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Abstrak 

Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami kelangkaan air 
dan kekeringan hampir sepanjang tahun, namun 
masyarakatnya tetap bertahan di tengah kondisi lingkungan 
tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 
upaya coping masyarakat terhadap kelangkaan air tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, air diprioritaskan hanya 
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Masyarakat menempuh 
jarak yang jauh, menghabiskan waktu berjam-jam, dan 
melibatkan semua anggota keluarga terutama anak-anak dan 
perempuan untuk mengambil air. Mereka membatasi 
penggunaan air untuk minum 10-20 liter bagi 5-6 anggota 
keluarga per hari, mandi 1-2 kali dalam seminggu, mencuci 
pakaian 1-2 kali seminggu, dan menggunakan jamban 
cemplung yang tidak membutuhkan banyak air. Meskipun jika 
diukur, ketersediaan sumber daya air baik dari air permukaan 
maupun air dalam tanah cukup untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat, namun belum nampak usaha maksimal dari 
pemerintah untuk eksplorasi sumber daya air. Ada kesan 
pembiaran dari pemerintah dan sikap “nrimo” dari masyarakat 
terhadap keadaan kelangkaan air, karena hal ini telah terjadi 
berpuluh-puluh tahun sehingga dianggap sebagai sesuatu yang 
wajar. Tidak adanya water policy dan water priority 
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berdampak terhadap penyelesaian permasalahan kelangkaan 
air, tidak pernah menemukan jalan keluar sehingga 
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak terjamin.  

Kata kunci: coping, kelangkaan air, kekeringan, water policy 

 

Latar Belakang 

Fenomena kelangkaan air dan kekeringan menjadi persoalan 
menahun yang dihadapi masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT). 
Letak NTT yang berdekatan dengan Australia yang beriklim kering 
mengakibatkan  arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia 
dan Samudera Pasifik saat sampai di wilayah NTT kandungan uap 
airnya sudah berkurang sehingga mengakibatkan hari hujan di NTT 
lebih sedikit dibanding wilayah yang dekat dengan Asia.  NTT masuk 
sebagai wilayah yang tergolong kering, hanya 4 bulan (Januari s.d 
Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan 
sisanya relatif kering. Bahkan dalam dua tahun (2014 dan 2015) 
terakhir ini, khususnya di wilayah timur sepanjang pesisir Pulau Timor 
hanya 2 bulan basah, dan 10 bulan kering. 

Pada tahun 2015 di Kecamatan Kualin dan Kolbano wilayah 
bagian timur Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang berada di 
pesisir laut selatan hanya mengalami hujan dua kali yaitu pada bulan 
Januari dan Desember. Kondisi ini telah terjadi dalam kurun waktu 2 
tahun terakhir, sehingga mengakibatkan gagal panen tanaman jagung, 
yang merupakan makanan pokok masyarakat. Sebagian besar 
masyarakat (86,4%) di dua kecamatan tersebut tertutup aksesnya untuk 
mendapatkan air bersih dan sanitasi yang memadai. Upaya pemerintah 
untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan membuat sumur 
dangkal dan sumur bor. Sebanyak 495 sumur dangkal di Kecamatan 
Kualin dan 3 sumur bor di Kecamatan Kolbano telah diselesaikan pada 
Oktober 2015. Namun sumur bor belum dioperasikan sampai dengan 
bulan Desember 2015 karena alasan teknis. Kecamatan Kualin dan 
Kolbano Kabupaten TTS menjadi wilayah studi kasus dengan dasar 
pertimbangan, kedua wilayah tersebut masuk dalam wilayah yang 
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dilanda kelaparan akibat hujan yang hanya turun empat kali dalam satu 
tahun. Masyarakat mendapatkan air bersih dari sumur, mata air dan 
sungai yang ketika musim kemarau mengalami kekeringan, sehingga 
harus berjalan berkilo-kilometer ke wilayah terdekat untuk 
mendapatkan air bersih. Bantuan air dari pemerintah hanya diterima 
masyarakat beberapa kali saja dalam setahun, sehingga tidak mampu 
memenuhi kebutuhan air bersih keseharian masyarakat. 

Artikel ini memuat bagaimana strategi coping yang dilakukan 
oleh masyarakat di Kecamatan Kualian dan Kolbano dalam mengatasi 
permasalahan kelangkaan air dan bagaimana upaya mereka bertahan 
dengan kondisi demikian.  
 

