsung dimusuhi se-
cara brutal dengan tempatkan orang
tersebut ke daerah yang sangat ter-
pencil. Itu tidak bisa jadi referensi poli-
tik dalam membangun daerah ini.

Dia tidak suka masih ada sorotan-
sorotan dan anggapan ada daerah ter-
tentu yang dianggap tempat sampah
atau buangan para PNS. "Saya tidak
suka masih ada cercaan, bahwa Riung
Barat sebagai daerah sampah para
PNS,” tandasnya. Lanjutnya, "tidak ada
daerah di kabupaten Ngada ini diang-
gap sebagai daerah sampah. Tidak ada
itu. Malah semua daerah harus kita
majukan bukan dianaktirikan," tegasn-
ya.

Senada dengannya, Yoseph Bei
juga menyoroti hal yang sama. Meski
baru menjalankan tugas DPRD Ngada
kurang lebih selama setahun, dirinya tak
sungkan dan tetap siap bertarung di
Pilkada  untuk majukan kabupaten ini
menuju Ngada yang hebat dan
sejahtera. “Saya harap dan meminta
dukungan dari semua pihak. Kami
berkomitmen, jika leluhur merestui dan
Tuhan menghendaki, kalau kami terpi-
lih nanti, kami akan wujudkan harapan
masyarakat dalam visi dan misi dari pro-
gram Emas yang kami cita-citakan un-
tuk membangun Ngada sejahtera
menuju Ngada yang lebih hebat,” pin-
tanya. rrrrr vigonews.com

WAKIL Ketua DPD DI Perjuangan
NTT yang juga kini menjadi calon Bu-
pati Ngada, Kornelis Soi menilai laporan
anggota DPR RI Honing Sani atas dirin-
ya ke Kepolisian Daerah (Polda) Nusa
Tenggara Timur (NTT) salah alamat.
Harusnya laporan itu ditujukan kepada
institusi DPD PDIP NTT.

“Saat itu saya mewakili DPD PDIP
NTT sebagai pelapor ke Bawaslu NTT,
bukan secara pribadi,” kata Kornelis
kepada media ini, Rabu, 18 November
2015.

Menurut Kornelis, laporan ke Ba-
waslu, memang harus disampaikan oleh
institusi partai politik, karena sebagai
peserta pemilu. Data yang disampaikan
juga dari DPD PDIP atas masukan dari
calon anggota DPR yang bersangkutan
yakni Anderas Hugo Parera.

“Setelah ada penyelesaian oleh Ba-
waslu. Kami anggap sudah selesai
masalahnya. Tapi kok tiba-tiba menjadi
panjang,” tegasnya.

Namun, jika masalah itu berlanjut ke
DPP PDIP dan memprosesnya secara
internal dan mengambil keputusan ter-

hadap putusan Bawaslu itu sudah di luar
kewenangan DPD PDIP NTT.

“Kami tidak bisa melwawan kepu-
tusan DPP, makanya surat ke Bawaslu
itu ditandatangani oleh saya sebagai
wakil ketua bidang hukum dan Ham,
serta perundang-undangan bersama
sekretaris Nelson Matara,” katanya.

Dia mengaku siap memberikan ket-
erangan kepada pihak kepolisian, jika
mewakili partai. Karena itu, menurut dia,
sebaiknya gugatan Honing Sani itu di-
tujukan kepada DPD PDI Perjuangan,
bukan pribadi. “Jika ditugaskan untuk
mewakili partai, saya siap memberikan
keterangan kepada aparat penegak
hukum,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Honing
Sanny anggota DPR RI melaporkan
Kornelis Soi ke Ditreskrimum Polda NTT
dengan tuduhan bahwa Kornelis me-
manipulasi surat dan laporan ke Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) sehingga
Honing dipecat dari PDIP. Saat itu,
Honing Sanny didampingi pengacaran-
ya, Petrus Bala Patyona.

rrrrr Nttsatu.com

Kornelis Soi Nilai Laporan Honing
Salah Alamat

KASUS yang kini men-
jerat Ketua DPR Setya
Novanto ternyata menda-
pat perhatian warga NTT
yang merupakan dapil poli-
tisi Partai Golkar itu.

Elkana Goro Leba, se-
orang mahasiswa S-2 asal
NTT, kini membuat sebuah
petisi yang berisi tuntutan
pemecatan Setya Novan-
to dari jabatannya sebagai
wakil rakyat. Petisi yang
dibuat sejak Selasa (17/11/2015) itu
hingga Rabu malam sudah berhasil
menjaring 605 tanda tangan. Kepada
Kompas.com, Rabu (18/11/2015), El-
kana Goro Leba mengatakan, petisi
tersebut dibuatnya karena perilaku
Setya Novanto sebagai wakil rakyat dari
dapil NTT dianggapnya tak pantas.

Setya, menurut Elkana, telah men-
yalahgunakan wewenang dengan men-
catut nama presiden dan wapres dalam
pembicaraan tentang perpanjangan
kontrak dengan PT Freeport. “Saya

sebagai masyarakat NTT
merasa menyesal dan
malu dengan perbuatan
Setya Novanto yang
sudah berulang kali mem-
buat malu," ujar Elkana.

"Sudah hampir 20
tahun jadi (anggota)
Dewan, tapi tidak ada
kontribusi untuk NTT. Dia
hanya kumpul harta dan
hidup mewah saja,” tam-
bah Elkana yang kini

menuntut ilmu di Yogyakarta itu. Menu-
rut Elkana, terdapat dua pelanggaran
berat yang dilakukan Setya Novanto
yakni pidana Pasal 378 KUHP tentang
pencobaan penipuan dan pelanggaran
kode etik.

“Karena itu, saya ajak masyarakat
NTT untuk layangkan mosi tidak per-
caya dan cabut mandat rakyat NTT.
Cabut statusnya sebagai Ketua DPR dan
segera pecat karena telah meresahkan
dan buat gaduh,” kata dia.

rrrrr kompas.com

Seorang Mahasiswa NTT Buat Petisi
Desak Pemecatan Setya Novanto

Setya Novantoa

KETUA sementara Komisi Pem-
berantasan Korupsi, Taufiequrach-
man Ruki, menilai Ketua DPR Setya
Novanto salah jika terbukti meminta
saham dari PT Freeport Indonesia.
Dia mengatakan, setiap pejabat
negara tidak boleh memanfaatkan ja-
batannya untuk meminta sesuatu
kepada pihak lain demi keuntungan
pribadi. "Itu namanya perilaku korup-
tif," kata Ruki di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Kamis 19 Novem-
ber 2015.

Kendati demikian, Ruki mengata-
kan, KPK belum berencana men-
gusut kasus yang kini ramai diperbin-
cangkan publik ini. Menurut dia, per-
lu kajian lebih mendalam mengenai
bagaimana proses pertemuan No-
vanto dengan bos PT Freeport ser-
ta deal apa yang dijanjikan. "Yang
paling tepat menyelidiki adalah ke-
polisian karena bisa masuk dari berb-
agai penjuru, mulai dari IT, tindak pi-
dana umum, dan bisa segala macam,"

KPK Nilai Setya Novanto Berperilaku
Koruptif jika Benar Minta Saham

Taufiequrachman Ruki
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ujar Ruki. "KPK hanya satu penjuru, yaitu tin-
dak pidana korupsi," ucapnya.

Dalam hukum pidana, kata dia, tindak pi-
dana yang dilakukan Novanto belum sempur-
na. Dia membuka kemungkinan KPK mengusut
kasus ini jika sudah menemukan adanya dug-
aan tindak pidana korupsi. "Percuma juga kita
tangani ribut-ribut, diajukan ke pengadilan be-
bas. Kalau KPK masuk, begitu dipegang, saya
tidak mau bebas," ucap dia.

Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya
melaporkan Setya Novanto ke MKD atas dug-
aan meminta saham dari PT Freeport Indone-
sia dengan mencatut nama Presiden Joko Wido-
do dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam lapo-
rannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto
bersama seorang pengusaha menemui bos PT
Freeport sebanyak tiga kali. Pada pertemuan
ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta
saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan
9 persen untuk Wapres demi memuluskan re-
negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Sudirman mengaku mendapat informasi itu
dari pimpinan Freeport. (Baca: "Politisi Kuat" Min-
ta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Pres-
iden dan Wapres) Meski mengakui beberapa
kali bertemu petinggi Freeport, Novanto mem-
bantah tuduhan dirinya mencatut nama Pres-
iden dan Wapres.

MENTERI Pertanian (Mentan) Am-
ran Sulaiman mengumpulkan 47 pelaku
usaha ternak sapi Nusa Tenggara Timur
(NTT). Pertemuan berlangsung di Ho-
tel Aston, Kupang, NTT, Rabu 18 No-
vember 2015 dalam rangka membahas
persiapan operasi kapal angkut khusus

sapi.
Hadir dalam pertemuan ini Guber-

nur NTT Frans Leburaya, dan Kepala
Staf Kodam (Kasdam) IX Udayana, Big-
jen TNI Hadi Kusnan.

Pertemuan dengan para pelaku us-
aha ini, guna mendengar dan menam-

pung aspirasi para pelaku usaha seh-
ingga masalah-masalah di lapangan,
yang selama ini mempersulit pelaku
usaha dapat diuraikan bersama terkait

distribusi sapi dari NTT ke Jabodetabek
dan wilayah lainnya.

Harapannya, dengan distribusi sapi
dengan kapal khusus ternak maka
penyediaan sapi dari NTT untuk kebu-
tuhan nasional dan khususnya DKI
Jakarta berjalan lancar dan cepat den-
gan harga yang murah.

"Pertemuan ini telah menghasilkan
beberapa kesepakatan," kata Amran,

Bahas Kapal Khusus Ternak, Mentan Kumpulkan 47 Pengusaha Sapi

Kapal Ternak

(Lihat videonya di tautan ini: Set-
ya Novanto Bantah Catut Nama Pres-
iden)

Ia mengatakan, Presiden dan
Wapres adalah simbol negara yang
harus dihormati dan dilindungi.

Belakangan, Novanto tak men-
yangkal ada pembicaraan mengenai
bagian saham saat dia dan pengusa-
ha minyak Riza Chalid menemui Pres-
iden Direktur PT Freeport Indonesia
Maroef Sjamsoeddin.

Pada transkrip percakapan yang
diterima Kompas.com dari internal
DPR, Rizalah yang menyatakan ber-
niat memberi 9 persen untuk JK.
(Baca: Setya Novanto: Saham untuk
Negara, Bukan untuk Pak JK)

"Bukan maksudnya dia itu ke
Jusuf Kalla, maksudnya ke negara
itu," kata Novanto saat ditemui di
kediamannya di kawasan Kebayoran
Baru, Jakarta, Rabu (18/11/2015)
malam. Novanto mengatakan, saham
yang dibicarakan berbentuk divesta-
si. Divestasi tersebut akan disalurkan
ke badan usaha milik negara atau
badan usaha milik daerah.

rrrrr kompas.com

SUASANA cukup menegangkan
pasalnya sidang praperadilan yang ber-
langsung selama seminggu itu mema-
suki babak pembacaan putusan. Pan-
tauan EXPO NTT, Kompleks Pengadilan
Negeri Rote Ndao dijaga ketat oleh pi-
hak Kepolisian Resort Rote Ndao dan
satu Platon pasukan Brimob yang di
datangkan dari Kupang untuk melaku-

kan pengamanan.
Sekira pukul 14.00 wita sidang den-

gan agenda tunggal putusan ini dimu-
lai. Pemohon, Leonard Haning bersa-
ma kuasa hukumnya, Yanto M. P. Ekon
besarta Termohon dari pihak Kejaksaan
Negeri Ba'a memasuki ruangan sidang.

Hakim tunggal Praperadilan,Hiras
Sitangga, dalam membacakan putusan
itu mengatakan mengabulkan permo-
honan praperadilan untuk seluruhnya.
Menyatakan bahwa surat perintah pe-
nyidikan Nomor:B-03/P.3.22/Fd.1/07/
2014, tanggal 02 Juli 2014  yang men-
yatakan Pemohon  Leonard Haning,
sebagai Tersangka oleh Termohon ter-
kait dengan dugaan korupsi hibah tanah
milik pemerintah Daerah di dusun Nee,
desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain,
Kabupaten Rote Ndao pada tahun
2011, memperhatikan pasal 2 ayai 1
dan pasal 7  undang- undang Nomor
:31 tahun 1999 tentang pembetan-
tasan tindak pidana korupsi sebagaim-
ana diubah dengan undang- undang
20 tahun 2001 tentang penghapusan

Undang- undang Nomor:1999 pember-
antasan tindak pidana korupsi adalah
tidak sah dan tidak berdasarkan hukum
karena tidak memiliki kekuatan hukum
yang mengikat.

Menyatakan hukum bahwa segala
hasil penyidikan yang dilakukan oleh
Termohon terkait dengan tindak pidana
korupsi hibah tanah milik pemerintah

Daerah di dusun Nee, desa Sanggoen,
Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote
Ndao tahun anggaran 2011 setelah
Pemohon ditetapkan sebagai Tersang-
ka adalah tidak sah dan tidak berdasar
hukum karena segala hasil penyidikan
tersebut dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat.

Menyatakan hukum bahwa pene-
tapan Tersangka atas diri Pemohon
yang dilakukan oleh Termohon adalah
tidak sah dan batal atau dibatalkan demi
hukum. Menyatakan atas segala putu-
san atau penetapan diri Pemohon yang
berkaitan dengan penetapan Terdan-
gka yang ada pada diri Pemohon oleh
Termohon. Membebankan biaya perka-
ra yang timbul kepada negara sebesar
nihil.

Usai membacakan putusan hakim
praperadilan menanyakan kepada
Pemohon dan Termohon terkait putu-
san itu dan keduanya tidak keberatan.
Usai sidang Pemohon Leonar Haning
yang memenagkan Praperadilan itu di-
gendong oleh masa menuju Lobi Pen-

gadilan Negeri Ba'a.
Pemohon, Leonard Haning, kepa-

da wartawan mengatakan, dalam
sidang Praperadilan ini tidak ada yang
menang atau pun kalah akan tetapi
profesional itulah yang mengatakan
sesungguhnya. Ia menagatakan rakyat
masih sayang pada dirinya yang nyata-
nyata tidak bersalah." Rakyat masih

sayang pada pemimpinnya, pemimpin
yang putih pasti disayangi. Dengan
demikian saya ajak para pemimpin say-
angilah rakyat setulus hati dan layanilah
rakyat dengan tulus hati," ungkapnya.

 Ia menghimbau kepada seluruh el-
emen masyarakat Kabupaten Rote
Ndao untuk bersatu membangun Rote
Ndao yang sama- sama dicintai." Tidak
boleh ada sikut menyikut lagi akan teta-
pi mari kita bergandangan membangun
Rote Ndao," harapnya.

