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Jalur
Pintas
Pekerja
Migran
Sejumlah pekerja migran 
asal Flores lebih memilih 
jalur ilegal ke Malaysia. 
Sangat rentan untuk menjadi 
korban perdagangan 
manusia.  
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Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) telah mengins-
truksikan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi 
NTT dan juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait 

lainnya agar fokus pada pengembangan komoditas-komoditas uta-
ma dalam menghadapi krisis pangan dunia. 

“Gubernur telah meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan pa-
ngan dan OPD terkait lainnya untuk fokus pada program TJPS Ke-
mitraan dan pengembangan komoditas seperti sorgum, kelor, dan 
ayam KUB,” ujar Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi 
NTT, Lecky Frederich Koli dalam konferensi Pers bersama awak me-
dia di Kantor Gubernur NTT, Selasa, 27 September 2022 lalu.

Frederich menjelaskan, terkait pengembangan sorgum, pada ta-
hun 2022, pemerintah telah melakukan penanaman sebanyak 350 
hektare. Sementara pada tahun 2023, pemerintah menargetkan se-
banyak 34 ribu hektare. 

“Benih sorgum sudah ada sekitar 11 ton yang berasal dari  kabu-
paten Flores Timur  dan  kita sudah salurkan ke kabupaten-kabu-
paten yang dapat alokasi,” jelas Frederich. 

Terkait kelor, lanjut Frederich, pemerintah telah melakukan kerja 
sama dengan TNI untuk mendistribusikan 1 juta anakan kepada 
masyarakat. 

“Kita berharap agar masyarakat berproduksi dan hasilnya akan 

Kupang  |  Patrik Padeng

Kebijakan

Langkah Strategis 
Hadapi Krisis Pangan

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Lecky Frederich Koli bersama 
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT, Prisilia Parera saat memberikan keterangan pers 
kepada awak media di Kantor Gubernur NTT, Selasa, 27 September 2022
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EKORANTT
dibeli oleh offtaker yang me-
mang sudah dipersiapkan,” ha-
rapnya. 

Frederich menegaskan de-
ngan menggunakan pola pe-
ngembangan pola kemitraan 
untuk komoditas-komoditas ini, 
masyarakat diminta untuk tidak 
perlu meragukan terkait jami-
nan pemasaran.

Ia juga mengajak seluruh ma-
syarakat NTT untuk memper-
siapkan dan mengoptimalkan 
lahan-lahan yang tersedia untuk 
berproduksi melalui program 
TJPS Pola Kemitraan. Pasalnya, 
sesuai perkiraan BMKG, musim 
hujan di NTT diprediksi akan 
dimulai pada akhir Oktober.

“Musim hujan di NTT 
diperkirakan akan terjadi di 
dasarian tiga, artinya di minggu 
terakhir bulan Oktober. Untuk 
itu, kita sudah lakukan persi-
apan dengan memprioritas-
kan lokasi yang curah hujannya 
mendahului yakni daerah Flores 
bagian barat. Mengikuti selan-
jutnya bagi kabupaten lain yang 
curah hujannya di dasarian per-
tama bulan November,” ungkap-
nya.

Khusus program Tanam Jag-
ung Panen Sapi atau TJPS, Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pa-
ngan Provinsi NTT menargetkan 
105.000 hektare lahan untuk 
ditanami jagung. 

“Kita menargetkan 105.000 
hektare lahan untuk ditanami. 
Dari lahan itu, yang sudah kita 
tanami 37.000 hektare pada mu-
sim tanam kedua, April-Septem-
ber 2022 kemarin dan sudah di-
panen dan sudah dijual hasilnya 
oleh offtaker dan petani sudah 
mendapatkan hasilnya,” tutup 
Frederich.
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Advertorial

Komite dan Manajemen KSP Kopdit Pintu Air Cabang 
Kupang gencar melakukan pertemuan bulanan. Selain 
sebagai sarana pendidikan, pertemuan bulanan dilaku-

kan sebagai upaya untuk mengaktifkan anggota yang pasif.
Seperti yang dilakukan di Penfui Kupang pada akhir 

September 2022 lalu. Wakil Ketua Komite Kopdit Pintu Air 
Cabang Kupang Aloysius Kamil didampingi Manajer Pintu 
Air Cabang Kupang Bernadus Novianto dan staf manajemen, 
memfasilitasi pertemuan bulanan itu.

Dalam pertemuan, ada banyak hal yang disampaikan ke-
pada anggota. Pengelola juga mendengarkan apa saja yang 
dihadapi anggota.

Di hadapan peserta yang berjumlah 187 orang, Aloysius 
menuturkan bahwa pertemuan bulanan merupakan forum 
yang sangat penting bagi semua anggota untuk mengetahui 
sejauh mana perkembangan pengelolaan KSP Kopdit Pintu 
Air.

”Melalui pertemuan bulanan manajemen akan mengu-
mumkan kepada anggota tentang capaian kinerja keuang-
an dan pelayanan berbagai produk unggulan yang menjadi 
kepada anggota,” tutur Aloysius sembari menambahkan dari 
forum pertemuan itu pula, pihaknya mendengarkan catatan 

KSP KOPDIT PINTU AIR 

Mengaktifkan 
Anggota Pasif

Anggota mendapatkan pendidikan dalam Rapat Anggota Bulanan (RAB) yang terjadi dari 
pusat hingga ke kelompok-kelompok.

Advertorial

Penanganan kelompok rentan, terutama OdGJ (Orang 
dengan Gangguan Jiwa), tidak bisa dikerjakan sendi-
ri-sendiri. Dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi 

multi-pihak dalam satu sistem kesehatan jiwa yang mum-
puni.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka Rudolfus Ali 
mengemukakan bahwa pihaknya siap merancang kolab-
orasi dengan Unsos (Unit Sosial) dari Gerakan Pintu Air 
Amal Kasih (Gepak) milik KSP Kopdit Pintu Air. 

“Pertama sekali kami patut menyampaikan rasa terima 
kasih dan apresiasi yang besar kepada Pintu Air melalui unit 
sosialnya yang mau terlibat dan ikut membantu pemerin-
tah kabupaten untuk mengurus para OdGJ. Kedua, kede-
pannya kita akan merancang kolaborasi untuk mengurus 
sama saudara kita yang OdGJ ini,” demikian kata Kadis Ru-
dolfus kepada Ekora NTT, 10 Maret 2022.

Rudolfus mengemukakan, pihaknya selama ini telah ikut 
melihat dan memantau kerja dari tim Unsos Gepak yang 
telah ikut mengurus para OdGJ. Mulai dari proses penguru-
san dokumen administrasi kependudukan (Adminduk) dan 
membangun relasi melalui desa dan juga Dinas Sosial Ka-

Kolaborasi 
Tangani ODGJ

KSP KOPDIT PINTU AIR 

Unsos Gepak telah menjalin kerja sama dengan Disdukcapil dan Dinas Sosial 
Kabupaten Sikka
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sebagai masukan yang dapat diperbaiki.
Agenda penting dari pertemuan rapat bulanan meliputi; 

penyampaian perkembangan kinerja keuangan yang melipu-
ti, jumlah aset, jumlah simpanan baik pokok dan wajib, jumlah 
kredit beredar serta kredit lalai.

“Inilah hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan 
yang mesti diketahui anggota, karena anggota adalah sebagai 
pemilik. Sedangkan komite dan manajemen hanya sebagai 
pengelola atau pelayan,” ujar Aloysius.

Anggota sangat senang karena bukan saja informasi dari 
Pintu Air yang diketahui, tetapi pihak manajemen juga mende-
ngarkan apa kendala atau kesulitan yang dihadapi anggota.

Pendidikan

Pertemuan bulanan, atau lebih dikenal dengan Rapat Ang-
gota Bulanan (RAB) sudah menjadi tradisi yang dilakukan sejak 
KSP Kopdit Pintu Air berdiri di Rotat, Kabupaten Sikka. Kini, RAB 
telah menular di setiap kelompok, unit, dan cabang.

RAB sejak awal dirancang untuk menjadi kesempatan bagi 
pengelola melaporkan perkembangan lembaga secara trans-
paran kepada anggota, mengingat anggota perlu tahu maju 
mundurnya koperasi dari waktu ke waktu.

“Spirit kehadiran dalam setiap rapat bulanan itu jadi tanda 
bahwa asas transparansi itu kita kedepankan. Ada bersama di 
tengah-tengah kelompok dalam rapat bulanan jadi kesempatan 
kita bicarakan banyak hal untuk kemajuan anggota,” ucap Ketua 
KSP Kopdit Pintu Air, Yakobus Jano.

Hal penting lain yang bisa dilakukan dalam rapat bulanan, 
menurut Jano, adalah pendidikan kepada anggota. Anggota ti-
dak boleh berjalan sendiri tapi harus diberikan pengetahuan, 
dari manajemen keuangan keluarga hingga cara penggunaan 
modal usaha.

“Memang kita tidak beri pengetahuan secara formal. Kita te-
rus bicara menabung dan bagaimana mengelola keuangan da-
lam pertemuan supaya anggota hidup sejahtera,” kata Jano.

Bagi Jano, ada bersama dalam RAB jadi kesempatan untuk 
memperkokoh fondasi pendidikan bagi anggota dalam sema-
ngat kekeluargaan. Melihat dan merasakan dari dekat situasi 
anggota adalah tanda bahwa Pintu Air senantiasa dekat di hati 
semua anggotanya.

“Koperasi kredit itu dari kita, oleh kita dan untuk kita, jadi ada 
bersama anggota itu tidak hanya sekedar omong tapi datang 
dan melihat dari dekat,” ucap tokoh koperasi Indonesia ini.