Strategi Coping dan Bertahan Hidup Masyarakat 
Terhadap Persoalan Kelangkaan Air 

Fenomena kelangkaan air dikategorikan menjadi dua yaitu 
permanen dan sementara yang dihasilkan karena faktor lingkungan, 
aktivitas manusia, atau perpaduan dari dua faktor tersebut (Pereira et 
al., 2009). Wilayah arid merupakan kondisi permanen yang dihasilkan 
oleh alam, di mana kondisi iklim yang menyebabkan ketersediaan 
sumber daya air sangat minim. Sedangkan faktor yang dihasilkan dari 
aktivitas manusia dalam bentuk penggundulan hutan, eksplorasi 
tambang, perusakan tanah, ekploitasi sumber daya air besar-besaran, 
berdampak pada kerusakan ekosistem dan menurunnya daya dukung 
lingkungan dalam bentuk erosi dan intrusi air laut (FAO, 2012; Pereira 
et al., 2009). Sedangkan kelangkaan air yang bersifat sementara  
dihasilkan oleh alam atau lingkungan dalam bentuk kekeringan 
biasanya terjadi secara berkala karena faktor alam, yaitu tidak adanya 
hujan dalam jangka waktu lama yang menyebabkan rendahnya 
penyerapan air ke dalam tanah. Selain itu eksploitasi besar-besaran 
terhadap sumber daya air melebihi ketersediaan tanpa memberikan 
waktu bagi alam untuk memperbaharui diri, alih fungsi lahan dan 
pencemaran air merupakan faktor dari aktivitas manusia yang 
berdampak pada kelangkaan air temporal (Gambar 5.1). 
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Sumber: Pereiraet al., 2009 

Gambar 5.1.  Kerangka Konseptual Coping Kelangkaan Air 

Lebih lanjut, Pereira et al., (2009) menegaskan bahwa 
pendekatan yang dilakukan untuk melakukan coping kelangkaan air 
melalui identifikasi terhadap empat nilai yaitu sosial, lingkungan 
hidup, budaya, dan ekonomi. Dari hasil identifikasi tersebut menjadi 
dasar penentuan prioritas alokasi sumber daya air. Sedangkan FAO 
(2012) menyatakan bahwa untuk menentukan strategi coping terhadap 
kelangkaan air, terlebih dahulu harus menetapkan definisi yang jelas 
didukung oleh penilaian kuantitatif dan kualitatif tentang kelangkaan 
air tersebut berikut faktor-faktor penyebabnya baik secara nasional 
maupun lokal.  
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Sumber: Pereira et al., 2009 

Gambar 5.2.  Konseptual Hubungan Antara Nilai  dan Alokasi 
Sumber Daya Air 

Penyebab Kelangkaan Air di Timor Tengah Selatan 

Wilayah Timor yang masuk dalam kategori semi arid dengan 
tingkat curah hujan rendah menjadi faktor utama permasalahan 
kelangkaan air dan kekeringan hampir sepanjang tahun. Fenomena 
kekeringan, tertutupnya akses masyarakat terhadap sumber air bersih 
telah dialami selama bertahun-tahun, bukan hanya dalam beberapa 
tahun terakhir ini. Namun demikian tidak semua wilayah di 
Kabupaten TTS mengalami kelangkaan air. Kelangkaan air terjadi di 
wilayah bagian selatan, timur dan sebagian wilayah barat TTS, 
sedangkan wilayah utara tepatnya di sekitar Gunung Mutis dan hutan 
lindung tidak mengalami kelangkaan air. Di Gunung Mutis terdapat 8 
sumber mata air besar, yang berada di wilayah 8 suku besar. Selain itu 
terdapat 324 sumber mata air kecil yang berada di wilayah suku-suku 
kecil (Susanti, 2015). Kontur wilayah yang berbukit-bukit menyulitkan 
untuk mendistribusikan air dengan metode gravitasi (Fanda & 
Indaryanto, 2008). Masyarakat yang hidup di luar wilayah tersebut 
hanya mengandalkan mata air, sumur, dan sungai. Namun demikian 
debit air tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan 
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masyarakat, dan tanah bebatuan keras serta berkapur menyulitkan 
masyarakat membuat sumur secara manual.  

Berdasarkan informasi dari Dinas ESDM Kabupaten TTS 
(2015), ketersediaan air dapat memenuhi kebutuhan air per kapita 
masyarakat di Kabupaten TTS. Namun permasalahannya terletak pada 
lokasi cadangan air tanah yang tidak terkonsentrasi di beberapa 
kawasan, melainkan tersebar sehingga menyulitkan dalam eksplorasi. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa persoalan kelangkaan sumber daya air di 
Kabupaten TTS disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber 
daya air (kelangkaan ekonomi), persoalan manajerial, dan kelangkaan 
politik seperti yang telah dibahas sebelumnya pada Bab 3. 

Berikut penuturan informan dari Dinas ESDM Kabupaten TTS. 

“Jika dihitung berdasarkan data potensi air bawah tanah, maka 
dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di Kabupaten TTS. 
Namun kendala yang dihadapi adalah, pertama, proses eksplorasi 
yang membutuhkan biaya tinggi sekitar Rp 250 juta hanya untuk 
biaya bor, belum biaya lainnya, karena letak air bawah tanah 
tersebut menyebar tidak terkonsentrasi. Kedua, persoalan geografis 
berbukit menyulitkan distribusi, namun dapat diselesaikan dengan 
sumur bor.” 

