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ABSTRAK

Data warga eks Timor-Timur sangat strategis peranannya karena 
menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan perancanaan dalam 
penanganan pengungsi Timor-Timur. Data yang tidak akurat dan 
tidak bisa dipercaya telah menimbulkan berbagai kasus protes, bah-
kan dengan kekerasan, terutama dalam distribusi bantuan. Kasus ini 
telah terjadi di NTT, khususnya Timor Barat, dalam kasus penanga-
nan pengungsi Timor-Timur. Bahkan sampai tahun 2012, masalah 
data masih muncul ke permukaan. Policy paper ini bertujuan untuk 
memberikan contoh inisiatif pendataan kependudukan yang bisa 
menjadi alternatif sistem pendataan kependudukan di Indonesia. 
Pembahasan terhadap terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Kupang yang dapat menghasilkan data yang valid dan 
bisa dipercaya. Paper ini akan mengurai proses pendataan yang mul-
ti sektor dan multi pihak, tantangan-tantangan yang dihadapi, serta 
faktor-faktor yang memungkinkan pendataan ini bisa berhasil.  Pada 
akhirnya, paper ini akan memberikan rekomendasi, berdasarkan 
pembelajaran dari pendataan di Kabupaten Kupang, untuk memper-
baiki kebutuhan pendataan serupa di berbagai wilayah lain di Indo-
nesia pada masa mendatang.
Ketika Pemerintah Pusat merencanakan program perumahan bagi 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tidak ada data yang valid 
dan bisa dipercaya. Sebagai terobosan atas ketiadaan data yang valid 
dan bisa dipercaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Kupang mengi-
nisiasi suatu proses pendataan yang kolaboratif dan partisipatif. 
Proses ini kemudian bisa menghasilkan data yang berkualitas untuk 
digunakan sebagai dasar perencanaan implementasi program MBR 
di Kabupaten Kupang. Metode pendataan ini telah berhasil mereduk-
si potensi manipulasi data yang sering terjadi sebelumnya. Metode 
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ini menghasilkan data yang berkualitas, rinci, dan sesuai dengan ke-
butuhan sehingga memungkinkan dibuatnya kebijakan berbasis data 
dan bukti.Secara umum paper ini merekomendasikankepada pemer-
intah pusat untuk mengadopsi dan mengadaptasi terobosan yang di-
lakukan dalam sistem pendataan kependudukan. Kunci keberhasilan 
sistem ini adalah adanya komitmen kepala wilayah serta dukungan 
multi sektor dan multi pihak. Secara khusus, paper ini sangat mere-
komendasikan pemerintah pusat untuk menggunakan data dan ana-
lisis yang ada untuk program penanganan pengungsi Timor-Timur di 
Kabupaten Kupang.  

Kata Kunci: pendataan, warga eks Timor-Timur, kolaboratif dan 
partisipatif 
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I. PENDAHULUAN

Data sangat penting dan vital untuk membuat perencanaan, 
termasuk untuk program bantuan dan pembangunan. Keter-
sediaan data yang akurat, bisa dipercaya dan sesuai kebutuhan, 
akan mendukung perencanaan yang efektif dan prioritas 
penggunaan sumberdaya. Sebaliknya, tanpa data yang akurat, 
program berpotensi salah sasaran dan bahkan memicu konflik 
dalam masyarakat sasaran. Dalam tahun 2013 misalnya, ada 
berbagai protes warga terhadap pembagian Bantuan Langsung 
Sementara Masyarakat (BLSM) yang disebabkan oleh tidak adanya 
pemutakhiran data sebelum pelaksanaan program (SMERU, 
2013). 

Kasus sejenis lebih sering terjadi dalam program-program 
bantuan dalam bencana. Apalagi bila melibatkan pengungsian, 
yang berarti ada perpindahan penduduk. Berbagai pihak 
menuding akurasi dan ketersediaan data sebagai penyebab 
kekacauan distribusi bantuan kemanusiaan, maupun program 
mitigasi pencegahan paska bencana. Hal ini diakui Sekretaris 
Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Ir. Fatchul Hadi, 
Dipl,HE, yang menyatakan pentingnya ketersediaan data yang 
cepat dan akurat pada semua fase penanggulangan bencana, baik 
sebelum, saat maupun paska bencana1. 

Propinsi Nusa Tenggara Timur kerap mengalami bencana, 
baik yang dipicu oleh kejadian alam maupun manusia. Salah 
satu yang terbesar adalah pengungsian kurang lebih 250.000 
jiwa dari Timor-Timur paska pengumuman hasil jajak pendapat 

1 http://www.bnpb.go.id/news/read/1748/launching-data-dan-informasi-
kependudukan-dalam-penanggulangan-bencana; diakses pada 2 Januari 
2014.
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tahun 1999 silam. Dalam situasi tersebut, data pengungsi 
menjadi masalah sendiri. Bahkan setelah 14 tahun, pada tahun 
2013, masalah ini masih muncul, ketika pemerintah pusat akan 
mengimplementasikan program bantuan rumah untuk masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR) bagi eks pengungsi Timor-Timur. 
Karena ragu akan data yang ada, MenkoKesra, Agung Laksono 
meminta Pemerintah Propinsi NTT mendata kembali jumlah eks 
pengungsi Timor Timur di kamp untuk mendapatkan data yang 
valid2. Untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, Pemerintah 
Kabupaten Kupang, sebagai salah satu kabupaten sasaran program 
MBR, melakukan pendataan ulang yang bisa menghasilkan data 
yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Proses ini berpotensi 
menjadi pembelajaran yang baik untuk menghindari masalah data 
yang bisa menyebabkan konflik dalam masyarakat.

A. Tujuan dan Signifikansi Tulisan

Policy paperini bertujuan untuk memberikan contoh 
inisiatif pendataan kependudukan yang bisa menjadi 
alternatif sistem pendataan kependudukan di Indonesia, 
dengan membahas tentang terobosan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Kupang bisa menghasilkan data 
yang valid dan bisa dipercaya. Paper ini akan mengurai 
proses pendataan yang multi sektor dan multi pihak, 
tantangan-tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang 
memungkinkan pendataan ini bisa berhasil.  Pada akhirnya, 
paper ini akan memberikan rekomendasi, berdasarkan 
pembelajaran dari pendataan di Kabupaten Kupang, untuk 

2 http://www.tempo.co/read/news/2013/02/03/058458703/Agung-Heran-
Masih-Ada-Pengungsi-Eks-Timor-Timur
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memperbaiki kebutuhan pendataan serupa di berbagai 
wilayah lain di Indonesia pada masa mendatang.