Jano kembali menegaskan bahwa berkoperasi pertama-tama 
bukanlah mengumpulkan modal tapi kumpulan orang-orang 
yang ada bersama untuk saling menolong dalam suka dan 
duka. (Luk/Hos)

KSP KOPDIT PINTU AIR PINTU AIR
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Saat pidato perdana usai terpilih menjadi Gubernur 
NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengancam akan me-
matahkan kaki para pelaku perdagangan manusia di 

Provinsi NTT dan menyebut kasus tersebut sudah sangat 
meresahkan.

“Saya minta aparat keamanan untuk patahkan kaki para 
pelaku perdagangan manusia, dan berikan ke Gubernur. 
Nanti Gubernur yang kasih uang,” kata Viktor Laiskodat 
saat pidato perdana di Gedung DPRD NTT, Senin, 10 Sep-
tember 2018.

Pernyataan ini bak angin segar bagi para korban perda-
gangan manusia, para aktivis, pegiat LSM, tokoh agama, 
dan masyarakat NTT yang menaruh peduli pada masalah 
perdagangan manusia.

Namun, sudah empat tahun Viktor memimpin NTT, be-
lum tampak upaya nyata untuk mengatasi arus keberang-
katan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural yang 
rentan perdagangan manusia dari NTT ke luar Negeri.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 
NTT mencatat, sejak 2018 hingga Mei 2022, sebanyak 480 
jenazah PMI dikirim dari luar negeri ke NTT. Nyaris semua 
PMI yang meninggal di luar negeri ini berstatus non 
prosedural.

Di tengah peti jenazah PMI yang terus berdatangan dari 
luar negeri setiap tahun, pemerintah provinsi maupun ka-
bupaten di NTT tidak berbuat banyak. Di Kabupaten Flores 
Timur misalnya, warga bebas berangkat ke Malaysia tanpa 
dokumen resmi. Tidak ada pengawasan dari otoritas se-
tempat di pelabuhan penyeberangan Larantuka, kendati 
selama dua tahun terakhir total 30 peti jenazah PMI dikirim 
dari luar negeri ke kabupaten itu.

Sebenarnya, tidak sulit bagi pemerintah (penguasa) un-
tuk mengatasi masalah perdagangan manusia, jika Pera-
turan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas 
Pencegahan dan Penanganan TPPO ditindaklanjuti hingga 
ke kabupaten-kabupaten.

Kemudian, lakukan pendekatan pelayanan. Pangkas 
prosedur panjang pengurusan dokumen calon PMI.

Dan, jangan lupa, pemerintah juga harus berkolaborasi 
dengan semua pihak untuk melakukan gerakan anti per-
dagangan manusia.

T A J U K

Perdagangan 
Manusia
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O P I N I

Pemberdayaan Petani

Sektor pertanian mempunyai 
cakupan luas dan dapat dikla-
sifikasikan ke dalam beberapa 

sub sektor. Menurut Ditjen Hor-
tikultura (2011), sektor pertanian 
dikelompokkan menjadi beberapa 
sub sektor, yaitu sub sektor tana-
man pangan, hortikultura, perke-
bunan, perikanan, peternakan, dan 
kehutanan.

Kemajuan sektor pertanian di 
Indonesia disebutkan sangat men-
dukung ketahanan pangan dan 
meningkatkan perekonomian da-
lam negeri. Di sisi lain, kesejahte-
raan para petani memegang peran 
penting untuk menjaga stabilitas 
produksi pertanian.

Jika kita melihat pembangun-
an sektor pertanian di Indonesia 

selama dua tahun terakhir, tampak 
tidak efektif dan efisien karena pe-
nyebaran Covid-19, sehingga sulit-
nya para petani beraktivitas di sek-
tor pertanian.

Di setiap pelosok wilayah Indo-
nesia memiliki sumber daya alam 
yang melimpah, akan tetapi tidak 
diimbangi dengan sumber daya 
manusia, khususnya dalam bidang 
pertanian.

Selain itu, keterbatasan modal 
yang dimilikinya, infrastruktur 
pertanian belum memadai serta 
kurangnya sarana dan prasarana 
pertanian dalam menunjang usaha 
pertanian (usaha tani) yang ada.

Untuk diketahui, sektor per-
tanian berperan penting untuk 
ketahanan pangan. Namun, ham-
batan produksi pertanian merupa-
kan masalah bagi banyak negara, 
terutama negara berkembang.

Sembari melihat ketersediaan 
pangan, Biro Perencanaan Sek-
retariat Jenderal Kementerian Per-
tanian (2020) mengungkapkan, 
adanya pandemi Covid-19 dapat 
berakibat beberapa hal.

Pertama, penurunan produksi 
sebesar 5 persen karena harga sara-
na produksi (benih, pupuk, pestisi-
da, dan pakan) mahal dan distri-
businya tidak lancar.

Kedua, kebutuhan pangan akan 
meningkat 5 persen karena panic 
buying dan masyarakat menyetok 
pangan. Ketiga, realisasi impor 
menurun sebesar 5 persen karena 
importasi tidak lancar dan negara 
produsen membatasi ekspor.

Untuk meningkatkan pro-

Aventus Purnama Dep

Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian 
UNIKA Santu Paulus Ruteng
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duktivitas usaha pertanian pasca 
pandemi Covid-19, maka sangat 
dibutuhkan peran pemerintah ter-
hadap kemajuan dan perkembang-
an wilayah yang dipimpinnya ya-
itu melaksanakan pembinaan dan 
memberi fasilitas terhadap masya-
rakat petani dalam meningkatkan 
pengembangan pembangunan di 
sektor pertanian.

Upaya tersebut ditempuh 
melalui intervensi pemerintah dae-
rah untuk memperkuat pengetahu-
an dan keterampilan sumber daya 
manusia di sektor pertanian.

Intervensi Pemerintah

Penulis mencoba merekomen-
dasikan kepada pemerintah daerah 
untuk mengoptimalkan kembali 
sektor pertanian pasca pandemi 
Covid-19 dengan menawarkan be-
berapa poin penting sebagai beri-
kut.

Pertama, memfasilitasi infra-
struktur pertanian. Infrastruktur 
pertanian merupakan salah satu 
segmen penting yang dapat mem-
bantu dan mendorong program 
pembangunan sektor pertanian 
untuk mewujudkan kedaulatan pa-
ngan, maka infrastruktur pertani-
an harus lebih maju. Infrastruktur 

yang dimaksud adalah jaringan iri-
gasi, bendungan, gedung penyim-
pan hasil panen, dan lainnya.

Kedua, pendidikan dan pela-
tihan. Peran pemerintah dalam 
pendidikan dan pelatihan adalah 
memberikan bimbingan dan peng-
arahan yang efektif kepada masya-
rakat petani.

Dalam hal ini, penyuluh per-
tanian berperan aktif meningkat-
kan produktivitas usaha tani pasca 
pandemi Covid-19. Di sisi lain, 
pemerintah kabupaten melalui Di-
nas Pertanian agar lebih banyak 
menyiapkan tenaga penyuluh yang 
secukupnya agar masyarakat mam-
pu menerapkan ilmu atau teori 
yang diberikan dan tim penyuluh 
juga bisa bekerja secara optimal 
bersama kelompok tani yang ada 
di setiap kecamatan maupun desa.

Ketiga, bantuan modal usa-
ha tani. Peran pemerintah daerah 
dalam bantuan modal usaha tani 
adalah menciptakan kondisi kese-
jahteraan bagi pelaksanaan pemba-
ngunan sektor pertanian.

Bantuan modal yang dimaksud 
adalah bantuan dana. Modal me-
rupakan faktor terpenting dalam 
pertanian, khususnya terkait bahan 
produksi dan biaya tenaga kerja 
untuk memudahkan proses pro-

Pikiran
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duksi. Setiap perhitungan kelayak-
an biaya produksi usaha tani yang 
meliputi biaya tetap dan biaya 
variabel akan berpengaruh besar 
terhadap penerimaan usaha tani 
dalam periode produksi.

Keempat, memfasilitasi bantu-
an sarana pertanian. Dalam usaha 
pertanian, pengadaan sarana pro-
duksi pertanian merupakan faktor 
terpenting usaha tani itu sendiri, 
sehingga dapat mempermudah dan 
membantu mempercepat proses 
pengolahan tanaman, mulai dari 
persiapan lahan, panen, pascapa-
nen, sampai pemasaran.

Beberapa sarana produksi yang 
meningkatkan produktivitas usa-
ha pertanian dalam jangka panjang 
dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat pedesaan, yaitu alat 
dan mesin pertanian pra panen, 
panen dan pascapanen. Selain itu, 
pupuk subsidi, benih yang bermu-
tu dan pestisida.

Dengan demikian, pember-
dayaan petani membutuhkan in-
tervensi penuh dari berbagai pihak. 
Namun, ketika bicara tentang in-
tervensi pemerintah, maka tugas 
pemerintah adalah memfasilitasi, 
menyiapkan ruang pendidikan dan 
pelatihan, hingga bantuan modal 
usaha berupa uang.

Tujuannya ialah menyejahtera-
kan petani secara lebih bermarta-
bat dan memberdayakan mereka 
menjadi petani-petani cerdas di 
tengah arus IPTEK yang semakin 
maju.