Dalam memilih teknologi eksplorasi air atau pengolahan air 
bersih penting untuk mempertimbangkan biaya, model distribusi, 
kontur wilayah dan titik demografi. Selanjutnya dari Dinas ESDM 
mengusulkan penggunaan dua teknologi pengadaan air, seperti petikan 
wawancara dengan informan kunci berikut ini: 

“Penyediaan air bersih untuk masyarakat dapat diupayakan melalui 
dua cara yaitu sumur bor dan mengolah air laut menjadi air tawar. 
Masing-masing teknologi tersebut memiliki kelemahan, seperti 
sumur bor kendala utama adalah seringkali macet disebabkan 
ketika muka air tanah turun maka dipastikan terjadi runtuhan yang 
menimpa sumur bor. Itu dari aspek teknis, sedangkan untuk non 
teknis, dibutuhkan generator untuk menggerakkan pompa air, 
karena listrik belum menjangkau lokasi sumur bor. Dibutuhkan 
bahan bakar untuk menyalakan generator, berarti konsekuensi 
dibutuhkan biaya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap bahan 
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bakar tersebut? Masyarakat keberatan jika harus mereka yang 
biayai, demikian juga pemerintah.” 

Pengaruh dan Strategi Coping 

Kelangkaan air berdampak negatif terhadap pencapaian 
Sustainable Development Goals. Saat ini pengembangan agenda dari 
Millenium Development Goals (MDGs) adalah Sustainable 
Development Goals (SDGs). Secara spesifik sumber daya air menjadi 
target pencapaian tersendiri. Sumber daya air memiliki dua indikator 
pencapaian yaitu proporsi rumah tangga yang mendapatkan air yang 
aman, dan jumlah anak di bawah usia lima tahun yang menderita 
penyakit diare (Bates-Eamer et al., 2015). Minimal kebutuhan air 
perkapita berdasarkan ketentuan SDGs adalah 50 liter per hari (tanpa 
ada gangguan distribusi), membutuhkan waktu tidak lebih dari 10 
menit untuk mendapatkan air, dan tidak lebih dari 30 menit perjalanan 
pergi pulang untuk mendapatkan air, dengan kualitas air tidak 
mengandung bakteri E.coli.  

Jaminan ketersediaan air mencakup aspek kesehatan, yaitu air 
yang dikonsumsi masyarakat bebas dari kandungan bakteri yang 
berdampak buruk pada kondisi kesehatan. Penurunan kesehatan akan 
berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia. Sumber air 
bersih masyarakat TTS 85% yang didapatkan dari mata air dan sumur 
(BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2014) menunjukkan bahwa, 
masyarakat rentan terserang penyakit akibat air yang dikonsumsi 
tercemar. 

Sumber utama air bersih masyarakat di KabupatenTTS berasal 
dari mata air dan sumur. PDAM belum mampu mendistribusikan 
secara merata air bersih ke seluruh wilayah di Kabupaten TTS karena 
permasalahan teknis, layanan PDAM hanya menjangkau Kota Soe ibu 
kota Kabupaten TTS. Meskipun sebenarnya terdapat wilayah yang 
melimpah dengan sumber daya air yang berasal dari sumber mata air 
besar dan kecil di sekitar  Hutan Lindung Gunung Mutis (Fanda & 
Indaryanto, 2008; Susanti, 2015). Sedangkan bagi masyarakat yang 
tidak mendapatkan layanan PDAM mendapatkan air bersih dari sumur 
atau mata air.  

Desa Oetuke dan Nununamat di Kecamatan Kolbano, terletak 
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di dataran tinggi atau wilayah perbukitan berdekatan dengan wilayah 
pesisir pantai selatan, dihuni sekitar + 2.100 jiwa, dengan pekerjaan 
utama petani. Masyarakat mengandalkan mata air untuk memenuhi 
kebutuhan air bersih. Di sekitar dua desa tersebut terdapat 7 mata air 
yang menjadi sumber air bersih masyarakat, namun saat ini hanya 3 
mata air yang tidak kering. Berikut penuturan informan; 

“Sebelum kemarau panjang 2 tahun terakhir ini (2014 dan 2015), 7 
mata air itu mengeluarkan air semua, tidak pernah surut. Sekarang 
ini, hanya 3 mata air saja yang masih mengeluarkan air, sedangkan 
4 lainnya kering sama sekali. Jadi kami harus antri lama dan 
berjalan sekitar 3-4 km ke mata air terdekat.” 

Seperti telah diuraikan di dalam Bab 3, dalam satu hari, sebuah 
keluarga hanya bisa mendapatkan 30-40 liter air, yang dibagi untuk 
dapat memenuhi kebutuhan air minum, memasak, dan kakus.  Jarak 
yang jauh dan waktu yang lama menuju ke mata air terdekat seringkali 
mengorbankan sekolah anak karena  membolos demi mencari air.  