Lokasi studi kasus adalah Kabupaten Kupang yang 
menjadi salah satu sasaran program MBR dan melakukan 
terobosan dengan endataan yang multi pihak dan multi 
sektor.

B. Batasan Lingkup Pembahasan dan Penjelasan Istilah

Paper ini akan difokuskan untuk memaparkan proses, 
hasil, potensi dampak, dan peluang replikasi dari pendataan 
eks pengungsi Timor-Timur yang ada di wilayah administrasi 
Kabupaten Kupang. Pendataan dimaksud adalah pendataan 
yang dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Tim Verifikasi yang 
disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 
58/KEP/HK/2013 tanggal 19 Februari 2013. Pendataan 
meliputi 10 kecamatan dan 33 desa dan melibatkan UN-
Habitat, CARE, CIS, 200 orang staf SKPD serta 100 orang 
relawan masyarakat.

Eks pengungsi Timor-Timur yang dimaksud adalah 
setiap orang yang terkena dampak referendum 1999 dan 
mengungsi ke wilayah administrasi Kabupaten Kupang 
sampai dengan pendataan dilakukan. Kriteria eks pengungsi 
Timor-Timur sebagaimana diurai dalam Pasal 3 Kepres No 
25 tahun 2003 tentang Pendataan Penduduk Bekas Propinsi 
Timor Timur sebagai berikut:

a. dilahirkan di wilayah Propinsi Timor-Timur;
b. dilahirkan di luar wilayah Propinsi Timor-Timur tetapi 

salah satu orangtuanya lahir di wilayah Propinsi Timor-
Timur;
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c. kawin dengan orang yang lahir di wilayah Propinsi 
Timor-Timur;

d. kawin dengan orang yang lahir di luar wilayah Propinsi 
Timor-Timur, tetapi salah satu orangtua pasangannya 
lahir di wilayah Propinsi Timor-Timur;

e. bukan warga Propinsi Timor-Timur namun dapat 
dikategorikan penduduk Propinsi Timor-Timur jika 
bertempat tinggal terakhir sebelum menjadi pengungsi, 
yaitu telah tinggal minimal dalam kurun waktu 5 
(lima) tahun sebelum waktu diumumkannya hasil jajak 
pendapat pada tanggal 4 September 1999.

 Sedangkan dalam rancangan pendataan, diurai 
kriteria Kategori Rumah Tangga Warga Eks Timor-Timur 
di Kabupaten Kupang dalam 3 kategori (Laporan Kegiatan, 
2013):

Kategori A. Rumah tangga warga eks Timor Timur yang 
memang berasal dari suku-suku yang terdapat 
wilayah propinsi Timor-Timur; yang ditandai 
dengan beberapa identitas budaya masing-
masing; antara lain nama dan bahasa (suami-
istri asli orang Timor-Timur).

Kategori B. Rumah tangga yang terbentuk karena perkawinan 
silang dengan pasangan yang berasal dari Timor-
Timur; suami atau istri. 

Kategori C: Rumah tangga yang sebelumnya tinggal di 
Timor-Timur, tetapi akibat pilihan untuk tetap 
bergabung dengan NKRI, setelah referendum 
harus meninggalkan Timor-Timur dan memilih 
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menetap di Kabupaten Kupang. Kategori C 
ini kelompok rumah tangga yang berasal 
dari suku di luar Timor-Timur dan ditandai 
dengan menunjukkan fotocopy kartu registrasi 
pengungsi 

Kategori D: adalah Rumah tangga yang pernah dan sedang 
merintis kehidupan dan penghidupannya di 
Timor-Timur, tetapi keluar dari Timor-Timur 
sebelum  hasil referendum pada tahun 1999. 
Kategori D ini harus dapat menunjukkan 
kartu registrasi asli sebagai pengungsi (untuk 
Kabupaten Kupang berwarna hijau).

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat maupun 
pemerintah mengenal terminologi “warga baru” yang 
merujuk pada kriteria-kriteria warga eks Timor-Timur di 
atas. Terminologi ini merupakan upaya penghalusan dalam 
berkomunikasi, tetapi bukan merupakan terminologi resmi 
pemerintahan.

C. Sistematika Pembahasan

Bagian pertama paper ini adalah pendahuluan yang 
memberikan latar belakang tentang pentingnya data yang 
valid dan bisa dipercaya. Termasuk dampak negatif bila tidak 
tersedia data berkualitas. Bagian kedua akan melihat kembali 
secara singkat sejarah ketiadaan data yang valid dan bisa 
dipercaya sepanjang penanganan pengungsi eks Timor-Timur 
di NTT. Bagian ini menunjukkan berbagai analisis mengapa 
terjadi kesimpangsiuran data dan dampaknya. Bagian 
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ketiga akan mengurai langkah terobosan yang dikoordinir 
Pemerintah Kabupaten Kupang untuk menghasilkan data 
yang bisa dipercaya di tahun 2013. Bagian keempat paper 
ini akan menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi 
untuk perbaikan proses pendataan kependudukan di 
Indonesia.

II. REVIEW MASALAH PENDATAAN 

Pasca pengumuman hasil Jajak Pendapat di Timor Timur, 
terjadi pengungsian dari Timor-Timur ke beberapa kabupaten 
di NTT. Berbagai sumber memperkirakan sebanyak 250.000 
sampai 290.000 jiwa mengungsi ke 14 kabupaten/kota di NTT.. 
Selama kurang lebih 3 tahun, penanganan pengungsi ini dilakukan 
dengan skema emergency response yang menitik beratkan pada 
pembagian bantuan kemanusiaan. Pada tahun 2002, Pemerintah 
Indonesia mengumumkan berakhirnya status pengungsi per 
tanggal 31 Desember 2002. Demikian pula Badan PBB untuk 
Urusan Pengungsi (United Nations High Commission on Refugees/
UNHCR) mendeklarasikan “cessation of status” (penghapusan 
status) pengungsi Timor-Timor yang ada di Indonesia pada 
22 Desember 2002. Sejak itu, mereka tidak akan diperlakukan 
sebagai pengungsi lagi dan kehilangan hak–hak pengungsi sesuai 
konvensi internasional tentang pengungsi3.

