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1. Pendahuluan 
Laporan ini memaparkan temuan-temuan kunjungan ke lapangan selama satu minggu di desa 

Linamutu, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ini adalah laporan awal dan 

bukan analisa menyeluruh mengenai temuan-temuan yang diperoleh. 

Penelitian lapangan ini tidak hanya bertujuan untuk meneliti tapi juga mempunyai tujuan 

pendidikan, serta bertujuan untuk memberikan informasi tentang akses dan ketersediaan sumber-

sumber makanan dan air di Desa Linamutu yang sangat penting dan berguna bagi masyarakat desa 

tersebut. 

Program ini mendapat dukungan besar dari pemerintahan desa dan penduduk Linamnutu dengan 

menyediakan akomodasi, makanan dan dukungan logistik lainnya kepada tim peneliti. Program ini 

juga sangat didukung oleh pejabat Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten 

TTS, Soe. 

Tim peneliti terdiri dari staff akademik, peneliti dan mahasiswa dari dua universitas Indonesia - 

Universitas Kristen Satya Wacana (Salatiga) dan Universitas Nusa Cendana (Kupang) - dan Charles 

Darwin University (Darwin), Australia.  

Dengan keberhasilan studi lapangan pertama ini berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan hasil 

yang didapat dari masyarakat (community outcomes), tim peneliti berharap dapat melanjutkan 

kegiatan penelitian ini, bekerja bersama Masyarakat Linamnutu pada dua kunjungan lapangan lagi 

tahun 2011 dan 2012. 

 

1.1 Konteks Kunjungan Lapangan 

 
Kesempatan Penelitian 

Proyek Penelitian ini dibangun dari kerjasama antara tiga universitas tersebut selama lebih dari 

sepuluh tahun. Penelitian yang dijalankan oleh ketiga universitas ini didasari oleh pengalaman dan 

jaringan yang luas di Timor yang dimiliki oleh tiga universitas tersebut. 

Salah satu peran kami sebagai peneliti adalah menyediakan sebuah forum dimana akses dan 

masalah-masalah sumber-sumber air dan makanan di Linamnutu bisa dibicarakan dan 

didokumentasikan sedemikian rupa sehingga bisa bermanfaat bagi perencanaan dan penentuan hal-

hal prioritas yang akan dibuat oleh staf dan penduduk desa Linamnutu. Penelitian terdahulu 

menemukan penggunaan infrastruktur irigasi yang tidak efektif (Ancev 2009) yang disebabkan oleh 

manajemen yang kurang baik. Anggota tim peneliti lokal juga menemukan bahwa air irigasi tidak 

digunakan secara optimal untuk meningkatkan variasi produksi (contohnya penanaman sayur). 

Penelitian lapangan pertama ini merupakan penemuan fakta awal (sama dengan Pencarian Fakta 

Cepat di Daerah Pedesaan), yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi 

penduduk desa yang berkaitan dengan sumber air dan makanan. Masalah-masalah tersebut akan 

terungkap secara lebih sistematis dalam penelitian lapangan berikutnya.  

Proyek penelitian ini adalah juga merupakan sarana pelatihan bagi para mahasiswa. Aktifitas 

belajar dan mengajar akan dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan penelitian sehingga hal ini 
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merupakan kesempatan yang berharga bagi para mahasiswa tersebut untuk mempraktekkan apa 

yang mereka pelajari di universitas.  

Alasan memilih Linamnutu sebagai lokasi penelitian 

Karya di Desa Linamnutu terbentuk oleh sebuah kerjasama panjang antara administrasi desa, 

Pemerintah Kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Universitas (termasuk Charles 

Darwin University) yang bekerja di daerah tersebut. 

Bendungan (yang menggantikan manajemen pengairan tradisional untuk menanam padi pada awal 

tahun 2000) dan variasi alami topografi desa menjadikan daerah ini sebuah tempat penelitian yang 

ideal untuk mengetahui pengaruh proyek pembangunan bendungan terhadap sumber-sumber air 

untuk rumah tangga. 

Model Pengembangan 

Proyek penelitian ini dijalankan dengan melibatkan masyarakat dan untuk pembangunan 

masyarakat, serta berfokus pada penggunaan dan manajemen sumber alam (makanan dan air). 

Secara khusus, proyek penelitian ini akan meneliti akses terhadap sumber-sumber makanan dan air, 

ketersediaan dan kualitas sumber-sumber tersebut setiap tahun, baik di dusun-dusun yang terletak 

di dataran tinggi maupun di dataran rendah di Desa Linamnutu (Timor Barat), yang miskin, yang 

memiliki indikator kesehatan yang buruk dan yang kekurangan makanan dan air setiap tahun. 

Pembangunan Masyarakat akan dilakukan dengan melibatkan administrasi desa dan sejumlah 

instansi di Pemda Kabupaten sebagai partner dalam proyek penelitian. Hal ini akan menjamin 

komunikasi langsung tentang hasil-hasil penelitian pada orang-orang yang mempunyai posisi 

(pengambil keputusan) untuk menerapkan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. 

Pembangunan kapasitas masyarakat (Community capacity building) akan diintegrasikan ke dalam 

proyek penelitian ini dengan melibatkan administrasi desa dan instansi-instansi Kabupaten dalam 

membuat pertanyaan penelitian selama penelitian berlangsung. Sebelum setiap tahap kegiatan 

lapangan dilakukan, kegiatan lapangan tahap sebelumnya akan di evaluasi oleh masyarakat desa 

dan staf pemerintah kabupaten, serta metode dan tujuan proyek penelitian akan disesuaikan 

dengan kebutuhan yang ada. 