Salah satu warga Desa Oebaou Ke-
camatan Rote Barat Daya, Estefanus

Mooy yang hadir dalam ruang persidan-
gan Pengadilan negeri Ba’a mengaku
senang. “saya senang Bupati sudah
tidak menyandang status
Tersangka,kami masyarakat berharap
agar pembangunan tetap berjalan,”
katanya kepada EXPO NTT.

Kejari Ba'a, Agus Lumban Gaol,
mengatakan dirinya tidak bisa menilai

dan membantah putusan hakim melain-
kan pihaknya melapor hasil putusan
kepada Kejaksaan Tinggi NTT dan diter-
uskan ke Kejaksaan Agung RI untuk
meminta petunjuk." Kita hargai putu-
san hakim, tidak etis kalau saya menilai
putusan hakim," cetusnya.

Masa melakukan pawai bersama
Pemohon, Leonard Haning, menuju
rumah jabatan Bupati. Untuk melaku-
kan syukuran atas kemenanga Praper-
adilan dan juga syukuran atas Ulang
Tahun Pemohon Leonard Haning ke 61.
rrrrr ido

Sidang Praperadilan, Bupati Haning tidak tersangka

Rabu 18 November 2015
Kemarin Amran mengecek stok dan

kondisi sapi siap potong di instalasi Pe-
nampungan Hewan Karantina yang

berlokasi di Pelabuhan Tenau, Kupang,
Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa 17
November 2015. Pengecekan ini un-
tuk memastikan kesiapan NTT sebagai
daerah pemasok sapi untuk kebutuhan
nasional dan khususnya untuk Provinsi
DKI Jakarta. Pengangkutan sapi akan
menggunakan kapal ternak khusus
berkapasitas 500 ekor mulai 1 Desem-
ber 2015. rrrrr lintasntt.com

Luapan Kegembiraan Bupati Haning digendong Kadis pariwisata Rote Ndao

Suasana Sidang
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MENYUSUL terjadinya krisis Lis-

trik di Kota Kupang dalam seminggu

terakhir yang membuat warga Kota

Kupang resah karena pemadaman lis-

trik tidak mengenal siang atau pun

malam dengan durasi waktu yang

cukup panjang  mencapai 6 sampai

8 jam, Walikota Kupang, Hermanus

Man meminta Perusahan Listrik Nega-

ra (PLN) cabang Kupang dapat me-

mangkas durasi pemadaman menja-

di singkat atau berkisar 3 jam saja.

Permintaan ini disampaikan Wak-

il Walikota Kupang, Hermanus Man

kepada Manager PLN Areal Kupang,

Maria Goreti, saat dilakukan Jumpa

Pers, diruang Kerjanya, Kamis 19

November 2015. Hermanus menga-

takan, sesuai penjelasan manager ar-

eal Kupang, Maria Goreti kepada di-

rinya, pemadaman yang sering ter-

jadi karena kerusakan pada Travo

milik PLN di Kelurahan Maulafa dan

masalah temperatur ekstrem yang

melanda Kota Kupang dalam bulan

terakhir.

Dari masalah kerusakan travo dan

temperatur meningkat pada mesin

produksi, PLN kehilangan daya sebe-

sar 23 Mega Watt, padahal saat ini

daya yang tersedia dari hasil produk-

si tenaga pembangkit cuma 58 mega

watt, sehingga daya tersisa cuma 35

mega watt dan tidak mencukupi ke-

butuhan pelanggan di Kota Kupang.

"Akibat dari minimnya daya terse-

but, pihak PLN harus melakukan pe-

madaman bergiliran minimal 8 jam

sehari karena minus listrik sebanyak

30 persen lebih. Beruntung kehadi-

ran Manager Area PLN Maria Goreti

diruangan saya hari ini menjelaskan

bahwa pihak PLN telah memperbaiki

salah satu mesin yang rusak, dan

saat ini mesin itu sudah kembali

beroperasi sehingga bisa mem-

produksi tambahan daya listrik sebe-

sar 14 mega watt dan minus listrik

di Kota Kupang hanya tersisa 10 per-

sen," Kata Man.

Dengan tambahan daya sebesar

14 megawatt, Kata Man pemerintah

Kota Kupang telah meminta kepada

pihak PLN agar jam pemadaman yang

biasanya selama 8 jam harus

dikurangi menjadi tiga jam saja,

agar tidak membuat warga Kota se-

makin resah. Menurutnya, hampir

setiap hari warga datang mengadi ke

pemerintah soal pemadaman listrik

dan kepada pihak PLN dirinya mem-

inta agar pemadaman hanya dibata-

si tiga jam saja.

Menanggapi keinginan dari Wakil

walikota Kupang, Hermanus Man,

Manajer Areal PLN Cabang Kupang

Maria Goreti mengaku. Dengan pe-

nambahan 14 megawatt pasca diper-

baikinya salah satu mesin produksi,

dirinya yakin bahwa jam pemadaman

bisa dikurangi sesuai permintaan

wakil Walikota. Maria Juga mengaku

bahwa krisis listrik di Kota Kupang

akan segera berakhir mengingat se-

bentar malam( Kamis malam ini) pi-

hak PLN telah mendatangkan salah

satu mesin pembangkit dari Bangka

Belitung. Mesin itu akan segera dio-

perasikan dalam waktu empat hari

mendatang kalau tidak ada halangan,

dengan beroperasinya mesin terse-

but, maka total ketersediaan daya di

Kota Kupang akan menjadi 85 mega-

watt sehingga pemadaman bergiliran

tidak akan terjadi lagi karena Kota Ku-

pang akan mengalami surplus listrik.

"Mudah-mudahan tidak akan ada

halangan sehingga mesin itu bisa

beroperasi empat hari mendatang

dan pemadaman bergiliran segera

berakhir," Kata Maria.

rrrrr NTTOnlinenow.com

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

Wakil Walikota Minta Durasi Pemadaman Listrik Dipersingkat

Jumpa Pers Wakil Walikota Kupang dengan PLN 19 November 2015
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DAERAH

GENERAL Manager PLN Wilayah
NTT, Richard Safkaur menjamin bahwa
tidak ada pemaksaan kehendak bagi
pelanggan untuk beralih ke listrik pin-
tar. Pelanggan memiliki hak untuk me-
milih sehingga tanpa persetujuan pel-
anggan maka migrasi meteran dari pra-
bayar ke pascabayar tidak bisa dilaku-
kan. “Jadi kita sudah kita tegaskan bah-
wa pelanggan memiliki hak untuk me-
milih jenis meteran. Tidak boleh ada
migrasi tanpa persetujuan palanggan,”
tegas Richard Safkaur saat jumpa pers
di kantornya, Jumat 20 November
2015.

Richard Safkaur menejelaskan ten-
tang migrasi meteran dihadapan Ang-
gota DPR RI, Farry Francis dan Anggo-
ta DPRD NTT, Alex Ena, Viktor Lerik
dan Jefry Un Banunaek yang menda-
tangi kantor PLN wilayah untuk men-
cari tahu persoalan yang dihadapi ter-

kait listrik di NTT yang dikeluhkan
masyarakat.

Dia mengakui bahwa selama ini ban-
yak keluhan yang masuk akibat tidak
ada koordinasi antara petugas yang
melakukan migrasi meteran dengan

pelanggan sehingga pergantian diang-
gal ilegal. Dia yakin bahwa bila
masyarakat sudah memahami secara
benar tentang manfaat listrik pintar
maka dengan sendirinya mereka akan
meminta untuk migrasi.

“Saya sudah perintahkan supaya
migrasi bisa dilakukan jika ada persetu-
juan dari pelanggan. Kita akui bahwa
ada yang tidak koordinasi sehingga
pelanggan marah,” ungkapnya.

Richard Safkaur juga berjanji tidak
ada pemadaman bergilir lagi seperti
yang terjadi hampir satu bulan terakhir.
Tidak adanya pemadaman listrik kare-
na mesin PLTU yang mengalami gang-
guan telah berhasil diperbaiki.

“Saat ini ganguan yang terjadi di
PLTU telah berhasil diperbaiki sehingga
kami janji tidak akan ada pemadaman
lagi. Tadi pagi mesin yang kedua sudah
berhasil diperbaiki sehingga defsit bisa
teratasi” ungkapnya.

Dia menjelaskan, pemadaman yang
terjadi baru-baru ini akibat adanya
gangguan gardu diwilayah Maulafa yang
menyebabkan mesin terganggu dan
terjadi shut down. Akibatnya terjadi
kekruarangan atau defisit pasokan listri
bagi Kota Kupang dan sekitarnya.

“Memang kita masih defisit dua
megawatt dari kebutuhan listrik kita
sebesar 58 megawatt namun kekuran-
gan tersebut kita akan atasi. Kita ber-
harap agar tahun depan ada program
nasional yang akan membatu kita den-
gan mesin dengan kekuatan 60 mega-
watt,” bebernya. rrrrr seputarntt.com

GM PLN NTT : Pelanggan Berhak Memilih Jenis Meteran Listrik

GM PLN NTT bersama Anggota DPRD NTT

PT PLN (Persero) terus mem-
perkuat pasokan listrik ke Kupang dan
sekitarnya yang tersambung melalui
sistem kelistrikan Kupang. Beberapa
pembangkit baru sedang disiapkan un-
tuk menambah pasokan listrik ke Ku-
pang. Dalam Siaran Pers PLN Pusat, PT
PLN (Persero) menjelaskan saat ini PLN
sedang dalam proses perkuatan Listrik
di Kupang dalam rangkaian program
35.000 MW. Marine vessel power plant
60 MW sedang disiapkan dan ditarget-
kan pada bulan April 2016 bisa berop-
erasi untuk memperkuat pasokan lis-
trik dan melayani calon pelanggan baru.

Selain itu pihak swasta juga terlibat
dan berpartisipasi membangun PLTU
Kupang 2 x 15 MW. Satu unit PLTU ini
ditargetkan beroperasi pada Juni 2016
dan satu unit lainnya beroperasi Agus-
tus 2016. Dengan tambahan ini kelis-
trikan Kupang akan semakin kuat.

Perkuatan Sistem Kupang berkaitan
dengan kondisinya saat ini beban pun-
cak pada siang hari sekitar 54 Mega
Watt (MW) dan pada malam hari seki-
tar 59 MW. Dalam kondisi normal be-
ban sebesar itu bias dipenuhi oleh be-
berapa Pusat Listrik Tenaga Diesel
(PLTD) dan Pusat Listrik Tenaga Uap
(PLTU) yang ada di Kupang. Namun
karena beberapa unit PLTD sedang
mengalami pemeliharaan periodik
(overhaul) dan PLTU Bolok sedang

mengalami gangguan maka saat ini kon-
disi di Kupang sedang mengalami defi-
cit daya sehingga dilakukan penguran-
gan beban atau pemadaman bergilir di
sisi pelanggan. Jadwal pemadaman se-
lalu diinformasikan melalui berbagai me-
dia seperti media cetak setempat dan
media elektronik (radio).

“Kami mohon maaf atas ketidakn-
yamanan yang dialami seluruh warga
Kupang. Overhaul yang dilakukan ter-
hadap beberapa unit pembangkit di-
maksudkan menjaga agar kedepan
performa pembangkit tetap terjaga
dengan baik untuk melayani pelang-
gan” ujar General Manager PLN Wilayah
NTT, Richard Safkaur melalu siaran pers
humas PLN wilayah NTT.

Dari sisi suplai PLN berupaya semak-
simal mungkin mempercepat pemeli-
haraan dan perbaikan pembangkit.
Gangguan di PLTU Bolok 2 x 15 MW
yang dipicu oleh gangguan diGardu
Induk (GI) Maulafa sedang dalam ta-
hap perbaikan. Satu unit PLTU sudah
selesai diperbaiki dan kembali beroperasi
sejak Minggu 15 November 2015 pukul
23.00 WITA. Sementara satu unit lagi
saat ini sedang dalam perbaikan dan
menunggu penggantian komponen
yang sedang diambil di daerah lain.
Dalam beberapa hari kedepan PLTU ini
akan mulai beroperasi kembali.

rrrrr NTTOnlinenow.com

PLN Terus Perkuat Kelistrikan Kupang

MARIANA Bu’u, warga kelurahan
Pasir Panjang, Kota Kupang, Nusa
Tenggara Timur (NTT), Jumat, 20 No-
vember 2015 sekitar
pukul 08.30 tewas, set-
elah ditabrak sepeda
motor di Jalan Timor
Raya saat menyebrang
jalan.

Korban disantuni
oleh Jasa Raharja sebe-
sar Rp 25 juta lebih, ak-
ibat kecelakaan terse-
but. “Hanya empat jam,
kami sudah berikan san-
tunan bagi korban kecelakaan,” kata
Kepala cabang Jasa Raharja NTT Yahya
Lami kepada media ini.

Mariana ditarbrak Soleman Dati Moli
saat menyebrang jalan di depan Bri-
mobda NTT. Korban sempat dilarikan
ke rumah sakit, namun nyawa korban
tak tertolong. “Pejalanan kaki yang dit-

abrak sepeda motor,” ujarnya.
Korban yang tinggal di RT01/RW01

kelurahan Pasir Panjang itu menyebran-
gi jalan Timor Raya seki-
tar pukul 05.30 pagi.
Tiba-tiba datang sepe-
da motor yang dikenda-
rai Soleman dan lang-
sung menabrak korban.

Informasi dari warga
sekitar lokasi itu menja-
di langganan kecelakaan
karena terdapat tanja-
kan. Sedikitnya sudah
empat korban tewas

akibat kecelakaan di jalan tersebut.
Jasa Raharja, menurut dia, telah

menyerahkan santunan kepada ahli
waris ibu Mariana yakni anaknya, Ma-
theos Bu’u. “Kami ingin percepat pel-
ayanan santunan bagi korban kecela-
kaan,” katanya.

rrrrr NTTterkini.com

Mariana Tewas Ditabrak Sepeda Motor

SEBANYAK 202 Orang PNS Lingk-
up Pemkab Kupang selama 2 hari mulai
tanggal 20-21 November 2015
mengikuti Pelatihan Peningkatan Ke-
mampuan Teknis Aparat Perencana
yang digelar oleh Pemkab Kupang mela-
lui Bappeda Kab. Kupang. Kegiatan yang
dilaksanakan di Aula Hotel Romytha ini
dibuka secara resmi oleh Sekda Kabu-
paten Kupang Drs. Hendrik Paut, M.Pd.

Dalam sambutannya mengatakan
bahwa kulitas sebuah program yang baik
dimulai dari perencanaan yang matang
dan terarah baru masuk kepada tata-
ran pelaksanaan yang baik. Diungkap-
kannya bahwa ketika penyusunan Per-
encanaan baik, maka 50 % keberhasi-
lan program sudah ada, tinggal ditam-
bah dengan pelaksanaannya yang be-

nar dan sesuai aturan maka keberhasi-
lannya menmcapai 95 % dan menjadi
sempurna ditambah dengan penga-
wasan dan pertanggungjawaban. Ke-
pada semua peserta yang hadir yang
didalamnya terdiri dari Sekretaris Dinas-
Badan, Sekcam, hingga pejabat Per-
encanaa Sekda Paut harapkan agar
dapat mengsinkronkan antara peren-
canaan program dan pelaksanaannya
sehingga sebuah program memiliki daya
ungkit dalam memajukan masyarakat di
Kabupaten Kupang.

