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SALAM REDAKSI

Suatu tantangan  yang di hadapi Bangsa Indonesia dalam 
pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun 2020 dan tidak 
terkecuali di Provinsi Nusa tenggara Timur dalam pelaksanaan 
Pembangunan baik yang di laksanakan oleh pemerintah pusat, 
pemerintah daerah serta stakeholders lainnya di negeri ini 
adalah akibat mewabahnya Covid-19 yang melanda dunia.

Pemerintah daerah didorong menangkap peluang 
pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah pusat untuk 
mempercepat kesejahteraan. Untuk itu, pembangunan daerah 
diminta terus berkesinambungan dengan proyek strategis 
nasional. Pagelaran Musyawarah Rencana Pembangunan 
(Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-
2023. 

Kegiatan ini dikemas dalam dialog Percepatan Pemulihan 
Ekonomi. Rapat secara virtual ini,  hadir sebagai narasumber 
Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Hari Nur Cahya Murni;  Deputi 
Pengembangan Regional Bappenas Rudy Prawiradinata.Selain 
itu live dengan peserta undangan rapat antaranya, DPRD NTT, 
Bupati se provinsi NTT/Wali kota Kupang, Bappeda/BP4D se 
NTT, pimpinan lembaga internasional(NGO), LSM, perguruan 
tinggi negeri/swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, 
pimpinan instansi vertikal, BPS NTT, para staf ahli Gubernur 
NTT serta undangan lainnya.
 Kegiatan ini dibuka oleh  Sekda Provinsi NTT  IR. 
Brenediktus Polomaing, dalam hal ini mewakili Gubernur NTT 
dan sekaligus membacakan sambutan tertulis Gubernur NTT. 
Penyelenggaraan yang dilaksanakan secara virtual tersebut, 
dikemas dalam dialog  dengan para responden.

Simak beberapa tulisan yang kami muat dalam Penerbitan 
Buletin Barita (Berbagi ceritera) Edisi  2 , Desemeber tahun 
2020.

Kupang, Desember 2020.
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Pertanyaan & Tanggapan 
Redaksi Barita menerima artikel tentang perencanaan, pembangunan, 
hasil penelitian yang dapat diaplikasikan dari berbagai daerah di Nusa 
Tenggara Timur. 

Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris ditulis dengan 
gaya popular disertai dengan foto penunjang. Redaksi mengedit 
artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa
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Pemerintah daerah didorong 
menangkap peluang pembangunan 
yang sudah dilakukan pemerintah 
pusat untuk mempercepat 
kesejahteraan. Untuk itu, 
pembangunan daerah diminta 
terus berkesinambungan dengan 
proyek strategis nasional. Pagelaran 
Musyawarah Rencana Pembangunan 
(Musrenbang) Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Timur 
Tahun 2018-2023, yang dlaksanakan 
secara virtual, dimana  kegiatannya 
dilakukan  terpusat dari Ruang rapat 
Sekertaris daerah Provinsi NTT dan 
terhubung dengan ruang rapat Utama 
Bappelitbangda Provinsi NTT, Senin 
(9/11/2020).

Kegiatan ini dikemas dalam dialog 
Percepatan Pemulihan Ekonomi. 
Rapat secara virtual ini,  hadir sebagai 
narasumber Dirjen Bina Bangda 
Kemendagri, Hari Nur Cahya Murni;  
Deputi Pengembangan Regional 
Bappenas Rudy Prawiradinata.Selain 
itu live dengan peserta undangan rapat 
antaranya, DPRD NTT, Bupati se provinsi 
NTT/Wali kota Kupang, Bappeda/
BP4D se NTT, pimpinan lembaga 
internasional(NGO), LSM, perguruan 
tinggi negeri/swasta, tokoh masyarakat, 
tokoh agama, pimpinan instansi vertikal, 
BPS NTT, para staf ahli Gubernur NTT 
serta undangan lainnya.

Kegiatan ini dibuka oleh  Sekda Provinsi 
NTT  IR. Brenediktus Polomaing, dalam 
hal ini mewakili Gubernur NTT dan 
sekaligus membacakan sambutan 
tertulis Gubernur NTT. Penyelenggaraan 
yang dilaksanakan secara virtual 
tersebut, dikemas dalam dialog  dengan 
para responden. Sambutan sekaligus 
beberapa arahan di sampaikan Sekda 
NTT Ben Polomaing dalam kesempatan 
tersebut. Selanjutnya dari apa yang 
disampaikan dalam seluruh proses 
perubahan RPJMD NTT ini,telah 
menjadi titik perhatian bagi peserta 
rapat terkait upaya pemerintah daerah 
dalam menyikapi ketahanan ekonomi 
masyarakat ditengah pandemi Covid-19 
yang belum usai.

MUSRENBANG 
PERUBAHAN RPJMD 
NTT 2018-2023 FOKUS 
MERESPON PERUBAHAN 
SECARA KREATIF
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Latar belakang diadakannya 
Musrenbang Perubahan RPJMD 
Provinsi NTT Tahun 2018-2023 
didasarkan atas 2 sebab. Diantaranya 
adalah adanya pandemi COVID-19 
yang berdampak luas terhadap 
sektor perekonomiann sehingga 
target pembangunan daerah sulit 
tercapai, dan telah terbitnya beberapa 
kebijakan nasional sehingga dengan 
demikian perlu adanya penyelarasan 
terhadap dokumen perencanaan 
daerah diantaranya adalah Perpres 
Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 
Tahun 2020-2024, PP Nomor 12 tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, PerMendagri Nomor 70 
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah dan PerMendagri 
Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah.

Dengan melihat apa yang menjadi 
kemasan dalam menindaklanjuti 
rumusan dalam RPJMD NTT 2018-
2023 perubahan ini, dalam berbagai 
upaya Pemprov NTT terutama dalam 
mengatasi saat dimana Negara kita 
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mengalami permasalahan Covid 19  dan secara 
ekonomi menurun, maka dari arahan yang 
disampaikan Sekda NTT, diantaranya  yaitu, 
mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru 
yang produktif, distrategikan pada memperkuat 
dukungan sarana prasarana pada kawasan 
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, 
yang diarahkan antara lain melalui kegiatan 
pembangunan rest area. Destinasi wisata 
unggulan yang diadaptasikan dengan kebiasaan 
baru pasca pandemi ini serta pengembangan 
sentra industri, untuk tetap menjadikan UMKM 
dan BUMDES sebagai ujung tombak pergerakan 
ekonomi masyarakat.

Selanjutnya dalam penyampaian sambutan 
tersebut juga Sekda Polomaing menyampaikan 
bahwa,  pada RPJMD NTT perubahan Tahun 
2018-2023 ini,  masih ada  tahapan yang harus 
dilalui yaitu tahap pengembangan, tahap 
penguatan dan tahap pemantapan, dari kurun 
waktu tersisa dalam pelaksanaan 2021.2022, 
2023. “Dalam melaksanakan tahapan-tahapan 
tersebut tentunya harus didukung  dan 
disesuaikan dengan kapabilitas daerah dalam 
melaksanakan program pembangunan yang 
tercermin dalam proyeksi pendapatan, belanja 
dan pembiayaan”. 