Kesempatan Pendidikan  

Ketiga universitas ini, Univesitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Universitas Nusa Cendana 

(UNDANA) dan Charles Darwin University (CDU), telah bekerja sama untuk membangun penelitian 

lapangan yang secara khusus diperuntukkan bagi mahasiswa tahun ketiga dan mahasiswa pasca 

sarjana. Unit kerja lapangan adalah kegiatan penelitian di Desa Linamnutu yang dilakukan oleh 

para mahasiswa dibawah pengawasan para staff dari universitas. Penelitian ini merupakan 

penelitian berdasarkan disiplin ilmu yang beragam, yang dirancang untuk meneliti hal-hal yang 

mempengaruhi mata pencaharian masyarakat desa di NTT.   

Metode belajar mengajar dalam pendidikan tinggi berskala internasional ini bersifat inovatif karena 

pembuatan kurikulum dan pengajaran di lapangan dilakukan melalui kerja sama antara universitas 

di Indonesia dan di Australia.  
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1.2 Masalah yang dihadapi NTT secara umum 

NTT adalah salah satu propinsi termiskin di Indonesia. Mayoritas penduduk NTT (80%) tinggal di 

daerah pedesaan dan mata pencaharian mereka sangat tergantung pada pertanian. Kesehatan di 

NTT umumnya buruk: tingginya kasus malaria, tingginya angka kematian bayi (54/1000 

dibandingkan dengan angka rata-rata nasional 44/1000), tingginya rata-rata angka kematian anak 

39% dan bahkan di beberapa daerah mencapai 50% (Muslimatun 2009). 

Ketersediaan makanan adalah sebuah tantangan. Kelaparan sering sekali terjadi di wilayah ini. Air 

untuk produktifitas pertanian sangat terbatas, dimana musim kering berlangsung enam sampai 

delapan bulan setiap tahun (biasanya dari April sampai November). Tanah di Timor Barat terdiri 

dari sedimen kelautan dan umumnya memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Topografinya adalah 

pegunungan dengan beberapa puncak lebih dari 2000 meter. Curah hujan tahunan berbeda menurut 

topogarfinya yaitu lebih dari 1500mm di dataran tinggi dan kurang dari 800mm di daerah pesisir 

(Kieft 2001).  

1.3 Tujuan penelitian 

Wawancara dengan penduduk desa akan dilakukan untuk mendapat keterangan mengenai 

• Sumber makanan dan ketersediaan makanan 

• Akses terhadap air dan ketersediaan air, termasuk sistem irigasi yang berkaitan dengan 

bendungan 

Tim peneliti akan mendokumentasikan situasi yang mereka alami di desa dan setelah itu mereka 

akan membuat alat komunikasi untuk penduduk desa. 

Tujuan dari kegiatan lapangan ini berkaitan dengan pendidikan serta penelitian. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk meneliti permasalahan 

yang terjadi di kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pendekatan multi disiplin. Kegiatan ini 

juga memberikan kesempatan untuk peningkatan kapasitas para staff dari ketiga universitas (satu 

dari Australia dan dua dari Indonesia).  

Peningkatan kapasitas dan kontribusi kepada pembangunan pedesaan bersifat implisit dalam 

rancangan aktifitas ini.   

Linamnutu dipilih sebagai tempat untuk kegiatan ini karena hubungan budaya antara staff dari 

UNDANA dan masyarakat setempat, hubungan kolaborasi antara staf dari tiga universitas dan 

pemerintahan lokal TTS, serta tersedianya akomodasi yang memadai di desa tersebut untuk tim 

peneliti yang besar.  

2. Metode 

2.1 Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Timor Barat, Desa Linamnutu (N 8889341.17580, S 629273.91361), yang 

terletak di dataran rendah, daerah tangkapan Sungai Noelmina, Kabupaten Timor Tengah Selatan 

(TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) (Gambar 1). 
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Gambar 1. Lokasi Desa Linamnutu, Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, Indonesia 

NTT mempunyai iklim tropis dengan curah hujan rendah dan merupakan salah satu propinsi 

terkering di Indonesia dengan beberapa daerahnya yang sering mengalami kekeringan dan 

kelaparan. Curah hujan yang berbeda-beda di daerah Timor Barat mempengaruhi ketersediaan 

sumber-sumber air. Daerah selatan pesisir memiliki curah hujan yang lebih tinggi (Gambar 2). 
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Gambar 2. Distribusi hujan di pulau Timor bedasarkan model data (Santika 2004). (Gambar oleh 

Rohan Fisher) 

Desa Linamnutu terdiri dari tiga dusun, yaitu: Oetaman, Hasanuf dan Linamnutu. Sebagaimana 

sering terjadi, terbentuknya dusun berdasarkan daerah yang letak geografisnya terpisah secara 

alami (Bebbington et al. 2006). Terdapat jumlah total 9 RW (rumah warga atau community 

solidarity units) dan 20 RT (rukun tetangga atau neighbourl solidarity units) di dusun-dusun 

tersebut.  

2.2 Wawancara dengan rumah tangga 

 

Konsultasi masyarakat 

Anggota tim peneliti dari universitas mengunjungi Linamnutu untuk membahas kegiatan lapangan 

yang diusulkan dengan pemerintahan desa tiga bulan sebelum penelitian dilakukan.  Para peneliti 

dari UNDANA membahas proposal penelitian tersebut dalam bahasa Dawan. 