 “Anda semua adalah ujung tombak
program, sehingga perlu menindaklan-
juti semua program yang ada secara
baik sehingga berdampak pada kema-
juan masyarakat dalam pelaksanaan
yang benar seusia dengan juknis-
junklak dan dasar perencanaannya,”
ungkap Sekda Kabupaten Kupang
tersebut. Kepada semua pihak yang
mengikuti kegiatan ini dirinya menga-
jak agar memanfaatkan momentum

pelatihan ini sebagai kesempatan un-
tuk belajar dan meningkatkan pema-
haman dan pengetahuan kita dalam
menjalankan tugas dan fungsi kita se-
bagai aparatur Negara. “Sebagai apara-
tur mari kita laksanakan tugas kita se-
suai dengan mekanisme dan aturan
yang berlaku, konsisten sehingga hasil
yang dicapai sesuai dengan yang
diharapkan,”pesan Paut.

Sementara itu Kepala Bappeda
Kabupaten Kupang Marthen Rahak-
bauw dalam laporannya mengatakan
keberhasilan pencapaian sebuah pro-
gram tidak terlepas dari kekuatan SKPD
mempersiapkan perencanaan. Dikata-
kannya bahwa sebuah program yang
tidak disertai dengan perencanaan yang
benar sulita untuk berjalan dengan

baik, sehingga mekanisme pelaksanaan
program kegiatan di SKPD harus
mengikuti alur yang benar diserta den-
gan tahapan yang benar pula.

Nitha Nautani salah satu peserta
kegiatan mengatakan bahwa kegiatan
yang dilaksanakan Bappeda ini sangat
bermanfaat dan memberikan pemaha-
man bagi setiap peserta yang datang.
Dirinya mengharapkan untuk kedepan-
nya kegiatan seperti ini dapat terus di-
laksanakan dengan jumlah waktu yang
lebih panjang. Sementara itu kasubag
perencanaan dan pelaporan Kecama-
tan Amfoang Barat Laut Hesron
Tamelab mengatakan bahwa lewat
kegiatan ini memberikan penyegaran
baru dan pemahaman baru bagi apara-
tur yang ada di DEsa dan Kecamatan
sehingga dapat melaksanakan pembua-
tan program dan perencanaan yang
lebih baik, berkualitas dan mengako-
modir kepentingan masyarakat bany-
ak. rrrrr humas kab kupang

200 PNS di Kabupaten Kupang ikut pelatihan
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HARUS diakui bahwa ada riak-riak kecil
yang menolak keberadaan AMP.PT. Agogo
Golden Group di Kelurahan Ndorurea  oleh
masyarakat kelurahan ini  dan masyarakat
Dusun Ngajo Desa  Ndetuzea di Kecamatan
Nangapanda. Tetapi setelah perusahaan
yang sudah berusia tujuh tahun lebih berop-
erasi di daerah itu memenuhi apa yang men-
jadi harapan dari masyarakat akhirnya mere-
ka menyatakan bahwa sudah tidak ada
masalah lagi dan menyatakan dukungan ter-
hadap perusahaan yang memproduksi ga-
lian C tersebut.

Bukti dukungan tertuang dalam Surat
Pernyataan dukungan yang ditandatangi 443
orang. Untuk membuktikan apakah benar
masyarakat benar-benar mendukung ke-
beradaan AMP PT. Agogo Golden Group  di
wilayah Kelurahan Ndorurea dan Dusun
Ngajo Desa Ndetuzea, EXPO NTT bersama
sejumlah kuli tinta dari media masa dan me-
dia elektronik pada hari Minggu tanggal 15
Nopember 2015 mendatangi lokasi AMP PT.
Agogo Golden Group.

Ali Hasan Resi – Tokoh Masyarakat
Lingkungan III Kelurahan Ndorurea ketika
dikonfirmasi EXPO NTT di kediamannya di
kelurahan tersebut pada hari itu mengata-
kan sejak awal kehadiran AMP PT Agogo
Golden Group di wilayah kelurahan ini,
masyarakat disini tidak pernah menolak. Teta-
pi karena  janji dari pemilik perusahaan ini
belum bisa dipenuhi seperti pengaspalan
jalan sehingga kami masyarakat di lingkun-
gan III, dengan terpaksa memalangi jalan.

Dengan memalangi jalan maka kegia-
tan dari perusahaan ini tidak berjalan dan
hal ini memang sangat merugikan bagi pe-
rusahaan tersebut. Tetapi kami masyarakat
disini juga sangat dirugikan oleh perusa-
haan ini lantaran debu akibat dari mobilisa-
si kendaraan besar yang mengangkut bah-

an baku dari lokasi AMP. Tetapi sekarang ini
tidak lagi, sebab perusahaan ini sudah me-
menuhi janjinya yakni telah meng-hotmix
jalan sepanjang 800 meter lebih dan kami
masyarakat di kelurahan ini menyampaikan
ucapan terima kasih yang berlimpah, kata Ali
Hasan Resi.

Kedepannya lanjut Ali Hasan Resi yang
pada saat itu  didampingi oleh tiga orang
masyarakat lingkungan III Kelurahan Ndoru-
rea itu, jika ada permintaan dari masyarakat
menjadi perhatian dari perusahaan ini. Artin-
ya, permintaan untuk kepentingan
masyarakat secara umum dan bukan untuk
kepentingan orang perorang. Sebab selama
ini ada banyak yang “menjual” masyarakat
untuk kepentingan diri sendiri dan ini yang
tidak kami harapkan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Mahmud-
Ketua Lingkungan III Kelurahan Ndorurea.
Menurut Mahmud, masyarakat di Kelurahan
Ndorurea memang sangat mendukung ke-
beradaan AMP PT Agogo Golden Group di
wilayah tersebut selama ini. Namun karena
janji belum ditepati sehingga masyarakat

bersikap untuk memalangi jalan, tetapi set-
elah dipenuhi janjinya, masyarakat setem-
pat menyampaikan proficiat  kepada peru-
sahaan tersebut dan tidak ada hambatan
lagi bagi perusahaan ini untuk beroperasi
disini. Jika ada yang mengatakan bahwa
debu dan lain sebagainya, sebenarnya  itu

bukan menjadi hal yang sangat pokok yang
dipersoalkan. Karena debu dari AMP, tidak
pernah dialami, tetapi kalau debu akibat lalu-
lalang  kendaraan yang mengangkut bahan
baku dari lokasi AMP, itu yang dirasakan oleh
masyarakat yang tinggal dipinggir kiri dan
kanan jalan yang belum di aspal, tambah
Mahmud. Sekarang ini tidak jadi masalah lagi
dan semuanya berjalan aman dan lancar,
kata salah seorang haji yang lainnya.

Sementara haji Pua Boda – Tokoh
masyarakat Dusun Ngajo melalui Muhamad
Djafar yang lokasi dusun ini sekitar 600 meter
dari lokasi AMP menyatakan bahwa sekitar
80 -90 porsen masyarakat Dusun Ngajo Desa
Ndetuzea itu sangat mendukung keberadaan
AMP tersebut. Apalagi sekarang ini berkat
bantuan dari perusahaan ini, air minum bagi

masyarakat dusun tersebut dalam waktu
dekat ini sudah bisa dinikmati.

Berdasarkan informasi yang diperoleh
EXPO NTT dilokasi menyebutkan bahwa pi-
hak PT. Agogo Golden Group telah me-
masang jaringan perpipaan menuju dusun
Ngajo. Ada sekitar 10 titik, dan sekarang ini

tinggal koordinasi dengan pihak PDAM set-
empat supaya air minum bagi masyarakat
dusun Ngajo dan dusun tetanggas bisa diai-
ri. Mungkin belum teralu banyak yang dibuat
oleh perusahaan ini bagi masyarakat disa-
na. Tetapi sebelum jalan sepanjang 800
meter di hotmix, ada pemasangan pipa air
minum bantuan perusahaan ini untuk beber-
apa rumah di kelurahan itu.

Sekarang sambungan perpipaan ratusan
meter menuju dusun Ngajo. Mudah-mudah-
an kedepan perusahaan ini dapat memban-
tu bukan untuk kepentingan perorangan
tetapi untuk kepentingan masyarakat ban-
yak pada kegiatan yang lain. Karena
masyarakat sudah pasti mendukung ke-
beradaan AMP PT Agogo Golden Group sam-
pai kapanpun. rrrrr rik

AMP PT.Agogo Ali Hasan Resi   Jalan yang di hotmix

Masyarakat Ndorurea dan Ngajo dukung keberadaan AMP Agogo Golden Group

USAHA pihak PLN Area Flores Bagi-
an Barat supaya konsumen listrik di
wilayah Kabupaten Ende meng-
gunakan sistim parabayar terus dilaku-
kan. Dengan mewajibkan konsumen
untuk mendapatkan nomor register
sebelum melakukan pembayaran rek-
ening listrik di loket-loket yang sudah
disiapkan dan tersebar di seluruh pen-
juru Kota Ende.

Namun hal ini tidak disadari oleh pi-
hak PLN karena jika mekanisme itu
tetap dilakukan maka setiap bulan
mereka harus menambah biaya tam-
bahan yakni ongkos tranportasi dari
rumah ke kantor PLN dan setelah itu
baru mendatangi loket-loket pembaya-
ran.

Karena itu, konsumen listrik yang
selama ini tetap menggunakan sistim
pasca bayar, melakukan protes. Protes
tidak saja disampaikan kepada pihak
PLN, tetapi langsung mendatangi Kan-
tor DPRD Kabupaten Ende pada hari
Senin tanggal 16 Nopember 2015. Atas
kedatangan konsumen ke kantor DPRD

Ende hari itu, maka ada 7 Anggota DPRD

Ende dari Komisi 2 mendatangi kantor
PLN yang berlokasi di Jalan El Tari Ende.

Leksi So, salah seorang anggota
DPRD Ende dari Komisi 2 setelah kembali
dari pertemuan dengan para pembe-
sar di Kantor PLN mengatakan bahwa
bagi konseumen yang selama ini meng-
gunakan sistim pasca bayar, itu tetap
dilakukan dan  Pihak PLN sepakat. “Jadi,

yang pasca bayar tetap dan tidak per-
lu menggunakan
sistim prabayar,”
ujar Leksi So yang
nama lengkapnya
Alexander Sidi itu.
Pernyataan Alex-
ander Sidi ini juga
dibenarkan oleh
salah seorang Ang-
gota DPRD Ende
dari Komisi 2 yang
lain yakni Haji Pua
Ndale. Ketika dikon-
firmasi EXPO NTT
di kantor DPRD
Ende pada hari Se-

lasa tanggal 17 Nopember 2015 mene-
gaskan bahwa sudah mmenjadi kesepa-
katan antara PLN dengan DPRD Ende
untuk masyarakat yang menggunakan
sistim pasca bayar tetap menggunakan
sistim itu.

“PLN jangan coba-coba mewajibkan
konsumen pasca bayar dengan sistim
prabayar dan yang menggunakan sis-

Terjadi penambahan biaya tranportasi konsumen listrik di Ende protes

Haji Pua Ndale Leksi So, S.Sos

tim pasca bayar tidak perlu lagi menda-
tangi kantor PLN untuk mendapatkan
nomor register. Karena itu akan me-
nambah beban biaya berupa biaya
transportasi bagi konsumen,”ujar Haji
Pua Ndale. Dalam pertemuan tersebut,
kata Haji Pua Ndale, yang namanya man-
ager tidak berada di tempat. Kata mere-
ka, manager PLN masih berada di luar
kota. Pernyataan yang sama seperti
pertemuan pihak PLN dengan
masyarakat konsimen di ruang transit
DPRD Ende. Di tempat itu, manager
PLN juga tidak ikut hadir.

Meskipun begitu, tegas Haji Pua
Ndale, sudah merupakan kewajiban
bagi PLN untuk mentaati apa yang men-
jadi kesepakatan, baik pada pertemuan
di ruang transit DPRD Ende maupun
pertemuan di Kantor PLN Ende. “Lem-
baga DPRD Ende minta kepada pihak
PLN  untuk menindaklanjuti hasil per-
temuan baik ruang transit maupun
sekarang ini dalam pertemuan lanjutan
dengan manajer PLN Area Flores Bagi-
an Barat,”tandasnya. rrrrr rik

PEMADAMAN listrik secara bergilir
bukan hal yang baru terjadi di Kota
Ende, ibukota Kabupaten Ende. Se-
belumnya, pada masa kepemimpinan
Manajer yang sebelumnya menyatakan
sudah tidak ada lagi pemadaman se-
cera bergilir, tetapi sekarang ini, pemad-
aman secara bergilir masih terus ber-
jalan dan tidak tahu sampai kapan be-
rakhir.

Mungkin masih bisa dipahami kare-
na kondisi mesin yang tidak sehat dan
belum optimal memanfaatkan sumber
listrik dari Pusat Listrik Tenga Uap
(PLTU) Ropa. Namun disisi lain
meskipun daya belum mencukupi, teta-
pi para konsumen diwajibkan untuk
memasang  daya, bukan 450 kwh, bu-

kan 900 kwh, tetapi dipaksakan harus
1.350 kwh.

Ini menjadi pertanyaan, apa maksud
dibalik semua ini. Dan ini terus saja men-
jadi pertanyaan. Tetapi yang menarik
sekarang ini seperti diutarakan ibu Mar-
iati- salah seorang konsumen kepada
EXPO NTT pada hari Senin tanggal 16
Nopember 2015 adalah listrik mati tiba-
tiba. Ini adalah fakta, setelah ada pe-
madaman secara bergilir, ada lagi listrik
mati secara tiba-tiba.

Ketika kasus ini dipertanyakan ke-
pada salah seorang petugas di Kantor
PLN Flores Bagian Barat yang berlokasi
di Jalan El Tari Ende, pekan kemarin,
terkait dengan lsitrik mati tiba-tiba,
petugas PLN tersebut memberikan

jawaban yang sangat tidak masuk akal.
Alasan petugas ini, listrik mati tiba-tiba
karena cuaca berupa angin dan hu-
jan.

Menurut ibu Mariati, ketika diser-
ang dengan pertanyaan, jika anda
memberikan jawaban seperti itu,
sekarang keadaan cuaca aman-aman
saja, tidak ada angin dan tidak ada
hujan. Petugas ini bingung untuk
menjawabnya dan alasan yang baru
yang disampaikan adalah karena mesin-
nya ngadat.

Pertanyaan ikutan, jika listrik mati
tiba-tiba akibatnya barang elektronik
milik konsumen rusak, apakah pihak PLN
yang bertanggung jawab, atau yang
bertanggung jawab adalah pemiliknya.