Sebelum mengakhiri status pengungsi, pemerintah telah 
melakukan registrasi pengungsi untuk mengetahui secara lebih 
pasti berapa banyak pengungsi yang memilih tinggal di Indonesia 

3 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Declaration of Cessation 
- Timor Leste, 22 December 2002, available at: http://www.refworld.org/
docid/41657a7e4.html [accessed 12 December 2013] 
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atau pulang ke Timor Leste. Registrasi dilaksanakan pada 6 Juni 
2001. Hasil registrasi menunjukan jumlah sebagai berikut:

Tabel 1

Hasil Registrasi Pengungsi Timor-Timur di NTT

No Kab/Kota KK
Jiwa

Laki-
laki Total %

1 Kabupaten 
Belu

90.687 83.841 174.528 61,42%

2 Kabupaten 
Kupang

7.630 29.410 25.246 54.656 19,23%

3 Kabupaten 
TTU

5.620 11.975 11.149 23.124 8,13%

4 Kota Kupang 3.497 8.819 7.850 16.669 5,87%
5 Kabupaten 

TTS
1.177 3.041 2.828 5.859 2,06%

6 Kabupaten 
Alor

849 1520 1492 3012 1,06%

7 Kabupaten 
Ende

474 895 819 1714 0,60%

8 Kabupaten 
Sikka

325 745 626 1371 0,48%

9 Kabupaten 
Manggarai

203 475 401 876 0,35%

10 Kabupaten 
Ngada

273 392 324 716 0,25%

11 Kabupaten 
Flotim

199 381 325 706 0,24%

12 Kabupaten 
Lembata

143 301 259 560 0,19%
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13 Kabupaten 
Sumba 
Timur

48 113 81 194 0,07%

14 Kabupaten 
Sumba Barat

39 88 75 163 0,05%

Total 148.842 135.306

Sumber: Rencana Induk Penanggulangan Pengungsi Timor-Timur di 
NTT, 2001

Tabel diatas menunjukan bahwa setelah 2 tahun, jumlah 
pengungsi Timor-Timur yang tersebar di 14 kabupaten di NTT 
masih 284.148 jiwa, atau 51.868 KK. Belum banyak berkurang 
dibandingkan jumlah diawal pengungsian. Dari jumlah ini, paling 
banyak  (61,42%) tinggal di wilayah Kabupaten Belu, yakni 
sebanyak 31.391 KK atau 174.528 jiwa dan Kabupaten Kupang 
dengan 54.656 jiwa atau 7.630 KK (19,23%).Dari jumlah diatas, 
hasil registrasi menunjukkan bahwa sebesar 98,2% (279.033 
orang) memilih untuk tinggal di Indonesia, sebesar 1,1% (3.126 
orang) memilih untuk kembali ke Timor Leste, dan sebesar 0,63% 
(1.790 orang) abstain. 

Pelaksanaan registrasi dan hasilnya telah menuai berbagai 
kritik. Di satu pihak, kelompok pro integrasi menilai registrasi 
ini sebagai upaya Pemerintah Indonesia lepas tangan dari 
pengurusan warga Timor-Timur yang setia pada NKRI. Uni Timor 
Aswain (UNTAS, suatu organisasi warga eks Timor-Timur di 
pengungsian), memprotes adanya pilihan “tetap di Indonesia atau 
pulang ke Timor Leste” sebagai upaya mengusir pengungsi (Reni, 
2001). UNTAS bahkan menyimpulkan bahwa registrasi ini adalah 
bukti ketiadaan data pengungsi yang pasti. Karenanya, patut 
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dicurigai bahwa bantuan-bantuan kemanusiaan bagi pengungsi 
selama ini rawan menipulasi4. 

“program registrasi yang akan dilaksanakan pada bulan 
Mei mendatang itu disadari atau tidak, sebenarnya dapat 
menjadi alat pembenar bagi keresahan publik selama ini. 
Bahwa penanganan bantuan pengungsi tidak didasarkan 
pada jumlah yang pasti, sehingga sangat rawan terhadap 
pencurian dan manipulasi. Untuk hal ini, setelah registrasi 
mungkin perlu pula dibentuk sebuah Tim dari Kejaksaan 
Agung dan BPK untuk mengadakan semacam evaluasi 
terhadap pertanggung-jawaban penggunaan bantuan 
pengungsi Timor Timur agar diketahui secara jelas dan pasti 
tentang sejauh mana bantuan-bantuan tersebut tepat guna 
atau benar-benar sampai pada yang berhak”.

Sementara di sisi lain, hasil registrasi mengundang 
kecurigaan dari komunitas internasional.  Program kebijakan 
kemanusiaan dan penelitian (Humanitarian Policy and Research) 
melaporkan bahwa5:

“the UN and international humanitarian agencies claim these 
numbers are not accurate. International critics suggest that 
the results of such a count may have been hampered by militia 
intimidation and discrepancies in the voting procedure”. 

4 Buletin UNTAS, Mei 2001.
5 Program on Humanitarian Policy and Conflict Research: ‘Building Human 

Security in Indonesia, West Timor’ (Cambridge, MA : President and Fellows 
of Harvard College, 28 December 2004) http://www.preventconflict.org/por-
tal/main/maps_wtimor_refugees.php. Diakses pada 10 Desember 2013.
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Dua kritik di atas mewakili dua posisi yang berbeda tentang 
registrasi, tetapi sama – sama meragukan data pengungsi dan 
mencurigainya sebagai ‘hasil dari kepentingan tertentu’. UNTAS 
merujuk pada kepentingan bantuan, sementara komunitas 
internasional merujuk pada kepentingan klaim politik.