Sebelum wawancara dilakukan, setiap rumah tangga diberikan penjelasan mengenai tujuan 

penelitian dan mereka juga diyakinkan bahwa partisipasi mereka bersifat sukarela dan dapat 

dihentikan kapan saja tanpa denda atau hukuman apapun, dan bahwa nama mereka berserta 

informasinya dirahasiakan. Metode ini disetujui oleh Charles Darwin University Human Research 

Ethics Committee (#H09082).  Kopi lembar ringkasan proyek dan lembar persetujuan dilampirkan 

dalam Lampiran 1. 

Pemilihan rumah tangga yang diwawancara 

Rumah tangga dipilih dengan menggunakan sampling acak stratifikasi untuk mendapatkan 

keterwakilan dusun dan lokasi topografi yang seimbang (Gambar 3). Kepala desa Linamnutu dan 

peneliti dari UNDANA memilih rumah tangga yang akan dikunjungi untuk wawancara. Rumah tangga 

yang diwawancara sebanyak 59: dari 12 RT yang tersebar secara merata di seluruh sembilan RW 

dalam tiga dusun. Kelompok itu yang meneliti tentang pangan melakukan percobaan (sampling) di 

enam RT di enam RW dalam tiga dusun, dan kelompok yang meneliti air melakukan percobaan 

(sampling) di 8 RT di 8 RT dalam tiga dusun.  

Penduduk desa dilibatkan sebagai pendamping para peneliti dalam mengunjungi rumah tangga yang 

akan diwawancara, namun tidak berperan dalam wawancara tersebut untuk memberikan privasi 

kepada orang yang diwawancara. 
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Gambar 3. Lokasi 59 rumah warga yang diwawancara tentang makanan dan air, di setiap RW dalam 

Desa Linamnutu. 

Pewawancara 

Setiap rumah tangga diwawancara oleh satu kelompok yang terdiri dari anggota staf akademik dan 

5-6 mahasiswa dari ketiga universitas. Dalam kelompok ini terdapat penerjemah yang bisa 

berbahasa Inggris, Indonesia dan/atau Dawan. Ada beberapa wawancara yang mendapat satu 

penerjemah yang bisa berbicara ketiga bahasa, sedangkan dalam wawancara lain mendapat 

penerjemah yang bisa menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan dari bahasa 

Indonesia ke bahasa Dawan. Seluruhnya ada 6 kelompok pewawancara.  

Jenis wawancara 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan standar teknik baku dan terbuka (Patton 2002). 

Setengah dari jumlah kelompok pewawancara berkonsentrasi terhadap masalah ketahanan pangan 

dan kelompok lainnya berkonsentrasi pada masalah air. 

Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara yang berkaitan dengan ketahanan pangan didasari oleh 

pertanyaan-pertanyaan dalam survey mengenai ketahanan pangan yang dibuat oleh Usfar (2007). 

Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dalam wawancara adalah untuk mendapat informasi 

mengenai hal-hal berikut, yaitu: 

1. Makanan pokok, misalnya beras atau jagung, dan makanan lain yang ditanam dan dimakan. 

2. Jumlah makanan yang dikonsumsi setiap hari dan apakah anak-anak dan orang dewasa 

mendapat diet yang sama. 
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3. Apakah kekurangan makanan terjadi, jika ya, kapan terakhir kali hal itu terjadi dan apa 

yang menjadi penyebabnya, serta apakah rumah tangga tersebut kuatir tentang asupan 

gizi. 

4. Sumber makanan pokok yang ditanam dan dibeli; persentase (%) panen yang disimpan dan 

dijual. 

5. Apakah panen yang biasa didapat cukup untuk satu tahun? 

6. Kegiatan pertanian di lahan basah dan lahan kering; siapa yang bekerja di ladang; apakah 

ada kerjasama dengan petani lain/metode apa yang digunakan dalam menyiapkan lahan? 

7. Apakah kepala rumah tangga tersebut menjadi anggota kelompok tani?  

8. Kepemilikan lahan rumah tangga – sewa/hak milik/berbagi lahan? 

9. Hewan – dipelihara atau dijual? 

10. Mendapat hasil dari bertani? Seberapa sering? 
11. Bantuan pemerintah selama kekurangan pangan terjadi? 

Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dalam wawancara mengenai akses terhadap air dan 

manajemen air adalah untuk mendapat informasi mengenai hal-hal berikut, yaitu: 

1. Sumber air seperti; sumur, hujan, sungai, irigasi dan tempat mencuci 

2. Jumlah bulan dimana air tersedia dari sumber-sumber ini. 

3. Penggunaan air dari sumber-sumber tersebut, misalnya; untuk mencuci, minum, ternak, 

kebun, padi. 

4. Frekuensi pengumpulan air 

5. Metode pengumpulan/pengambilan air, misalnya; jalan kaki, gerobak, motor 

6. Pengaturan pengelolaan untuk air irigasi 

2.3 Metode Pemetaan – Rumah tangga dan sumber air  

Lokasi rumah dimana wawancara dilakukan dan sumur yang digunakan oleh rumah tangga tersebut 

direkam dengan menggunakan alat GPS. Lokasi-lokasi ini dipetakan dengan menggunakan software 

gratis, QGIS.  

Peta-peta dibuat untuk melihat dengan jelas hubungan antar berbagai macam karakteristik yang 

ditemukan pada rumah tangga tersebut.  
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 3. Hasil 

3.1 Secara umum 

Hampir semua kepala rumah tangga (86%) yang diwawancara adalah orang Timor dan sisanya adalah 

5 orang Rote, 1 orang Flores dan 2 orang Sabu. Rata-rata anggota rumah tangga adalah 4,4 orang, 

dengan rata-rata 42% anggota rumah tangga berumur dibawah 12 tahun.  