Selain itu ,terkait dengan pencapaian visi 
dan misi pembangunan Provinsi NTT dalam 
perubahan RPJMD 2018-2023, terdapat 
perubahan pada komponen taktis operasional, 
1. Perubahan strategi yang difokuskan pada 
penajaman cara bertindak, sehingga Outcome 
program kontributif terhadap pencapaian 
sasaran dan tujuan dan tujuan setiap misi 
pembangunan. 2.Perubahan program, 
perubahan program untuk setiap urusan 
pemerintahan, dari sebelumnya berjumlah 59 
program dimekarkan menjadi 138 program. 
3. Perubahan indikator capaian program, 
pemerintah Provinsi NTT perlu menyusaikan 
jumlah dan target capaian indikator makro 
pembangunan daerah. Pada RPJMD sebelum 
perubahan, terdapat 7(tujuh) indikator makro, 
dan pada perubahan RPJMD ini indikator makro 
ini disesuaikan menjadi 13 indikator. 

Perubahan secara kreatif dari sejumlah 
perubahan terjadi saat ini, tentunya dengan 
memperhatikan serta menjaga pertumbuhan 
ekonomi. Maka untuk tetap terjaganya kondisi 
ekonomi masyarakat di daerah ini, langkah-
langkah penanganan yang dilakukan pemerintah 

daerah ditindaklanjuti melalui dukungan 
antaranya, strategi penanganan kemiskinan 
dan stunting,penguatan sektor infstruktur jalan 
dan jembatan antar wilayah, sektor pendidikan, 
sektor kesehatan, sumber daya manusia, 
pariwisata serta Penangan Pemulihan Ekonomi 
dampak Covid 19 di Nusa Tenggara Timur.

Mewakili pemerintah pusat pada rangkaian 
pelaksanaan musrenbang perubahan RPJMD 
NTT 2018-2023 tersebut yang dilaksanakan 
secara daring, Hadir sebagai narasumber Dirjen 
Bina Bangda Kemendagri, Hari Nur Cahya 
Murni; Direktur Regional III pengembangan 
SDM Kementerian PPN/Bappenas Rudy 
Prawiradinata, masing-masing menyampaikan 
materi sebagai bahan masukan untuk pengutan 
terhadap RPJMD NTT perubahan dimaksud. 
Selaku Ketua panitia penyelenggaraan 
Musrenbang RPJMD NTT Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah(Bappelitbangda) NTT, 
Kosmas D. Lana, pada kesempatan tersebut 
menyampaikan laporannya bahwa, semua 
proses pelaksanaan perubahan RPJMD NTT ini 
telah didiskusikan dengan pemerintah pusat 
melalui kemendagri RI dalam hal ini melalui 
Dirjen Bangda dan dengan kementerian PPN/
ketua Bappenas di Jakarta. Dengan demikian 
seluruh rangkaian pelaksanaan proses 
perubahan RPJMD NTT 2018-2023 ini, semua 
tahapannya terkoordinasi dengan pihak DPRD 
NTT sampai dengan proses terbitnya Perda 
RPJMD perubahan ini nantinya. 

Untuk mengatasi Peyebaran covid 19 yang  
telah menyebabkan sejumlah pembatasan 
dan  berimbas pada kontraksi ekonomi. 
Pertumbuhan ekonomi nasional dan NTT 
masih mengalami kontraksi sampai dengan 
triwulan ke tiga tahun 2020, masing- masing 
sebesar minus 3,49 porsen dan minus 1,68 
porsen dibanding triwulan kedua, angka 
kontraksi ini semakin berkurang. Dengan 
demikian upaya pemulihan ekonomi saat ini 
sudah tepat, namun masih membutuhkan 
waktu untuk mengoptimalkan pencapaian 
manfaat dan dampak ekonomi penanganan 
Covid-19 melalui SKIM bantuan langsung dan 
bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat 
terdampak.

Perubahan indikator yang perlu menjadi 
perhatian penting daerah: Pertama,  Indikator 
Ekonomi terdiri dari proyeksi pertumbuhan 
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ekonomi,PDRB perkapita,inflasi,gini ratio dan 
tingkat pengangguran terbuka. Intinya terletak 
pada capaian pertumbuhan ekonomi yang 
diproyeksikan tahun 2021 sebesar 5,87%-
6,50%, tahun 2022 sebesar 6,33%-6,90% 
dan pada tahun 2023 sebesar 6,70%-7,30%. 
Capaian pertumbuhan ekomi tersebut akan 
mampu meningkatkan PDRB perkapita, dengan 
membuka lapangan kerja baru dan memperbaiki 
pemerataan pendapatan. 

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 
tersebut dibutuhkan investasi tahun 2021 
sebesar Rp.63,91 Trilyun, tahun 2022 sebesar 
Rp.71,47 Tryliun dan pada tahun 2023 sebesar 
Rp. 80,94 Triliun. Untuk memenuhi kebutuhan 
investasi ini, maka perlu diupayakan melalui 
belanja modal Provinsi, kabupaten/Kota 
dan pembentukan modal tetap Bruto sektor 
swasta sebesar Rp. 9,08 Trilyun ditambah 
dana dekonsentrasi, tugas pembantuan,dana 
sektoral kementerian/ lembaga lainnya yang 
diperkirakan sebesar 40 Tryliun. Pada tahun 
2021-2023 perlu ada upaya lainnya yang 
diusahakan tambahan investasi domestik, 
regional dan asing kurang lebih sebesar 14,83 
tryliun sampai 31,50 trilyun pada tahun 2023, 
maka perlu untuk mendorong aliran masuk 
investasi.

Kedua, Indikator Makro pembangunan Jumlah 
penduduk miskin dan stunting. Pengurangan 
jumlah penduduk miskin akan dilakukan 
secara simultan melalui uberbagai urusan 

pemerintahan, yang fokus pada angkatan kerja 
non upahan pada sektor pertanian di pedesaan 
dan sektor jasa di perkotaan. Jumlah angkatan 
kerja non upahan tercatat secara statistik tahun 
2019, sekitar 630 orang. Pemanfaatan dana 
pinjaman daerah dalam rangka pemulihan 
ekonomi nasional melalui pemulihan ekonomi 
daerah akan diarahkan untuk menangani 
angkatan kerja non upahan tersebut. Dan 
jika separuh angkatan kerja non upahan bisa 
memperoleh pekerjaan dengan upah setara 
UMP, akan terjadi penurunan penduduk miskin 
NTT yang targetnya 12%-15% pada tahun 2023.