Pikiran

Cara berlangganan
klik www.ekorantt.com

PAKET #1     Rp100.000/6 Bulan

PAKET #2     Rp200.000/1 Tahun

Terbit Reguler Sekali Seminggu
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Desa Pemo merupakan salah satu desa penyangga ka-
wasan wisata Danau Kelimutu. Secara administratif, Desa 
Pemo berada di Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, 

dengan jumlah penduduk 375 jiwa (data tahun 2020).
Seperti desa-desa lain di kawasan Danau Kelimutu, panorama 

alam Desa Pemo sangat menakjubkan. Hawa sejuk khas daerah 
pegunungan bikin siapa saja yang berkunjung betah. 

Bukit dan lembah saling mengapiti, berbalut hijaunya perke-
bunan kopi warga. Perkebunan itu bisa dijadikan spot wisata 
yang mendatangkan keuntungan ekonomi bagi warga desa.

Selain perkebunan kopi, ada pula perkebunan kemiri, jagung, 
padi, jambu mete, bambu, pisang, kacang-kacangan dan lain-
lain. Ada juga fauna seperti gurung garugiwa, monyet, kuda, 
dan hewan peliharaan masyarakat setempat. 

Berbagai kekayaan alam, baik flora dan fauna ini menjadi 
salah satu pilihan bagi pengunjung untuk berwisata, di samping 
ke danau tiga warna. Asalkan dikelola dengan konsep ekowisata 
yang mumpuni, pasti akan memberikan keuntungan bagi ma-
syarakat setempat.

Menariknya, Desa Pemo memiliki kekayaan budaya, selain 
daya tarik alam. Masyarakat setempat, misalnya, masih men-
jalankan proses pembuatan rumah adat yang dilakukan lima 
tahun sekali. Mereka juga memiliki tradisi menenun yang diwa-
riskan nenek moyang dan pembuatan alat musik dari kulit bina-
tang.

Khusus menenun, warga Desa Pemo masih melestarikan 

iDesa

Ende  |  Ansel Kaise

Melirik Ekowisata 
Desa Pemo

Hamparan kebun stroberi di Desa Pemo menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi 
wisatawan yang berkunjung ke sana (Foto: jadesta.kemenparekraf.go.id ).
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tenun tradisional. Hal ini tampak dari proses dan penggunaan 
bahan baku alami. Mulai dari pengolahan kapas mentah men-
jadi benang, proses pewarnaan yang masih tradisional dengan 
menggunakan tumbuhan alami sebagai pewarna, hingga pro-
ses tenun yang dilakukan secara manual atau tradisional, tan-
pa ada sentuhan teknologi modern.

Selanjutnya, wisata budaya yang masih terawat dengan baik 
hingga sekarang adalah upacara Pati Ka Du’a Bapu Ata Mata 
atau Pati Ka Ata Mata. Ritual ini merupakan ritual adat memberi 
makan kepada orang yang sudah meninggal. Dalam upacara 
ini, ada ucapan syukur atas apa yang masyarakat menikmati 
selama setahun.

Ritual Pati ka du,a bapu ata mata biasanya dilaksanakan 
pada setiap tanggal 14 Agustus sebagai puncak dari kegiat-
an Sepekan Festifal Danau Kelimutu yang digagas Pemerintah 
Kabupaten Ende. Selain dihadiri wisatawan dan tamu penting 
lainnya, Acara ini dihadiri mosalaki dari 20 persekutuan adat 
desa-desa penyangga Kelimutu, yakni Koanara, Woloara, Pemo, 
Nuamuri, Mbuja, Tenda, Wiwipemo, Wologai, Saga, Puutuga, 
Sokoria, Roga, Ndito, Detusoko, Wolofeo, dan Kelikiku.

Pusat ritual adat dilakukan di Pere Konde yaitu sebuah tugu 
tiang pancang semacam misbah tempat persembahan dan 
sesajen diletakan. Ritual tersebut dipimpin seorang Mosalaki. 
Setelah sesajen diletakan maka para pemangku adat memulai 
prosesi adat dengan menari memutari sajen-sajen yang sudah 
disiapkan yang dalam bahasa setempat disebut Gawi. Isi sajen 
berupa nasi merah, daging babi, tembakau, sirih pinang, dan 
moke.

Yang tidak kalah hebatnya juga adalah cara hidup warga 
desa setempat. Mulai dari cara bercocok tanam hingga karak-
teristik masyarakat, menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan. 

Bayangkan bila berkunjung ke Pemo, kemudian disambut 
keramahan warga, tentu memberikan kesan yang baik bagi 
wisatawan. Lalu menikmati alam dan budaya yang indah, 
sungguh pengalaman yang sangat berkesan.

Yang menjadi catatan bagi pemerintah dan masyarakat se-
tempat adalah fasilitas umum yang belum memadai, seperti 
toilet. Kekurangan ini harus lekas diperbaiki. Ditambah dengan 
terobosan pemerintah untuk mendorong konsep ekowisata 
yang berkualitas. Yakinlah, Desa Pemo bisa menjadi desa wisa-
ta yang hebat.

iDesa
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Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf ) 
terus mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk 
mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Prinsip 

pariwisata berkelanjutan bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal, 
inklusivitas dan konservasi keanekaragaman hayati. 

Hal ini sejalan dengan lima pilar Sustainable Development Goal’s 
(SDGs) yakni People, Planet, Prosperity, Partnership, dan Peace, yang 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kre-
atif Nomor 9 tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata 
Berkelanjutan demi menuju kepariwisataan yang berkualitas dan 
berkelanjutan.

Menteri Parekraf Sandiaga Uno mengatakan sudah saatnya In-
donesia menerapkan pariwisata berbasis masyarakat, berkelanjut-
an, inklusif, dan berdampak besar pada penciptaan lapangan kerja. 
Untuk merealisasikan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan 
sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

“Indonesia saat ini tidak mengejar lagi angka kunjungan wisa-
tawan, namun fokus mendorong pariwisata berkelanjutan (sustain-
able tourism),” ujar Sandiaga, yang dilansir Tempo.co, Kamis 22 Sep-
tember 2022 lalu.

Merespons Sandiaga, Ketua Himpunan Pramuwisata Nagekeo 
Yohanes Siku menuturkan kelemahan konsep pengembangan pari-
wisata berkelanjutan di daerah ialah minimnya kesiapan sumber 
daya manusia terutama penguasaan bahasa asing.

Penguasaan bahasa asing secara spesifik menjadi salah satu 
kekuatan penting untuk meningkatkan kualitas pariwisata. Kualitas 

Nagekeo  |  Ian Bala

Agar Pariwisata 
Berkualitas

Wisatawan asal Perancis berkunjung ke kebun merica milik warga di Pajoreja, Mauponggo, 
Kabupaten Nagekeo (Foto: Dokumentasi HPI Nagekeo)
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pariwista diukur bukan dari jumlah kunjungan melainkan berapa 
lama wisatawan dapat bertahan dalam suatu objek, kata dia.

“Sebenarnya bukan potensi objek wisata kita (Nagekeo) yang 
kalah bersaing, tetapi kita kalah pada sisi SDM terutama pada 
tour guide yang kurang menguasai beberapa bahasa asing,” tutur 
Yohanes saat dihubungi pada Jumat, 23 September 2022.

Kabupaten Nagekeo memiliki sejumlah potensi wisata - bu-
daya, sejarah, wisata alam, dan wisata rohani - yang dapat diek-
splorasi menjadi daya tarik wisatawan. 

Yohanes bilang, perkampungan adat Kawa menjadi jenama 
wisata budaya di Nagekeo dalam konsep pengembangan wisa-
ta yang dipilih Kemenparkraf RI. Dari kampung adat Kawa bisa 
mempromosikan seluruh potensi yang ada di Nagekeo.

“Tetapi yang terpenting saya bilang ialah kesiapan SDM untuk 
putra-putri kita,” ucap Yohanes.

Ia menyarankan Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Di-
nas Pariwisata agar bisa memberikan kursus atau pelatihan baha-
sa asing secara periodik. Hal itu menjadi salah satu syarat penting 
dalam rangka mengimplementasikan konsep pengembangan 
pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Hari Pariwisata Sedunia 2022, kata Yohanes, menjadi momen-
tum refleksi perkembangan pariwisata di Nagekeo agar ke depan 
dapat lebih baik. 

“Karena saya merasa punya moril terhadap pengembangan 
pariwisata di Nagekeo sehingga rating bisa naik. Dinas Pariwisa-
ta Nagekeo bisa memberikan pelatihan bahasa asing, pelati-
han leadership, dan karakter. Itu penting menurut saya,” kata dia 
menandaskan.

Penguatan Kapasitas Masyarakat

Kepala Dinas Pariwisata Nagekeo Silvester Teda Sada saat Pela-
tihan Pengelolaan Usaha Homestay kepada 50 peserta di Desa 
Kelimado, Kecamatan Boawae pada 25 Agustus lalu menyatakan 
pemerintah kini telah menguatkan kapasitas masyarakat akar 
rumput demi menyambut penerapan pariwisata berkualitas dan 
berkelanjutan.

Melalui pelatihan pengelolaan homestay, Silvester berharap, 
kiranya dapat memenuhi kebutuhan kepariwisataan di Nagekeo. 
Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang lebih me-
ngedepankan pertanian dan pariwisata.

Pelatihan tersebut, tambah dia, merupakan salah satu upaya 
pemerintah untuk mendorong masyarakat lokal terutama mere-
ka yang hidup di kawasan penyangga potensi wisata.

“Jadi, konsep pariwisata yang kami dorong ialah pember-
dayaan. Masyarakat menjadi pioner, menjadi garda terdepan. 
Dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat,” ujar Sil-
vester.