Semua rumah tangga dikepalai oleh laki-laki (ayah) kecuali satu rumah tangga dipimpin oleh 

perempuan (bidan). Sekitar 19 % rumah tangga terdiri dari anggota rumah tangga yang bekerja 

misalnya sebagai pegawai negeri, buruh dan peternak. 

Hanya satu rumah tangga yang tidak mempunyai kepemilikan kebun dan hanya tiga rumah tangga 

yang tidak mempunyai kepemilikan lahan pertanian. Hampir semua rumah tangga (57%) mempunyai 

kepemilikan atas lahan irigasi dan setengah dari jumlah tersebut mempunyai kepemilikan atas 

lahan non irigasi (Gambar 4, Gambar 5). Sekitar 36 % mempunyai kepemilikan atas lahan non irigasi 

tetapi bukan lahan irigasi. 

 

Gambar 4. Kepemilikan rumah tangga atas sawah di Desa Linamnutu. 
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Gambar 5. Kepemilikan lahan kering rumah tangga, Desa Linamnutu. 

Rata-rata luas area jenis kepemilikan (bagi rumah tangga dengan kepemilikan) terlihat pada Tabel 

1  

Tabel 1. Rata-rata luas area (dalam are) lahan yang dimiliki para responden menurut jenis-jenis 

lahan. 

Lahan non irigasi Lahan irigasi Kebun rumah 

0.78 0.94 0.76 

 

3.2 Pangan 

Jenis pangan yang ditanam 

Hampir semua rumah tangga (71%) mengkonsumsikan nasi dan jagung sebagai makanan pokok. Lima 

(5) rumah tangga mengkonsumsikan hanya nasi, serta tiga (3) rumah tangga mengkonsumsikan 

hanya jagung sebagai makanan pokok (Gambar 6). 

Makanan pokok umumnya didapat dengan cara menanam sendiri dari pada membeli. Semua rumah 

tangga menanam dan/atau membeli beras (satu rumah tangga menerima beras sebagai imbalan 

bekerja di sawah). Data ini menunjukkan bahwa nasi juga dikonsumsi oleh rumah tangga yang tidak 

menganggap beras sebagai makanan pokok. Semua rumah tangga menanam jagung dan tidak ada 

indikasi bahwa mereka membeli jagung. 
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Gambar 6. Makanan pokok setiap rumah tangga yang diwawancara tentang makanan di Desa 

Linamnutu. 

Sembilan belas (19) jenis sayuran dan 9 buah yang ditanam di kebun rumah (Tabel 2). 

Tabel 2: Sayur dan buah yang dikonsumsi oleh rumah tangga di dataran tinggi dan rendah. 

Perhatikan istilah ‘buah’ yang digunakan adalah istilah umum makanan, bukan istilah botani. 

Rumah tangga di dataran rendah Rumah tangga di dataran tinggi 

Sayur Buah Sayur Buah 

Kacang panjang 
kubis 
wortel 
singkong 
cabe 
kubis cina  
labu siam 
terong 
kangkung 
kacang tanah 
labu 
ubi 

alpukat 
pisang 
kelapa 
jeruk  
mangga 
Pepaya 
sirsak 
 

Daun pisang 
kubis 
wortel 
daun singkong, singkong 
labu siam 
nangka 
kangkung 
selada 
marungga  
kacang tanah 
bunga pepaya  
daun pepaya 
bayam 
ubi 

pisang 
kelapa  
nangka 
mangga  
jeruk 
pepaya 
sirsak 
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Pada umumnya, daging jarang dikonsumsi, dengan frekuensi konsumsinya antara satu kali per bulan 

dan empat kali per minggu atau pada saat perayaan. Dalam satu rumah tangga, daging hanya untuk 

anak-anak tapi di hampir semua rumah tangga anak-anak dan orang dewasa menkonsumsi makanan 

yang sama. Beberapa rumah tangga makan daging hanya bila mereka mempunyai cukup uang untuk 

membelinya. Rumah tangga dimana daging dikonsumsi, daging ayam dan ikan adalah yang paling 

banyak dikonsumsi (Tabel 3). 

Tabel 3: Persentasi konsumsi makanan lainnya oleh rumah tangga  

 

 

Lahan irigasi umumnya diolah dengan menggunakan traktor dan lahan non irigasi umumnya diolah 

dengan api dan cangkul (misalnya dengan menebas dan membakar). Beberapa rumah tangga 

melaporkan tentang jumlah traktor yang tidak mencukupi sehingga menyebabkan turunnya 

produksi. 

Di hampir semua rumah tangga, laki-laki yang bekerja di lading. Akan tetapi pada 1/3 dari jumlah 

rumah tangga yang diwawancara, menunjukkan wanita juga bekerja diladang. Kegiatan-kegiatan 

pertanian telah berubah di setengah jumlah rumah tangga tersebut selama 2 tahun terakhir dan 

tiga rumah tangga melaporkan bahwa makanan pokok mereka telah berubah sejak pembangunan 

bendungan.  

Tanah disewa untuk produksi palawija oleh 5 dari 28 rumah tangga yang diwawancara tentang 

pangan, dan 20% rumah tangga bekerja sama dalam kegiatan pertanian. Sekitar 1/3 petani bekerja 

sebagai buruh tani dan juga mengerjakan lahan mereka sendiri: 2/3 melakukannya kadang-kadang, 

sementara 1/3 melakukannya secara rutin.  