Perubahan RPJMD NTT 2018-2023, sala satu 
fokus yang terus menjadi pekerjaan rumah yaitu 
penanganan stunting. Penanganan stunting 
yang sudah efektif saat ini akan menjadi fokus 
pada upaya terpadu terhadap penanganan 
terhadap Ibu-ibu pada massa reproduksi dan 
anak dibawah dua tahun, sehingga pada tahun 
2023 mendatang akan berkurang menjadi 10-12 
%, dari 27,9% saat ini, tahun 2020.

Pada Indikator Makro pembangunan Ketiga, 
yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Rasio PAD 
terhadap total pendapatan. Kedua rasio ini, 
tentang perbaikan penyelenggaraan otonomi 
daerah pada aras Provinsi. Indeks Reformasi 
Birokrasi akan ditingkatkan melalui pemantapan 
fungsi Birokrasi, peningkatan kualitas aparatur 
dan implementasi sistem pengelolaan Birokrasi 
Berbasis Kinerja. Sementara Rasio PAD 
terhadap total pendapatan daerah ditingkatkan 
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melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah, 
perluasan basis pajak daerah dan retribusi 
daerah serta peningkatan investasi pemerintah 
dalam penyediaan sarana publik.

Selanjutnya pada kelompok Indikator Makro 
Pembangunan Ke Empat, adalah pengurangan 
emisi gas rumah kaca. Tindakan efektif yang 
akan didorong yaitu, peningkatan luasan lahan 
pertanian pangan, terutama Padi, Konservasi 
Hutan Primer, Optimalisasi pengelolaan 
sampah, dan limbah bahan berbahaya, serta 
prenerapan kaidah Ekowisata dan Pariwisata 
berkelanjutan dalam pengembangan kawasan 
Pariwisata.

Dengan demikian, untuk mendukung rencana 
capaian makro pembangunan sebagaiman 
disebutkan diatas maka pemerintah daerah 
menetapkan kegiatan prioritas antara lain: 
Pembangunan SDM, meliputi, Pencegahan 
dan penanganan Stunting, Penyediaan 
Layanan Kesehatan bergerak, Fasilitas 
Pelayanan Laboratorium Biomolecular, 
pengobatan Herbal dan Pembangunan Regional 
Maintenance Center (RMC), Pemenuhan 
Sarana Prasarana Tenaga Pendidik Untuk 
Jenjang Pendidikan SMA/SMK dan SLB. 
Selain itu, kerjasama Pendidikan menengah 
dan BLK untuk peningkatan keterampilan dan 
Sertifikasi Keahlian, serta Pengembangan dan 
Pelaksanaan Modul Ajar Wawasan Kebangsaan 
bagi Siswa menengah dan perguruan tinggi.

Bidang Pembangunan Pemerintahan antara 
lain : Pengembangan E-Government dan 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(SPBE), Penerapan Penilaian Kinerja Sebagai 
Dasar Pemberian Reward dan Panishment 
bagi PNS Provinsi NTT, Peningkatan Kualitas 
Layanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi 
Informasi Dan Komunikasi, serta Peningkatan 
Kapasitas Aparatur Pengawas.

Pada sesi diskusi yang dipandu oleh kepala 
Bappelitbangda Provinsi NTT, berbagai respons 
dari peserta sebagai  masukan, usul dan 
saran  dalam kesempatan sesi diskusi, dengan 
keterwakilan dari berbagai unsur peserta 
antaranya, Ketua PKK provinsi NTT, Ibu Julie 
S.Laiskodat, Bupati Sikka, F.Roberto Diogo, 
BKKBN NTT Marianus Mau, perwakilan dari 
tokoh perempuan/TNC Yedithya Melia,dan juga 
perwakilan dari lembaga internasional.

Selain itu, dari semua masukan serta 
usulan yang disampaikan pada sesi diskusi 
bersama narasumber tersebut, Kosmas 
Lana menyebutkan, bahwa usulan,saran 
serta masukan berharga dari semua peserta, 
kami sebagai peyelenggara/Bappelitbangda 
NTT, semuanya akan didiskusikan bersama 
oleh pemprov sebagai bahan rujukan  untuk 
isi dokumen  RPJMD NTT perubahan ini. 
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD NTT 
perubahan ini, merupakan salah satu tahapan 
dari rangkaian penyusunan perubahan yang 
dengan cara kreatif dilaksanakan oleh pemprov, 
dalam rangka mengakomodasi kepentingan 
masyarakat sekaligus sebagai wadah 
partisipasi untuk menghasilkan perencanaan 
daerah yang lebih aspiratif dan transparan serta 
dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)
ungkapnya.

Mengakiri sambutan  serta arahan yang 
disampaikan Sekda provinsi NTT, pada 
Musrenbang perubahan RPJMD NTT Tahun 
2018-2023 tersebut,disebutkan bahwa masih 
terdapat sejumlah penyusaian secara teknis 
pada nomenklatur program, indikator kinerja 
program dan capaiannya. Perubahan-perubahan 
dimaksud saat ini, diarahkan agar perubahan 
RPJMD ini mampu merespons secara kreatif 
sejumlah perubahan yang terjadi, dengan tetap 
menjaga momentum pertumbuhan untuk 
mewujudkan “NTT Bangkit Dan NTT Sejahtera”.            

Sumber Tulisan: Bidang DALEV-Bappelitbangda NTT/ 
Edy Latu/ Nyoman Saniambara/ A. Arden - 2020.
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Pagelaran Forum Konsultasi Publik untuk 
membahas  Rancangan Awal Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara 
Timur Tahun 2018-2023 yang  diselenggarakan 
Selasa, 3 November 2020 melalui 
sarana video conference dengan melibatkan 
seluruh stakeholder pembangunan antaranya, 
DPRD Provinsi NTT, pimpinan perguruan tinggi 
negeri dan swasta, OPD tingkat provinsi NTT, 
pimpinan lembaga internasional, pimpinan LSM 
lokal, Bappelibangda/BP4D kabupaten/kota se 
NTT, lembaga agama, tokoh masyarakat, para 
staf ahli Gubernur NTT serta undangan lainnya. 
Kegiatan secara virtual tersebut berlangsung di 
Ruang rapat utama, G. Boeky-Bappelitbangda 
provinsi NTT, tampil sebagai narasumber utama 
kepala Bappelitbangda provinsi NTT,Kosmas 
D.Lana, Moderator Sekertaris Bappelitbangda 
NTT, Maxianses Manafe.

RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang 
ditetapkan melalui  Peraturan Daerah Provinsi 
Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 
pada tanggal 14 Pebruari  2019 merupakan 
penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan 
program Gubernur serta Wakil Gubernur NTT 
periode tahun 2018-2023. Memasuki tahun 
2020 ini, rancangan perubahan RPJMD Provinsi 
NTT Tahun 2018 – 2023  telah memasuki 1 
tahun 8 bulan.