Hasil registrasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia telah 
dijadikan data resmi pengungsi pada saat itu. Tugas Pemerintah 
Indonesia adalah memulai proses penyelesaian masalah pengungsi 
ini karena mayoritas pengungsi telah menyatakan pilihannya 
secara formal. Sesuai dengan konvensi tentang pengungsi, ada 3 
opsi solusi akhir (durable solution) masalah pengungsi:

1. Pemulangan kembali (repatriation/repatriasi);
2. Pemukiman di tempat lain (resettlement/ pemukiman 

kembali);

3. Integrasi lokal (reintegration/ integrasi dengan 
masyarakat pada masa paska pengungsian)

Berdasarkan pilihan pengungsi, maka repatriasi tidak lagi 
menjadi fokus Pemerintah Indonesia, karena sebagian besar telah 
memilih tinggal di wilayah Indonesia. Demikian juga integrasi 
lokal yang lebih bisa dilakukan secara mandiri oleh pengungsi. 
Integrasi lokal biasanya terjadi antar pengungsi dengan warga 
lokal yang masih ada hubungan saudara atau berasal dari daerah 
yang sama. Karena itu, fokus penyelesaian masalah pengungsi 
adalah resettlement. Opsi ini adalah opsi yang paling rumit, 
karena menyangkut penyediaan lahan pemukiman, infrastruktur, 
integrasi sosial-budaya, jaminan ekonomi dan penghidupan, dan 
sebagainya. Ketersediaan data yang valid dan bisa dipercaya sekali 
lagi menjadi faktor krusial untuk melaksanakan opsi resettlement 
ini. Ada upaya mengkonsolidasi data di akhir tahun 2002, terutama 
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karena sudah terjadi repatriasi sepanjang 2001 - 2002 baik yang 
difasilitasi pemerintah, lembaga PBB (terutama UNHCR) maupun 
repatriasi spontan oleh pengungsi sendiri. Hasil konsolidasi data 
menunjukkan inkonsistensi data yang memperumit pengambilan 
kebijakan tentang resettlement.

Tabel 3
Perbandingan Data Pengungsi tahun 2001 – 2002

Tanggal KK Jiwa Sumber

6 Juni 2001 51.868 284.148 Pemprovp NTT
31 Desember 2002 9.805 28.097 Satkorlak PBP NTT
15 Des 2002 105.227 Pemkab Belu, khusus Belu
15 Des 2002 121.721 Presidium Pengungsi Timor 

Timur, khusus Kab Belu

   Sumber: Satkorlak PBP NTT, Desember 2002.

Dari tabel diatas, nampak perbedaan data jumlah KK maupun 
jiwa pengungsi antar sumber yang berbeda. Pada waktu yang 
sama, Desember 2002, data Satkorlak Penanggulangan Bencana 
dan Pengungsi (PBP) NTT menunjukkan bahwa  jumlah pengungsi 
di seluruh NTT sebesar 28.097 jiwa. Data ini menunjukkan 
penurunan drastis dari data hasil registrasi bulan Juni 2001. 
Sedangkan data Pemerintah Kabupaten Belu hampir 4 kali lipat 
lebih banyak daripada data Satkorlak PBP, yakni 105.227 jiwa, 
hanya untuk Kabupaten Belu. Data dari Presidium Pengungsi 
Timor-Timur  lebih tinggi lagi, yakni sebanyak 121.721 jiwa.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu, Jacob Nuwa 
Wea, pun menunjuk pada ketersediaan data pengungsi yang 
simpang siur dan berbeda antar satu sumber dengan sumber lain 
sebagai masalah utama penanganan pengungsi. Pemerintah pusat 
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akan dapat menjawab seluruh masalah pengungsi di Propinsi NTT, 
apabila data jumlah pengungsi versi Pemerintah Propinsi NTT, 
Pemerintah Kabupaten Belu, dan data dari Presidium Pengungsi 
tidak berbeda (Depnakertrans, 2002 dikutip dalam Messakh, 
2003).

Perbedaan data pengungsi ini disebabkan oleh beberapa 
aspek. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Prop NTT saat 
itu, Stanis Tefa, SH menyebut dua sebab utama, yaitu: terminologi 
yang berbeda dan kepentingan yang berbeda (Messakh, 2003). 
Aspek pertama adalah terminologi yang berbeda terutama 
merujuk pada ketidaksepakatan antara PBB dengan Pemerintah 
Indonesia tentang terminologi pengungsi. Pengungsi terdiri 
dari dua kategori, yakni pengungsi lintas batas (refugees) 
dan pengungsi internal (internally displaced persons/IDPs). 
Menurut Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, refugeesadalah 
seseorang yang karena rasa takut yang wajar akan kemungkinan 
dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan 
pada kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, berada 
di luar negeri kebangsaannya dan tidak bisa atau, karena rasa 
takut itu, tidak berkehendak berada dalam perlindungan negeri 
tersebut. Sementara IDPs adalah orang – orang atau kelompok – 
kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri 
atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu 
biasanya tinggal, terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka 
menghindarkan diri dari, dampak-dampak konflik bersenjata, 
situasi rawan yang ditandai dengan maraknya tindak kekerasan 
secara umum, pelanggaran – pelanggaran hak – hak asasi manusia, 
bencana – bencana alam, atau bencana – bencana akibat ulah 
manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang 
diakui secara internasional (UN OCHA, 2001).
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Kasus pengungsi Timor-Timur telah menimbulkan ketegangan 
terminologi antara PBB, dalam hal ini UNHCR, dengan Pemerintah 
Indonesia. UNHCR mendefinisikan pengungsi Timor-Timur 
sebagai warga kelahiran Timor-Timur yang dikategorikan sebagai 
refugees. Tetapi karena Pemerintah Indonesia menganggap bahwa 
wilayah Timor-Timur sejak 1975 adalah bagian dari NKRI, maka 
pengungsi harusnya dikategorikan sebagai IDPs. Ini artinya 
para warga kelahiran non Timor-Timur yang menjadi korban 
konflik pun harus dihitung sebagai pengungsi. Tetapi Pemerintah 
Indonesia pada saat itu belum memiliki panduan jelas tentang 
kriteria pengungsi ini.