Ketersediaan pangan 

Setengah dari jumlah rumah tangga diwawancarai pernah mengalami kekurangan pangan. Jumlah 

yang serupa dari rumah tangga itu rata-rata panen yang dihasilkan akan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga mereka akan makanan pokok selama satu tahun. Hampir semua rumah 

tangga makan tiga kali sehari dan tiga rumah tangga makan dua kali sehari. Pada umumnya, 

kebanyakan ingatan mengenai kekurangan pangan adalah pada tahun 2009 yang disebabkan oleh 

penyakit “kuning” pada padi. Satu rumah tangga menjelaskan bahwa tahun 2004 adalah tahun 

kekurangan pangan karena tidak ada air irigasi yang tersedia selama satu tahun pada saat 

pembangunan bendungan. 

Hasil usaha pertanian untuk bertahan hidup yakni untuk dikonsumsikan sendiri. Hanya dua rumah 

tangga yang menyimpan setengah dari hasil panen dan menjual setengahnya, dan tiga rumah 

tangga lain yang menjual sedikit hasil panen mereka atau hanya jika mereka memerlukan uang.  

Mengatasi masalah kekurangan pangan     

Sumber protein hewan Makanan lain 

Daging sapi (11%) 
Daging ayam (43%) 
Telur (36%) 
Ikan (61%) 
Daging kambing (3%) 
Babi (10%) 
Babat (3%) 

garam 
putak (fermented palm stalk) 
cabe 
tempe 
tohu 
lontar (with coconut) saat kurang pangan 
kopi 
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Selama wawancara, setiap rumah tangga memberikan contoh strategi yang mereka lakukan untuk 

mengatasi masalah kekurangan pangan. Misalnya, satu rumah tangga orang Rote mengatakan bahwa 

mereka mengkonsumsi hasil sadapan lontar dan kelapa selama masa kekurangan pangan tersebut. 

Rumah tangga lain mengatakan bahwa mereka menjual binatang dan telur selama masa kesulitan 

makanan pokok. Satu kepala rumah tangga bertanya kepada kelompok pewawancara bagaimana 

cara makan yang bergizi dan seimbang untuk keluarganya. 

Selama wawancara dengan anggota rumah tangga kami mendapat informasi bahwa beberapa 

penduduk desa telah menjual tanah mereka untuk membeli pangan. Orang-orang ini yang telah 

menjual tanah ini kemudian akan bekerja sebagai buruh di lahan orang lain untuk mendapatkan 

upah dalam bentuk uang atau menerima sebagian kecil dari hasil panen sebagai bayaran, guna 

memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Beberapa orang yang diwawancarai melihat ini sebagai 

sebuah masalah. 

 

Masalah lain yang muncul 

Meskipun kebanyakan (73%) rumah tangga yang diwawancarai tentang isu pangan sudah puas 

dengan sistem irigasi, hanya 50% yang puas dengan sistem pengelolaan irigasi tersebut. 

Hama kuning dilaporan sebagai penyebab utama penurunan hasil pertanian. Sejumlah anggota 

rumah tangga melaporkan bahwa ada hubungan antara keberadaan hama kuning dengan air irigasi 

awal yang masuk. Kami mengalami kesulitan untuk dapat menemukan seorang anggota rumah 

tangga yang dapat menjelaskan hama tersebut secara detail meskipun mereka sangat kuatir akan 

efek negatifnya. Hal ini mungkin dapat mencerminkan kebutuhan untuk konsultasi mengenai 

pengelolaan hama.  

Kami hanya menemukan 4 rumah tangga yang menjadi anggota sebuah kelompok petani (data 

mengenai hal ini tidak dikumpulkan secara konsisten sehingga data ini tidak lengkap). Beberapa 

orang yang diwawancara mengatakan bahwa beberapa petani dari Linamnutu pernah disponsori 

untuk menghadiri lokakarya (misalnya di Bali), namun pengetahuan yang mereka dapat tidak 

tersebar dengan baik. Kelihatannya ada informasi yang tersebar secara terbatas di antara petani.  

3.3 Air 

 

Sumber-sumber air 

Hasil wawancara mengenai air terdapat 6 sumber air yaitu; hujan, sungai, parit, pancuran, sumur 

dan saluran irigasi (Gambar 7). Kami juga mencatat air hujan yang ditampung melalui atap seng 

dan menuju ember plastik di dua rumah, tapi kedua rumah tersebut tidak termasuk dalam daftar 

yang diwawancara.  

Untuk semua rumah tangga, sumur merupakan sumber utama air minum selama satu tahun, 

sementara parit dan sungai juga digunakan oleh beberapa rumah tangga (Tabel 4). Kadang-kadang 

air irigasi juga dipakai sebagai air minum, namun hanya dalam keadaan darurat karena alasan 

kesehatan. Responden mengatakan bahwa air hujan hanya digunakan untuk berkebun dan tanaman 

jagung, bukan untuk keperluan rumah tangga. 
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Tabel 4.  Sumber air dan kegunaannya sebagaimana yang dilaporkan oleh rumah tangga di 

Linamnutu. Setiap angka adalah persentase dari 30 rumah tangga.  

Sumber air 
Penggunaan air 

Minum Mencuci/ 
mandi 

ternak kebun jagung sawah 

Air sungai 100 96.7 80.0 13.3 - - 

oemata 10 10 0 0 - - 

Sumur/ 
pancuran 

100 96.7 80.0 13.3 - - 

Irigasi  0 23.3 16.7 16.7 - 96.7 

Air hujan 0 0 0 100 96.7 - 
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(a) Sumur 

 
(b) Oemata 

 
(c) irigasi 

 
Gambar 7. Contoh infrastruktur sumber air yang digunakan di Desa Linamnutu. (a) sumur,           

(b) oemata dan (c) irigasi. Air hujan dan arus sungai juga digunakan. 
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Ketersedian air 

Para anggota rumah tangga mengatakan bahwa air tersedia selama 4-6 bulan setiap tahun dan 

didapat untuk keperluan rumah tangga dengan cara berjalan satu kali sehari atau satu kali setiap 

dua hari, atau dengan motor satu kali setiap 4 hari (satu rumah tangga).  