Sementara disisi lain, ketika konsumen
terlambat membayar tagihan listrik,
dikenakan denda, meteran dicabut dan
diganti dengan sistim prabayar. Petu-
gas PLN tersebut hanya bisa diam, diam
karena masih berpikir alasan apa lagi
yang bisa disampaikan.

Fakta ini bukan baru pertama kali
terjadi dan hanya dialami oleh ibu Mar-
iati saja, tetapi sudah sekian konsumen
mengalami dan merasakan. Namun pi-
hak PLN sendiri sampai dengan saat ini
belum dapat memberikan jawaban
pasti, listrik tidak lagi akan mati tiba-
tiba, baik pada siang hari  atau pada
malam hari. EXPO NTT juga sudah
sering kali dikecewakan gara –gara lis-
trik mati tiba-tiba. rrrrr rik

n Terkait listrik padam tiba-tiba

Manajemen PLN Flores Bagian Barat akal-akalan memberikan jawaban
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Khusus untuk orang miskin atau tidak
mampu akan diberikan Kartu BPJS dan
yuran bulanan senilai Rp 25.500 ditang-
gung Pemerintah Ngada. Ini serius dan
janji saya dan Pak Yoseph Bei. Tolong
dicatat baik-baik.

Semua warga Ngada akan kami beri
Kartu Ngada Sehat (KNS). Termasuk
warga miskin yang jadi anggota BPJS
dan yuran BPJS-nya ditanggung Pem-
da Ngada. Dalam rangka melayani
masyarakat yang sakit dari kota sampai
desa dan perkampungan, kami luncur-
kan program Unit Gawat Darurat Ber-
jalan atau UGDB. Nanti setiap kecama-
tan diadakan satu mobil unit UDGB.
UGDB ini selalu siap 24 jam. Dalam mo-
bil UGDB ada tenaga medis dan perala-
tan pertolongan perma bagi penderita
darurat. Rakyat tidak dikenai beban bi-
aya. Seluruh biaya ditanggung pemer-
intah. Program ini, wajib diterapkan
sejak awal pemerintahan Ngada ketika
kami pimpin.

Rakyat yang sakit di pelosok
manapun di Ngada pasti dijemput.
Akan diberi nomor telepon melalui ke-
pala desa, ketua RT atau RW agar
mudah dihubungi. Bagi warga Ngada
yang sakit dan meninggal dunia, kami
akan beri santunan yang uang duka
wafat senilai Rp 2,5 juta. Bagi tenaga
honor bidang kesehatan diberi sesuai
Upah Minimum Propinsi (UMP) senilai Rp

1.250.000 setiap bulan.

Bidang Pendidikan
Di bidang pendidikan, semua anak

usia sekolah wajib ke sekolah mulai dari
tingkat SD-SLTP tanpa dipungut biaya
atau gratis. Sebab, mulai 2016, pen-
didikan gratis untuk tingkat SLTA men-
jadi tanggungjawab Gubernur atau
prponsi. Siswa yang berprestasi diberi
bea siswa. Pemda Ngada akan hanya
menyiapkan biaya pendidikan sampai
selesai atau tamat. Yang akan kami ter-
apkan ialah sistem pendidikan nasional
dan tidak ada politisasi bidang pendidi-
kan. Siswa yang mendapat program
bea siswa akan kita beri Kartu Ngada
Pintar (KNP).

Kami juga punya perhatian serius
bagi penyandang cacat, anak yaitu pi-
atu dan anak derita lain. Kepada anak-
anak miskin dan cacaat permanen akan
diberi Kartu Ngada Tanggap atau KNT.
Kita siapkan puluhan ribu KNT bagi se-
luruh masyarakat Ngada sampai ke
pelosok.

Tolak tambang
Tolak tambang menjadi hal penting

yang mendapat perhatian saya dan Pak
Yoseph Bei. Jika ada ijin yang sudah
dikeluarkan sebelumnya, dalam rangka
ekploitasi maupun ekspolorasi tambang,
akan kami bekukan. Tidak ada kompromi

bagi investor yang punya niat usaha
tambang di Ngada. Paket KONSEP TO-
LAK TAMBANG.

Pemekaran Wilayah
Pemekaran wilayah menjadi hal

penting, dalam rangka pendekatan
pelayanan kepada masyarakat. Mulai
2016, kami akan memekarkan wilayah
kecamatan dan desa. Kami sudah pun-
ya data, kecamatan dan desa yang
akan dimekarkan pada 2016 menda-
tang.

Listrik 100 Persen
Selama lima tahun kepemimpinan

kami, tekad utama yaitu listrik 100 per-
sen. Semua masyarakat Ngada harus
menikmati penerangan listrik. Kami se-
suaikan dengan program kelistrikan
nasional. Kita akan ajukan konsep dan
program kepada Pemerintah Pusat su-
paya seluruh Ngada wajib mendapat
penerangan listrik. Ini tekad kami, seh-
ingga listrik 100 persen bisa terwujud
pada 2020.

Penataan PNS
Program penataan Pegawai Negeri

Sipil (PNS) disesuaikan dengan UU ASN
atau Aparatus Sipil Negara. Penempa-
tan PNS di lingkungan Sekretariat Daer-
ah Kabupaten Ngada akan diterapkan
sesuai bidang keahlian, urutan

kepangkatan, integritas dan kinerja.Ya
Konsep akan beri tunjangan dinamis,
bagi PNS yang memenuhi kriteria
khususnya PNS yang berprestasi di-
bidang tugasnya. Satu hal yang men-
jadi prioritas yaitu, PNS yang berdinas
di daerah terpencil akan diberi tunjan-
gan transportasi. Besarnya tunjangan
akan dibahas awal 2016 disesuaikan
dengan jarak dan kesulitan wilayah.

Kami mau sampaikan kepada selu-
ruh rakyat Ngada bahwa sistem
kepemimpinan kami yaitu demokrasi.
Jangan memusuhi orang yang beda
pendapat. Ini prinsip kami.

Berantas Korupsi
Komitmen saya dan Pak Yoseph Bei

yaitu memberantas korupsi.Ngada
harus bebas Korupsi, Kolusi dan Nepo-
tisme atau KKN. Selama ada ada bany-
ak kasus korupsi yang belum dijangkau
aparat penegak hukum. Kami punya
data sangat lengkap terkait besarnya
kerugian Negara di daerah Ngada.

Tekad kami yaitu memajukan Nga-
da, mensejahterakan masyarakat Nga-
da. Kami tidak apa-apa. Tidak punya
banyak uang di rekening. Tidak punya
rumah atau mobil mewah. Tetapi kami
punya nurani, punya empati yaitu mau
bersama-sama rakyat memajukan Nga-
da dalam segala bidang termasuk mem-
bangun infrastruktur dasar. rrrrr adv

KONSEP ..... dari Hal. 2

MEMANG Sungguh sangat
menyedihkan. Jika Bupati Ende, Ir.
Marselinus Y.W.Petu tidak secepatnya
mencabut kembali Surat Keputusan
(SK) Nomor: Kep.086.829/3810/X/PK/
2015 tentang Penunjukan Pegawai
Negeri Sipil atas nama Hermenigildus
Rangga, S.Pd sebagai Pelaksana Tugas
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 1 Ende tertanggal 23 Oktober
2015 maka semakin tidak nyaman keg-
iatan belajar mengajar di sekolah terse-
but.

Terkait dengan penunjukan Her-
menigildus Rangga sebagai Plt. Sekolah
SMK Negeri 1 Ende ini, sudah dua kali
EXPO NTT mencoba untuk bertemu
Kepala Dinas PPO Kabupaten Ende,
Piet No, SH namun belum berhasil dite-
mui. Karena pihak sekolah melalui Ke-
pala Dinas PPO Kabupaten Ende sudah
melakukan usulan untuk menggantikan
Aloysius Satu yang sekrang sudah pen-
sion.

Usaha EXPO NTT untuk mengkon-
firmasi Sekda Ende. Agustinus Gadja
Ngasu juga belum berhasil. Karena kese-
hatan terganggu, setelah menunggu
lebih dari setengah jam di ruang tung-
gu Sekda Ende, EXPO NTT pada hari
Selasa tanggal 17 Nopember 2015,
akhirnya pulang. Demi menyelamatkan
keadaan di sekolah ini, melalui SMS,
EXPO NTT meminta bantuan Ketua
DPRD Ende, Herman Yoseph Wadhi,
ST dan Wakil Ketua DPRD Ende, Fran-
siskus Taso, S.Sos namun belum ada
perubahan.

Sebab berdasarkan sejumlah sum-
ber di SMK negeri 1 Ende yang tidak
mau ditulis namanya mengatakan bah-
wa pada dasarnya mereka bukannya
tidak mau menerima Hermenigildus
Rangga sebaagai Plt.Sekolah tersebut.
Tetapi penunjukan beliau sebagai Plt
di sekolah ini sangat bertentangan den-
gan Permendikbud Nomor 13 tahun
2007 dan Permendikbud Nomor 28

tahun 2010.
Selain itu, berdasarkan Undang-Un-

dang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
berhak menjadi Plt sekolah ini adalah
Kepala sekolah definitif dari sekolah lain
dan untuk Plh-nya adalah Wakil Kepala
Sekolah dari sekolah tersebut. Tetapi
anehnya, yang ditunjuk sesuai dengan
SK Bupati Ende itu, tidak sesuai dan
sangat bertentangan dengan peratu-
ran perundang-undangan yang sudah
diuraikan diatas.

Apalagi, PNS yang ditunjuk sebagai
Plt sekolah ini adalah PNS yang indisi-
pliner. “Tulis saja, tidak perlu takut kare-
na faktanya memang begitu,”ujar
sejumlah nara sumber yang belum wak-
tunya untuk disebutkan namanya.
Mengapa dilukiskan demikian kata
mereka, awalnya oknum guru ini dimu-
tasi dari SMK Mautenda ke SMK Negeri
1 Ende. Setelah itu dimutasi lagi dari
SMK Negeri 1 Ende ke SMK Pelayaran.
Dari SMK Pelayaran dimutasi lagi ke SMK

n Gara-gara penunjukan Plt. Kepsek tidak jelas

Semakin tidak nyaman kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Ende
Negeri 4 Kotabaru dan terakhir kembali
ke SMK Negeri 1 Ende.

Menurut mereka, dampak lain dari
kepseknya bukan kepsek definitive
maka 17 miliar uang yang seharusnmya
sudah menjadi milik sekolah ini akhirn-
ya tidak jelas. Uang  yang bersumber
dari Direktorat pembinaan SMK sebe-
sar 5 miliar dan uang 12 miliar dari  dana
blok gran (pemerintah Australia) MoU-
nya belum bisa ditandatangan dalam
tahun ini karena kepseknya bukan
kepsek definif.

“Seorang PNS yang diangkat men-
jadi kepsek harus yang sudah memiliki
SIM sebagai kepsek dan bukan asal di-
angkat, ”tegas mereka. Untuk itu seg-
era dicabut SK Penunjukan Hermenig-
ildus Rangga sebagai Plt Kepsek SMK
Negeri 1 Ende. Sebelum  sekolah dalam
hal ini siswa-siswi, para guru, para pe-
gawai, orang tua murid,  BP3 sekolah
ini dan alumni bersikap untuk menyela-
matan KBM disekolah ini. rrrrr rik

SIAPA tak miris mendengar aksi
kejahatan seksual terhadap anak? Up-
aya untuk menekan kejahatan itu di-
lakukan Pemkab Rote Ndao dengan
membentuk gugus tugas perlindungan
anak dan sosialisasi Gerakan Nasional
Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak
(GN-AKSA).

“Semua elemen harus memerangi
kejahatan seksual terhadap anak mela-
lui aksi Nasional dengan gerakan yang
masif dan intensif dari bawah,” kata
Wakil Bupati Rote Ndao, Jonas C. Lun
di aula kantor Bappeda Rote Ndao, 19
November 2015.

Gugus tugas itu, kata Lun, meru-
pakan transformasi dari kebijakan yang
dituangkan dalam kehidupan sehari-
hari. Jaminannya adalah terpenuhinya
hak dan perlindungan anak. Pemkab
Rote Ndao sepenuhnya mendukung
gugus tugas GN-AKSA melalui Keputu-
san Bupati Rote Ndao Nomor 289/KEP/
HK/2015.

“Dari 22 kabupaten/kota di Nusa

Tenggara Timur, Kabupaten
Rote Ndao yang pertama
membentuk gugus tugas,”
kata Lun.

Lun mengarapkan terben-
tuknya gugus tugas dapat
mencegah kejahatan seksual
terhadap anak. Setiap orang
dewasa, dikatakan Lun, wa-
jib melindungi anak dari aksi
kekerasan.

“Mari tingkatan kepedulian
terhadap anak. Stop kek-
erasan pada anak!” tandasn-
ya.

Plt BPPKB, Daud Daniel
Bessie menambahkan, gera-
kan tersebut dimulai dari
lingkungan keluarga, sekolah
dan masyarakat. Dia berharap,
seluruh peserta dapat mema-
hami tugas dan tanggung-
jawab dalam pemenuhan hak
anak.

Kegiatan pengukuhan dan

sosialisasi tersebut, dihadiri pengurus
Gugus Tugas GN-AKSA, tokoh
masyarakat, tokoh adat, kepala
sekolah, para siswa, kepala desa/lurah,
tokoh agama, polisi dan insan pers.

“Semua harus mendukung, agar
dapat tercipta kesamaan persepsi akan
pentingnya perlindungan anak dalam
pencegahan dan pemberantasan ke-
jahatan seksual terhadap anak-anak
kita,” tegas Daud.

Data dari Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) menyebutkan, tahun
2011-2013 terdapat 7.065 kasus kek-
erasan anak. 2.131 kasus di antaranya
(30,1%) adalah kekerasan seksual.
Berdasarkan pengaduan dan peman-
tauan KPAI hingga pertengahan April
2014 terdapat 459 kasus kekerasan
seksual terhadap anak.