Aspek kedua adalah Kepentingan yang berbeda. Ada 
banyak kepentingan terhadap data pengungsi pada masa tersebut. 
Tefa (dikutip dalam Messakh, 2003) mengurai paling sedikit 3 
kepentingan, yaitu: Pertama, kepentingan politik yang diperankan 
oleh organisasi pengungsi UNTAS6 dan Presidium Pengungsi 
Timor Timur7. Sebagai organisasi pengungsi pro Indonesia, 
ada kepentingan untuk menunjukkan tingginya jumlah orang 

6 UNTAS, singkatan dari Uni Timor Aswain (Persatuan Pahlawan Timor) ada-
lah organisasi warga Timor Timur di pengungsian yang dibentuk tahun 2000. 
Dalam websitenya www.untas.org UNTAS mendefinisikan diri mereka se-
bagai “wadah tunggal yang diberi wewenang untuk mewakili seluruh warga 
Timor Timur yang setia pada Bangsa Indonesia, berjiwa anti penjajahan dan 
anti kekerasan, menjunjung tinggi HAM dan cinta damai. Berjuang secara 
politik dari generasi ke generasi demi mewujudkan penyelesaian masalah  
Timor Timur secara terhormat, adil dan menyeluruh di alam perdamaian dan 
rekonsiliasi.

7 Presidium Pengungsi Timor Timur (PPTT) –  adalah organisasi pengungsi 
Timor Timur yang bergerak di bidang kesejahteraan di Kabupaten Belu, NTT. 
Sejak pembentukannya tahun 2002, PPTT melakukan pendataan pengungsi 
Timor-Timur di Kabupaten Belu dan berkoordinasi dengan pemerintah se-
tempat. 
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Timor-Timur yang pro Indonesia, ditandai dengan mengungsi ke 
Indonesia dan memilih tinggal di Indonesia; kedua, kepentingan 
pembagian jaminan hidup. Data pengungsi seringkali dimanipulasi 
menjadi lebih daripada seharusnya, agar mendapatkan pembagian 
jaminan hidup. Modus yang paling sering terjadi adalah dengan 
menambah jumlah anggota keluarga atau memecah anggota 
keluarga menjadi keluarga tersendiri; dan ketiga, kepentingan 
repatriasi oleh Pemerintah RI. Jumlah pengungsi yang telah 
direpatriasi menjadi acuan untuk menghitung jumlah pengungsi 
yang masih tinggal. Bagi pemerintah RI, lebih banyak pengungsi 
yang bisa kembali ke Timor Leste artinya mengurangi beban 
Pemerintah RI dalam menangani pengungsi. 

Simpang siur data ini menyebabkan niat awal untuk 
menghapus status pengungsi pada 31 Desember 2002 tidak 
dapat dilaksanakan. Belum ada data yang cukup solid sebagai 
basis resettlement sebagai solusi akhir. Tahun 2003, pemerintah 
melakukan pendataan ulang tetapi tidak mempublikasikan 
hasilnya (Sunarto, 2005). Tahun 2005, Pemerintah Propinsi NTT 
melalui Satkorlak PBP mempublikasikan data mutakhir pengungsi 
Timor-Timur yang menunjukkan penurunan jumlah signifikan di 
kabupaten/kota konsentrasi pengungsi dibandingkan data hasil 
registrasi 2001.
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Tabel 4
Perbandingan Jumlah Pengungsi Tahun 2001 dan 2004 

di 5 Kabupaten/Kota di Wilayah Timor Barat

Kab/Kota
2001 2005

KK Jiwa KK Jiwa

Kabupaten Kupang 7.630 54.656 2.553 11.360
Kabupaten TTS 1.177 5.859 632 2.812
Kabupaten TTU 5.620 23.124 2.772 11.176
Kabupaten Belu 31.391 174.528 15.274 70.453
Kota Kupang 3.497 16.669 1.141

 

Akhirnya pada tahun 2005 ini, Pemerintah Indonesia 
kembali mengumumkan penghapusan status pengungsi bagi 
para pengungsi dari Timor-Timur. Dengan demikian, kebijakan 
resettlement menjadi kebijakan utama penanganan eks pengungsi 
Timor-Timur ini. Sejak itu berbagai program pemukiman kembali 
diimplementasikan oleh pemerintah, PBB maupun lembaga-
lembaga non pemerintah. Data yang digunakan adalah data resmi 
pemerintah Propinsi NTT, walau banyak pihak masih meragukan 
akurasi data tersebut.

Sampai dengan tahun 2013, masalah data belum juga 
terselesaikan. Dalam Rapat Kabinet Terbatas, 18 Mei 2012, 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta penyelesaian tuntas 
masalah eks pengungsi Timor-Timur.8 Untuk menindaklanjuti 
permintaan dari presiden tersebut, dialokasikan dana sekitar Rp. 

8 http://nasional.kompas.com/read/2012/05/18/15065225/SBY.Tuntaskan.
Masalah.Pengungsi.Eks.Timtim
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1 triliun untuk mengembangkan pemukiman bagi eks pengungsi 
Timor-Timur lewat program Perumahan bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR) oleh Kementerian Perumahan 
Rakyat.

Tahun 2013, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 
Agung Laksono meragukan jumlah eks pengungsi yang masih 
tinggal di kamp sama dengan akhir tahun 2012 yang mencapai 
3.500 KK. Karenanya, Agung Laksono meminta Pemerintah 
Propinsi NTT untuk mendata valid jumlah eks pengungsi Timor 
Timur di kamp9. Ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran dari 
Pemerintah Pusat dilakukan sebelum ada data yang valid dan bisa 
dipercaya.

Menindaklanjuti permintaan Menko Kesra ini, Bupati Kupang, 
sebagai pemimpin salah satu wilayah konsentrasi eks pengungsi, 
melalui Dinas Sosial Kabupaten Kupang melakukan pendataan 
ulang pada Februari 2013. Hasil pendataan yang diselesaikan pada 
22 Februari 2013 dilaporkan kepada Menpera dan Menkokesra 
pada 25 Februari 2013. Data-data ini merupakan acuan dasar yang 
digunakan untuk melakukan pemutakhiran data warga baru eks 
pengungsi Timtim di Kabupaten Kupang. Data awal ini diperoleh 
dari Laporan Dinas Sosial kepada Bupati Kupang yang dilanjutkan 
dengan laporan Bupati kepada Menpera dan Menkokesra pada 
tanggal 25 Februari 2013.  Pada akhirnya proses verifikasi data 
eks pengungsi Timor-Timur ini menghasilkan data yang valid dan 
bisa dipercaya. 