Forum Konsultasi Publik Rancangan  
Perubahan RPJMD Provinsi Nusa 
Tenggara Timur Tahun 2018-2023

Dari hasil  evaluasi yang  terhadap RPJMD 
Tahun 2018-2023 memberikan rekomendasi 
untuk dilakukannya perubahan (penjelasan 
umum terhadap perubahan RPJMD NTT 
2018-2023, kami tampilkan melalui Unduhan/
redaksi).  

Sebagaimana tahapan penyusunan  Rancangan 
awal Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 
2018-2023, melalui Bappelitbangda Provinsi 
NTT telah mengeluarkan undangan kepada 
stakeholders untuk dilakukan pelaksanaan 
Forum Konsultasi Publik rancangan awal 
perubahan RPJMD NTT 2018-2023. Dengan 
demikian, terlaksananya kegiatan forum 
konsultasi publik ini untuk memperoleh 
berbagai masukan penyempurnaan Rancangan 
Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-
2023. Forum Konsultasi Publik merupakan 
penjabaran prinsip partisipatif dan bottom 
up untuk mendapat masukan dan tanggapan 
dari berbagai stakeholders pembangunan di 
Provinsi NTT. Pada Permendagri Nomor 86 
Tahun 2017  menerangkan bahwa RPJMD 
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 
program kepala daerah yang memuat tujuan, 
sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan 
daerah dan keuangan daerah, serta program 
perangkat daerah dan lintas perangkat daerah 
yang disertai dengan kerangka pendanaan 
bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) 

Forum  konsultasi publik ini diselenggarakan dalam rangka 
mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus sebagai transparan 
menghasilkan perencanaan daerah yang lebih aspiratif dan wadah 
partisipasi serta dapat dipertanggungjawabkan. Pagelaran Forum ini 
untuk membahas  Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 
2018-2023 yang  diselenggarakan Selasa, 3 November 2020.
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tahun yang disusun dengan berpedoman pada 
RPJPD,  dan RPJMN.

Forum  konsultasi publik ini diselenggarakan 
dalam rangka mengakomodir kepentingan 
masyarakat sekaligus sebagai transparan 
menghasilkan perencanaan daerah yang 
lebih aspiratif dan wadah partisipasi serta 
dapat dipertanggungjawabkan. Setelah 
ditetapkan RPJMN 2020-2024 mengenai arah 
pembangunan daerah yang harus diselaraskan 
dengan arah pembangunan Nasional 
berdasarkan hal Itu maka diadakan perubahan 
RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023.

Sinergi perencanaan daerah dengan kebijakan 
regional dan nasional senantiasa dijaga, 
proses perencanaan daerah akan selalu 
memperhatikan unsur sinergitas dengan 
kebijakan nasional, provinsi dan konteks 
pembangunan regional terutama di wilayah 
yang meliputi 22 kabupaten/kota se NTT.  
Perencanaan pembangunan yang dapat saling 
mengisi dan menguatkan antar daerah dapat 
mewujudkan keunggulan kawasan untuk 

menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial 
dan budaya yang tangguh.

Dalam penyampaian materi yang disampaikan 
secara virtual, Kosmas D. Lana secara tegas 
menyampaikan, kegiatan Forum konsultasi 
publik perubahan RPJMD NTT ini memiliki 
makna yang strategis, karena merupakan 
perubahan strategi dan capaian pembangunan 
yang akan kita rumuskan. Oleh karena itu, 
dibutuhkan dukungan dari berbagai pemangku 
kepentingan dalam upaya bersama-sama 
kita bangkit dan membangun Nusa Tenggara 
Timur tercinta. Dukungan kita semua sebagai 
subyek pembangunan sangatlah penting 
dengan memberikan masukan/arahan yang 
nantinya akan dituangkan dalam Perencanaan 
Pembangunan daerah dengan sisa waktu 3 
tahun ke depan.

Selain itu, Kepala Bappelitbangda provinsi 
NTT, Kosmas D.Lana,  menyampaikan juga  
bahwa Tim Penyusun Perubahan RPJMD yang 
terdiri dari berbagai unsur telah menyusun 
rancangan awal Perubahan RPJMD NTT ini 
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dari berbagai dokumen yang yang didukung 
oleh para akademisi dari perguruabn tinggi 
serta para staf ahli Gubernur NTT.  Dokumen 
perencanaan ini selain penjabaran dari visi misi, 
melainkan juga telah dianalisis sesuai dengan 
kebutuhan daerah. kesesuaian dengan tema 
besar pembangunan jangka panjang, analisis 
terhadap isu-isu strategis yang berkembang 
serta aspirasi dan pertimbangan teknis yang 
disesuaikan dengan segala perubahan maupun 
perkembangan saat ini.

Dokumen Perubahan RPJMD NTT 2018-
2023 akan menjadi pedoman pelaksanaan 
pembangunan selama tiga tahun kedepan 
yaitu 2021-2023, keberhasilan pembangunan 
membutuhkan banyak langkah dan proses, 
perencanaan pembangunan yang baik menjadi 
langkah pertama untuk menjamin keberhasilan 
kegiatan pembangunan. Dokumen RPJMD 
merupakan dokumen pembangunan yang 
dinamis yang dapat mengakomodir berbagai 
inovasi dan kemajuan yang diharapkan oleh 
masyarakat di Provinsi NTT.

 Forum Konsultasi Publik ini berupa rancangan 
awal perubahan RPJMD NTT 2018-2023, 
melalui Bappelitbamngda NTT, kepada semua 
pihak bisa memberi masukan yang strategis 
untuk kebijakan pembangunan dalam rangka 
mewujudkan visi “NTT Bangkit Mewujudkan 
Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai NKRI. 
sehingga terwujud berbagai masukan yang  
Inovatif  untuk berkolaborasi bersama semua 
stakeholders.  dilaksanakannya Forum 
Konsultasi Publik ini bertujuan, menampung 
aspirasi atau harapan para pemangku 
kepentingan dalam upaya memperkaya 
perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-
2023, berupa gagasan terkait pembangunan 
untuk tiga tahun ke depan, sekaligus 
mengoreksi dokumen perubahan RPJMD 
yang kemudian disepakati bersama dalam 
bentuk Berita Acara Konsultasi Publik. 

Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2018-2023 tetap mengacu kepada  Visi 
pembangunan jangka menengah Provinsi 
NTT 2018-2023 yang merupakan penjabaran 
dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur saat 
ini serta menjadi dasar perumusan prioritas 
pembangunan Provinsi NTT. Pernyataan Visi 
Provinsi NTT periode 2018-2023 menjadi arah 
kebijakan bagi pembangunan  5 (lima) tahun. 
Berbagai kebijakan pembangunan jangka 

menengah Provinsi NTT sampai dengan Tahun 
2023 difokuskan untuk mewujudkan Visi “NTT 
Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera”.

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional 
dan NTT, bahwa saat ini pandemi Covid-19 
masih belum mereda, maka pelaksanaan Forum 
Konsultasi Pubik Rancangan  Perubahan RPJMD 
Provinsi NTT tidak  dilaksanakan dengan 
tatap muka langsung, tetapi  menggunakan 
sarana video conference secara daring. 