Air sumur bisa diakses sepanjang tahun oleh rumah tangga di dataran rendah. Namun, beberapa 

rumah tangga di dataran tinggi melaporkan bahwa air sumur di daerah itu menjadi asin atau kering 

selama pertengahan musim kering dan tidak bisa dimanfaatkan (Gambar 8).  

 

Gambar 8. Sebuah sumur di dataran tinggi menjadi asin/payau dan kering selama musim kering 

tahunan. 

 

Akses terhadap air 

Akses terhadap setiap jenis sumber air berbeda antara rumah tangga di dataran tinggi dan dataran 

rendah. Rumah tangga di dataran rendah umumnya dekat dengan sumur. Rumah tangga yang 

memiliki sumur berbagi pemanfaatan air sumur mereka dengan 1-6 rumah tangga lainnya (rata-rata 

3 rumah tangga untuk satu sumur). Dua rumah tangga bahkan melaporkan bahwa mereka berbagi 

pemanfaatan air sumur dengan 30 dan 32 rumah tangga.  

Sumur jarang terdapat di rumah tangga di dataran tinggi, dan air biasanya didapat dari pancuran 

yang terletak di bagian bawah lereng. Terdapat lereng yang curam antara sumber air dan rumah 

tangga di sekitarnya. Beberapa orang mengatakan mereka mengambil air 6 kali sehari untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka (Gambar 9). 
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Gambar 9. (a) pancuran terletak di kaki lereng yang digunakan oleh banyak rumah tangga di 

dataran tinggi. (b) Perhatikan jumlah jerigen yang dibawa oleh pengumpul air yang muda 

Kualitas air 

Kami tidak bisa secara sistematis mengukur kualitas air, namun pemeriksaan air pendahuluan 

secara ad hoc yang diambil dari sumur mengindikasikan bahwa kondisi fisik air masih sesuai dengan 

standar air minum. Namun beberapa orang yang diwawancara mengatakan bahwa selama musim 

hujan air sering kotor.  

Semua rumah tangga memasak air sebelum minum air tersebut untuk menjaga kesehatan.  

Manajemen air irigasi 

Air irigasi terutama digunakan untuk mengairi sawah, disamping untuk mencuci pakaian, mandi dan 

sebagai air minum apabila dalam kondisi darurat. Anggota rumah tangga mengatakan bahwa mandi 

dalam air irigasi sering berakibat pada iritasi/masalah kulit, dan minum air irigasi terus-menerus 

berakibat sakit.  

Sistem irigasi dilaksanakan oleh Petugas Pengelola dan Pembagian Air (P3A). Arus air dikendalikan 

oleh pintu air manual (Gambar 10). Hanya P3A yang berwenang membuka dan menutup pintu air.   
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Gambar 10. Sebuah contoh pintu air di sistem irigasi yang digunakan untuk mengendalikan aliran 

air di Desa Linamnutu. 

P3A dipilih oleh para petani untuk mewakili sebuah kepemilikan tanah tertentu, selama jangka 

waktu tiga tahun. Terjadi kebingungan mengenai pemberian gaji kepada P3A. Di bawah ini adalah 

beberapa contoh jawaban berbeda dari responden ketika ditanya tentang bagaimana mereka 

membayar P3A: 

• 15 kg panen beras per 25m kubik dari lahan yang dimiliki oleh petani (ini adalah cara paling 

umum yang dilaporkan oleh responden) 

• 30-50% dari seluruh panen padi 

• Tidak dibayar sama sekali 

• Dibayar oleh pemerintah 

• 60 kilogram panen padi per blok.  

Bahkan rumah tangga yang hidup berdampingan mempunyai metode yang lain tentang metode 

pemberian gaji untuk P3A.  

Bagi orang yang percaya bahwa sebuah pembayaran sudah diterima oleh P3A, mereka melaporkan 

beberapa kegunaan dari pembayaran tersebut, yaitu: 

• Semua digunakan oleh P3A 

• Dibagi antara 

o ¼ untuk benih 

o ¼ untuk perbaikan dan perawatan 

o ¼ untuk kebutuhan desa (misalnya untuk keperluan pengunjung) 

o ¼ untuk lumbung desa 

• Setengah untuk benih dan setengah untuk perbaikan dan perawatan 
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Banyak petani yang senang dengan manajemen irigasi air oleh P3A mereka. Namun beberapa petani 

lain tidak puas. Contoh komplain adalah: 

• P3A malas atau tidak serius 

• Rendahnya kemampuan teknis yang berarti distribusi yang tidak merata. 

• Lebih banyak air yang didistribusikan ke teman atau keluarga P3A, atau ke pihak yang 

membayar “di belakang” 

• Mereka yang tinggal jauh dari pintu air menerima air lebih sedikit. 

• Manajemen sampah yang tidak baik di saluran air yang menghambat arus air 

• Jika tidak dikelola dengan baik, air yang pertama kali masuk lahan pertanian pada musim 

hujan akan menyebabkan timbulnya hama.   