9 http://www.tempo.co/read/news/2013/02/03/058458703/Agung-Heran-
Masih-Ada-Pengungsi-Eks-Timor-Timur
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III.  PENDATAAN KEPENDUDUKAN YANG PARTISIPATIF 
DAN KOLABORATIF

Bagian ini akan memaparkan terobosan yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dalam pendataan. 
Pembahasan ini akan mencakup 3 bagian utama. Bagian pertama 
mendeskripsikan proses pendataan yang dilakukan oleh Tim 
Koordinasi dan Tim Verifikasi, sebagaimana dipaparkan dalam 
Laporan Kegiatan maupun menurut hasil wawancara dengan 
anggota tim. Bagian ini menunjukkan bagaimana persiapan dan 
perencanaan, pelaksanaan, serta hasil dari pendataan ini. Bagian 
kedua memaparkan potensi penggunaan hasil pendataan serta 
potensi replikasinya. Bagian ketiga menganalisa faktor-faktor 
sukses dari pendataan. Ada berbagai langkah terobosan dalam 
pendataan yang bisa menjadi bahan belajar dikemudian hari. 

A.  Proses Pendataan

1. Proses Persiapan dan Perencanaan

Untuk memenuhi kebutuhan data yang valid dan bisa 
dipercaya serta termutakhirkan, Dinas Sosial Kabupaten 
Kupang sebelumnya telah melakukan pendataan warga eks 
Timor Timur. Tetapi hasil pendataan ini dianggap masih 
belum cukup dan layak, karena dua hal: belajar dari berbagai 
pengalaman pendataan sebelumnya, di mana banyak terjadi 
manipulasi data oleh responden sendiri. Modusnya antara 
lain tetap memasukkan data orang yang sudah pindah, sudah 
meninggal, atau berpindah-pindah agar bisa masuk ke data 
di beberapa tempat sekaligus (wawancara Kepala Bappeda 
Kabupaten Kupang, 14 Desember 2013); dan data yang 
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ada belum cukup lengkap untuk menjadi basis kebijakan 
penanganan pengungsi, dalam hal ini resettlement, dan 
kebijakan pembangunan lainnya (wawancara dengan Elfrid 
Saneh, Koordinator Enumerator Kecamatan Kupang Barat 
dan Kupang Tengah, 13 Desember 2013). Data yang telah 
ada ini kemudian diposisikan sebagai data sekunder yang 
perlu diverifikasi ulang. Sehingga tim ini kemudian disebut 
sebagai Tim Verifikasi.

Bupati Kupang berinisiatif untuk melibatkan pemangku 
kepentingan lain yang ada di Kabupaten Kupang, terutama 
mereka yang memiliki program kerja dengan eks pengungsi 
Timor-Timur. Bupati Kupang mengeluarkan surat 
permohonan dukungan pendataan ini kepada UN Habitat, 
CARE Internasional dan Center for IDPs Services Timor (CIS 
Timor). Lembaga – lembaga ini kemudian diundang untuk 
duduk bersama membahas rencana verifikasi data ini.  Dalam 
laporannya, Tim Kerja menulis bahwa:

Pemerintah Kabupaten Kupang, melalui Bupati Kupang 
beserta jajarannya secara proaktif mengkoordinir dan 
memfasilitasi serangkaian pertemuan untuk membahas 
dan mendiskusikan teknis dan kebutuhan kegiatan. 
Serangkaian pertemuan koordinasi dan teknis untuk 
membahas rancangan kuesioner dan format-format 
pendataan, review data-data sekunder, pelatihan, 
pembagian dan mobilisasi tim telah difasilitasi dan 
diikuti secara aktif oleh UN-Habitat, Bupati, Sekretaris 
Daerah, Asisten dan sejumlah pimpinan dan staf SKPD 
terkait di lingkup pemerintah Kabupaten Kupang 
(Laporan Kegiatan Tim).
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 Persiapan diawali dengan rancangan kuesioner verifikasi 
yang merupakan hasil proses cukup panjang untuk mendesain 
yang dilakukan oleh UN-Habitat bersama-sama dengan Bupati dan 
SKPD. Kuesioner yang dijadikan referensi adalah kuesioner Sensus 
Penduduk 2010 (Pendaftaran Bangunan dan Rumah Tangga) dan 
Survey Sosial Ekonomi Nasional 2011 (Keterangan Pokok Rumah 
Tangga dan Anggota Rumah Tangga) yang dipublikasi Badan 
Pusat Statistik (BPS) dalam websitenya. Perancangan kuesioner 
dilakukan secara kolaboratif lewat serangkaian diskusi terbatas 
yang diikuti secara intensif oleh Bupati Kupang.

Ada banyak modifikasi, atau lebih tepat disebut perbaikan, 
atas kuesionier yang sebelumnya digunakan oleh Dinas Sosial. 
Tabel dibawah ini menunjukkan perbedaan dua kuesioner secara 
umum di topik-topik informasi yang diambil.
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Tabel 5 
Perbandingan Kuesioner Dinas Sosial dengan 

Kuesioner Tim Verifikasi

Topik

Pertanyaan 
terkait dalam 

Kuesioner Dinas 
Sosial 

Pertanyaan terkait dalam 
Kuesioner Verifikasi

IDENTITAS 
KEPALA 
KELUARGA 

•	 Nama
•	 Tempat 

tanggal lahir
•	 Jenis kelamin
•	 Status kawin 
•	 Pekerjaan 

pokok
•	 KK terbentuk 

sejak

•	 Nama KK
•	 Alamat saat ini
•	 Alamat asal (di Timor-

Timur)
•	 No KTP dan Kartu 

Keluarga (lampirkan 
fotocopy)