Untuk mengatasi masalah kekeringan, masyarakat melalui 
Musrembang pada tahun 1998 dan 2013 mengusulkan pembuatan 
sumur bor, namun hingga tahun 2015 belum terealisasi. Menurut 
informasi dari aparat desa, rencananya sumber dana pembuatan sumur 
bor akan dialokasikan dari dana desa yang diperoleh pada tahun 2015 
dan 2016.  

“Sejak tahun 1998 melalui Musrembang kami telah usulkan ke 
pemerintah kabupaten prioritas program pembuatan sumur bor. 
Namun tidak pernah terealisasi hingga sekarang, justru program 
yang berjalan adalah perpipaan distribusi air bersih dari 2 mata air 
ke desa-desa di bawahnya. Akan tetapi program ini menghadapi 
permasalahan yaitu sumber air mengalami kering, jadi tidak ada air 
yang mengalir dari pipa tersebut. Padahal biaya perpipaan 
mencapai Rp 232 juta, namun tidak ada kelanjutannya hingga saat 
ini (2015).” 

Permasalahan kelangkaan air di Desa Kualin, Tuafanu, dan 
Kiufatu di Kecamatan Kualin seperti yang telah dibahas mendetail pada 
Bab 4, menunjukan bahwa masyarakat melakukan beberapa strategi 
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coping dalam mengatasi permasalahan kelangkaan sumber daya air. 
Sumber utama air bersih masyarakat berasal dari mata air yang berjarak 
berkilo-kilometer ditempuh dengan berjalan kaki, terutama oleh 
perempuan dan anak-anak. Bahkan bagi anak-anak selepas sekolah 
harus menggambil air dari mata air dengan menggunakan jeriken yang 
telah disiapkannya, bahkan tidak sedikit dari mereka harus bolos 
sekolah hanya untuk mencari air. Walaupun terdapat banyak sumur 
dangkal, namun air sumur tersebut tidak dapat dikonsumsi karena 
terkontaminasi oleh air laut akibat terjadinya intrusi. Hujan yang 
hanya turun dua kali dalam setahun (2015) mengakibatkan masyarakat 
gagal tanam dan gagal panen jagung. Kondisi ini memaksa masyarakat 
untuk mengkonsumsi putak dan biji asam. Selain permasalahan 
tersebut, sistem drainase dan sanitasi yang buruk mengakibatkan 
wilayah pesisir Kualin yang berbatasan dengan laut seringkali 
mengalami banjir ketika terjadi hujan deras.  

Water Harvesting 

Model lain untuk mendapatkan air adalah, masyarakat 
melakukan pemanenan air ketika musim penghujan dengan cara 
menampung air hujan secara langsung dari limpasan air hujan yang 
berasal dari atap rumah ke dalam drum, baskom, atau media lainnya. 
Kesadaran masyarakat melakukan pemanenan air belum terbangun. Di 
dua desa di Kolbano, bentuk pemanenan air ketika musim penghujan 
umumnya hanya menampung di baskom atau jeriken, belum dengan 
membuat bak penampung di depan rumah. Bak penampung air ini 
menurut informasi dari informan, hanya dibuat oleh 3 orang dengan 
ukuran 3x4 m dan kedalaman 1,5 m. Bak terletak di depan rumah dan 
airnya diperuntukkan bagi siapa saja (masyarakat) yang mau 
mengambil dan menggunakan air dalam bak tersebut.  

Berikut penuturan dari informan yang memiliki bak penampung air 
hujan; 

“Saya membuat bak di depan rumah untuk menampung air hujan. 
Ukuran bak 3x4 m, dalamnya 1,5 m. Air bak itu dipakai untuk air 
minum, cuci atau kakus. Air di dalam bak bisa dipakai siapa saja, 
kalau ada yang butuh air bisa ambil saja.” 
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Model pemanenan air seperti ini belum dimanfaatkan secara 
optimal baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat. 
Masyarakat hanya menggunakan wadah yang mereka miliki untuk 
menampung air hujan. Model bantuan pemerintah dalam bentuk 
tandon yang terletak di pinggir jalan, tersambung dengan pipa air dari 
mata air terdekat atau digunakan untuk menampung air hujan.  

Sumber Air 

Berdasarkan informasi dari Dinas ESDM Kabupaten TTS 
(2015), ketersediaan air dapat memenuhi kebutuhan air per kapita 
masyarakat di Kabupaten TTS. Namun permasalahannya terletak pada 
lokasi cadangan air tanah yang tidak terkonsentrasi di beberapa 
kawasan, melainkan tersebar sehingga menyulitkan dalam eksplorasi. 
Berdasarkan hasil survei ESDM Kabupaten TTS tahun 2015 terhadap 
potensi air tanah seperti di Kecamatan Kolbano ditemukan air tanah 
dengan kedalaman 40 meter dan lapisan mengandung air sedalam 20 
meter. Kendala teknis yang sering dihadapi adalah muka air tanah 
mengalami penurunan sehingga terjadi runtuhan sumur bor. Biaya 
yang dibutuhkan untuk membuat satu titik sumur bor berkisar Rp 300 
juta - 400 juta.  