Silvester berharap agar peserta dapat bisa juga secara mandiri 
meningkatkan kualitas diri, termasuk mempelajari dan mengua-
sai bahasa asing untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Pariwisata
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Mengurangi emisi karbon menjadi komitmen pemerintah 
untuk menjaga ketahanan iklim.Dalam dokumen target 
iklim nasional terbaru, Indonesia siap untuk berkontribusi 

menahan pemanasan suhu ke angka maksimum 1,5 derajat celcius 
pada 2030.

Pemerintah pun telah memiliki road map untuk mencapai berba-
gai target terkait penanganan krisis iklim tersebut. 

“Indonesia telah mengadopsi strategi jangka panjang rendah 
karbon dan ketahanan iklim pada 2050 serta road map yang detail 
untuk mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih awal,” 
kata Jokowi dalam sambutan di KTT perubahan Iklim di Glasglow 
tahun lalu.

Selaras dengan itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau 
BRI melakukan terbosan melalui program “BRI Menanam”.BRI akan 
menyalurkan 1,75 juta bibit pohon dan diestimasikan mengurangi 
emisi hingga 108.065 tCo2e dalam lima tahun.

Angka tersebut setara dengan 23% kontribusi pengurangan 
emisi karbon yang dihasilkan BRI. Jejak karbon atau carbonfootprint 
penggunaan listrik dan bahan bakar di BRI pada 2020 adalah se-
besar 469.847 tC02e dan diproyeksikan menurun menjadi 361.782 
tC02e pada 2025. Perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi 
daya serap CO2 pohon produktif yang dibagikan dalam BRI Mena-
nam sebesar 88,11 kg per pohon per tahun serta telah memper-
hitungkan potensi mortalitas dari bibit tanaman yang disalurkan.

Di samping mengurangi emisi karbon, BRI Menanam juga men-
jadi salah satu upaya BRI dalam meningkatkan pemberdayaan ke 
masyarakat khususnya para pelaku UMKM untuk bersama mem-
perkuat implementasi Environmental, Social, Governance (ESG).

BRI Menanam merupakan inisiatif BRI dengan memberikan bi-
bit pohon produktif atau tanaman buah kepada nasabah yang 
melakukan pencairan kredit. BRI secara bertahap menyalurkan ta-

Jakarta  |  Adeputra Moses

BRI Menanam

BRI melakukan terbosan melalui program “BRI Menanam” untuk menjaga ketahanan iklim. 
(Foto: bri.co.id)
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naman pohon produktif yang diharapkan memiliki dampak positif 
pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa upayanya 
melalui BRI Menanam dapat meningkatkan produktivitas masyara-
kat. Di sisi lain, BRI terus melakukan pendampingan untuk memas-
tikan pemanfaatan bibit dapat berjalan dengan optimal dan ma-
syarakat dapat merasakan manfaatnya.

“Begitu ada nasabah mencairkan kredit usaha rakyat (KUR), kami 
berikan bibit dan nasabah wajib menanam dan merawatnya. Ini-
siatif ini telah dilakukan dan ratusan ribu bibit telah disalurkan ke 
masyarakat,” terang Sunarso.

BRI Menanam menargetkan sebanyak 750 ribu bibit di tanam 
di tahun 2022 dan sekitar 1 juta bibit lagi ditanam di tahun 2023. 
Hingga akhir September 2022, BRI Menanam telah berhasil menya-
lurkan dan menanam 376 ribu bibit pohon.

Untuk target tahun 2022, dari 754 ribu sekitar 376 ribu bibit di-
salurkan untuk lahan desa, 227 ribu bibit untuk nasabah eksisting 
dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit, dan 151 ribu bibit untuk 
nasabah baru dari KUR BRI Unit sampai dengan akhir September 
2022.

Penyaluran bibit pohon ini dijalankan oleh 799 BRI unit, 236 
Branch Office, dan 17 Regional Office BRI di berbagai wilayah di In-
donesia. Adapun jenis bibit tanaman yang diberikan ialah jenis po-
hon produktif, sehingga selain dapat menyerap karbon juga dapat 
memberikan nilai lebih bagi masyarakat untuk dimanfaatkan hasil-
nya.

Jenis bibit pohon yang telah dibagikan di antaranya adalah du-
rian (33,64%), mangga (22,45%), alpukat (21,80%), jambu (5,79%), 
jeruk (2,39%), dan jenis pohon lainnya (14,65%).

“Misalnya saya tanam 15 pohon alpukat dan 10 pohon mang-
ga di pekarangan saya, harapan saya adalah dua tahun lagi pohon 
ini akan teduh dan menyerap banyak karbondioksida serta hasil 
buahnya juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya mem-
beri contoh.

Inisiatif BRI Menanam ini turut mendukung perseroan dalam 
menerapkan konsep 3P atau Pro People, Pro Planet, dan Pro Profit. 
Pada konsep Pro People, BRI mendorong berbagai program untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan da-
lam BRI Menanam di mana pengelolaan tanaman produktif diha-
rapkan dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Pro Profit yang diusung perseroan pun tidak terbatas pada keun-
tungan langsung yang diterima BRI. Lebih dari itu, BRI terus men-
dorong nasabah, terutama di kalangan UMKM untuk meningkat-
kan kapasitas usahanya dan berhasil “naik kelas”. Penyaluran kredit 
yang terus dieskalasi menjadi bukti nyata dukungan menumbuh 
kembangkan UMKM.

Secara berkelanjutan, pemberian dan pemberdayaan tanaman 
produktif ini diharapkan menjadi kontribusi BRI dalam mengurangi 
emisi serta sesuai dengan konsep Pro Planet. Pihaknya optimistis 
mampu menyalurkan tanaman produktif ini baik di wilayah pede-
saan maupun kawasan perkotaan.

Investasi
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Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat yang diraihnya 
tak jadi digunakan untuk melamar kerja. Pria murah 
senyum dan pekerja keras ini adalah Mikael Doni Ledun 

(42). 
Setelah gagal menyelesaikan kuliah di Kupang karena ke-

matian sang ayah ia balik kampung halamannya di Desa Tapo-
bali, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Tekad kuliah 
rupanya kuat dalam diri Dandi, demikian sapaannya. Setelah 
tertahan kuliah, Dandi justru kembali ke Makassar untuk 
melanjutkan kuliah ke Universitas Veteran Republik Indonesia 
Makassar. Mimpi besar untuk jadi tenaga kesehatan masyara-
kat di tanah kelahirannya Lomblen pupus saat usai kuliah.

“Dapat gelar sarjana kesehatan masyarakat saya pikir akan 
mudah kerja di Lewoleba, eh ini malah tambah sulit karena 
tenaga harian lepas saja diputus kontraknya,” ucap Dandi.

Hati kecilnya berbisik untuk fokus pada menenun. Satu ke-
terampilan yang ia pelajari secara otodidak dari ibu-ibu di 
kampung halamannya. Tak hanya sekadar menenun, Dandi 
bertekad kerjanya harus punya nilai seni dan nilai jual yang le-
bih tinggi.

“Saya bisa ikat dan buat motif sendiri. Kalau untuk jenis khu-
sus yang dipesan untuk acara-acara adat biasanya minta gu-
nakan kapas dan pewarna alami. Ya kami layani, tapi dengan 
harga yang lebih tinggi,” ucapnya.

Dandi mengaku bersyukur karena alam di tanah kelahiran-

Lembata  |  Hengky Ola Sura

Mandiri dengan Bertenun

Mikael Doni 
Ledun
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nya memberikan segalanya. Ia mengaku mudah mendapatkan 
bahan pewarna alami yang kemudian dicampurnya bersama 
tim kecilnya dalam kelompok tenun ‘Ina Tula’.

Nama ini, menurut Dandi, punya spirit yang mendalam. 
Berkisah tentang warisan mendiang ibu yang juga adalah seo-
rang penenun. ‘Ina Tula’ dalam versi bahasa Lamaholot arti-
nya buat ibu. Dandi sebetulnya mewariskan keahlian sang ibu 
dalam menenun. Ia ingin mendedikasikan keahlian menenun 
sang ibu agar sekalipun tak bekerja sebagai petugas kesehat-
an tapi dengan menenun ia bisa mandiri.

Dari sang ibu ia meneruskan jenis-jenis motif khas kam-
pung halamannya seperti motif ptolan, motif siri pinang, mo-
tif klapan, motif befajak dan motif taro mata. Menurutnya 
motif-motif ini jika dikerjakan dengan pemintalan kapas dari 
pekarangan rumah dan ladang juga campuran bahan pewar-
na alami maka harganya pun akan jauh lebih mahal daripada 
benang dan pewarna yang dibeli dari kota Lewoleba.

Harga tenun dengan benang dan pewarna alami berkisar 
Rp3.500.000 hingga Rp7.500.000. Harga ini juga sama ketika 
jenis sarungnya dipesan oleh teman-temannya dari Yayasan 
Budaya Bali. Sarungnya juga dikirim ke Maumere.

“Saya punya teman-teman di Yayasan Budaya Bali yang 
ikut membantu menjual karya tenun kami. Ya ini juga sangat 
membantu ekonomi kehidupan saya dan teman-teman di 
kelompok tenun. Intinya bisa beli beras dan kebutuhan makan 
minum lainnya juga sedikit simpanan berjaga-jaga untuk aca-
ra lainnya,” ungkap Dandi.

Sedangkan untuk jumlah tenunan dengan menggunakan 
benang dan pewarna buatan yang dibeli dari kota, Dandi 
mengaku telah mencapai ratusan jumlah kain yang telah di-
tenunnya. Harga untuk jenis tenunan ini berkisar Rp600 ri-
bu-Rp800 ribu.