GN-AKSA diinisiasi oleh pemerintah-
an SBY melalui Instruksi Presiden (In-
pres) Nomor 5 tahun 2014 tentang
Gerakan Nasional Anti Kejahatan Sek-
sual terhadap Anak (GN-AKSA). rrrrr ido

Kejahatan Seksual terhadap Anak Meningkat di Rote Ndao

wakil Bupati Buka Kegiatan GN-AKSA
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DRS. LEONARD HANING,MM

PENJABAT KEPALA DESA

JULIUS TH LATUMANASE

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

DESA MUKEKUKU KEC. ROTE TIMUR

Mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-61
20 Nopember 2015

Kepada

       BUPATI ROTE NDAO

“Panjang Umur diberkati Tuhan dalam tugas dan

pelayanan kepada masyarakat Rote Ndao”

DRS. LEONARD HANING,MM

PENJABAT KEPALA DESA

YAPI KULE

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

DESA OEBAU KEC. PANTAI BARU

Mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-61
20 Nopember 2015

Kepada

       BUPATI ROTE NDAO

“Panjang Umur diberkati Tuhan dalam tugas dan

pelayanan kepada masyarakat Rote Ndao”

DRS. LEONARD HANING,MM

KEPALA SEKOLAH

DRS. DOMINIKUS MILLA

KELUARGA BESAR

SMP NEGERI 2 OENGGAUT
KECAMATAN ROTE BARAT

Mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-61
20 Nopember 2015

Kepada

       BUPATI ROTE NDAO

“Panjang Umur diberkati Tuhan dalam tugas dan

pelayanan kepada masyarakat Rote Ndao”

EKSPEDISI Kapsul Waktu Tahun
2085 Kamis 19 November 2015 siang
tiba di Ba’a Ibu Kota Kabupaten Rote
Ndao, Pantauan Media ini Bupati Rote
Ndao Drs. Leonard Haning, MM, Wakil
Bupati Rote Ndao Jonas C. Lun, S.Pd
beserta pimpinan Muspida tampak ha-
dir pada kesempatan itu Kajari Ba’a Agus
Sahat Sampetua Lumban Gaol SH.MH,
Danlanal Pulau Rote, Kolonel Laut (p)
Birawa, Wakapolres Rote Ndao AKP
Niko Ndolu, Kasdim 1627 Rote Ndao
Mayor Inf. Ari Revo dan para tokoh Adat
kabupaten Rote Ndao menjemput Kap-
sul waktu tersebut di Bandara DC. Sau-
dale.  Selain itu dihalaman kantor Bu-
pati Rote Ndao tampak ratusan siswa
baik SD, SMP dan SMA serta para Guru
dan Pegawai Negeri Sipil lingkup Setda
Rote Ndao membentuk barisan Pagar
Betis mulai dari Pintu Masuk Kantor
Bupati sampai ke Auditorium Ti’ilangga
tempat dilangsungkannya penerimaan
Kapsul waktu secara adat oleh Ketua
Forum Adat Rote Ndao John Ndolu.

Ketua panitia Nasional Ekspedisi kap-
sul Waktu tahun 2085 Vidi Supit dalam
sambutannya mengatakan, Kabupaten
Rote Ndao merupakan Kabuaten Per-
tama di Provinsi NTT yang dikunjungi

oleh Rombongan Ekspedisi kapsul wak-
tu ini.Vidi menjelaskan, Kapsul waktu
merupakan program dari Pemerintah-
an Jokowi-JK untuk mengetahui apa
mimpi dari setiap Kabupaten untuk
daerahnya selama 70 tahun kedepan,

Di Propinsi NTT Kapsul waktu akan
mengunjungi dua Kabupaten yakni
Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten
Belu, setelah itu kegiatan ekspedisis
Kapsul waktu selama di NTT ini puncakn-
ya akan diadakan di Kupang.Bupati Rote

Ndao Drs. Leonar Haning pada kesem-
pata itu membacakan 7 mimpi Bupatiy-
ang diisi dalam kapsul waktu tersebut
selama 70 tahun dan tersimpan dalam
dokumen Arsip Daerah kabupaten Rote
Ndao dan disimpan pada museum kusus

di Merauke yang baru akan dibuka pada
tahun 2085 mendatang. Tujuh mimpi
Bupati Rote Ndao tersebut diantaran-
ya, Penataan Ruang pada smua sektor
strategis yakni Darat, laut dan Udara,
pembangunan dan terbangunnya jem-

Ekspedisi Kapsul Tiba di Rote Ndao

Panitia lokal saat menurukan kapsul waktu

batan penghubung Pulau Rote dan
Pulau Timor yaitu dari Pulau Usu maioe
ke Tablolong, Kabupaten Rote Ndao
menjadi Pintu Gerbang perbatasan dan
pariwisata Dunia dan Pasifik, Generasi
Muda dari Rote Ndao menjadi Guber-
nur dan Pimpinan Nasional di bidang pe-
merintahan dan pendidikan dengan
meningkatkan sumber daya manusia
melalui beasiswa S2 dan S3, pengelo-
laan laut Rote Ndao secara Profesional
untuk Peningkatan Pendapat Asli daer-
ah (PAD) dan Kesejahteraan
Masyarakat, Tercapainya laju pertumbu-
han ekonomi kabupaten Rote Ndao
menjadi yang tertinggi di Propinsi Nusa
tenggara timur dan Kabupaten Rote
Ndao bebas dari kekeringan.

Usai Bupati Rote Ndao membaca-
kan tujuh Mimpi Bupati Rote Ndao dan
menyerahkannya kepada Panitia, Kap-
sul waktu diarak mengelilingi Kota Ba’a
dan Menuju ke Nembrala setelah itu
Kapsul waktu bersama rombongan ek-
spedisi menuju ke Bandara Dc. Saudale
untuk melanjutkan perjalanan ke Kota
Kupang dan selanjutnya akan dibawa
ke kabupaten Belu selanjutnya dibawa
ke Merauke untuk disimpan pada Mu-
seum Kusus. rrrrr bnc/ido

DEWAN Kerajinan Nasional Daerah
(Dekranasda) Kabupaten Rote Ndao
diminta berperan aktif untuk men-
ingkatkan daya saing dan inovatif para
pengrajin yang ada di Kabupaten Rote
Ndao. Bagi para pengrajin tenun, an-
yaman dan seni kriya perlu lebih kreatif
dan inovatif dalam mengembangkan
kerajinannya. 

Permintaan tersebut disampaikan

Bupati Rote Ndao, Drs. Leonard Han-
ing, MM, saat memberikan sambutan
sekaligus membuka rapat kerja daerah
(Rakerda)  Dewan Kerajinan Nasional
Daerah (Dekranasda)  Kabupaten Rote
Ndao, bertempat di auditorium Ti'i Lang-
ga, Ba'a, Sabtu 21 November 2015 .

Menurut Leonard, hasil kerajinan
Rote Ndao saat ini tidak saja menarik
bagi masyarakat Rote itu sendiri, teta-

pi telah menjadi daya tarik nasional dan
internasional. Karena itu, perlu upaya
untuk memunculkan inovasi-inovasi
baru. “perlu ditumbuhkan jiwa entre-
preneur,” tegasnya. 

Bupati juga mengingatkan pengu-
rus Dekranasda, agar para pengrajin
untuk dimasukan dalam binaan dari De-
kranasda sehingga bisa menciptakan
ekonomi baru. "kedepan di kembang-

kan di desa-desa,  agar bisa tumbuh
kelompok-kelompok pengrajin ekonomi
baru." Ujarnya. 

Dekranasda diminta untuk men-
ingkatkan kualitas setiap produk keraji-
nan agar tidak kalah bersaing. 

Haning juga mengatakan pemerin-
tah setiap tahun terus memberikan
perhatian dengan dana stimulan baik
melalui APBD dan dana lain bertujuan

agar pengrajin dapat meningkatkan
produktifitas, terutama tenun ikat
diberikan peralatan untuk mengem-
bangkan serat pewarna alami. Dengan
dorongan tersebut diharapkan Tenun
Ikat Rote Ndao bisa go international,
kata Haning.      

Melalui rakerda ini diharapkan dapat
mendorong pengrajin untuk berinova-
si baik dari segi kuantitas maupun kual-
itas produk masing masing. 

Hadir pada pembukaan pembukaan 
kegiatan ini adalah ketua Dekranasda
kabupaten Rote Ndao, Ny Paulina
Haning,MM, Sekda Rote Ndao, Jonas
Selly,MM dan sejumlah Penasehat, Pem-

bina, Pemerhati Industri Kerajinan ser-
ta para pengrajian binaan dekranasda
Kabupaten Rote Ndao.  

Hadir ketua Dekranasda Kabupaten
Rote Ndao, Ny Paulina Haning,MM. Di-
hadiri Sekda Rote Ndao, Jonas
Selly,MM, dan sejumlah pensehat, Pem-
bina, pemerhati Industri. pengrajinan
binaan dekranasda Kabupaten Rote
Ndao.

Untuk diketahui pengrajin dibawah
binaan dekranasda Rote Ndao berjum-
lah kurang lebih 500 kelompok. Pem-
binaan Industri kecil di Rote Ndao, in-
dustri kerajinan,Tenun,Pandai Besi, an-
yaman. rrrrr ido

Bupati Rote Ndao Drs. Leonard Haning, MM Buka Kegiatan Dekranasda

Dekranasda Diminta Kembangkan Pengrajin Kreatif dan Inovatif
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KESEHATAN

Waspadai 5 Gejala Stroke pada Wanita

DRS. LEONARD HANING,MM

PLT. DIREKTUR

IR. YAHYA F SODAKH

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN ROTE NDAO BERSAMA STAF

Mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-61
20 Nopember 2015

Kepada

       BUPATI ROTE NDAO

“Panjang Umur diberkati Tuhan dalam tugas dan

pelayanan kepada masyarakat Rote Ndao”

DRS. LEONARD HANING,MM

PENJABAT KEPALA DESA

KORNELIUS TELUAIN,SH

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

DESA BATEFALU KEC. ROTE TIMUR

Mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-61
20 Nopember 2015

Kepada

       BUPATI ROTE NDAO

“Panjang Umur diberkati Tuhan dalam tugas dan

pelayanan kepada masyarakat Rote Ndao”

DRS. LEONARD HANING,MM

PENJABAT KEPALA DESA

ANDERIAS LOFA

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

DESA LAKAMOLA KEC. ROTE TIMUR

Mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-61
20 Nopember 2015

Kepada

       BUPATI ROTE NDAO

“Panjang Umur diberkati Tuhan dalam tugas dan

pelayanan kepada masyarakat Rote Ndao”

BICARA soal kesehatan, salah satu
kekhawatiran terbesar adalah terserang
stroke. Tapi, bukankah ini hanya
masalah kesehatan bagi mereka yang
berusia tua? Sayangnyam tidak begi-
tu.

Meskipun penyakit stroke sebagian
besar diderita oleh orang-orang yang
berusia 65 tahun atau lebih, sekitar
10% strokes dialami oleh mereka yang
berusia di bawah 45 tahun dan wanita
lebih berisiko dibanding pria.

Kenyataannya, menurut American
Heart Association, setiap tahun ada
lebih dari 100.000 wanita dibawah usia
65 tahun akan mendeita strokes. Artin-
ya, Anda atau seseorang yang Anda
kenal bisa berada di titik tersebut lebih
cepat dari yang diperkirakan.

Ada beberapa alasan wanita cen-
derung berisiko lebih tinggi daripada
pria. Meski merokok, tekanan darah
tinggi, Kolesterol tinggi dandiabetes
juga bisa memengaruhi kedua gender,
beberapa faktor risiko ditakdirkan han-
ya untuk wanita, ungkap Andrew Ste-
mer selaku Kepala Program Stroke di
MedStar Georgetown University Hos-
pital.

Kehamilan adalah salah satunya,
terutama di trimester pertama dan
dalam minggu-minggu masa pemulihan.
Beberapa ada kaitannya dengan pe-
rubahan hormon. Dan jika Anda disa-
rankan bed rest, ini dapat menyebab-
kan aliran darah di arteri menjadi lam-
bat, yang akkan membuat Anda men-
jadi lebih rentan terhadap pembekuan.

Menggunakan kontrasepsi oral juga
memungkinkan Anda terkena risiko
stroke. Selain itu, wanita yang pernah
mengalami migraine dengan aura (ke-
tika sakita kepala bercampur dengan
gejala neurologis, seperti ada kilauan

di sudut mata) juga memiliki risiko
stroke. "Semua hal tersebut terlihat
seperti efek kumulatif penyebab men-
ingkatnya risiko stroke pada wanita" ujar
Stemer.

Jenis yang paling umum adalah
stroke iskemik (mencapai sekitar 80
sampai 90% dari semua kasus), di mana
terjadi kebekuan darah yang mence-
gah darah dan oksigen menjalar ke otak.
"Dalam ruang lingkup stroke, mereka

mengatakan bahwa "waktu adalah
otak," kata Stemer. Artinya, semakin
lama Anda menunggu, semakin bany-
ak waktu untuk kerusakan permanen
yang akan terjadi.

Selain menjalankan gaya hidup se-
hat, pencegahan terbaik yang bisa Anda
lakukan adalah mengenali gejala-gejala
awal dan mendapatkan penanganan
medis segera. Berikut adalah tanda-tan-
danya:
1. Merasa lemah atau mati rasa
pada sisi tubuh.

Secara tiba-tiba Anda kehilangan
kekuatan atau tidak mampu untuk
merasakan sebagian sisi tubuh. Ini meru-

pakan gejala paling umum dari stroke,
terutama pada lengan dan kaki. Set-
engah sisi dari wajah anda juga akan
menurun.
2. Gangguan ketika berbicara

Gejala ini muncul dalam beberapa
bentuk. Anda mungkin berbicara cadel
atau mengalami kesulitan untuk men-
geluarkan kata-kata. Anda juga akan
berusaha sekeras mungkin untuk me-
mahami apa yang dikatakan oleh orang-

orang disekitar. Stemer mencatat ada
spektrum keparahan dari ringan hing-
ga berat. Ketika kita mengalami dima-
na kita tidak bisa memikirkan sebuah
kata atau berbicara dengan benar, "se-
bagian besar orang tau tubuh mereka
cukup bisa untuk menerima kata-kata
tertentu," jelas Stemer.

 "Menurut saya jika seseorang ditan-
dai dengan kesulitan berbicara, entah
itu cadel ataupun tidak bisa berbicara
sama sekali - contohnya memiliki kata-
kata yang terselip di lidahnya, ini wak-
tu yang tepat untuk mencari perawa-
tan sesegera mungkin," katanya. Pada
dasarnya, jika itu terasa di luar dari bi-

asanya, Anda harus mencari penanga-
nan medis secepat mungkin.
3. Sakit kepala yang cukup parah

Ini lebih sering muncul pada stroke
hemoragik yang terjadi ketika pipa di
pembuluh darah pecah dan terjadi pen-
darahan di otak. Stroke hemoragik jauh
lebih sedikit dibanding stroke iskemik,
hanya sekitar 10% sampai 15% dari
semua kasus stroke. Tapi, tingkat ke-
matiannya lebih tinggi.
4. Kehilangan penglihatan

Sama seperti kehilangan kekuatan
atau mati rasa, masalah penglihatan
juga biasanya hanya satu sisi.  Tapi bu-
kannya kehilangan seluruh penglihatan,
Anda akan kehilangan pandangan yang
sama pada kedua mata, contohnya
kedua mata tidak bisa melihat ke kiri.
Ini disebabkan bola mata dan saraf op-
tik baik-baik saja, tapi lokasi di mana
segala informasi diproses mengalami
kerusakan.
5. Mengalami salah satu atau se-
mua gejala ini

Tanda-tanda stroke yang tiba-tiba,
harus menjadi indikator terbesar Anda
untuk segera mengunjungi Rumah Sa-
kit terdekat. Gejala-gejala ini muncul
sangat cepat, tapi tidak semua harus
ke UGD.