  Di Kecamatan Kualin telah dibuat 5 sumur bor yang berasal 
dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bantuan pemerintah pusat. Dari 5 
titik sumur bor, hanya 2 sumur bor yang mengeluarkan air dan telah 
diselesaikan pada bulan Oktober 2015. Namun hingga bulan Desember 
2015, dua sumur bor tersebut tidak dioperasikan oleh pemerintah 
daerah, dengan alasan tidak adanya kontribusi masyarakat dalam 
bentuk penyediaan bahan bakar solar untuk generator serta 
pemeliharaan. Sejak selesainya pembuatan sumur bor (Oktober) hingga 
bulan Desember, sumur bor tersebut belum dimanfaatkan sama sekali 
untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Masyarakat masih 
harus berjalan berkilo-kilometer dengan waktu berjam-jam untuk 
mendapatkan air bersih. 

Selain sumur bor, bantuan DAK untuk pembuatan sumur 
dangkal sebanyak 495 buah dengan estimasi kedalaman hingga 11 
meter dengan total dana Rp 11 miliar, namun dalam pelaksanaannya 
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ada permasalahan kebijakan penggunaan anggaran terkait prosedur 
lelang. Sehingga Pemerintah Kabupaten TTS tidak menggunakan DAK 
tersebut akan tetapi diambil dari dana Bansos sebesar Rp 3 juta per unit 
sumur bor. Pada bulan Desember, di wilayah Oebelo dan Kualin telah 
dipasang cincin sumur. Berikut pernyataan dari warga masyarakat 
Kualin: 

“Biasanya kedalaman sumur mencapai 12 m air terasa asin, justru 
kurang dari itu, airnya tawar. Kadang masyarakat tidak 
memperdulikan hal itu, karena membutuhkan air. Mereka akan 
pakai air sumur walaupun asin untuk minum. Efeknya, banyak 
masyarakat yang giginya kehitaman.” 

Berdasarkan informasi masyarakat dari 3 desa di Kecamatan 
Kualin bahwa, ada sumber air di Gunung Tapan dengan debit 1.000 
liter/detik berdasarkan pengukuran oleh ASF Action Faim, sebuah 
LSM asing. Jika sumber air tersebut dapat dimanfaatkan, akan mampu 
didistribusikan ke wilayah Kolbano, Kualin, dan Amanuban Selatan. 
Informasi ini telah sampai ke pemerintah daerah (ESDM), namun 
belum ada tindak lanjut dalam bentuk survei pengukuran debit atau 
studi kelayakan.  

Pertanian 

Langkah Pemerintah Kabupaten TTS untuk mengatasi 
permasalahan gagal panen adalah, dengan memberikan bantuan benih 
padi, jagung, dan paket sayur-mayur yang didistribusikan melalui 
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Bantuan lainnya dalam bentuk 
saprotan, 15 kg benih jagung hibrida per hektar diperuntukkan bagi 
wilayah selatan TTS, termasuk di antaranya Kualin dan Kolbano. Benih 
jagung hibrida untuk 1.000 ha dan pupuk telah didistribusikan ke 
Gapoktan dalam bentuk barang. 

Berikut keterangan dari Dinas Pertanian Kabupaten TTS;  

“Program pertanian dari pemerintah Kabupaten TTS berupa 
bantuan benih padi, jagung, dan paket sayur-mayur. Program ini 
dinamakan Gerakan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPTT), 
bantuan diserahkan ke petani melalui Gapoktan, jadi petani harus 
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tergabung dalam Gapoktan. Bantuan benih sebesar 15 kg/ha 
ditambah pupuk, dan saprotan. Khusus untuk wilayah selatan, 
termasuk Kolbano dan Kualin, saat ini sudah terdistribusi sampai 
403 ha, dari target 1.000 ha.” 

Kelangkaan Sumber Air dan Harmoni Sosial  

Jika merujuk pada teori Homer-Dixon (2004) kelangkaan 
sumber daya yang dapat diperbaharui akan menyebabkan terjadinya 
migrasi penduduk selain penurunan produktivitas ekonomi. Dalam 
konteks Timor Tengah Selatan, migrasi penduduk secara besar-besaran 
tidak terjadi, hal ini dapat dilihat dari data jumlah penduduk di TTS 
tahun 2006 sebesar 412.353 jiwa, meningkat menjadi 432.178 jiwa di 
tahun 2009 dan pada tahun 2013 bertambah menjadi 438.223 (BPS 
Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2014). Data jumlah TKI illegal yang 
berasal dari wilayah Kualin diperkirakan berjumlah 40 orang pada 
tahun 2015, sedangkan TKI legal berjumlah sekitar 80 orang pada 
tahun yang sama. Selebihnya mereka bekerja di Kota Soe atau Kupang. 