Dengan harga kain tenunan seperti ini Dandi mengaku 
gembira karena teman-teman di kelompok tenunnya ikut 
mendapatkan rezeki dari hasil tenunan itu. 

Andika Kilok, tokoh muda dari Desa Tapobali mengaku 
tenunan dari Dandi sangat berkelas dan mendapatkan order-
an dari banyak pihak. 

“Kami selalu bilang kalau abang Dandi yang tenun berarti 
itu sudah masuk mahakarya karena bagus sekali. Kami senang 
karena dengan banyaknya pesanan berarti motif dari kam-
pung kami bisa juga dikenal di luar,” ujar Andika.

Inspirasi
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Ratusan orang menyemut di ruang tunggu Pelabuhan Laran-
tuka, Kabupaten Flores Timur pada Selasa pagi, 12 Juli 2022. 
Sebagian besar mereka duduk berselonjor. Sebagian lainnya 

mondar mandir. Ada yang sedang merokok. Ada juga yang sedang 
telepon dan mendengar musik dengan headset di telinga. Kondisi 
di dalam ruangan itu sangat pengap. Sesekali terdengar petugas 
pelabuhan memberikan pengumuman melalui pengeras suara.

Para penumpang itu sedang menunggu kedatangan KM Lambe-
lu, kapal yang melayani rute penyeberangan Larantuka-Nunukan. 

Sekitar pukul 09.00 Wita, seorang perempuan berbadan tambun, 
mengenakan kacamata bening terlihat masuk dari pintu bagian 
barat ruang tunggu pelabuhan. Ia kemudian langsung menuju 
meja petugas dan membicarakan sesuatu. Beberapa menit kemu-
dian, ia berbicara melalui pengeras suara.

“Selamat pagi bapak-ibu semua. Saya ibu Noben. Saya yang se-
lama ini mengurus pemulangan jenazah orang-orang kita yang 
bekerja dan meninggal di luar negeri,” ujarnya memulai pembicara-
an.

FOKUS

Jalur Pintas
Pekerja Migran

Rosis Adir

Ratusan orang menyemut di ruang tunggu Pelabuhan Larantuka pada Selasa pagi, 12 Juli 2022. 
Sekitar 100 orang dari para calon penumpang KM Lambelu ini akan berangkat secara ilegal ke 
Malaysia melalui Nunukan. (Foto: Rosis Adir)

Liputan ini terselenggara atas kerja sama Mingguan Ekora NTT dengan Tempo.co, Floresa.co, 
Tempo Institute, Task Force Media, dan Zero Human Trafficking Network [ZHTN]
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Pagi itu, perempuan bernama lengkap Benedicta Noben Da Sil-
va tersebut memberikan sosialisasi terkait prosedur bekerja ke luar 
negeri. Noben adalah aktivis perempuan yang sejak 2014 fokus 
mengadvokasi kasus perdagangan manusia di Flores Timur. Kini, 
ia sudah mendirikan Yayasan Bunda Berbelas Kasih yang berge-
rak pada isu sosial dan Hak Asasi Manusia. Ia juga menjadi relawan 
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTT.

“Saya sungguh yakin, di antara bapak-ibu di sini pasti ada yang 
hendak menyeberang ke Malaysia. Kita tidak larang merantau ke 
luar negeri. Supaya kita bekerja nyaman di sana, lebih baik kita be-
rangkat melalui jalur resmi,” ujarnya. 

“Bapak-ibu yang hari ini mau berangkat ke Malaysia, bisa sim-
pan nomor telepon saya. Kalau terjadi apa-apa nanti, bisa langsung 
kontak saya,” tambahnya.

Setelah Noben berbicara, seorang gadis berambut pirang, me-
ngenakan jaket berkelir biru bergegas berdiri dan maju mendekat-
inya. Kemudian tiga ibu berjilbab menyusul dan mengambil nomor 
telepon Noben.

Satu di antara mereka, Maria Lelo, 30 tahun hendak ke Malaysia 
bersama satu kerabat dari kampungnya di Pulau Adonara, Kabupa-
ten Flores Timur. 

Maria baru pulang dari Malaysia tiga bulan sebelumnya dan 
kembali ke sana memboyong kakak perempuannya. 

“Nanti sampai di Nunukan baru urus paspor,” katanya.
Menurut Maria, untuk mendapatkan paspor, mereka harus mem-

bayar sekitar 1500 Ringgit Malaysia atau setara Rp4.98 juta per 
orang dan harus menunggu selama satu minggu. Harga paspor ini 
14 kali lipat dari harga normal yakni Rp350 ribu.

Seorang ibu yang berasal dari Pulau Adonara bilang ia bersama 
dua rekannya juga hendak pergi bekerja di Malaysia. Mereka belum 
mengantongi parpor.

“Saya pernah bekerja di Malaysia,” ujarnya.
Warga Flores Timur menyebut KM Lambelu sebagai kapal pe-

rantau. Setiap kali bersandar di Larantuka, ratusan bahkan ribuan 
orang naik dan turun dari kapal. Mayoritas mereka yang menum-
pang KM Lambelu yakni para perantau yang datang atau yang hen-
dak pergi merantau ke Kalimantan dan Malaysia.

PT Pelni cabang Larantuka mencatat selama Januari hingga 
Agustus 2022, sebanyak 3.466 orang berangkat dari Larantuka 
menuju Nunukan.

“Sebelum pandemi, orang-orang yang ke Nunukan bisa lima kali 
lipat dari jumlah yang sekarang. Sampai Agustus ini, kami men-
catat, orang yang ke Nunukan paling banyak pada bulan Juli yak-
ni 894 orang,” kata Kepala Administrasi PT Pelni cabang Larantuka, 
Wyllmar Saribunga Pasangka.

Noben mengatakan, sekitar lebih dari 100 penumpang di ruang 
tunggu tersebut hendak menyeberang ke Malaysia.

“Yang jujur ke kita hanya sedikit orang. Yang lain tidak mau jujur. 
Biasanya ketika ada persoalan di Nunukan baru mereka huru-hara 
hubungi kita.”

Seminggu setelah keberangkatannya, Maria mengatakan bahwa 
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ia telah tiba di Nunukan dan belum menyeberang ke Malaysia.
“Belum pergi ke Malaysia,” tulisnya melalui pesan WhatsApp. Ma-

ria tidak membalas pertanyaan terkait jadwal keberangkatannya ke 
Malaysia.

Persoalan Ekonomi

Menurut Noben, merantau dan bekerja di luar negeri, khususnya 
Malaysia, telah menjadi budaya orang Flores Timur. Mereka meran-
tau karena ingin mengubah kondisi ekonomi keluarga.

Kata Noben, warga Flores Timur bermigrasi secara swadaya atau 
mandiri ke Malaysia. Orang merantau ke Malaysia secara mandi-
ri dari Flores Timur menuju Nunukan atau Batam. Di sana mereka 
akan bertemu calo yang membantu menyelundupkan mereka ke 
Malaysia.

Selain itu, kata Noben, biasanya, orang yang pulang merantau 
akan mengajak kerabat atau warga sekampungnya saat ia kembali 
ke tempat perantauan, seperti yang dilakukan Maria.

Menurut Noben, sesuai informasi yang ia dapat dari beberapa 
sumber, orang-orang yang membawa tenaga kerja ke Malaysia se-
cara ilegal biasanya mendapat bayaran sekitar Rp5 juta hingga Rp7 
juta per kepala.

“Ini yang memang sedang terus kita sosialisasikan kepada ma-
syarakat. Yang jadi calo itu orang terdekat seperti paman, kakak, 
adik atau keluarga dekat lainnya,” ujarnya. 

Heraklius Lusi, 41 tahun, mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
non prosedural yang dideportasi dari Malaysia pada 2021, membe-
narkan pernyataan Noben. Menurutnya persoalan ekonomi menja-
di faktor pemicu orang-orang di Flores Timur bermigrasi ke luar da-
erah atau luar negeri.

“Jujur saja, kami merantau karena masalah ekonomi,” kata warga 
Bloto, Pulau Adonara tersebut saat ditemui pada 14 Juli 2022.

Tempat tinggal keluarga Heraklius setelah pulang dari Malaysia. Rumah ini milik orangtua istri 
Heraklius. (Foto: Rosis Adir)
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“Kalau harap hasil pertanian, itu tidak cukup untuk kebutuhan 
hidup. Apalagi mau bikin rumah yang layak. Makanya kita harus 
merantau. Banyak orang dari sini bisa buat rumah batu (tembok) 
dan bisa sekolahkan anak karena merantau,” tutur Heraklius.

Heraklius bersama istri dan dua anaknya memutuskan un-
tuk merantau ke Malaysia pada 2012. Saat itu, mereka berangkat 
mandiri ke Batam. Di Batam mereka bertemu tekong atau calo 
yang membantu menyelundupkan mereka ke Johor, Malaysia. Di 
Johor, mereka dijemput oleh bos yang sebelumnya telah berkomu-
nikasi dengan calo tersebut.

“Tekong ini orang dari sini (Adonara). Dia sudah lama di Batam 
dan kerjanya itu menyelundupkan orang-orang yang hendak ke 
Malaysia tanpa dokumen resmi,” tutur Heraklius sembari meminta 
untuk tidak menulis nama calo tersebut yang masih punya hu-
bungan kekerabatan dengannya.

Di Malaysia, Heraklius bekerja di peternakan. Ia cukup berun-
tung karena majikannya sangat baik. Ia diberi upah yang layak.