Yang perlu dicatat adalah, jika ada
yang mengalami salah satu gejala neu-
rologis secara tiba-tiba yang menyerang
sebagian tubuh, maka harus segera
dirawat. Kemungkinan bisa jadi migrain
atau sesuatu yang ringan.  Tapi per-
masalahannya adalah, jika tidak segera
ditangani, bukan tak mungkin Anda
kehilangan kesempatan untuk menda-
pat penangan stroke itu sendiri. Jadi,
walaupun ternyata bukan sesuatu yang
serius, akan tetap lebih baik dari pada
tidak sama sekali. rrrrr kompas.com

CAMAT Rote Barat Laut Elias Talo-
manafe, S.Pd. Lantik 10 Penjabat Ke-
pala Desa Periode 2015-2016  Di Aula
kantor camat Rote Barat Laut. Kamis
12 November 2015. Sekira pukul 11
siang, para penjabat yang dilantik  Pen-
jabat Kepala Desa OELUA  Yonias Lamu
Aplugi, Boni Hendrik Kanawadu, Oebe-
la Ariften Giri, LIDOR Yoppi O.Hilly, TE-
MAS Sutoyo E. Elimafe, INGGUINAK
Haryono Talomanafe, TOLAMA Drs
David Fio, DAUDOLU Alfons Lau SE,
NETENAEN Polce Ndolu, OETUTULU
Stefanus Selli.

 Hadir juga  Anggota DPRD daerah
pemilihan Rote Barat laut Alfred
Saudila.A.Md, Nur Yusak Nduufi, SE.
Denison Mooy ST. Mikael Manu. Ketua
Tim Penggerak PKK  Dan Darmawani-
ta Kec Rote Barat Laut, Anggota Ko-
ramil 1627  Dominggus Mk, Kapolsek
Busalangga Chris Sinlaeloe. Para Ketua
Badan Permusyawaratan Desa se-Ke-
camatan Rote Barat Laut  Dan Para
Undangan Lainnya.

Dikatakannya Pelaksanaan pelanti-

kan dan pengambilan sumpah jabatan
10 penjabat kepala desa di wilayah ke-
camatan Rote Barat Laut adalah meru-
pakan tindaklanjut dari kepala Desa
yang berakhir masa jabatannya dan
atau di berhentikan dan menunggu
penetapan Peraturan Daerah Dan Per-
aturan Bupati Rote Ndao tentang pe-
milihan kepala Desa serta mengisi ke-
kosongan jabatan kepala Desa, maka
diangkat penjabat kepala desa yang
memiliki kompetensi  dan mampu
melaksanakan tugas- tugas pemerin-
tahan, pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan desa. tugas utama
Penjabat Kepala Desa adalah memper-
siapkan pemilihan kepala Desa Defini-
tif.

Pelaksanaan pelantikan Dan sump-
ah jabatan 10 Penjabat Kepala Desa
Se- kecamatan Rote Barat Laut juga
sebagai tindak lanjut penetapan Kepu-
tusan Bupati Rote Ndao Nomor:
317.a/KEP/HK/2015, Tentang pem-
berhentian dan pengangkatan penja-
bat kepala desa di Kabupaten Rote

Ndao. Lanjut Talomafe. Mengatakan
bahwa penyelenggaraan urusan pe-
merintahan di desa adalah pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa, oleh karena itu suksesnya berb-

Camat Rote Barat Laut Lantik sepuluh Penjabat Kepala Desa
agai program pembangunan di Desa
di pandangperlu adanya kerjasama
yang baik kemudian harus Menjaga
Hubungan keharmonisan di antara
kedua belah pihak. rrrrr mole
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SEJUMLAH bukti penelitian men-
gungkapkan bagaimana makanan ter-
tentu membantu menurunkan risiko
kanker payudara. Sebut saja sayuran
berdaun hijau yang mengandung sen-
yawa tertentu dan dapat membantu
melawan hormon penyebab kanker.

Sayuran mengandung sekelompok
zat yang dikenal sebagai glucosinolates,
yang merupakan bahan kimia yang
mengandung sulfur yang menyebab-
kan rasa pahit dan aroma yang kuat.
Tapi dibalik rasa tak lezatnya, studi jus-
tru menemukan bahan tersebut dap-
at mencegah sel-sel dari kerusakan DNA
dan menginduksi kematian sel sehing-
ga mengurangi risiko kanker.

Seperti diberitakan Dailymail, Sela-
sa (6/10/2015), setidaknya ada 6 je-
nis makanan yang dapat mencegah risi-
ko kanker payudara, yuk kita lihat:
1. Kacang

Nurses Health Study menemukan,
asupan kacang-kacangan seperti len-
til, buncis dapat menurunkan risiko
kanker payudara. Kacang-kacangan
menawarkan sumber protein nabati
dan nutrisi seperti kalsium, zat besi dan

vitamin B.
2. Tomat

Tomat merupakan pilihan yang ban-
yak dipercaya dapat menurunkan risi-

ko kanker payudara karena tingkat an-
tioksidan tinggi.

Ahli kanker payudara, Tara Whyand
mengatakan, tomat kaya akan lyco-
pene yang dapat mencegah masukn-
ya sel-sel tidak perlu dalam tubuh. Se-
lain tomat, semangka dan pepaya juga

mengandung kadar lycopene tinggi.
3. Buah dan sayuran

Buah dan sayuran dapat mencegah
kanker payudara karena kaya antiok-

sidan dan vitamin,
termasuk vitamin
C, E dan folat.
Konsumsi buah
dan sayuran mini-
mal lima porsi (400
g) per hari.
4. Ikan

Dalam studi
yang dilakukan
dari Universitas
Zhejiang dan
APCNS, omega-3
asam lemak tak
jenuh yang dite-
mukan dalam ikan
seperti salmon

dan tuna juga dapat mencegah kank-
er payudara.

Analisis menyimpulkan, dari 800.000
wanita, hanya lebih dari 20.000 wanita
yang mengembangkan kanker payudara
selama penelitian. Hal ini menunjukkan,
ikan mengurangi 14 persen risiko kank-

er.
5. Minyak zaitun

Minyak zaitun extra virgin adalah pi-
lihan terbaik yang dapat dicampur ma-
kanan karena tinggi antioksidan dan fi-
tonutrien.

Antioksidan mengurangi oksidasi
dalam tubuh yang dapat menyebab-
kan radikal bebas diketahui menyebab-
kan kanker.

Sebuah studi yang dilakukan oleh
University of Navarra di Pamplona men-
catat, wanita yang menerapkan diet
Mediterania dan menambahkan miny-
ak zaitun extra virgin ke dalam makan-
an mereka memiliki risiko kanker payu-
dara 62 persen lebih rendah.
6. Kedelai, miso, kacang edamame

Makanan kaya kedelai alami seperti
edamame, tofu, miso dan susu kedelai
dapat mencegah kanker payudara.

Lembaga kanker nasional Amerika
Serikat menemukan, salah satu bahan
aktif dalam kedelai, isoflavon, sangat
mirip dengan estrogen yang menguran-
gi efek estrogen dalam tubuh dan ter-
bukti meningkatkan risiko kanker payu-
dara. rrrrr hipvie.com

KEPALA BNN Kabupaten Rote
Ndao, Mutsukito Ngulu mengatakan,
pelatihan penanggulangan narkoba ke-
pada Satgas yang terdiri dari siswa ini
sebagai kepanjangan tangan BNNK
Rote Ndao untuk menekan peredaran
narkoba di lingkungan pelajar.

“Kegiatan ini untuk menyelamatkan
korban penyalahguna narkoba. Biar
bagaimanapun, mereka berhak menda-
patkan layanan kesehatan dan hidup
lebih baik dalam menyongsong masa
depan,” ucapnya di Hotel Grace, Ba’a,
Selasa 18 November 2015.

Kasubag Umum BNNK Rote Ndao,
Jodian A. Suki menambahkan, peran
Satgas Antinarkoba di lingkungan
sekolah sangat penting dalam mem-

bantu BNNK Rote Ndao mencegah
maupun mengawasi aktivitas penyalah-
gunaan yang dilakukan para siswa.

“Nanti akhirnya siswa akan menjau-
hi narkoba dan bagi yang terlanjur
menggunakan maka akan menghenti-

kannya,” jelasnya. Pelatihan menghad-
irkan dokter dari Rumah Sakit Umum
Daerah Ba’a, dr. Wulandari dengan
materi memberikan arahan dan penge-
nalan narkotika serta pengaruh yang
diakibatkan penggunaan narkoba.

Dari akademisi (Universitas Nusa
Lontar), Daniel Babu, SH, MH., mem-
berikan materi terkait pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika. Dari Pelajar
Muda (PM) Indonesia Mengajar ada Gi-
nanjar Ummi Pratiwi dan Muhammad
Firdaus Ismail.

“Para penyuluh ini dibekali materi
agar mereka menyebarkan informasi
terkait penanggulangan narkoba,” jelas
Ummi. rrrrr ido

BNN Latih 150 Pelajar Rote Jadi Satgas Antinarkoba

dr. Wulandari menjadi narasumber bagi para siswa

ANGGOTA Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Aleta Kornalia Baun, SH Jumat,
20 November tahun 2015 bertempat
diAula Sekretariat Lembaga Pokja OAT
Timor Tengah Selatan membuka keg-
iatan pelatihan kelompok kerajinan te-

nun ikat hasil kerja sama Lawe Indone-
sia dan Pokja OAT TTS. Hadir dalam
kegiatan tersebut Coordinator Lawe
Indonesia Nindya, Coordinator Teras
Mitra Indonesia Dwi Catharina, Poros
Indonesia Ahmad Deril dan Coordina-
tor OAT TTS Iraini Almet, SP.

Dalam sambutannya Aleta Baun
mengatakan bahwa kain tenun ikat
motif timor merupakan hasil warisan
leluhur kepada generasi muda, oleh
karena itu sebagai generasi muda wa-
jib wajib untuk menjaga, memelihara
dan mengembangkan peninggalan
tersebut, agar tidak punah akibat ke-
majuan zaman. Ia juga menambahkan
bahwa untuk mengantisipasi hasil ker-

ajinan tenunan tidak punah, maka san-
gat dibutuhkan komitmen kuat dari
generasi penerus terutama kaum hawa
sebagainpihaknyang bertanggung
jawab untuk tetap memelihara  dan
melestarikan hasil tenun ikat yang ada.
Menurutnya motif tenunan yang ada

di TTS baik dari swapraja Amanatun,
Amanuban Maupun Mollo memiliki corak
dan bentuk masing-masing serta sarat
dengan  yang mengandung nilai se-
jarah dan ekonomis yang tinggi, seh-
ingga dalam berproduksi harus benar-
benar memperhatikan kualitas dari motif
yang ada sehingga nilai dari tenunan
tesebut tidak menjadi kurang bahkan
hilang, jelasny.

Coordinator Lawe Indonesia Nindya
pada kesempatan itu meminta peser-
ta untuk tidak saja memperbanyak ha-
sil produksi tenunan, namun harus
memperhatikan fungsi, kualitas, warna,
harga dan cerita dari hasil produksi
tersebut, sehingga apa yang akan di-

pasarkan benar. benar unik dan memi-
kat, karena apabila mengabaikan beber-
apa hal diatas maka semuanya akan
menjadi sia-sia dan tidak punya nilai jual,
urainya.

Iraini Almet, SP selaku coordinator
OAT TTS melalui Divisi tenun ikat Asri-
ani Sanam Ketika diwawancarai men-
gatakan bahwa lembaga Pokja OAT
TTS nerupakan lembaga Adat yang
hadir untuk  memperjuangkan hak-hak
masyarakat adat dan lingkungan hidup.
Dalam pergerakannya OAT terus men-
dampingi kelompok Perempuan adat
selaku pihaknyang bertanggung jawab
untuk mempertahankan tenun ikat

Aleta Baun Buka Kegiatan Pelatihan Kerajinan Tenun Ikat
sebagai warisan nenek moyang, dan
juga dikawal agar dalam bwrproduksi
tenunan tidak melupakan bahkan
menghilangkan nilai dan motif dari te-
nunan tersebut.

Selanjutnya Victoria Mael selaku
ketua Panitia mengatakan bahwa pe-
serta yang hadir dalam kegiatan terse-
but sebanyak 7 kelompok dari 134 kel-
ompok yang ada di seluruh wilayah TTS,
kegiatan akan dilaksanakan selama 2 hari
dengan materi membahas kualitas dan
pasar serta merancang hasil tenunan
menjadi bahan jadi lainnya seperti tas,
topi, dompet, tempat sirih pinang dan
baju motif, urainya. rrrrr vic
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MENANGGAPI berbagai pendapat

miring terkait kehadiran Akper Ma-

ranatha Soe saat ini, membuat Ang-

gota Dewan Perwakilan Rakyat Daeran

KabupatenTimor Tengah Selatan Uk-

sam Selan, S.Pi, MA angkat bicara yak-

ni meminta semua pihak baik Pemda

maupun Masyarakat TTS untuk men-

dukung penuh keberadaan Kampus

Akper Maranatha Soe karena dianggap

sebagai satu satunya kampus kesega-

tan di kota cendana ini sehingga see-

mestinya bangga dengan kehadiran

kampus tersebut.

Hal ini menurutnya patut disampai-

kan karena akhir akhir ini muncul berb-

agai  komentar miring terkait kehadi-

ran kampus tersebut karana dianggap

ilegal, Demikian penyampaiannya pada

kamis, 18 November 2015 dikantor

DPRD TTS, lebih lanjut ia menghimbau

agar pemerintah daerah dan masya-

rakat TTS jangan hanya melihat keha-

diran kampus tersebutndari satu sudut

pandang saja, tapi mari kita lihat dari

banyak sisi sehingga benar-benar lepas

dari kepentingan dan semata-mata un-

tuk pembanguna kabupaten TTS yang

akan datang, jelasnya.

Wakil Ketua DPRD TTS Imanuel Ol-

lin ketika dimintai tanggapannya men-

genai kehadiran Kampus Akper Mar-

natha Soe diruang kerjanya mengata-

kan bahwa secara pribadi maupun lem-

baga Ia sangat bangga, senang dan

mendukung penuh kehadiran kampus

Akper Maranatha Soe, karena selama

ini putera puteri TTS yang ingin berkuli-

ah di jurusan kesehatan harus pergi

jauh  ke Jogjakarta atau Kupang, atau

daerah lain belum lagi jumlah formasin-

ya terbatas maka peluang lulus juga

kecil. Tapi sekarang dengan kehadiran

kampus Akper Maranatha Soe sangat

membantu masyarajat TTS  karena ak-

sesnya cepat, mudah dan terjangkau

semestinya kita semua harus menduku-

ng keberadaan kampus tersebut, na-

mun Nuel juga meminta untuk tidak saja

melihat dari jarak dan peluang namun

aspek legalitas kampus juga penting,

sehingga pihak kampus harus perjelas

status kampus dengan surat ijin opera-

sional dan juga surat ijin berdiri dari

Pendidikan Tinggi (DIKTI), sehingga

tidak menimbulkan masalah dikemudi-

an hari, karena endingnya ke Ijasah nan-

ti, oleh karena itu legalitas kampus harus

diperjelas, pintanya.