•	 Foto
•	 Titik Ordinat

IDENTITAS 
ANGGOTA 
KELUARGA

Jumlah anggota 
keluarga 

•	 Nama anggota keluarga 
•	 Hubungan dengan kepala 

Rumah tangga 
•	 Umur
•	 Jenis Kelamin  
•	 Agama
•	 Status Perkawinan 
•	 Akte Kelahiran
•	 Partisipasi Bersekolah
•	 Status Pendidikan
•	 Status Pekerjaan 
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KETERANGAN 
PERUMAHAN

•	 Alamat 
•	 Jenis tempat 

tinggal 
•	 Status 

kepemilikan 
lahan 

•	 Kondisi 
rumah 
(layak/tidak 
layak)

•	 Luas lantai

•	 Jenis tempat tinggal
•	 Jumlah penghuni 
•	 Status kepemilikan 

bangunan
•	 Status kepemilikan lahan 
•	 Jenis atap
•	 Jenis dinding
•	 Jenis lantai
•	 Sumber air (minum, cuci, 

kakus)
•	 Fasilitas sanitasi
•	 Penerangan
•	 Jenis bahan bakar untuk 

memasak
KETERANGAN 
PINDAH TEMPAT 
TINGGAL 

•	 Lama tinggal 
di tempat 
sekarang

•	 Kekerapan 
pindah sejak 
2000

•	 Lama tinggal di tempat 
sekarang

•	 Kekerapan pindah 
sebelumnya

•	 Lokasi pindah-pindah 
•	 Alasan pindah

INFORMASI 
BANTUAN 
PERUMAHAN

•	 Sudah/belum 
pernah 
mendapat 
bantuan 
rumah 

•	 Alasan bila 
tidak tinggal 
di rumah 
bantuan

•	 K o n d i s i 
r u m a h 
bantuan

•	 Pernah mendapat 
bantuan

•	 Digunakan atau tidak
•	 Alasan bisa tidak 

digunakan
•	 Harapan tentang 

pemukiman yang ideal
•	 Alasan utama
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Tidak ada •	 Jenis kegiatan utama
•	 Pekerjaan utama dan 

kondisinya (1 minggu 
terakhir dan 3 bulan 
terakhir)

•	 Jenis transportasi ke 
tempat kerja

•	 Besar pendapatan
KETERANGAN 
SOSIAL EKONOMI 
LAINNYA

Tidak ada •	 Pelayanan kesehatan
•	 Raskin
•	 Kredit usaha
•	 Program khusus (terkait 

perumahan)
•	 Kepemilikan aset
•	 Kecukupan pendapatan 

dibandingkan kebutuhan
AKSESIBILITAS 
DAN KESEHATAN

Tidak ada •	 Jarak tempuh dan 
jenis transportasi ke 
pelayanan pendidikan

•	 Jarak tempuh dan jenis 
transportasi ke lokasi 
pekerjaan utama

•	 Jarak tempuh dan jenis 
transportasi ke pasar

•	 Jarak tempuh dan jenis 
transportasi ke tempat 
ibadah

•	 Gangguan kesehatan dan 
akibatnya

•	 Pelayanan kesehatan 
yang didapatkan

•	 Jarak tempuh dan 
jenis transportasi ke 
pelayanan kesehatan

Sumber: Diolah dari Laporan Tim
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Setelah instrumen yang akan digunakan disepakati, maka 
langkah berikut dari persiapan ini adalah pembentukan tim kerja 
yang terdiri dari 6 bagian:

a. Sekretariat Tim Koordinasi yang terdiri dari Dinas PU, 
Dinas Sosial, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 
Setda Kab. Kupang, Bagian Administrasi Kemasyarakatan 
Setda Kab. Kupang, UN-Habitat, CARE Internasional dan 
CIS Timor. Tim ini bertugas secara langsung menangani 
teknis pelaksanaan verifikasi dan pendataan eks 
pengungsi Timor-Timur. Kepala Bagian Bantuan Sosial 
dari Dinas Sosial menjadi Koordinator Sekretariat Tim 
Koordinasi ini.

b. Tim Enumerator (Pencacah) yang bertugas melakukan 
verifikasi dan pendataan di lapangan. Jumlah anggota 
tim disesuaikan dengan data sekunder yang ada 
dengan target penyelesaian 5 kuesioner per hari dan 
akan memverifikasi lebih dari 4.000 KK di 26 desa/
kelurahan dan 9 kecamatan. Karena itu dibutuhkan 
200 orang enumerator yang diambil dari hampir semua 
SKPD/lembaga/instansi/perusahaan daerah di lingkup 
pemerintahan Kab. Kupang.

c. Relawan Pendamping. Yakni warga masyarakat yang 
dipilih dan ditunjuk oleh Dinas Sosial karena dianggap 
mengenal dan mengetahui tempat tinggal dan identitas 
eks pengungsi Timor-Timur di desa/kelurahan dan 
lingkungannya. Tugas relawan adalah mendampingi 
enumerator melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. 
100 orang warga dipilih sebagai relawan pendamping.
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d. Koordinator dan Penanggungjawab Data, yang 
bertugas mengkoordinir para enumerator dan 
bertanggungjawab atas data-data yang dihasilkan dari 
lembar kuesioner. Koordinator juga bertanggungjawab 
atas proses dan hasil yang diperoleh dari enumerator di 
wilayah koordinasinya. Ada 7 (tujuh) orang Koordinator 
yang berasal dari CIS Timor (3 orang), UN-Habitat 
(2 orang) dan CARE Internasional (1 orang). Serta 8 
(delapan) orang penangggungjawab data yang berasal 
dari CIS Timor (7 orang) dan Dinas PU (1 orang).

e. Tim Entry Data yang bertugas mengentry data yang 
telah dikompilasi penanggungjawab data. Tim Entry Data 
dikoordinir oleh UN Habitat dengan anggota dari Dinas 
Sosial (7 orang), Bappeda (2 orang), Dinas PU (2 orang), 
CIS Timor (1 orang) dan UN Habitat (5 orang).

f. Tim Finalisasi dan Pelaporan.  Finalisasi dokumen 
dan pelaporan dirancang bersama oleh Tim Pelaksana 
kegiatan dan Koordinator Sekretariat Pelaksana. 