 

Ketika mereka ditanya apa yang akan mereka lakukan jika mereka tidak puas akan kinerja seorang 

P3A, mereka menjawab bahwa mereka akan: 

• Tidak membayar 

• Membicarakannya dengan kepala desa 

• Menunggu pemilihan berikutnya 

• Membuat panitia kecil untuk menyelidiki 

• Berbicara kepada P3A 

• Tidak melakukan apa-apa 

Beberapa petani mengatakan bahwa mereka mempunyai akses yang lebih baik terhadap air 

sebelum tembok pembatas dibangun. Beberapa petani lain mengatakan bahwa mereka tidak bisa 

bertani selama jangka waktu 2 tahun sambil tembok pembatas dibangun. 
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4. Kesimpulan 
 

Linamnutu mungkin lebih beruntung dari desa-desa lain di TTS karena ada tembok pembatas dan 

manajemen sumber air di desa tersebut. Namun, meskipun investasi pemerintah ini secara besar-

besaran dalam infrastruktur, akses terhadap pangan dan air lebih tidak merata di antara penduduk 

seperti yang diharapkan. Bagi beberapa responden, bendungan tersebut tidak meningkatkan akses 

tapi bahkan mungkin malah memperburuk akses terhadap air irigasi.  

 

Ketimpangan ini kelihatannya terkait dengan akses terhadap sumber-sumber air yang tidak merata 

termasuk akses terhadap air irigasi dan air untuk keperluan rumah tangga. Rumah tangga di 

dataran tinggi memiliki akses yang lebih buruk terhadap air untuk keperluan rumah tangga dan 

terhadap air irigasi. 

 

Manajemen air irigasi yang tidak konsisten menyebabkan orang-orang yang bahkan memiliki akses 

terhadap lahan basah mungkin tidak puas dengan akses mereka terhadap air irigasi. Hal ini mungkin 

disebabkan oleh kemampuan teknis yang rendah atau sifat pilih kasih oleh P3A di beberapa blok. 

(Kami juga mengemukakan bahwa ada beberapa petani yang senang dengan kinerja P3A mereka).  

 

Ketimpangan akses terhadap pangan juga terjadi dan disebabkan oleh hama-hama (terutama hama 

kuning) dan pengetahuan penduduk tentang makanan dan gizi. 

Kepemilikan tanah adalah berbeda antara rumah tangga di dataran tinggi dan dataran rendah. 

Belum diketahui apakah perubahan kepemilikan tanah akibat penjualan tanah ini akan berpengaruh 

terhadap pendapatan rumah tangga atau akses terhadap sumber-sumber pangan dalam jangka 

panjang. 

Penelitian ini telah mengungkap ketimpangan informasi dan pelatihan di desa ini. Pertama, petani 

merasa bingung tentang peran dan tanggungjawab P3A. P3A sendiri dalam beberapa hal memiliki 

keterampilan yang tidak memadai untuk mengatur aliran air dan juga tidak mendistribusikan air 

secara merata. Ada kesempatan untuk pendidikan dan pelatihan. 

Penelitian ini telah mengungkap beberapa hal yang perlu penelitian lebih lanjut. Perencanaan dan 

pengumpulan data akan terus ditingkatkan dalam kunjungan lapangan berikutnya melalui: 

• Konsultasi yang terus dilakukan dengan penduduk desa mengenai prioritas untuk penelitian 

lapangan di masa depan, sehingga bisa lebih fokus terhadap hal yang diprioritaskan 

tersebut. 

• Komitmen yang berkelanjutan terhadap model penelitian bersifat pembangunan 

masyarakat  

• Pemilihan rumah tangga yang lebih inklusif untuk diwawancara di masa depan 

• Peningkatan persiapan bagi pewawancara 

• Peningkatan manajemen data 

Respon awal dari penduduk desa mengindikasikan bahwa tim peneliti berperan dengan baik sebagai 

alat komunikasi atau mediator antara penduduk desa dan staf peneliti telah bermanfaat. 
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Lampiran 1: Formulir Persetujuan Wawancara dan Lembar 
Ringkasan Proyek  
 

- memberi kepada rumah tangga esudah wawancana 

PERNYATAAN SETUJU 

NAMA PROYEK PENELITIAN: Pembangunan Daerah Pedesaan di Kawasan Indonesia Timur -Contoh 
Penelitian(Rural  Development in Eastern Indonesia - Pilot Study) 
Mohon dibaca penjelasan ini untuk dapat memutuskan apakah Anda setuju berpartisipasi  
______________________________________________________________________ 
Dengan ini saya setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dirancang oleh Dr Penny Wurm, 
Dr Bronwyn Myers, dan Sam Pickering dari Charles Darwin University, Darwin, Dr Ferry Karwur dan 
Dharma Palekahelu dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Dr Gomer Liufeto dan 
Maximillian Kapa, dari Universitas Nusa Cendana, Kupang. 
 
Saya setuju bahwa tujuan penelitian ini adalah: 
 

• Untuk meneliti (a) siklus dan kekurangan pangan tahunan dan (b) penyediaan, akses, dan 
kualitas sumber air di desa Linamnutu  

 
Penelitian ini akan membantu mengidentifikasi kapan masyarakat mengalami kekurangan pangan 
dan keterbatasan sumber air. Saya mengerti bahwa hasil penelitian ini akan membantu 
perencanaan pangan dan sumber air di Linamnutu di masa mendatang. 
 
Saya menyetujui bahwa:  

 
Tujuan, metode dan manfaat yang diharapkan dan resiko yang mungkin terjadi dalam penelitian ini 
telah dijelaskan pada saya oleh tim peneliti 
 

• Saya dengan sukarela dan tanpa tekanan menyatakan kesediaan saya untuk berpartisipasi 
dalam penelitian ini 

• Semua informasi yang saya berikan adalah rangkuman gambaran tentang desa Linamnutu, 
bukan sebagai informasi individu.   