Dr. Ria Tahun Direktur RSUD Soe

ketika dimintai komentarnya mengenai

tenaga pengajar pada kampus Akper

Maranatha lebih banyak dari Staf RSUD

SoE maka dengan tegas ia mengata-

kan bahwa sejauh ini tidak ada MoU

antara RSUD Soe dan Kampus Akper

Mapranatha Soe sehingga Ia tidak

mengetahui hal tersebut, " Kalau me-

mang demikian kita buat MoU dengan

kampus sehingga kita kirim tenaga pen-

gajar yang berkualitas dan sesuai den-

gan kompetensi yang ada.

Lebih lanjut ia  berharap untuk

kedepan perlu adanya kerja sama yang

jelas antara kampus dan RSUD sehing-

ga mempermudah mahasiswa pada

waktu melakukan praktek dan se-

bagainya.

Hal senada juga disampaikan Kepa-

la Bagian Kepegawaian RSUD Soe Rikar-

dus Sareng, SIp, menekankan bahwa

sejauh ini pihak RSUD belum menge-

tahui kalau ada stafnya yang jadi pen-

gajar, tapi kalau memang ada maka pi-

hak kampus harus bisa memastikan

apakah tenaga pengajar tesebut me-

miliki sertifikat sebagai tenaga penga-

jar atau tidak, karena menurut Rikar-

dus untuk menjadi seorang pengajar

tentunya harus memiliki sertifikat ko-

mpetensi sebagai seorang pengajar

baru layak disebut sebagai pengajar

karena orang kesehatan bukan sebagai

tenaga pendidik jadi harus dilengkapi

dulu dengan sertifikat pendidik atau

sejenisnya yang menerangkan bahwa

Orang atau oknum tersebut layak jadi

pengajar sehingga pada akhirnya

menghasilkan alumni yang berkualitas, 

jelasnya. rrrrr vic

VAGINA itu luar biasa. Bukan han-

ya karena lewat vagina seorang bayi

muncul ke dunia. Juga bukan cuma

tentang kepuasan seksual yang didap-

at pria (dan wanita) karena vagina. Ada

banyak hal lain yang membuat organ

intim wanita ini patut disyukuri dan dira-

wat. Tak percaya? Baca dulu apa saja

keajaiban vagina di sini.

 1. Mampu "membersihkan dirinya

sendiri"

Vagina sangat menakjubkan dalam

hal kemampuan "membersihkan dirin-

ya sendiri". Jika kadang Anda dapat

mencium bau khas (bukan bau seperti

busuk menyengat karena infeksi) dan

melihat ada cairan keruh keluar dari

vagina, itulah hasil pembersihan dari

dalam vagina.

Menurut US Department of Health

and Human Services, pemakaiandouche

untuk membersihkan bagian dalam va-

gina tidak diperlukan, bahkan tidak di-

anjurkan karena douche ditemukan

dapat menyebabkan infeksi, iritasi, dan

mengubah pH seimbang vagina Anda.

2. K2. Klitoris bisa ereksi

Tidak ereksi seperti penis, tetapi

semacam itu. Ketika wanita terang-

sang, darah yang mengalir ke area gen-

ital menjadi lebih banyak. Inilah yang

menyebabkan klitoris membesar dan

lebih tegak, sama seperti proses ereksi

pada pria.

3.  Dua kali lipat lebih sensitif dari-

pada penis

Klitoris, meski ukurannya kecil, me-

miliki 8.000 saraf. Jumlah ini hampir dua

kali lipat dari jumlah saraf yang dimiliki

penis. Hasilnya, selain lebih

sensitif, orgasme klitoris juga

lebih kaya rasa dan lebih sen-

sasional.

4. Berubah warna

Jangan bayangkan seperti

bunglon. Vagina berubah war-

na bukan karena menyesuai-

kan diri dengan lingkungan

atau berkamuflase dari

musuh. Vagina berubah war-

na menjadi lebih gelap seir-

ing dengan pertambahan

umur.

5. Membesar berpuluh kali

lipat

Saat terangsang, ukuran

vagina menebal bisa hampir

dua kali ukuran normal. Se-

lain itu, otot-otot tubuh juga

mengencang, menarik rahim

ke atas, menciptakan ruang

lebih untuk penetrasi. Demiki-

an kata Dr Debby Herbenick, profesor

kesehatan dan seksualitas sekaligus Co-

Director di Center for Sexual Health Pro-

motion, School of Public Health-Bloom-

ington Indiana University.

6. Seperti bunga

Vagina dapat mekar dan mengun-

cup seperti bunga. Bedanya, pada bun-

ga, proses mekar dan menguncup bu-

tuh waktu berhari-hari, sedangkan pada

vagina proses ini berlangsung cepat.

Ingat senam kegel? Seperti itulah. Hal

ini dapat membuat hubungan seksual

jadi lebih dahsyat bagi pria.

7. Dapat "bicara"

Tanpa suara, tentu saja. Cairan va-

gina "berbicara" banyak tentang masa

subur Anda. Coba Anda perhatikan,

cairan vagina kadang berwarna bening

dan kadang putih susu. Ketika berwar-

na putih susu, inilah saat subur Anda.

Cairan vagina yang keluar pada masa

subur dapat memberi kehidupan pada

sperma selama tiga hari berturut-turut.

8. Berpotensi menyelamatkan ke-

hidupan

Telah ada penelitian ilmiah yang

menguji penggunaan darah menstrua-

si untuk mengobati orang-orang den-

gan gagal jantung. Para ilmuwan

mengekstrak sel induk vagina untuk

membuat sel-sel ototjantung. Peneli-

tian ini pernah dimuat di Journal Trans-

lational of Medicine tahun 2013. Saat

ini, penelitian sedang di fase perco-

baan. Kita boleh berharap hasil positif

dari penelitian ini sambil merenungkan

betapa hebatnya vagina itu.

rrrrr kompas.com

8 Keajaiban vagina yang istimewa

Uksam Selan Imbau Pemda dan Masyarakat TTS Dukung Akper Maranatha Soe



THN XI / NO. 484 / Minggu I Desember 2015

14

Diterbitkan Yayasan Metro Kupang Press.
Terdaftar pada Pengadilan Negeri Kupang

Nomor 126/A.N/46/Lgs/1999/PN.Kpg
Tanggal 21 Desember 1999

NPWP : 02.536.796.2.922.000

Perintis/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Wens John Rumung

Staf Redaksi : Hendrik R. Beny (Kepala Biro Ende); Biro Rote : Isak Doris Faot, Paulus Molle (Busalangga)

Administrasi : Leon Laot (Sirkulasi) (Ende); Lay out: Peter Nafi

Alamat Redaksi : Perumahan Lopo Indah Permai Blok R1 No. 7 Kupang,

E-Mail : wensjr@yahoo.com, wr_02@plasa.com

Rekening : BNI Cabang Kupang, No. Rek. : 4455690-9 Kupang

Percetakan : Karya Guna Kupang (Isi diluar tanggungjawab Percetakan)

Redaksi menerima sumbangan naskah/surat pembaca. Kirimkan ke alamat redaksi dilengkapi foto kopi KTP

EDITORIAL

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

TOPIK paling panas saat ini,” Setyo Novanto catut nama Presiden Jokowi

dan Wapres Jusuf Kala terkait pembangian keuntungan atau ingin menda-

patkan pembagian saham dari proyek tambang terbesar di dunia Freport di

Irian Jaya.” Dalam percakapan yang direkam dan sudah disebarluaskan media

cetak, televisi maupun online dalam dan luar negeri, Setya Novanto dari daerah

pemilihan NTT II, Sumba dan Timor selain minta saham 20 persen, juga omong

serius mau beli pesawat jet pribadi, main golf dan kemewahan lain.

Setya Novanto dilitaniai punya banyak kasus korupsi, kolusi dan nepotisme

atau KKN bahkan KPK pernah geledah ruang kerjanya tahun 2011, tetapi Setya

Novanto tidak tersentuh hokum. Mengapa? Ya saya juga kurang tahu. Nasrudin,

mantan Bendahara Umum Partai Demokrat bilang, Setya Novanto itu sinterklas.

Sinterklas itu suka bagi-bagi hadiah kepada orang yang membawa keberun-

tungan secara ekonomi dan kekuasaan. Mungkin juga benar, mungkin juga tidak.

Faktanya, kasus terakhir yang seharus diadili Mahkamah Kehormatan Dewan

atau MKD terkait perilaku Setya Novanto dan Fadlison, serta Fahri Hamzah ber-

temu calon Presiden Donald Trumph di Amerika beberapa waktu lalu sampai

saat ini sirna tanpa bekas.

Pimpinan dan anggota MKD sebagian besar berasal dari Koalisi Merah Putih

atau KMP. Masuk akal kalau MKD tidak sudi mengadili sesama rekan, apa lagi si

rekan ini orangnya murah hati. Apa yang  dikatakan budayawan bahwa sesame

teman tidak mungkin saling mendahului. Saat ini, walau sudah dimarahi Jusuf

Kala bahwa perbuatan Setya Novanto jelas salah dan membahayakan Negara

ini di mata internasional, tapi Setnov aman-aman saja. Bahan Setnov mengga-

langkan dukungan dari KMP dibawa pimpinan bossnya Aburaizal Bakrie.

Prabowo anggota KMP pun memanggil semua petinggi KMP termasuk Amin

Rais di kediamannya di Hambalang Bogor. Dengan suara bulat KMP menegas-

kan bahwa Setnov tidak bersalah, Setnov tidak catut nama Presiden dan Wakil

Presiden RI. Senin 23 November 2015 MKD mulai bersidang. Masih pro kontra

apakah terbuka atau tertutup. Kita lihat saja, karena catatan ini saya buat sudah

harus di terbitkan.

Setnov dengan perbuatannya yang menyebabkan rakyat marah dan mendesak

mundur oleh ratusan juta manusia Indonesia hanya satu contoh kecil perilaku

pejabat Negara ini yang tidak punya urat malu. Sangat banyak, pejabat yang

sikap dan punya tabiat buruk yang dalam menjalankan tugas 99 persen mem-

perjuangkan nasib dan keuntungan pribadi bukan kepentingan dan kesejahter-

aan rakyat.

Rakyat Indonesia dari kota sampai ke pelosok tanah air dibiarkan hidup

dalam kemiskinan dan kemelaratan.

“Kemiskinan diproyekkan” oleh pejabat Negara di Indonesia. Saya dapat

membuktikan, bias mendaftar mengapa rakyat Indonesia dibiarkan miskin.

Rakyat miskin, cukup menikmati apa yang diberi pejabat saat Pemilu. Saat

pemilu, si calon pejabat, eksekutif maupun legislative rajin turun ke tengah

rakyat. Si pejabat membawa banyak ole-ole. Ada gula-gula berkantong-kan-

tong, roti, biscuit dan uang. Ole-ole juga kelicikan di otaknya, kelicikan men-

gumbar janji-janji muluk. Rakyat miskin cukup terhibur dengan ke-

hadiran para calon pejabat itu.

Rakyat desa yang miskin, termakan rayuan di pejabat dengan

iming-iming uang sepuluh,  duapuluh ribu. Terbesar mungkin limapu-

luh ribu rupiah. Si pejabat berjanji akan memajukan rakyat setem-

pat dengan membangun jalan, jembatan, irigasi dan rumah murah

serta pendidikan gratis. Dan ‘seribu janji’. Maka saat pemilihan tiba,

rakyat memilih si pejabat yang telah memberi ole-ole tadi. Ketika

sudah duduk di tahta, kursi empuk, gaji besar dan fasilitas mewah,

dia lupa rakyat yang sudah memberi dia jabatan penting. Nanti lima

tahun baru dia dating dengan ole-ole yang lebih banyak.

Si pejabat Negara yang dipilih rakyat,disebut dengan istilah pet-

inggi Negara.

Ada petinggi jujur, tetapi ada petinggi korup, atau tukang curi,

tukang catut seperti Setnov tadi. Bagi pejabat korup, uang dan harta

berlimpah adalah tuhanku, saham malaykatku, rakyat adalah jon-

gosku. Ini fakta. Jongos, ya hanyala jongos yang bertugas memberi

kepuasan dan kemewahan bagi tuanya. Si tuan tidak boleh susah. Si

jongos harus tau diri. Kalau sudah dikasi ole-ole ya harus tau kewa-

jiban pada lima tahun nanti.

Situasi berulang dalam siklus lima tahun. Saat ini, rakyat di 296

Kabupaten Kota dan Propinsi sedang sibuk menerima tamu calon

pejabat,calon bupati, walikota dan gubernur. Apakah rakyat akan

menghadiahi tahta baru untuk si tuan? Sudah pasti, karena Indone-

sia ini sudah tua rencah, 70 tahun. Ketika usia muda, pejabatnya

masih jujur, tetapi kantong kering, alias tak punya uang. Modal

memimpin negeri atau daerah kala itu ialah modal semangat mem-

bangun dengan landasan kejujuran.

Saat ini, pejabat atau petinggi negeri ini, sudah tidak beretika.

Mengapa, karena etika, sumpah dan janji ketika disumpah oleh kaum

ulama dilanggar dengan sengaja. Walau dicaci maki rakyat, ia tak

gentar karena si pejabat punya banyak uang.

Dengan uangnya dia bias sogok sana, sogok sini, sogok jaksa,

sogok polisi, sogok hakim dan sogok siapa saja yang menentangnya.

Rakyat jadi tumbal para pejabat. Kemiskinan dibiarkan langgeng,

karena rakyat miskin akan dating si malekat penolong. Si malekat

penolong bukan menolong dengan cara memberi kail agar rakyat

miskin bias memancang, tetapi si malekat hanya memberi rakyat

miskin sepotong ikan teri asin,selembaran uang lima ribu rupiah paling

tinggi duapuluh ribu rupiah.

Rakyat tidak bisa omong besar, karena proyek kemiskinan sudah

bagian dari kemiskinannya. Petani ramai-ramai mendaftar diri di Ketua

RT atau Ketua Lingkungan sebagai keluarga miskin supaya dapat

beras raskin yang diimpor dari Vietnam, Thailan atau Tiongkok.Raskin

yang sudah dicampur bahan pengawet namaya klorin dikonsumsi

rakyat miskin. Maka lengkapla si derita si miskin ini. Sudah konsumsi

beras raskin dengan bahan pengawet berbahaya, suatu waktu, rakyat

miskin terkena kanker.

Sat klorin merusak saraf halus tubuh manusia. Mengapa beras

diawetkan dengan zat klorin agar sampai di konsumen tetap awet

dan kelihatan tetap segar tidak dimakan kutu.

Ya segini dulu, inspirasi usai Gereja Minggu 22 November 2015,

Hari Pesta Kristus Raja, Raja Semesta Alam, Raja Surga dan Dunia.

Sampai kapan ya kondisi di negeri yang kaya sumber daya alam ini.