Masyarakat dapat menerima bahwa kelangkaan air telah 
menjadi bagian dari hidup mereka. Sehingga, tidak ada keinginan 
untuk melakukan migrasi atau pindah dari tanah kelahiran, jika harus 
bekerja di luar kota, mereka akan tetap kembali ke kampung halaman 
tanah leluhur. 

Di tengah kelangkaan air, tidak memicu konflik di antara 
masyarakat terkait perebutan dan penguasaan sumber daya air. Air 
sebagai barang yang bernilai tinggi digunakan bersama-sama. 

Berikut pernyataan dari informan di tengah diskusi terfokus 
dengan 12 orang yang hadir di Desa Kiufatu Dusun Natane; 

“Kita sebagai orang Timor harus tolong-menolong kepada siapa saja 
yang membutuhkan. Kalau ada yang butuh air dari bak, silahkan 
ambil saja tidak apa.” 

Harmoni sosial yang terjadi dilandasi oleh nilai-nilai nekafmese 
(sehati) masyarakat Timor. Dengan tetap mendorong dan melestarikan 
budaya tolong-menolong serta menjunjung tinggi adat-istiadat. Nilai-
nilai nekafmese ini yang melandasi sumpah adat yang dilakukan oleh 3 
raja yaitu: Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Mollo, dengan 
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mengangkat sumpah, “tiga batu tungku, makan satu periuk”, yaitu 
menjaga harmoni sosial di antara sesama orang Timor.  

 

Kesimpulan 

Dari temuan empirik upaya coping yang dilakukan oleh 
masyarakat di Kecamatan Kolbano dan Kualin dapat diformulasikan 
bahwa di tengah kelangkaan air, prioritas utama masyarakat adalah 
memenuhi kebutuhan konsumsi (air bersih). Air bersih ini diupayakan 
melalui berbagai cara dengan berjalan berkilo-kilometer untuk 
mendapatkan 40 liter air bagi mereka yang tidak memiliki uang, 
sedangkan bagi mereka yang mempunyai uang, diwaktu tertentu akan 
membeli air. Model coping dilakukan dengan berbagai cara dalam 
konteks menghemat penggunaan air, dimulai dari mandi 2 kali dalam 
seminggu, mencuci pakaian 1-2 kali dalam seminggu, mengatur 
penggunaan air untuk minum, memasak, dan kakus. Model tersebut 
masih dalam rangka beradaptasi, belum pada tingkatan pemanfaatan 
atau bahkan pengembangan inovasi dan teknologi. Bahkan masyarakat 
belum memikirkan model yang sederhana untuk memanen air hujan 
dengan menggunakan bak. 

Dari sisi pemerintah, permasalahan kelangkaan air bukan 
menjadi fenomena luar biasa yang membutuhkan penanganan secara 
cepat dan menjadi prioritas utama. Karena bagi mereka yang berasal 
atau hidup di daerah langka air, berjalan berkilo-kilometer untuk 
mencari air merupakan hal biasa yang dilakukan setiap hari. Sehingga 
seolah-olah terjadi ‘pembiaran’ ditambah lagi kebijakan pemerintah 
belum menyentuh pada tataran tersebut. 

Saat ini prioritas alokasi sumber daya air diarahkan untuk 
memenuhi air bersih masyarakat. Dari prioritas alokasi sumber daya air 
tersebut dapat menjadi fokus kebijakan pembangunan tata kelola air 
Pemerintah Kabupaten TTS. Prioritas utama adalah pemenuhan 
kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat tergantikan. Pemenuhan 
kebutuhan dasar ini terkait dengan eksistensi sebagai manusia yang 
sehat dan berkualitas. Pada tahap atau prioritas selanjutnya adalah 
membangun ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi pertanian. 
Seperti yang dikemukakan oleh FAO (2012), skala prioritas 
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penggunaan air menentukan tiga kebijakan utama yaitu: air, pertanian 
dan keamanan pangan nasional (Tabel 5.1). Ketiga ranah tersebut 
dibedakan menjadi dua kategori yaitu: terkait peningkatan pasokan dan 
manajemen permintaan. Kebijakan utama pertama, air dalam arti luas, 
terkait dengan pembangunan dan manajemen sumber daya yang 
memberikan manfaat bagi semua pengguna di semua sektor, termasuk 
lingkungan hidup. Kebijakan utama kedua, pertanian sebagai pengguna 
utama. Kebijakan utama ketiga, kecukupan pangan dan keamanan 
pangan nasional, yang berimplikasi terhadap perdagangan, pola 
konsumsi, dan industri makanan. 