“Bos juga selalu memperhatikan saya dan keluarga. Di saat ada 
razia tenaga kerja tanpa dokumen, bos selalu melindungi kami,” 
ujarnya. 

“Saya pernah ditangkap saat mau hantar anak untuk pulang ke 
Indonesia, tetapi saat itu bos yang tebus, sehingga saya bisa bebas 
lagi.”

Diburu Aparat Keamanan 

Menurut Heraklius, tak sedikit PMI non prosedural di Malaysia 
yang mengalami nasib malang. Mereka selalu dikejar-kejar oleh 
aparat penegak hukum di sana. “Pekerja ilegal di Malaysia itu ting-
gal di hutan terus. Kita jarang sekali ke kota karena takut ditang-
kap,” ceritanya.

Situasi ini juga berpengaruh terhadap anak-anak para pekerja 
migran tersebut. Anak-anak mereka tidak bisa mengakses pen-

FOKUS

Heraklius Lusi bersama istrinya berpose di depan rumah mereka di Desa Bloto, Pulau Adonara 
Flores Timur. (Foto: Rosis Adir)
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didikan. Putri sulung Heraklius yang berusia 16 tahun, misalnya, 
hingga kini tidak pernah duduk di bangku sekolah.

Heraklius bersama istri dan dua anaknya dideportasi setelah me-
reka gagal pulang ke Indonesia melalui ‘jalur gelap’.

“Kami pulang itu hanya bawa baju di badan. Uang sekitar Rp 300 
juta itu hilang saat kami lari dikejar aparat keamanan Malaysia keti-
ka hendak pulang melalui ‘jalur gelap’ menuju Medan,” ceritanya. 

“Bersyukur, saat itu kami dibantu oleh orang India. Saya berusa-
ha menghubungi keluarga di sini yang kemudian memberi kontak 
ibu Noben. Ibu Noben yang membantu kami sehingga kami bisa 
terhubung dengan KBRI di Malaysia, sampai kami akhirnya pulang 

FOKUS

Katarina Kewa Kolin (kedua dari kiri) saat diwawancara di rumahnya di Kelurahan Pohon Bao, 
Flores Timur pada 12 Juli 2022. (Foto: Rosis Adir)

dengan selamat sampai di kampung ini.”
Kini, Heraklius dan keluarganya memulai kehidupan baru di 

Kampung Bloto. Mereka tinggal di rumah sederhana berukuran 
sekitar 4x5 meter. Rumah berkonstruksi bambu dan berlantai tanah 
itu milik orang tua istrinya. 

Untuk bertahan hidup, Heraklius bertani. Ia menanam 
sayur-sayuran dan buah-buahan. Mimpi Heraklius untuk hidup le-
bih layak setelah pulang merantau, kini telah pupus.

“Meskipun kami hidup mulai dari nol lagi, tetapi saya bersyukur, 
kami sekeluarga bisa pulang dalam keadaan selamat,” ujarnya.

Belum Ada Pengawasan

BP2MI Provinsi NTT  mencatat sejak 2018 hingga Mei 2022, total 
PMI asal provinsi itu yang meninggal dunia di luar negeri sebanyak 
480 orang. Dari jumlah itu, hanya 17 PMI yang berstatus legal.

Sedangkan untuk Kabupaten Flores Timur sendiri, pada 2020, 
ada 16 PMI meninggal di luar negeri dan yang dideportasi sejum-
lah 48 orang.

Kemudian, pada 2021, total 19 PMI meninggal di luar negeri. 
Dan, PMI yang dideportasi sebanyak 288 orang.
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Lalu, pada Januari-September 2022, PMI asal Flores Timur yang 
meninggal dunia di luar negeri sejumlah 10 orang.

Kendati kasus-kasus kematian dan deportasi  PMI ilegal itu terus 
terjadi setiap tahun, belum nampak langkah antisipasi untuk me-
nekan laju migrasi warga ke luar negeri yang dilakukan Pemerintah 
Kabupaten Flores Timur.

Di pelabuhan Larantuka misalnya, para calon PMI ilegal dengan 
bebas menumpang kapal kendati tidak memiliki surat-surat resmi 
sebagai tenaga kerja. Tidak ada petugas yang mengawasi arus mig-
rasi warga. Para calon TKI tanpa dokumen resmi yang hendak ke 
Malaysia dibiarkan begitu saja.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Mohamad 
Ikram mengakui keterbatasan pihaknya dalam mengawasi warga 
yang berangkat ke luar negeri secara non prosedural.

“Pengawasan kita belum maksimal sehingga banyak yang masih 
lolos juga lewat kapal ke luar negeri,” kata Ikram di ruangan kerja-
nya pada 17 Juli 2022.

Dia menyatakan, untuk mengantisipasi laju migrasi non 
prosedural ke luar negeri, pihaknya telah membuat surat yang 
akan dikirim kepada setiap kecamatan dan desa agar mereka ikut 
bertanggung jawab mengontrol dan mengawasi masyarakat di 
wilayah masing-masing.

“Yang jadi persoalan, mengapa mereka tidak mengikuti 
prosedur? Karena ada keluarga yang pulang dari Malaysia. Satu 
orang pulang dari Malaysia, pada saat dia kembali (ke Malaysia) dia 
bawa 10 orang tidak melalui jalur pemerintah atau non prosedural. 
Itu jadi persoalan selama ini,” tuturnya.

Padahal, kata dia, kalau calon PMI mengurus dokumen resmi un-
tuk bekerja di luar negeri, nama mereka akan tercatat di Dinas Na-
kertrans Flores Timur dan akan terkoneksi ke BP2MI pusat. 

“Kalau secara prosedural, nama mereka, foto, tempat kerja, umur 
berapa, gaji berapa, itu dikontrol di pusat. Persoalan apa di sana, itu 

Maria (kanan) saat mengambil nomor telepon Noben di Ruang Tunggu Pelabuhan Larantuka 
sesaat sebelum ia berangkat ke Nunukan menggunakan KM Lambelu. Ia bersama kakak 
perempuannya hendak bekerja di Kinabalu, Malaysia. (Foto: Rosis Adir)
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di pusat tahu. Sehingga Pemerintah selalu menjaga keamanan para 
buruh migran kita di luar negeri,” katanya.

Salah seorang warga Flores Timur yang mengaku pernah me-
rantau ke Malaysia menyatakan proses pengurusan dokumen yang 
bertele-tele di pemerintah membuat banyak PMI, termasuk dirinya, 
memilih jalur non prosedural.

“Kita ini kan butuh cepat. Tetapi ketika prosesnya lama, makanya 
kita berpikir lebih baik kita selundup saja ke Malaysia. Toh banyak 
orang-orang kita di sana juga tidak punya dokumen resmi,” kata-
nya. (Bersambung)

Jenazah dua PMI non prosedural yang dideportasi dari Malaysia, tiba di Larantuka, Flores 
Timur  dan dihantar ke kampung halaman mereka  di Desa Nelelamawangi dan Lamabayung, 
Kecamatan Ile Boleng, Pulau Adonara pada 12 Februari 2022 (Foto: Dokumen Benedicta Da Silva)
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Keluarga besar SMAS Katolik Regina Pacis mengikuti Recis Sum-
mer Camp atau perkemahan musim panas di Desa Mengeru-
da sejak 28 September hingga 4 Oktober 2022. Kegiatan Recis 

Summer Camp ini menjadi wadah untuk pembentukan karakter 
para peserta didik, apalagi konsepnya sejalan dengan kurikulum 
merdeka belajar yakni profil belajar Pancasila.

Selama Recis Summer Camp berlangsung, para siswa berbaur 
dan merasakan hidup bersama masyarakat. Siswa diajarkan ten-
tang nilai tanggung jawab, kerja sama, dan disiplin. 

Meski berlangsung selama seminggu, semangat para peserta di-
dik tidak pernah surut. Mereka tampak mengikuti kegiatan dengan 
penuh suka cita.

Bagi Ketua Yasukda, RD. Silverius Betu, Recis Summer Camp men-
jadi jawaban tepat di tengah fenomena sekolah yang hanya me-
mentingkan ilmu hafalan ketimbang praktik. Recis menerapkan 
secara seimbang antara ilmu di kelas dan praktik di lapangan. Lebih 
dari itu, ini merupakan perwujudan dari kurikulum merdeka belajar 
dan profil pelajar Pancasila.

Sementara Kepsek Recis, Hendrianto Emanuel Ndiwa mengata-
kan kegiatan Recis Summer Camp lahir karena terinspirasi oleh kebi-
jakan Mendikbud Nadiem Makarim yang memberikan ruang kreasi 
kepada sekolah melalui program kurikulum merdeka belajar de-
ngan penekanan pada tiga hal urgen.

Pertama, pembelajaran berbasis proyek yang mengembangkan 
soft skill serta karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kedua, fokus 
pada materi esensial sehingga ada waktu untuk pembelajaran 
mendalam dalam upaya penguatan kompetensi literasi-numerasi. 

Ngada  |  Belmin Radho

Recis Summer Camp: 
Bentuk Karakter 

Para peserta didik SMAS Katolik Regina Pacis antusias mengikuti Recis Summer Camp. 
(Foto: Humas SMAS Katolik Regina Pacis).

Pendidikan
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Ketiga, fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang ter-
diferensiasi berdasarkan kemampuan para peserta didik.