Padahal usiamu sudah tujuhpuluh tahun lebih. rrrrr

“Rakyat jongos pejabat”

Motivasi

Mengapa Allah ciptakan siang dan malam??
Karena Allah ingin kita memahami arti
penglihatan ......

Mengapa Allah ciptakan kemarau dan pen-
ghujan??
Karena Allah ingin kita mempelajari nikmat-
nya air .......

Mengapa Allah ciptakan Gurun dan Salju ???
Karena Allah ingin mengajari kita bagaim-
ana caranya bertahan .....

???
Karena Allah ingin memberitahu kita
tentang konsekuensi perbuatan

Mengapa Allah ciptakan malaikat
dan syaitan ???
Karena Allah ingin memahamkan
kita tentang pengawasan ......

Mengapa Allah ciptakan Surga dan
Neraka ???
Karena Allah ingin kita belajar ten-
tang hasil akhir ........

Allah ciptakan perbedaan bukan

Renungan diri
Mengapa Allah ciptakan petir dan pelan-
gi ???

Karena Allah ingin menunjukkan makna
keindahan ......

Mengapa Allah ciptakan adam dan hawa
???
Karena Allah ingin kita mengerti arti me-
lengkapi .......

Mengapa Allah ciptakan pahala dan dosa

untuk dibandingkan kelemahannya
Allah ciptakan perbedaan agar semua
lebih terasa .......

Agar kita bisa lebih menghargai yang
dimiliki,
Agar kita bisa lebih mensyukuri yang
telah diberi,
Agar kita bisa mendapatkan hikmah
diantara keduanya,
Agar kita bisa membuatnya bekerjas-
ama dan saling menyangga,
Agar kita bisa belajar menerima dan
melepaskan .......  ?? nnnnn nurhajati
justice/googleplus.com
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POJOK RENUNGAN

PARA sahabat terkasih, saya per-
nah memberi 10 percik bijak dalam
hidup perkawinan, kali ini saya mem-
beri 10 "pelajaran" untuk memben-
tuk keluarga bahagia. Kedua per-
menungan ini kurang lebih sama
muatan dan juga sama tujuannya
yakni keluarga yang kokoh karena
adanya komitmen yang dilandasi
kasih Allah. Ini berlaku bagi yang
belum dan sudah menikah.
1. Belajarlah untuk Mengerti

Banyak orang mengatakan, "Saya
sudah mengerti dirimu karena kita
sudah bersahabat sekian tahun." Pan-
dangan ini tidak sepenuhnya benar
karena untuk mengerti itu tidak per-
nah diukur oleh waktu. Muatan ter-
dalam dari pengertian ialah peneri-
maan segala kekurangan dan kelebi-
han pasangan. Kalau kita belum mam-
pu menerima dia apa adanya berarti
kita mengerti siapa dirinya. Mengerti
berarti juga membiarkan pasangan
kita menjadi dirinya sendiri dan jan-
gan pernah memaksa seperti dirimu.
2. Belajarlah untuk Bertanya

Tahukah anda inti terdalam dari
muatan "bertanya?" Itu bukan teru-
tama karena kita tidak mengerti
suatu hal namun terutama kita mau
bersapa dengan dia. Berbicara den-
gan pasangan. Banyak pasangan
miskin dalam hal ini. Mereka berbi-
cara hanya karena ada masalah.
Kalau tidak ada masalah kita berd-
ua berdiam rasa dan pikiran. Kalau
anda rajin bertanya, dia yang kamu
tanya pasti merasa "berharga" kare-
na dengan bertanya berarti kita me-
nempatkan dia sebagai orang yang
mampu memberi jawaban. Ini juga
mengajak kita untuk terbuka satu
sama lain.
3. Belajarlah memaknai hakekat
cinta dan kasih perkawinan

Saya pernah mengatakan jangan
pernah katakan cukup untuk cinta
karena kamu dipanggil bukan untuk
menambah yang satu menjadi dua
tetapi sebaliknya membuat yang dua
menjadi satu. Untuk menjadi satu
dengan yang kamu cintai atau sem-
purna dalam bahtera keluarga per-

juanganmu tidak akan pernah bera-
khir bahkan selama hayat di kand-
ung badan. "Karena itu mereka bu-
kan lagi dua tetapi satu. Apa yang
telah dipersatukan oleh Allah janga-
nlah diceraikan oleh manusia" (Ma-
teus 19:6).

Jangan juga pernah katakan kasih
terlalu banyak karena kita dipanggil
bukan untuk menambal sulam tetapi
merajut dan mengikat. Saat merajut
dan mengikat kadang kita sedih-
senang, suka-duka, senyum-tertawa,
dan jatuh-bangun. Untuk mewujud-
kan kasih itu memang kesabaran kita
diuji, kemurahan hati kita ditantang,
dan kelemahlembutan kita dimurni-
kan. "Kasih itu sabar, kasih itu murah
hati, tidak cemburu, tidak sombong,
tidak kasar, tidak memaksa orang lain
untuk mengikuti kemauannya sendiri
dst" (1 Korintus 13:4-5)
4. Belajarlah untuk Mengalah

Kita sering mendengar kekerasan
tidak akan mampu mengalahkan
kelemahlembutan. Tebukti batu yang
keras akan hancur dengan tetesan
air dan api yang membara juga
akhirnya tunduk dengan kuasa air.
Sering terjadi masalah makin berat
karena kedua belah pihak tidak mau
untuk mengalah. Dua-dua keras ke-
pala. Ingatah kalau satu mengalah
dan diam pertengkaran dan per-

masalahan akirnya akan reda. Hin-
darilah berbalas pantun membabi
buta. Memang butuh kesabaran
dalam hal ini
5. Belajarlah untuk Rendah Hati

Jangan pernah merasa diri tahu
segalanya sehingga tidak membutu-

hkan nasehat, bantuan, ide dari
pasanganmu sehingga kamu tidak
menghargai dia yang telah menjadi
patnermu.
6. Belajarlah untuk menghargai

Hargailah hasil usaha dan peker-
jaan pasangan kita walau itu seder-
hana. Ketika kita memberi pujian
atas masakan, misalnya kita mem-
beri pujian untuk dirinya dan lain
waktu dia akan semangat membuat
yang terbaik. Sertakan pasangan
dalam setiap proyek hidup keluarga
kita.
7. Belajarlah untuk Menyapa

Satu senjata ampuh untuk men-
ciptakan kehangatan dalam keluar-
ga ialah taburilah rumahmu dengan
sapaan. Sapaan ini kesannya sepele
namun sangat bermakna. Rasa ca-
pek, bosan, ketegangan akan terusir
dengan sikap ini. Janganlah pelit den-
gan sapaan.
8. Belajarlah untuk Selalu
Senyum

Senyum membuka dan menutup
hari adalah symbol betapa damai dan

sejuknya hati kita. Kalau kita senyum
kepada orang lain berarti kita ingin
berbagi suasana hati yang damai itu
kepada dia. Dan ingatlah senyum tu-
lus dan ikhas itu juga akan mampu
memberikan suasana sejuk dan dam-
ai untuknya.
9. Belajarlah untuk Meminta
Maaf dan Memaafkan

Maaf dan memaafkan adalah sikap
luhur yang memberi ruang untuk per-
damaian. Tidak ada keluarga sem-
purna dan tidak ada juga manusia
yang luput dari kesalahan dan
kekurangan. Ikutilah suara hati yang
mengajak kita untuk meminta maaf.
Kalau kita meminta maaf berarti kita
menyadari kesalahan dan dengan itu
kita mau belajar. Belajarlah juga un-
tuk memaafkan sebab dengan itu kita
mengedepankan perdamaian dan
menerima maafnya. Dengan cara ini,
kita berdua sepakat meninggalkan
rasa sakit hati dan menyongsong hari
esok dengan penuh kasih.
10. Belajarlah Berpikir Positif

Jangan terlalu suka dan gampang
menuduh tanpa alasan atau hanya
karena mendengar saja. Pakailah
sikap bertanya dengan lembut bila
ada yang mengganjal dalam hati kita.

Pesan permenungan; Perkawinan
yang diberkati dalam Gereja adalah
momen sejarah yang baru bagi pasan-
gan karena mereka mengikrarkan jan-
ji suci di depan Altar Tuhan di hada-
pan pejabat Gereja, saksi dan umat
beriman. Namun itu tidaklah menjamin
bahwa suatu perkawinan akan lepas
dari masalah. Kebahagiaan juga tidak
otomatis menjadi milik mereka. Sua-
mi dan isteri masih harus tetap bela-
jar dan belajar, khususnya belajar 10
poin di atas. Dalam keluarga perlu
tetap ada dialog dan komunikasi yang
berdasarkan pikiran positif, kelemah
lembutan dan kerendahan hati. Per-
jalanan suatu bahtera perkawinan
akan kuat, teguh dan langggeng ka-
lau kedua belah pihak tetap mengede-
pankan "demi keluarga baik, utuh dan
bahagia dan bukan demi egoku dan
egomu.

rrrrr Yos'Ivo Ofmcap Yosin

10 Pelajaran Untuk Membentuk Keluarga Bahagia
r Refleksi bagi yang belum maupun sudah menikah

JIKA kamu sedang sedih, apap-
un sebabnya, tentu tak ingin kamu
simpan sendiri. Orang yang paling
kamu cari adalah yang paling dekat
denganmu. Kenapa? Karena yang
terdekat adalah yang terfaham ter-
hadap dirimu. Kamu berharap ia
memberimu udzur atas kesedihan-
mu. Orang asing tak memahami. Tapi
apa kamu yakin, bahwa orang ter-
dekatmu itu selalu faham 100% mak-
sudmu?
Ternyata tidak selalu.

Begitulah manusia. Iya, begitulah
manusia. Tidak semua hal terfahami
oleh manusia. Kadang hal mudah sulit
difahami. Kadang hal sulit mudah di-
fahami.

Jika kamu tahu bahwa manusia
begitu, maka ke mana kamu pergi?
Kepada Allah al-Aliim al-Khabiir kamu
kembali. Kembalikan pada-Nya. Cer-
itakan itu pada Allah. Jika itu karena

salahmu, akuilah itu salahmu. Jikapun
kamu tak mau mengaku, kamu tahu
Allah tahu segala detail salahmu. Tia-
da lagi celah menghindar. Jika itu
bukan salahmu, maka ceritakan pada
Allah.

Bahkan, ceritakan pada Allah
meski kamu tak punya lagi kata yang
tersisa...

Mungkin karena terlalu sedih atau
memalukan...

Mungkin karena memang kamu
tak pandai merangkai kata...

Kekasihmu kadang kecewa kamu
tak pandai merangkai kata, tetapi Al-
lah Ta'ala senang dengan taubat
hamba-Nya; padahal yang dilakukan
hamba bukan cerita, bukan berkisah,
bukan bertutur kata, melainkan
menangis menangis menangis se-
mata. Melainkan menumpahkan
kejujuran kata lewat air mata.
Tumpah semua. Di depan Rabbnya

bersimpuh. Mengakui itu semua.
Ceritakan pada Allah meski yang

bisa kamu berikan hanyalah air mata.
Kadang, tetesan air mata lebih

punya makna dibandingkan sekadar
kata.

Allah Maha Tahu...jumlatan wa
tafshila, global dan terperinci, sega-
la proposalmu. Dia Maha Tahu bait-
bait di qalbumu. Kamu ingin apa, Dia
Tahu. Kamu benci apa, Dia Tahu.
Kamu bersungguh atau berpura-
pura, Dia Tahu. Tapi Dia ingin agar
kamu bersegera mengangkat tangan
berhadapan dengan wajah bernoda-
mu itu. Dia ingin kamu menulis pro-
posal permohonan pada-Nya mela-
lui lisan maupun tangisan. Dia ingin
kamu membuktikan cintamu pada-
Nya setelah Dia selalu membuktikan
bahwa Dia selalu peduli padamu. Dia
selalu memperhatikanmu. Dia
menyembuhkanmu saat sakitmu. Dia

memberikan pelangimu kembali set-
elah hujanmu.

Jika kamu jujur, dan tak satu pun
makhluk mempercayaimu, maka al-
Khaliq tahu kejujuranmu. Jikapun Al-
lah al-Qahhar sudah memutuskan
keindahan masa depan untukmu
kelak, maka tak satu pun bisa atau
bermandat menghalangi keputusan-
nya, meskipun seluruh makhluk ber-
sepakat menghalangi.

Karena sebenarnya cinta-Nya
yang harus kamu kejar, bukan cinta
selain-Nya. Maka katakan cintamu
pada-Nya jika memang jujur, dan
takutlah jika kamu bohong. Makhluk
bisa saling membohongi satu sama
lain. Namun makhluk tak bisa mem-
bohongi Khaliqnya. Barangsiapa ber-
bohong kepada-Nya, ia sedang mem-
bohongi dirinya sendiri.

Ceritakan pada Allah meski baru bisa
setitik air mata. .. rrrrr googleplus.com

 Ceritakan Pada Allah Meski Kau Tak Mampu Berkata-kata
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SONI HENUKH
BESERTA KELUARGA

DRS. LEONARD HANING,MM

Mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-61
20 Nopember 2015

Kepada

       BUPATI ROTE NDAO

“Panjang Umur diberkati Tuhan dalam tugas dan

pelayanan kepada masyarakat Rote Ndao”

KELUARGA BESAR

DINAS SOSIAL KAB. ROTE NDAO BERSERTA STAF

DRS. LEONARD HANING,MM

Mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-61
20 Nopember 2015

Kepada

       BUPATI ROTE NDAO

“Panjang Umur diberkati Tuhan dalam tugas dan

pelayanan kepada masyarakat Rote Ndao”

KEPALA DINAS

DRS FRENGKI HANING

HERMAN HANING, SH
BESERTA KELUARGA

DRS. LEONARD HANING,MM

Mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-61
20 Nopember 2015

Kepada

       BUPATI ROTE NDAO

“Panjang Umur diberkati Tuhan dalam tugas dan

pelayanan kepada masyarakat Rote Ndao”

JOHANIS BOUK SEKELUARGA

DRS. LEONARD HANING,MM

Mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-61
20 Nopember 2015

Kepada

       BUPATI ROTE NDAO

“Panjang Umur diberkati Tuhan dalam tugas dan

pelayanan kepada masyarakat Rote Ndao”

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KABUPATEN ROTE NDAO

DRS. LEONARD HANING,MM

Mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-61
20 Nopember 2015

Kepada

       BUPATI ROTE NDAO

“Panjang Umur diberkati Tuhan dalam tugas dan

pelayanan kepada masyarakat Rote Ndao”

KEPALA BAGIAN

NYONGKI P. NDOLOE,SH

KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT

(DANLANAL PULAU ROTE ) BESERTA STAF DAN ANGGOTA

DRS. LEONARD HANING,MM

Mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-61
20 Nopember 2015

Kepada

       BUPATI ROTE NDAO

“Panjang Umur diberkati Tuhan dalam tugas dan

pelayanan kepada masyarakat Rote Ndao”

DANLANAL PULAU ROTE

LETKOL LAUT (P) BIRAWA