Tabel  5.1.  Respon Kelangkaan Air Melalui Domain Kebijakan 
Utama 	

Major Policy 
Domain Supply enhancement 

Demand 
management 

Water River diversion; dams; 
groundwater 
development; 
desalinization; pollution 
control  

Intersectoral allocation; 
increase in the overall 
efficiency of sectoral 
water use  

Agriculture On-farm storage; 
groundwater 
development; re-use and 
recycling 

Increase in crop 
productivity; reduction 
in losses; restraining the 
cropped area under 
irrigation; intrasectoral 
allocation (shifting to 
higher value 
production)  

National food 
security  

Food imports, storage, 
distribution efficiency 

Reduction in waste in 
the food chain; changes 
in dietary habits  

Sumber: FAO (2012) 
 

Kebijakan tata kelola air secara praktis belum mencakup 
keseluruhan wilayah Kabupaten TTS yang mengalami kelangkaan air. 
Pemecahan masalah, praktis baru dilakukan di wilayah Kecamatan 
Kualin dan Kolbano, hal itu didorong oleh persoalan kelaparan akibat 
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dampak kekeringan berkepanjangan serta menjadi sorotan utama oleh 
pemerintahan pusat melalui kunjungan Presiden Republik Indonesia 
ke kedua wilayah tersebut. Peraturan daerah sebagai payung hukum 
yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih dan 
mengatur tata kelola sumber daya air belum dirumuskan oleh 
pemerintah daerah. Ranah kebijakan pemerintah daerah untuk 
merespon kelangkaan air belum disusun secara sistematis dan 
terencana. Model kebijakan lebih bersifat karitatif sebagai respon 
terhadap persoalan kelangkaan air, sehingga masih terjadi tumpang 
tindih antara prioritas air bersih masyarakat, pengelolaan air untuk 
irigasi pertanian, dan ketahanan pangan. Berbagai upaya coping yang 
dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi persoalan kekeringan 
dan kelangkaan air yang terjadi setiap tahun, terkesan terjadi 
“pembiaran” oleh pemerintah daerah. Karena persoalan yang terjadi 
setiap tahun ini sudah menjadi pemandangan umum bahkan turun- 
temurun. Sehingga bukan menjadi isu utama yang membutuhkan 
perhatian, penanganan secara khusus, dan berkelanjutan oleh 
pemerintah yang seharusnya semaksimal mungkin menyediakan air 
bagi masyarakat dengan melakukan eksplorasi sumber air potensial, 
sebagai salah satu kewajiban negara dalam memenuhi hak dasar 
masyarakat.  

Nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat memiliki kekuatan dalam membentuk strategi coping 
(Gambar 5.3). Nilai-nilai nekafmese mampu meredam konflik yang 
berkembang di dalam masyarakat terkait perebutan sumber daya air; 
keterikatan masyarakat dengan tanah (lele) kebun atau pekarangan 
sebagai kampung halaman kedua tetap membuat masyarakat bertahan 
dengan kondisi yang ada, dengan melakukan coping. Strategi coping 
dapat dilakukan melalui dua langkah yaitu inovasi dan manajerial. 
Langkah pertama, inovasi dalam bentuk pemanfaatan teknologi 
dititikberatkan pada eksplorasi, pengolahan, dan penyediaan 
(distribusi) sumber daya air. Langkah kedua, perbaikan manajerial 
yaitu aspek tata kelola dan teknis pengelolaan dan distribusi sumber 
daya air, serta komitmen pemeritah daerah melalui kebijakan politik 
pembangunan. Dua hal tersebut memiliki keterkaitan secara tidak 
langsung yaitu dengan pengembangan inovasi mampu mendorong 



K e l a n g k a a n  A i r :  C o p i n g  D a l a m  H a r m o n i  

102 
 

perubahan manajerial yang lebih professional, efektif dan efesien. 
Demikian halnya manajerial yang professional dapat mendorong 
pengembangan inovasi teknologi eksplorasi dan tata kelola sumber 
daya air. 
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Rekomendasi 

Berdasarkan temuan permasalahan kelangkaan air yang 
disebabkan oleh faktor alam di Kabupaten TTS, maka rekomendasi 
pendekatan untuk water policy dan water priority dijawab melalui 
pendekatan Integrated Water Resources Management (IWRM). IWRM 
adalah sebuah proses yang mempromosikan pembangunan yang 
terkoordinasi dan manajemen air, tanah dan sumber daya yang terkait 
dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dan sosial 
dengan memperhatikan keberlangsungan ekosistem. IWRM membantu 
untuk melindungi lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan pertanian berkelanjutan, mempromosikan partisipasi 
dalam proses demokrasi, dan meningkatkan kesejahteraan umat 
manusia (Global Water Partnership, 2000; Swiss Agency for 
Development and Cooperation, 2010). 