Atas dasar kebijakan Mendikbud, SMAS Katolik Regina Pacis mu-
lai menerapkan tiga strategi penting untuk menghasilkan kualitas 
pelajar yang memiliki daya saing tinggi dengan mengedepankan 
tiga langkah praktis yakni;

Pertama, kegiatan intrakurikuler yang menekankan pada aspek 
pengetahuan dan ketrampilan. Kedua, kegiatan kokurikuler me-
nekankan pada nilai sikap yang mengarah pada pembentukan pro-
fil pelajar Pancasila yakni mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong 
royong, berkebhinekaan global, beriman dan bertakwa kepada Tu-
han Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kegiatan kokurikuler ini 
juga sangat berkaitan erat dengan lima nilai yang sudah dibuda-
yakan di Recis yakni kejujuran, kedisiplinan, kerja sama, tanggung 
jawab dan kerja keras.

Ketiga, kegiatan ekstrakurikuler menekankan pada pengem-
bangan minat dan bakat yang bermuara pada pembentukan karak-
ter peserta didik. Dan pada akhirnya, tamatan/lulusan Recis harus 
memiliki bekal C3 yakni character, competence dan creativity.
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Sejumlah ibu terlihat sibuk mengatur beberapa polybag yang 
telah diisi tanah dan bibit bambu. Tak jauh dari mereka, ribuan 
anakan bambu tampak tertata rapi di bawah tenda yang be-

ratapkan daun kelapa. Bibit-bibit bambu setinggi sekitar 15 cm itu 
tampak hijau.

Mereka adalah warga Desa Manubura, Kecamatan Nele, Kabupa-
ten Sikka. Sejak Juni 2021, 125 ibu rumah tangga yang tergabung 
dalam 11 kelompok Dasawisma PKK Desa Manubura ini mulai 
membudidayakan bambu. Mereka antusias menyiapkan anakan 
bambu setelah desa tersebut bekerja sama dengan Yayasan Bambu 
Lestari (YBL) Bali wilayah Sikka.

Kepala Desa Manubura Petrus Yohanes Fernandez mengatakan, 
hingga kini, 11 kelompok Dasawisma PKK Desa Manubura telah 
menyiapkan 40-an ribu anakan bambu. 

“Dari 40-an ribu anakan bambu tersebut, sekitar 26 ribu anakan 
dibagi ke empat desa tetangga untuk ditanam yakni Desa Nelle 
Barat, Nelle Wutung, Nelle Lorang dan Nelle Wutung,” kata Petrus 
kepada Ekora NTT pada pertengahan September 2022.

Adapun jenis bambu yang dibudidaya oleh warganya itu, kata 
Petrus, yakni bambu aur, petung, dan tali.

Menurut Petrus, pihaknya bekerja sama dengan YBL untuk pro-
gram budidaya bambu karena ingin desanya itu menjadi lahan 
konservasi bambu, selain untuk memenuhi kebutuhan pengrajin 

Sikka  |  Yuven Fernandez

Budidaya Bambu 
di Manubura

Lingkungan
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bambu.
“Desa Manubura harus menjadi hutan bambu dan menjadi pe-

masok bambu untuk memenuhi kebutuhan warga Kabupaten Sik-
ka pada umumnya,” ujar Petrus.

Bambu, kata Petrus, memiliki banyak manfaat. Selain untuk ke-
butuhan masyarakat sendiri, bambu juga bisa dijual, baik untuk 
konstruksi bangunan maupun untuk kepentingan seni dan lainnya.

Kemudian, dari sisi lingkungan, lanjutnya, akar serabut tanaman 
bambu mampu menampung air dan menahan erosi di pinggiran 
sungai dan dataran tinggi.

“Manfaat bambu bagi manusia digunakan sebagai bahan ba-
ngunan tahan gempa,” sebutnya.

Ketua PKK desa Manubura Maria Isabela Manisem Fernandez 
mengemukakan bahwa di tengah Pandemi Covid-19, 11 kelom-
pok Dasawisma di Manubura merasa terbantu dalam menunjang 
ekonomi rumah tangga.

“Budidaya anakan bambu selain melestarikan tanaman bambu 
para ibu rumah tangga peserta program budidaya ini dihargai per 
anakan Rp2.500,” jelas Maria Isabela.

Desa Contoh

Pendamping Program Yayasan Bambu Lestari Wilayah Sikka 
Yuyun Darti Batael kepada mengatakan Manubura salah satu desa 
yang merupakan desa contoh Program Desa Wanatani Bambu yang 
bekerjasama dengan Tim PKK NTT dengan Yayasan Bambu Lestari.

Menurut Yuyun, hadirnya program ini saat Pandemi Covid-19 di 
mana masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari- 
hari.

“Program Pemerintah Provinsi NTT bekerja sama dengan YBL 
fokus pada penghijauan dan pemberdayaan bagi ibu-ibu Dasawis-
ma sebagai pelopor desa Wanatani Bambu dalam upaya konservasi 
penghijauan bambu di NTT,” tegas Yuyun.

Ia bilang para peserta mendapatkan insentif dari usaha pembibi-
tan yang dikerjakan.

“Semakin banyak pembibitan yang dikerjakan semakin banyak 
juga perolehan insentif yang digunakan untuk kebutuhan se-
hari-hari dan biaya pendidikan anak,” ujarnya.

Yuyun memberi contoh salah satu pelopor Yustina di mana la-
hannya ditanami anakan bambu. 

“Ibu Yustin dapat membiayai dua anaknya yang sedang kuliah di 
Unipa Indonesia berkat insentif dari pembibitan dan penanaman 
anakan bambu,” terang Yuyun.

Dalam pengawasan, pihaknya menggunakan aplikasi untuk pe-
laporan dari 11 ketua kelompok berkaitan dengan pertumbuhan 
dan perkembangan anakan bambu.

“Sebanyak 11 handphone diberikan kepada ketua kelompok. Se-
lain pelaporan juga para ketua kelompok belajar digitalisasi agar 
tidak gaptek,” pungkasnya.

Ia menambahkan penggunaan Hp tidak saja digunakan oleh ke-
tua kelompok tapi oleh anak-anaknya yang belajar online.
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Sikka  |  Petrus Y. Popi

KSP Kopdit Obor Mas dan LPDB KUMKM telah memba-
ngun kemitraan sejak 2009, dan berjalan hingga se-
karang. Melalui kemitraan itu, Kopdit Obor Mas men-

dapatkan kepercayaan untuk menyalurkan kredit LPDB 
KUMKM sebesar Rp235 miliar kepada para anggotanya.

“Dana Rp235 miliar itu akumulasi sejak tahun 2009 hing-
ga sekarang dan habis tersalurkan,” kata Ketua Pengurus 
KSP Kopdit Obor Mas, Markus Menando saat menerima kun-
jungan tim LPDB KUMKM di Maumere, Selasa, 27 September 
2022.

Markus bilang, sebanyak 6.804 anggota Obor Mas telah 
mengakses kredit LPDB KUMKM. Dana tersebut digunakan 
anggota untuk pengembangan usaha produktif di sektor 
riil.

“Anggota kami bisa menikmati dan usaha mereka berha-
sil. Mudah-mudahan ke depan masih ada kepercayaan buat 
kami,” ujarnya.

Dalam pemaparan singkat profil lembaga, GM KSP Kop-
dit Obor Mas, Leonardus Frediyanto Moat Lering merincikan 
bahwa rata-rata para anggota menggunakan dana LPDB un-
tuk usaha produktif di sektor perdagangan, pertanian, pe-
ternakan, nelayan, rumah tangga, warung makan, dan jasa.

Menurutnya, kredit LPDB KUMKM sangat berdampak 
pada peningkatan ekonomi anggota. Sejumlah anggota 
berhasil membuka dan memperluas volume usaha berkat 
dana LPDB KUMKM yang disalurkan melalui Obor Mas.

Bangun Kemitraan untuk 
Kesejahteraan Anggota

Koperasi

Diskusi tim LPDB KUMKM bersama pengelola KSP Kopdit Obor Mas di Maumere, Selasa, 27 
September 2022.
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Pada bagian lain, Frediyanto mengatakan bahwa per Agus-
tus 2022, anggota Obor Mas mencapai 128.008 anggota de-
ngan aset sebesar Rp1,163 triliun.

Anggota Obor Mas meningkat dari tahun ke tahun, kata 
Frediyanto. Itu menandakan ada kepercayaan yang tinggi di 
tengah masyarakat.

Sementara itu, Dewan Pengawas LPDB KUMKM, Nining 
Sri Astuti menggarisbawahi instruksi Presiden Jokowi untuk 
menanggulangi kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 
tahun 2024.

Presiden Jokowi, kata Nining, memerintahkan semua ke-
menterian untuk bersama-sama menanggulangi kemiskin-
an ekstrem. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UKM 
melalui LPDB KUMKM didorong untuk memperbaiki kualitas 
hidup masyarakat.

“Kemiskinan ekstrem memang secara langsung ranahnya 
Kemensos. Sementara kontribusi LPDB melalui usaha anggo-
ta koperasi yang memperkerjakan para karyawan. Hidup me-
reka pun berubah,” jelas Nining.

“Sejauh mana anggota koperasi ada perubahan sebelum 
dan sesudah akses dana LPDB. Bagaimana LPDB berkontri-
busi bagi peningkatan ekonomi anggota, itulah yang mesti 
diperhatikan,” tambahnya.

Perhatikan Anak-anak Muda

Diakui Nining bahwa KSP Kopdit Obor Mas menjadi salah 
satu koperasi terbaik di Indonesia. Ia pun mendorong para 
pengelolanya untuk memberikan perhatian kepada anak-
anak muda.

“Pelayanan koperasi juga diharapkan menyasar anak-anak 
muda,” kata Nining.