Sumber Tulisan: Bidang DALEV Bappelitbangda NTT/
Edy Latu/ Nyoman Saniambara/ A. Arden).
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Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat 
mengatakan, produksi garam industri yang 
dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur 
akan membantu memenuhi kebutuhan garam 
nasional dan sebagai bukti kemandirian dan 
kedaulatan rakyat. Hal tersebut disampaikannya 
pada saat memberikan keterangan pers usai 
melakukan pemantauan dan panen garam 
di Desa Nunkurus dan Babau, Kecamatan 
Kupang Timur Kabupaten Kupang pada Kamis 
15 Oktober 2020. “Bapak Presiden Jokowi 
beberapa minggu yang lalu telah melakukan 
rapat koordinasi berkaitan dengan produksi 
garam sebagai komoditi nasional. Secara 
nasional kita masih impor garam 3 juta sekian 
ton setiap tahunnya.

Ini kita bicara tentang kemandirian dan 
kedaulatan dari sebuah negara dan masyarakat. 
Kita tidak boleh bergantung pada negara lain, 
kita harus mampu menghasilkan produk untuk 
kebutuhan masyarakat salah satunya dengan 
produksi garam industri dari Nusa Tenggara 
Timur. Itu namanya kemandirian dan kedaulatan 
daripada yang mana tidak bergantung pada 
negara lain dan kita mampu berdiri di atas kaki 
kita sendiri,” jelas Gubernur Viktor.

Ia menambahkan, Presiden juga tentunya 
mendukung kerja seluruh petani garam yang 
ada di Indonesia dan bagi para pengusaha yang 
punya industri yang berhubungan langsung 
dengan garam khususnya garam industri 

GUBERNUR NTT: PRODUKSI GARAM 
INDUSTRI ADALAH BENTUK 
KEDAULATAN RAKYAT

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat melakukan pemantauan dan panen garam di 
Desa Nunkurus dan Babau, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, pada Kamis 
15 Oktober 2020. Gubernur berharap semua konstruksi lahan dan produksi garamnya 
dikerjakan dengan sungguh-sungguh.
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harus mampu berinvestasi di daerah-daerah 
terkait dengan pengembangan potensi garam. 
Hasil yang dicapai tentunya dapat membuka 
lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan 
ekonomi dan kemandirian untuk memproduksi 
komoditi garam bagi kebutuhan nasional.

Ia menambahkan manakala semua dapat 
diwujudkan maka produksi garam industri 
akan semakin meningkat dan tentunya akan 
menurunkan impor garam dari luar. “Dari 
lahan tambak garam di Kabupaten Kupang ini 
ditambah lagi dengan produksi garam di Sabu, 
Rote, Sumba dan Nagekeo maka diharapkan 
total produksinya bisa mencapai 1 juta ton 
per tahun untuk suplai kebutuhan garam 
nasional. Kita harus kerjakan dengan baik 
dengan demikian berarti kita sudah mampu 
untuk memberikan sumbangan yang besar bagi 
negara dengan garam berkualitas yang mana 
kadar NHCLnya mencapai 95%”, jelas Gubernur 
Viktor.

“Kita bersyukur hari ini, bahwa kita bisa panen 
di tempat ini bersama masyarakat Kelurahan 
Babau dan pihak PT Tjakrawala Timor Sentosa. 
Dari data laboratorium yang dilaporkan ke saya 
bahwa kandungan NHCL dari garam disini 
yang dipanen mencapai 95-96 %. Tadi kita juga 
lihat tambak garam di Desa Nunkurus yang 
dikelola oleh PT Timor Livestock Lestari dan 

untuk sementara keduanya terus dilanjutkan 
konstruksinya,” ujarnya.

Gubernur juga menjelaskan, masyarakat NTT 
terkhususnya Kabupaten Kupang sangat 
berterima kasih pada Presiden Jokowi karena 
lewat beliau maka lahan yang sekian lama ‘tidur’ 
selama 26 tahun lamanya kini sudah dijadikan 
lahan tambak garam, dan kini bisa dipanen dan 
akan terus dikembangkan.

“Kita harapkan semua konstruksi lahan dan 
produksi garamnya kita kerjakan dengan 
sungguh-sungguh. Pompa-Pompa yang 
dibutuhkan untuk memompa air laut ke dalam 
bidang lahan tambak yang telah dibangun kita 
harapkan semua terairi dengan baik dan tahun 
depan kita juga akan mengundang Bapak 
Presiden datang untuk panen garam bersama,” 
pungkas beliau.

 Penulis : Sam H.Babys - Biro Humas dan Protokol 
Setda NTT.
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LABUAN BAJO : DESTINASI 
PARIWISATA PERTAMA 
YANG TERAPKAN 
PROTOKOL KESEHATAN, 
KESELAMATAN DAN 
KEAMANAN TERINTEGRASI

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif menggelar Kegiatan Simulasi 
Protokol Kesehatan, Keselamatan dan 
Keamanan Pada Destinasi Super Prioritas 
bertempat di Hotel Inaya Bay, Labuan Bajo, 
pada Kamis 12 November 2020. 

Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi 
wisata super prioritas siap memberikan 
pelayanan yang berkualitas. Keselamatan 
dan keamanan wisatawan menjadi salah 
satu prioritas utama selain pembangunan 
infrastruktur. “Untuk pertama kalinya Indonesia 
punya sistem kesehatan, keselamatan dan 
keamanan yang terintegrasi. Dimulai dari 
Labuan Bajo dan nantinya akan diterapkan pada 
10 destinasi prioritas lainnya,” kata Presiden 
Joko Widodo dalam arahannya secara virtual 
pada pembukaan Kegiatan Simulasi Protokol 
Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Pada 
Destinasi Super Prioritas di Hotel Inaya Bay, 
Kamis (12/11). 

Acara yang diinisiasi oleh Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut 
melibatkan 23 Kementerian/Lembaga. Tampak 
hadir pada kesempatan tersebut Menko Bidang 
Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar 
Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, 
Johny G. Plate, Menteri Pariwisata, Wishnutama 
Kusbandio, Wamen Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif, Angela Tanoesoedibjo,Kepala BNPB, 
Doni Monardo, Kepala BMKG, Dwikorita 
Karnawati, Kabarhankam Polri, Komjen (Pol) 
Agus Andrianto, Kepala Basarnas, Bagus 
Puruhito,anggota Komisi X DPR RI, Andreas 
Hugo Parera, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae 
Soi, Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch. 
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Dullah dan pejabat tinggi dari kementerian dan 
lembaga.

Menurut Presiden Jokowi, simulasi yang 
melibatkan lintas kementerian dipersiapkan 
untuk menjamin kesehatan, keselamatan dan 
keamanan wisatawan. “Simulasi ini bertujuan 
agar para wisatawan yang hadir di Labuan 
Bajo dan destinasi lainnya merasa nyaman dan 
aman,” ungkap Jokowi. 