Swiss Agency for Development and Cooperation (2010) 
mengidentifikasi empat kategori penggunaan air: 
1) Air untuk Manusia, mengacu pada sektor air minum dan layanan 

sanitasi. 
2) Air untuk Pangan, mengacu pada sektor pertanian termasuk 

peternakan dan perikanan dan tadah hujan atau budidaya tanaman. 
3) Air untuk Alam atau Lingkungan Hidup, mengacu pada sumber air 

serta ketersediaan air untuk alam dan untuk pelestarian ekosistem. 
4) Air untuk Penggunaan lain, mengacu terutama pada penggunaan 

air untuk industri, energi dan transportasi. 
Latar belakang kondisi masyarakat di pedesaan Kabupaten TTS 

sebagai berikut; (a) sebagian besar adalah petani yang bercocok tanam 
dengan mengandalkan air hujan, dan beternak, (b) jagung sebagai 
makanan pokok yang ditanam di pekarangan untuk dikonsumsi selama 
satu tahun, dan mengandalkan air hujan, (c) latar belakang pendidikan 
masyarakat yang masih rendah, (d) akses terhadap fasilitas kesehatan 
yang masih minim, dan (e) nilai-nilai budaya yang masih melekat 
hidup di dalam masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang dan kondisi empirik di atas maka, 
model water policy yang harus diterapkan di Kabupaten TTS adalah 
seperti yang terdapat dalam Gambar 5.4. Permasalahan kondisi alam 
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merupakan persoalan utama yang dihadapi Kabupaten TTS, yang 
berdampak terhadap persoalan sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut maka arah kebijakan seyogyanya diarahkan dan 
ditekankan pada dua aspek yaitu:air untuk manusia dan air untuk 
pangan.  

Aspek pertama, pemenuhan kebutuhan air masyarakat 
merupakan prioritas utama, baik untuk konsumsi maupun air bersih. 
Pemenuhan dilakukan melalui droping air dan melakukan eksplorasi 
potensi sumber daya air baik air permukaan maupun air bawah tanah 
di wilayah langka air. Aspek kedua, air untuk pangan, melakukan 
pengembangan dan intensifikasi pertanian, serta memberikan bantuan 
benih dan saprotan untuk masyarakat petani. Sedangkan air untuk 
alam, dengan melakukan perlindungan terhadap hutan sebagai tutupan 
dan konservasi lahan agar mampu menangkap air. 

Pengelolaan potensi air hujan secara optimal diarahkan untuk 
konservasi tanah, penyediaan air untuk pangan, dan keberlangsungan 
kehidupan masyarakat. Nilai-nilai budaya yang tumbuh dan 
berkembang dalam masyarakat sebagai modal sosial untuk bersama-
sama saling tolong-menolong untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 

Pendekatan kebijakan ini dilakukan secara menyeluruh dan 
terintegrasi dengan pokok persoalan atau pengembangan yang masih 
memiliki keterkaitan. Bahwa kebijakan air harus dapat diikuti oleh 
peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat yang merupakan 
prinsip dasar dari IWRM. 
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Gambar 5.4.  Disain Model Kerangka Pikir Water Policy di 
Kabupaten Timor Tengah Selatan 



S t r a t e g i  C o p i n g  

107  

Referensi  

Bates-Eamer, Nicole, Barry Carin, Min Ha Lee, Wonhyuk Lim, and 
Mukesh Kapila. 2015. “Post-2015 Development Agenda: Goals, 
Targets and Indicators.” Waterloo, Ontario, Canada. 

BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan. 2014. “Timor Tengah Selatan 
Dalam Angka 2014.” SoE. 

Fanda, Agustinus Cornelis, and Hari Wiko Indaryanto. 2008. “Strategi 
Peningkatan Pelayanan PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan 
Guna Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Kota Soe.” 
In Seminar Nasional Manajemen Teknologi VII, D-18-1-D-18-8. 
Surabaya: Program Studi MMT-ITS. 

FAO. 2012. “Coping with Water Scarcity An Action Framework for 
Agriculture and Food Security.” Rome. 

Global Water Partnership. 2000. “Integrated Water Resources 
Management.” Stockholm, Sweden. 

Pereira, Luis Santos, Ian Cordery, and Iacovos Iacovides. 2009. Coping 
with Water Scarcity. Dordrecht: Springer Netherlands. 
doi:10.1007/978-1-4020-9579-5. 

Susanti, Antik Tri. 2015. “Kehadiran Negara Dalam Pengelolaan 
Sumber Daya Air Di Perbatasan Negara Republik Indonesia-
Republik Demokratik Timor Lester (RI-RDTL).” Cakrawala III 
(2). 

Swiss Agency for Development and Cooperation. 2010. “Water 2015: 
Policy Principles and Strategic Guidelines for Integrated Water 
Resource Management – IWRM.” Swiss Agency for Development 
and Cooperation. Vol. 27. Bern, Switzerland. 
http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/shs/Energyethi
cs/EETAP14rpt.pdf. 

 



K e l a n g k a a n  A i r :  C o p i n g  D a l a m  H a r m o n i  

108 
 