Sekarang, kata Nining, sejumlah anak muda memanfaat-
kan plaform digital sebagai media untuk berwirausaha. Kare-
na itu, dibutuhkan pendekatan pelayanan koperasi yang se-
laras dengan kebutuhan mereka.

Pada bagian lain, Nining menekankan pentingnya rege-
nerasi dalam kepengurusan koperasi. Anak-anak muda perlu 
mendapat kesempatan dalam kepengurusan organisasi ko-
perasi.

“Semua kita pasti akan tua dan butuh estafet kepemimpin-
an dari yang muda-muda,” ujarnya.

Diakuinya, Obor Mas sudah pada jalur yang benar, dalam 
hal regenerasi anggota dan pengelola koperasi. Hal ini juga 
yang menjadikan Obor Mas sebagai koperasi modern.

Pelayanan keuangan bagi kaum muda sesungguhnya su-
dah menjadi perhatian kopdit yang berpusat di kota Mau-
mere ini. GM Obor Mas, Leonardus Frediyanto Moat Lering 
bilang, sejauh ini Obor Mas telah membiayai usaha digital 
anak-anak muda.

Dalam penuturan Frediyanto, kredit ini digunakan untuk 
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pengembangan usaha kaum milenial. Dan berkat kredit itu, bebe-
rapa anak muda bisa maju dalam bisnisnya.

“Kita berikan kredit untuk anak-anak muda. Hasilnya sangat luar 
biasa. Pendapatan mereka besar,” tutup Frediyanto.
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Pramuka Ambalan SMA Negeri 1 Larantuka menggelar Bakti 
Sosial (Baksos) dengan membersihkan Pasar Inpres Larantuka 
pada Jumat, 30 September 2022.

Baksos ini melibatkan semua anggota Pramuka Gudep SMA Ne-
geri 1 Larantuka karena sudah menjadi satu dari sekian banyak ke-
giatan yang diprogramkan oleh SMA Negeri 1 Larantuka.

Pembina Pramuka SMA Negeri 1 Larantuka Maria Goreti Hadung 
mengatakan, kegiatan baksos ini membuktikan bahwa Pramuka 
Smansa Larantuka juga sangat peduli dan cinta terhadap lingkung-
an.

“Dengan adanya kegiatan ini maka lingkungan menjadi bersih 
dan sampah-sampah yang ada di Pasar bisa dibersihkan dengan 
baik. Kegiatan ini terprogram secara rutin oleh anggota Pramuka 
SMA Negeri 1 Larantuka sebagai wujud cinta lingkungan bersih,” 
katanya.

Maria melanjutkan, pendidikan Pramuka menjadi pendidikan 
bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menja-
di generasi yang lebih baik, tanggap, sanggup bertanggung jawab 
dan mampu membina serta menjadi penggerak generasi selanjut-

SMA Negeri 1 Larantuka 

Advertorial

Pramuka 
Peduli 

Lingkungan
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nya.
“Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya ber-

bagai kegiatan yang dikemas sedemikian rupa sesuai dengan prin-
sip dasar dan metode kepramukaan,” tambahnya.

Apresiasi

Kegiatan bakti sosial di Pasar Inpres Larantuka mendapat tang-
gapan positif dari Kepala SMA Negeri 1 Larantuka, Yakobus Milan 
Betan. Ia mendukung dan mengapresiasi kerja Gudep SMA Negeri 
1 ini.

“Hal seperti inilah sudah saatnya kita laksanakan. Peran sekolah 
di masyarakat perlu ditingkatkan,” kata Milan Betan. 

Menurutnya, sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat 
transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Lebih dari itu, 
sekolah menjadi contoh bagi yang lain dalam melakukan aksi-aksi 
positif di tengah masyarakat. 

“Sekolah harus melakukan sesuatu yang berguna bagi banyak 
orang melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan,” katanya.

Di samping itu, Milan Betan bilang, siswa sebagai generasi 
penerus bangsa sudah saatnya menyatu dengan masyarakat. Men-
jadikan suka duka masyarakat sebagai suka duka yang dialami para 
peserta didik di sekolah.    

“Membantu mengatasi masalah agar dia paham tentang situasi 
dan kondisi yang terjadi di masyarakat yang adalah habitatnya dan 
merupakan bagian dari dirinya,” tutup Kepsek Milan Betan. (Herry 
Koten)
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Sekelompok orang muda asal Kabupaten Flores Timur dan 
Kabupaten Lembata menggelar kegiatan ‘bincang ringan’ 
tentang kapasitas kaum muda di tengah krisis ekologi di La-

rantuka Beach Apartment, Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan La-
rantuka pada 23-24 September 2022 lalu.

Mereka berasal dari berbagai komunitas seperti Komunitas 
Koalisi KOPI - sebuah gerakan orang muda peduli perubahan iklim, 
Komunitas Hutan  Indonesia, Perkumpulan Teras Mitra, dan sejum-
lah komunitas orang muda lainnya yang ada di Kabupaten Flores 
Timur dan Lembata.

Pada hari pertama, mereka disuguhi materi tentang krisis ekolo-
gi yang dibawakan oleh Bernard Tukan dari Forum Pengurangan 
Risiko Bencana Kabupaten Flores Timur.

Melalui metode dinamika kelompok, mereka memaparkan 
persepsi tentang krisis lingkungan dan berbagai kisah tentang 
aksi-aksi penyelamatan lingkungan dalam konteks mereka ma-
sing-masing. 

Dari hasil refleksi pribadi dan sharing kelompok yang dipasarkan 
dalam “word cafe” dan diskusi pleno menuai kesimpulan bahwa 
penting bagi kaum muda untuk memahami konsep krisis ling-
kungan guna membangun sebuah gerakan yang sistematis, efektif, 
efisien, serta tepat sasaran. 

Dalam diskusi itu disimpulkan bahwa krisis ekologi mengakibat-
kan perubahan iklim, di mana pada puncaknya menjadikan bumi 
sebagai ‘supermarket’ bencana. Hal itu tentu menjadi ancaman 
bagi kehidupan manusia. 

Berhadapan dengan kerusakan alam tersebut, berbagai upaya 

Flores Timur  |  Yurgo Purab

Orang Muda 
Bicara Krisis Ekologi

Anak-anak muda belajar pengorganisasian komunitas dan penggerak masyarakat bersama Bung Sila.

Komunitas
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mitigasi dan adaptasi telah dilakukan. Kelompok yang dipandang 
potensial dan strategis untuk melakukan kampanye dan aksi yakni 
kaum muda, generasi pemilik dan pewaris masa depan. 

Oleh karena itu, setiap orang memiliki posisi, potensi, yang 
dapat berkontribusi secara langsung terhadap alam. Untuk itu di-
butuhkan jejaring, kemitraan multipihak dalam sebuah koordinasi 
yang mantap.

Pengorganisasian Komunitas

Pada sesi kedua, para peserta belajar tentang pengorganisasian 
komunitas dan penggerak masyarakat yang dibawakan oleh Bung 
Sila, Relawan Pancasila Sakti. 

Untuk menjadi penggerak masyarakat, kata Bung Sila, ada tujuh 
hal yang perlu diperhatikan yakni mengenal isu, melakukan iden-
tifikasi potensi dan permasalahan, menginventarisir pihak-pihak 
yang terlibat, menyusun strategi dan sasaran, mengembangkan al-
ternatif pemecahan masalah (kreatif, mudah, murah, dan berman-
faat), dan merumuskan rencana aksi. 

Selain menghadirkan narasumber, kegiatan temu orang muda 
itu pun  dilanjutkan dengan nobar dan diskusi film semes7a, bersa-
ma Alfred Ike Wurin.

Orang muda yang hadir terinspirasi dan termotivasi dengan real-
itas sosio-kultural yang ditampilkan pada film tersebut. Di situ, tam-
pak  konteks perjuangan masyarakat dalam menyikapi fenomena 
krisis ekologi. 

Menariknya, dalam film itu, kaum muda digambarkan sebagai 
potensi terselubung yang belum diaktualisasikan dalam mengatasi 
krisis ekologi.

Kegiatan hari kedua, Alfred Ike Wurin dari Barakat Lembata 
mendampingi peserta menggumuli materi produksi alat advokasi 
dan diplomasi. Produksi video menjadi hal penting untuk dikuasai 
kaum muda. 

Para peserta juga menyelami materi tentang basis produksi ber-
sama Ratih Lamawuran dari SimpaSio Institute.

Basis produksi merupakan kegiatan yang mengelola sumber 
daya yang dimiliki, meningkatkan nilai ekonomi dan kapasitas lokal 
untuk mendukung gerakan sosial. 

Sesi itu berhasil menginspirasi dan memotivasi peserta untuk 
memperkuat basis produksi di komunitasnya masing- masing.

Komunitas Gempita berencana untuk mengayam, Komunitas Sa-
hara mengadakan pelatihan tour guide.

Sementara Eda Tukan dari SimpaSio Institute berbagi pengalam-
an dalam mengembangkan usaha berbasis pangan lokal sorgum 
dan kelor.  Kegiatan selama dua hari itu lantas bermuara pada 
tekad untuk melakukan banyak hal, di antaranya membuat film do-
kumenter tentang krisis ekologi, mengadakan sekolah ekologi, dan 
menyelenggarakan mini festival Mura Rame Fest pada November 
2022 - bagian dari rangkaian acara menuju Pesta Raya Flobamora, 
sebuah pagelaran akbar bertemakan perubahan iklim oleh komu-
nitas-komunitas orang muda di Nusa Tenggara Timur.

Komunitas
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