• Hasil individu tidak akan diberikan pada orang lain kecuali atas permintaan saya dan atas 
otorisasi saya 

• Saya mengerti bahwa hasil yang terkumpul dalam penelitian ini akan digunakan untuk 
tujuan penelitian dan akan disampaikan dalam jurnal ilmiah 

• Saya bebas untuk menarik persetujuan saya kapanpun dalam penelitian ini, dengan 
demikian partisipasi saya dalam penelitian ini akan segera berhenti dan semua informasi 
yang saya berikan akan dikembalikan lagi pada saya atau dimusnahkan sesuai dengan 
permintaan saya.    

 

Informasi ini diberikan pada setiap orang atau keluarga yang secara sukarela berpartisipasi dalam 
penelitian ini. 
 
Setelah membaca informasi ini, apakah Anda setuju untuk diwawancarai oleh tim peneliti? 
 
Jika Anda tidak suka dengan pelaksanaan penelitian ini, mohon sampaikan keluhan Anda pada: 
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• Charles Darwin University Ethics Officer di nomor +61 1800 466 215 
 
Atau para anggota tim peneliti:  

• Dr Penny Wurm (CDU) on +61 419 854 147 

• Dr Gomer Liufeto (UNDANA) 0813 3925 0068 

• Dr Ferry Karwur (UKSW) on  0813 2548 9390 

• Mr John Asbano (BAPPEDA) 0852 3948 9041 
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PERNYATAAN ETIKA PROYEK PENELITIAN 
Nama Proyek Penelitian : Pembangunan Daerah Pedesaan di Kawasan Indonesia Timur –Contoh 
Penelitian (Rural  Development in Eastern Indonesia - Pilot Study) 
 
Tujuan: Untuk menggambarkan sumber air dan pangan yang terdapat di dua dusun in desa 
Linamnutu, untuk menyediakan peralatan (peta sumber air dan gambaran tentang persediaan 
pangan tahunan) yang dapat digunakan dalam perencanaan masa mendatang.  
 
Penelitian ini dilaksanakan oleh  UNDANA (Kupang), Universitas Kristen Satya Wacana (Salatiga), 
dan Charles Darwin University (Darwin, Australia). 
 
Kami akan mengundang penduduk desa dan kepala desa di desa Linamnutu, Nusa Tenggara Timur, 
untuk mendiskusikan siklus makanan tahunan, kualitas dan akses air di desa ini. Anggota tim 
peneliti akan meminta penduduk desa untuk menjelaskan tentang tanaman pangan yang 
ditanam,dan sumber makanan lain yang tersedia dalam siklus hitungan tahunan 12 bulan. Tim 
peneliti juga akan memetakan lokasi sumber air dan akan melakukan penelitian terhadap kualitas 
air pada masing-masing sumber air.   
 
Penduduk desa diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 
 
1. Apa makanan pokok Anda, darimana sumber makanan pokok anda? 
2. Kapan kekurangan pangan terjadi: seberapa sering, berapa lama, musim apa? 
3. Apa penyebab kekurangan pangan (misalya gagal panen, kemerosotan persediaan pangan)? 
4. Mekanisme pemecahan masalah apa yang diterapkan oleh anggota keluarga, masyarakat, 
lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah selama masa kekurangan pangan?  
5. Bagaimana masalah kekurangan pangan diatasi?  
6. Sumber air apa dan digunakan untuk apa saja air yang ada di desa  dan daerah sekitarnya?  
7. Adakah masalah dengan persediaan air di desa: kuantitas (jumlah) dan/atau kualitasnya, musim 
apa, seberapa sering? 
8. Apakah persediaan air di desa berubah dalam beberapa tahun/dekade terakhir ini berdasarkan 
(data masyarakat desa atau data resmi pemerintah? 
9. Bagaimana persepsi penduduk desa terhadap penyebab adanya perubahan dalam persediaan air 
misalnya karena perubahan penggunaan lahan di daerah tangkapan air di dataran tinggi , 
perubahan iklim?    
10. Kebijakan, peraturan dan kegiatan tradisi apa yang dilakukan untuk mengendalikan persediaan 
dan penggunaan air)  
 
Jawaban yang disampaikan oleh partisipan akan direkam tetapi akan dijaga kerahasiaannya. Tidak 
akan mungkin bagi orang lain untuk memberikan komentar terhadap partisipan tertentu. Temuan 
yang dirangkum dari penelitian lapangan ini akan didiskusikan di lapangan dengan partisipan pada 
akhir masa pengumpulan data.  
 
Informasi ini akan membantu kita untuk mengetahui sumber makanan dan air serta 
ketersediaannya pada saat ini. Informasi ini akan bermanfaat untuk para penduduk desa dan 
lembaga-lembaga yang membantu mereka, pada saat mempertimbangkan rencana masa 
mendatang seperti pengelolaan sumber air dan tanaman pangan tambahan dan alternatif.  
 
Orang-orang yang diundang untuk berpartisipasi, tidak harus berpartisipasi dan dapat memutuskan 
untuk menarik diri kapanpun. Informasi dari partisipan dalam penelitian akan disimpan selama lima 
tahun dan setelah itu akan dimusnahkan. 
 
Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang penelitian ini pada:  

• Dr Penny Wurm (CDU) +61 419 854 147 

• Dr Gomer Liufeto (UNDANA) 0813 3925 0068 

• Dr Ferry Karwur (UKSW) 0813 2548 9390 

• Mr John Asbano (BAPPEDA) 0852 3948 9041 
Jika Anda tertarik pada penelitian ini, Anda dapat menelepon the CDU Ethics layanan bebas pulsa di nomor 
1800 466 215. 