Sementara itu, Menko Kemaritiman dan 
Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dalam 
sambutannya menegaskan, simulasi ini 
diharapkan jadi cikal bakal Standar operasional 
prosedur (SOP) kesehatan, keselamatan 
dan keamanan pariwisata Indonesia. Hal ini 
sesuai arahan Presiden untuk bekerja secara 
terintegrasi. Tidak boleh ada instansi yang 
bekerja sendiri. 

“Kolaborasi memang bukanlah hal yang mudah 
diwujudkan dalam sebuah organisasi.Tapi saya 
lihat sekarang sudah tampak terutama dalam 
pelaksanaan simulasi ini, sudah sangat bagus. 
Semua terintegrasi. Ada polisi, tentara, BNPB, 
BMKG dan unsur lainnya. Saya kira di negeri ini, 
kita harus belajar untuk kerja team work. Inilah 
kekuatan kita,”jelas Luhut Binsar.

LBP menegaskan, dengan simulasi seperti 
ini akan memperkecil kemungkinan berbuat 
kesalahan. Karena masing-masing pihak 
tahu tugas dan tanggung jawabnya. Tentu 
semua penanganan protokol akan disesuaikan 
dengan karakteristik masing-masing destinasi 
pariwisata.

“Kita harus tunjukkan kepada dunia, Indonesia 
siap menghadapi keadaan yang paling jelek 
sekalipun. Labuan Bajo akan jadi contoh 
pembangunan infrastruktur yang terpadu, 
berkualitas dan terintegrasi.Pada Februari 
atau Maret tahun depan, Labuan Bajo akan 
berubah. Semua kabel akan underground dan 
semua jalan setapak akan diperbaiki. Presiden 
akan resmikan sendiri Labuan Bajo yang baru. 
Saya titip di Pa Wagub dan Bupati untuk jaga 
semuanya dengan baik,” pungkas LBP.

Sementara Wagub NTT, Josef A. Nae Soi 
memberikan apresiasi yang tinggi kepada 
Pemerintahan Presiden Jokowi. “Dengan latihan 
ini, kita tidak butuh super power tapi super 
team. Terima kasih kepada Presiden Jokowi dan 
para menteri yang punya perhatian luar biasa 

kepada NTT,” kata Wagub Nae Soi. Wagub JNS 
menghimbau kepada masyarakat NTT untuk 
mensukseskan simulasi tersebut. Melakukan 
sosialisasi melalui gereja, mesjid dan tempat 
ibadah kepada masyarakat. Keselamatan dan 
keamanan tidak ada kompromi.

“Jangan sampai ada tsunami, dengar 
sirene kita masih di pantai. Harus lari ke 
gunung sehingga bisa selamat,” jelas Wagub 
JNS. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
Wishnutama Kusbandio dalam laporannya 
menyampaikan, kegiatan simulasi bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas destinasi 
pariwisata. Dengan mengangkat tema 
Protokol Penanganan Covid di Destinasi Super 
Prioritas dan tiga skenario penting lainnya 
yakni penanganan bencana alam, penanganan 
serangan jantung serta penanganan kapal 
terbakar dan tenggelam.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh 
tim gabungan yang telah terlibat. Penerapan 
protokol ini merupakan langkah awal untuk 
mempercepat pemulihan pariwisata agar 
lebih berkualitas, aman dan nyaman,”pungkas 
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Wishnutama. Pelaksanaan simulasi protokol 
kesehatan, keselamatan dan keamanan ini 
dilaksanakan tiga tempat yakni Pantai Pede 
untuk skenario penanganan bencana alam, 
gempa bumi dan tsunami. Pulau Komodo untuk 
penanganan serangan jantung yang menimpa 
wisatawan, dan penangan kapal terbakar dan 
tenggelam di perairan sekitar Hotel Inaya Bay.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BNPB, 
Donni Monardo menyerahkan bantuan Dana 
Siap Pakai senilai 2 miliar rupiah untuk 
pengadaan 450 rambu evakuasi di Kabupaten 
Manggarai Barat, Antigen Swab 10 ribu test 
untuk Kabupaten Manggarai. Juga peralatan 
dan perlengkapan kesehatan untuk Pemerintah 
Provinsi NTT berupa Ventilator 2 unit, Hand 
Sanitizer 20 jerigen, Masker Kain 150 ribu 
lembar, Masker Medis 20 ribu lembar, Masker 
KN95 20 ribu lembar, Rapid Antigen 10 ribu test, 
Gloves 500 Pcs, Googles 250 Pcs, Desinfektans 
sprayer 5 Pcs, Hand Spray 1.000 Pcs, Facesheld 
5.000 Pcs dan Shoe Cover 2.000 Pcs. Semua 
bantuan ini diterima oleh Wagub NTT.

Penulis : Avent Reme- Biro Humas Dan protokol 
Setda NTT.
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OPINI

KOMUNIKASI 
PEMBELAJARAN 
ON LINE PADA MASA 
PANDEMI COVID 19 :
STUDI KASUS PADA 
SMP NEGERI 12 KOTA 
KUPANG

Pandemi Covid-19 berimbas pada dunia pendidikan. 
Kegiatan pemebelajaran yang hampir sepenuhnya 
dilaksanakan secara tatap muka harus digantikan 
dengan pemebelajaran online.

Fenomena yang kita amati sejak masa pandemi Covid 
19 pada bulan Maret 2020 hingga hari ini bahwa 
proses komunikasi pembelajaran di sekolah-sekolah 
Negara RepublikIndonesia, termasuk SMP Negeri 
12 Kota Kupang mengalami perubahan. Komunikasi 
pembelajaran yang selama ini berjalan tatap muka, 
terpaksa berlangsung dalam jaringan alias secara daring. 
Kalau sebelumnya, guru mendidik dan mengajar para 
siswa dengan berkomunikasi langsung di kelas, maka 
sejak masa pandemi bulan maret tahun 2020, komunikasi 
pembelajaran dilaksanakan secara on line.

Dari pemberitaan berbagai media, kita baca bahwa 
semua negara di dunia, termasuk Indonesia terpapar 
Covid 19. Kehidupan keluarga, orang tua dan para 
siswa sontak mulai berubah.Kita semua memasuki 
New Normal, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan 
menurut WHO. Seluruh sektor kehidupan menjadi luluh 
lantah. Bidang kesehatan serentak menjadi aspek 
sangat penting dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan 
ekonomi guncang. Bidang pendidikan dan pembelajaran 
tampak dinomorduakan. Salah satu dampaknya   
.komunikasi pembelajaran guru dan siswa tidak lagi 
tatap muka berhadapan langsung melainkan komunikasi 
dilaksanakan secara on line atau komunikasi daring. 
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Bagaimanakah proses komunikasi pengajaran 
dan pembelajaran Guru-Siswa secara on line 
di  SMP Negeri 12 padamasa pandemic Covid 
19 di kotaKupang? Hambatan-hambatan 
apa yang dihadapi dalam proses komunikasi 
pembelajaran on line/daring di SMP Negeri 12? 
Bagaimanakah sekolah menyikapi persoalan 
pembelajaran seperti ini?

Keteladanan Bergeser

Sebelum masa Covid 19, faktor terpenting 
komunikasi pembelajaran bukan lagi contoh 
hidup para guru di sekolah. Contoh  hidup mulai 
bergeser kepada  orang tua siswa sendiri di 
rumah.     Istilah Stay at home menjadi sangat 
terkenal. Sebelum masa pandemi Covid 19, guru 
dituntut harus memberi teladan baik kepada 
para siswa sebab pada proses pembelajaran 
guru selalu ada bersama dengan para siswa 
di ruang kelas. Jika tidak demikian, maka 
ungkapan lama bisa hidup kembali, guru 
kencing berdiri, murid kencing berlari.

Sejak masa pandemic Covid 19, komunikasi 
pembelajaran tidak lagi berlangsung di 
ruang-ruang kelas. Proses pendidikan dan 
pembelajaran berlangsung secara daring atau 
secara on line. Kalau ada tugas-tugas para 
siswa   para orang tualah yang mendampingi 
anak/siswa dengan segala konsekwensinya. 
Tampaknya teori “guru kencing berdiri, murid 
kencing berlari” tidak berlaku lagi pada guru, 
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tetapi bergeser kepada orang tua karena setiap hari orang 
tualah yang ada bersama siswa itu sendiri. Para guru 
sebagai komunikator, siswa sebagai komunikan dan para 
orang tua sebagai komunikator pendamping,dituntut untuk 
menguasai teknologi komunikasi pembelajaran, terutama 
penggunaan produk baru HP dan berikut menguasai 
berbagai aplikasi di dalamnya.

Sebagai era kehidupan baru, proses komunikasi 
pembelajaran on line pada masa Pandemi Covid 19, 
tidak berjalan mulus.   Terjadi hambatan dari 
pihak guru sebagai komunikator pembelajaran 
dan dari para siswa sebagai komunikan 
pembelajaran. Demikian juga, hambatan 
itu datang dari orang tua siswa sebagai 
komunikator pendamping pembelajaran. Pada 
kenyataannya, tidak semua guru akrab dengan 
teknologi komunikasi pembelajaran on line, 
terutama yang usianya sudah lanjut. Mereka 
mengeluh dan cendrung mengambil sikap pasif 
dalam menghadapi fenomena ini. Sementara 
pada SMP Negeri 12, tercatat sebagian besar 
guru berusia diantara 50-60 tahun. 

Begitu pun siswa SMP Negeri 12 Kota 
Kupng dan para  orang tua dan wali. 
Tidak semua siswa memiliki HP android. 
Kalaupun memilikinya, belum tentu 
mengusai aplikasi di dalamnya. Begitu 
juga orang tua sebagai komunikator 
pembelajaran yang mendampinginya 
anak-anak SMP Negeri 12 Kota 
Kupang. Ada orang tua siswa yang 
tidak memliki Hp Android. Belum 
lagi kita berbicara kemampuan menggunakan 
Hp-Hp canggih dengan efektif. Tidak semua HP 
Android dimiliki anak-anak siswa SMP Negeri 
12. Sebanyak 797 orang anak atau 93 persen 
para siswa memilikinya sementara 58 orang 
anak atau sebesar 6,7 persen tidak memilikinya, 
sehingga proses komunikasi pembelajaran 
daring belum dilaksanakan secara optimal. 

Masalah kepemilikan paket data. Anak-anak 
yang tidak memiliki dan kehabisan paket  data 
dapat diketahui pada setiap akhir bulan, karena 
tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak 
oleh para guru melalui video pembelajaran 
tidak diresponi oleh anak-anak. Masih adanya 
anak-anak siswa SMP Negeri 12 yang bersikap 
masa bodoh terhadap pembelajaran daring ini. 
Dampak keahadiran Covid 19 menimbulkan 
masalah pada pelaksanaan komunikasi proses 
belajar mengajar Guru dan siswa di SMP 

Negeri 12 Kota Kupang  Proses komunikasi 
pembelajaran terpaksa dilaksanakan secara on 
line, komunikasi dalam jaringan,  secara daring. 
Para guru dan para siswa dituntut menguasai 
penggunaan  produk-produk teknologi 
komunikasi pembelajaran seperti berbagai 
aplikasi dalam internet dan penggunaan video 
pembelajaran. Sejak masa tanggap darurat 
Covid 19 pada bulan Mare tahun 2020, terjadi 
hambatan komunikasi pembelajaran guru 
dansiswa di SMP Negeri 12.

Hambatan terus dirasakan pada bulan April dan 
bulan Mei tahun 2020, saat sekolah memasuki 
saat-saat penting proses pembelajaran seperti 
pelaksanaan ujian semester. Bahkan sampai 
kini. Proses pembelajaran daring belum berjalan 
optimal karena keterbatasan sarana komunikasi 
pembelajaran antara lain, sebagian anak masih 
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Penulis: Elisabeth Lensi, S.Pd - Kepala SMP 
Negeri 12 Kota Kupang.

tidak memiliki Hp android, sinyal internet yang 
tidak stabil. 

Jalan Keluar

Sebagai pimpinan sekolah, kami dituntut 
untuk kreatif berpikir menyelesaikannya. Ada 
beberapa langkah penyelesaian yang diambil 
sekolah. Pertama, sekolah membentuk tim IT 
yang terdiri dari para guru relatif muda yang 
menguasai IT. Mereka berhasil membuat video 
pembelajaran bersama para guru yang sudah 
berusia lanjut untuk dikirimkan kepada para 
siswa di rumah. Sebagian guru tua membuat 
video pembelajaran bersama anaknya yang 
relative sedikit menguasai teknologi.

Kedua, untuk mengatasi hambatan dari pihak 
siswa, diambil beberapa langkah kreatif. Untuk 
anak-anak yang tidak memiliki Hp Android, 

bapa-ibu guru memberikan tugas lewat teman-
temannya yang memilikinya.Bagi anak-anak 
yang tidak memiliki paket data dan berdomisili 
dekat sekolah, dianjurkan untuk mengerjakan 
pembelajaran daring di kawasan sekolah SMP 
Negeri 12. Bagianak-anak yang tidak memiliki 
Hp, bapa-ibu guru memberikan tugas lewat 
teman-temannya  yang memiliki Hp android.

Jadi komunikasi pembelajaran di SMP Negeri 
12 pada masa pandemic Covid 19 memang 
tetap berjalan, hanya dilaksanakan secara 
daring. Komunikasi secara offline dilaksanakan 
dalam bentuk pemberian tugas kepada 
para siswa melaui orang tua. Komunikasi 
pembelajaran belum berjalan optimal karena 
banyak problem yang dihadapi. Target 
kurikulum tampaknya kurang diperhatikan pada 
masa pandemic Covid 19. Target kurikulum 
yang dicapai tidak optimal.

Ingngarso sung tulodo, 
ingmadyamangunkarso, tut wurihandayani 
= berada di depan memberikan contoh, 
berada di tengah membangun karsa, berada 
di belakang memberikan dorongan dan 

semangat
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Dua Tahun Kepemimpinan 
Victory-Joss, NTT Sudah Mulai 
Bangkit

Kepala Bappelitbangda NTT, Kosmas Damianus Lana, mengungkapkan bahwa dalam 
2 tahun kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef A. Nae Soi, Provinsi NTT 
sudah mulai bangkit dari beberapa persoalan serius di masa lalu seperti kemiskinan, 
ketimpangan, pengangguran, kelaparan, gizi buruk, stunting dan human trafficking.

Usia kepemimpinan Gubernur NTT, Viktor 
Bungtilu Laiskoda dan Wakil Gubernur NTT, 
Josef A. Nae Soi (Victory-Joss) genap berusia 
dua tahun pada, 5 September 2020 lalu.

Setelah dua tahun NTT dinahkodai  Viktor 
Bungtilu Laiskodat dan Josef A. Nae Soi, apa 
yang didesain dalam visi misi sudah mulai 
memberikan hasil. Harus diakui bahwa, NTT 
pasca dua tahun, sudah mulai bangkit. Minimal 
bangkit dari beberapa persoalan serius di 
masa lalu. Bangkit dari belenggu kemiskinan, 
ketimpangan, pengangguran, kelaparan, gizi 
buruk, serta bangkit dari masalah klasik yang 
sudah begitu akut, yaitu masalah stunting dan 
human trafficking.

Berdasarkan data BPS 2019, jumlah orang 
miskin di NTT ternyata mulai berkurang. 
Kemiskinan NTT sudah berkurang sebesar 0,19 
(20,43 persen) di tahun 2019 dari 20,62 persen.

Demikian disampaikan Kepala Bappelitbangda 
NTT, Kosmas Damianus Lana, dalam kegiatan 
dengan tema “Mengungkap Jejak-Jejak Karya 2 
Tahun Kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat 
dan Josef A. Nae Soi” di Aula Rumah Jabatan 
Gubernur NTT, pada 5 September 2020.

Menurut Kosmas, masalah stunting, gizi buruk, 
kematian ibu dan anak juga sudah berhasil 
dikendalikan peningkatannya. Ukurannya 
adalah, berdasarkan data e-PPGM (elektronik 

Pengukuran Pencatatan Gizi Berbasis 
Masyarakat) tahun 2020, angka prevalensi 
stunting menurun dari 42,6 persen pada tahun 
2018, menjadi 27,9 persen (Februari 2020), 
dan bahkan kondisi kasus Gizi Buruk agregat 
provinsi mulai berubah ke angka 2,4 persen (di 
bawa standar WHO).

Bersamaan dengan itu pula, kasus Gizi Buruk 
mengalami pengurangan menjadi 8,2 persen 
(di bawa standar WHO). Pencapaian penurunan 
kasus kematian ibu, bayi dan balita juga 
menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Dikatakan Kosmas, setelah hampir dua tahun 
bekerja, angka kematian ibu menurun dari 163 
orang menjadi 98 orang pada tahun 2019. 
Angka kematian bayi menurun dari angka 1.044 
bayi menjadi 822 bayi pada tahun 2019 dan 
kematian balita dari 1.174 balita menjadi 83 
balita pada tahun 2019.

Selanjutnya dia menjelaskan, upaya pencapaian 
Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 
2019 juga sudah mencapai presentase 84 
persen 84,67 persen. Selain itu, skor indeks 
pembangunan gender mencapai angka 96,67 
persen dan indeks pemberdayaan gender pada 
skor 97,42 pada tahun 2019.

Di bidang infrastruktur lompatan besar juga 
sedang dilakukan Victory-Joss. Sebagaimana 
janji keduanya dalam kampanye di masa Pilgub 
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NTT 2018 bahwa, dalam tiga tahun, masalah 
buruknya infrastruktur jalan provinsi akan 
tuntas diselesaikan. Kini, setelah dua tahun 
kepemimpinan Victory-Joss, persoalan ini 
sudah mendapat atensi khusus dan dilakukan 
percepatan yang luar biasa, di mana dari total 
2.650 km jalan provinsi di seluruh NTT, dan 
sekitar 906,47 km yang dikategorikan dalam 
kondisi tidak mantap; rusak ringan dan berat, 
kini sudah dan terus dikebut penyelesaiannya.

Dalam roadmap pemerintahan ini, di tahun 
2020, targetnya adalah 497,62km ruas jalan 
provinsi yang sudah dan sedang diperbaiki. 
Selanjutnya pada tahun 2020 akan diselesaikan 
sisanya. Tetapi akibat pandemi Covid-19 dan 
masalah keterbatasan anggaran, di tahun 2020 
ini panjang jalan provinsi yang bisa diselesaikan 
sampai akhir tahun nanti adalah sekiatr 372,74 
km.

Dia mengatakan, tiap tahun anggaran 
pembangunan jalan dan jembatan terus 
meningkat sesaui kemampuan fiskal 
Pemerintah Provinsi NTT. Tahun 2018 
Rp168.359.716.870 meningkat hampir 
315 persen, dan pada tahun 2019 menjadi 
Rp529.347.810.113,55, dan pada tahun 2020 
mencapai Rp731.448.801.154. Ada kenaikan 
hampir 450 persen dari tahun 2018.

Dengan peningkatan anggaran total, total 
pengerjaan jalan provinsi pada tahun 2019 

sepanjang 139,47 km dan pada tahun 2020 
dikerjakan 357,313 km dengan rincian : 158,65 
km (HRS), 14,5 km (GO+), 234,163 (GO). Paket 
SMI 2020, 154,1 dan Bank NTT : 1.8,55 km.

Kolaborasi multi pihak dalam pembangunan 
infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah 
Provinsi dapat ditunjukkan oleh pengerjaan 
jalan untuk mendukung pembangunan 
Observasi Timau yang merupakan pusat kajian 
astronomi terbesar di Asia Tenggara bahkan 
Asia yaitu pengerjaan jalan sepanjang 40 km 
dari total 57 km panjang ruas jalan Bokong-
Lelogama-Timau. 

Acara tersebut dipandu, Kepala Dinas 
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abraham 
Maulaka, dengan menghadirkan narasumber, 
yakni Staf Khusus Gubernur NTT Bidang 
Ekonomi, Prof. Daniel Kameo, Asisten I Bidang 
Pemerintahan Setda NTT, Benyamin Lola, dan 
Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT, Kosmas 
Damianus Lana, serta pimpinan OPD Lingkup 
Pemprov NTT. 

Penulis : L. Ng. Mbuhang
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