2. Proses Verifikasi dan Pengumpulan Data

Tahap ini diawali dengan sosialisasi di tingkat desa/
kelurahan. Forum sosialisasi dihadiri pemerintah desa/
kelurahan, tokoh masyarakat dan relawan pendamping. 
Koordinator dan tim enumerator menjadi narasumber yang 
menjelaskan tentang proses pendataan yang akan dilakukan. 

Secara umum proses sosialisasi disambut antusias oleh 
warga eks pengungsi Timor-Timur, terutama karena mereka 
ingin tahu pemanfaatan data yang akan diambil. Salah 
satu sebabnya adalah karena pendataan sering berasosiasi 
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bantuan. Tetapi juga, seringkali bantuan dijanjikan dalam 
pendataan tetapi tidak direalisasikan. Dalam proses ini, 
narasumber menegaskan bahwa pendataan yang kali ini 
tidak berasosiasi dengan bantuan apapun. Tetapi karena 
pendataan ini adalah yang terakhir kali dan paling lengkap 
dilakukan, maka penting bagi mereka untuk didaftarkan. 
Bila tidak maka selamanya mereka tidak akan masuk dalam 
daftar warga eks Timor-Timur di Kabupaten Kupang.

Keseriusan warga berpartisipasi dalam pendataan ini 
disebabkan beberapa hal praktis10:

a. Tim enumerator adalah staf dari instansi pemerintah 
Kabupaten Kupang, yang berkeliling door to door. Ini 
beda dengan pendataan – pendataan sebelumnya, 
dimana formulir diserahkan saja pada tokoh masyarakat 
setempat untuk disebarkan ke warga. Mekanisme ini 
membuat kesan serius. Apalagi tim enumerator turun 
dengan pakaian seragam PNS lengkap. Ini juga berlaku 
untuk staf UN-Habitat, karena belum pernah sebelumnya 
ada staf PBB yang turun mendata langsung.

b. Pendataan yang dilakukan simultan di seluruh desa/
kecamatan sekaligus. Warga eks pengungsi Timor-Timur 
ini juga berkomunikasi dengan keluarga dan rekan 
mereka di desa dan kecamatan lain. Demi mendapatkan 
cerita bahwa semua wilayah sedang didata serentak, 
maka membuat proses pendataan yang ini jadi berbeda 
dan lebih serius.

10 Dihimpun dari wawancara dengan Pak Ros (UN Habitat), Kepala Bappeda 
dan Elfrid Saneh.
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c. Koordinator lapangan yang berasal dari UN-Habitat, CIS 
Timor, dan CARE Internasional adalah mereka yang sudah 
bertahun-tahun bekerja bersama warga eks pengungsi 
Timor-Timur. Lebih mudah untuk membangun saling 
pemahaman dalam menyampaikan maksud dan tujuan 
pendataan.

d. Tidak dapat dipungkiri, pendataan dilakukan ditengah 
maraknya pemberitaan tentang Program MBR. Ada 
harapan dari warga untuk mendapatkan bantuan 
perumahan lewat pendataan ini.

e. Ketidakcocokan data sekunder dengan kondisi faktual 
merupakan tantangan utama dalam proses verifikasi ini. 
Kasus yang paling mencuat adalah kasus di Desa Oebelo, 
Kecamatan Kupang Timur. 

Kasus Oebelo11

Data sekunder yang digunakan Tim menunjukkan ada 298 
rumah tangga di Desa Oebelo. Sehingga Tim mengalokasikan 
14 orang enumerator (dalam tim berpasangan 2 orang) dengan 
waktu kerja 4 hari. Kenyataannya, ada 558 rumah tangga eks 
pengungsi Timor-Timur. Karena salah satu tokoh masyarakat 
yang diberikan formulir pendataan sebelumnya, dengan alasan 
tertentu, tidak membagikan kepada warga. Sehingga 260 rumah 
tangga tidak terdata. Dalam proses verifikasi, 260 rumah tangga ini 
kemudian menuntut untuk dimasukkan ke data yang diverifikasi. 
Proses sempat ricuh karena perselisihan mulut yang menjurus ke 
kekerasan antara tokoh masyarakat dengan RT setempat. Dengan 
penjelasan yang lengkap dari Koordinator, perselisihan ini bisa 

11  Dihimpun dari Laporan Kegiatan dan wawancara Elfrid Saneh.
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diatasi dan proses perdamaian dilakukan secara adat dengan 
mengorbankan ternak. 

Masalah ikutan lain kemudian adalah jangka waktu kerja tim 
enumerator. Karena tim yang beranggotakan staf dari Pemkab 
Kupang hanya diberikan surat tugas, yang artinya Surat Perintah 
Perjalanan Dinas (SPPD) untuk 4 hari. Ini berkonsekuensi pada 
alokasi anggaran. Melalui komunikasi yang baik dengan atasan 
pembuat keputusan, akhirnya ada penyesuaian, walaupun tidak 
meng-cover sepenuhnya jumlah hari kerja. Karena niat baik dan 
komitmen dari staf yang bersangkutan, verifikasi dan pendataan 
ulang bisa dilakukan sampai selesai.

Selain penambahan jumlah warga eks pengungsi Timor-
Timur, juga terjadi pengurangan jumlah di beberapa desa lainnya. 
Pengurangan jumlah ini biasanya terjadi karena:

a. Terjadinya penggabungan beberapa KK ke dalam satu 
unit rumah tangga yang sama sebagai unit pendataan. 
Dalam pendataan sebelumnya, ada anggota keluarga 
yang belum berumah tangga tetapi sudah memiliki kartu 
keluarga sendiri. Fenomena ini yang berhasil diluruskan 
dalam proses verifikasi.

b. Adanya sejumlah warga eks Timor-Timur yang telah 
meninggalkan wilayah adminstrasi kabupaten Kupang 
lebih dari enam (6) bulan dan tidak memiliki niat untuk 
kembali tinggal di Kabupaten Kupang. 

Secara keseluruhan kegiatan pengumpulan data di tingkat 
desa/kelurahan di Kabupaten Kupang yang telah dimulai pada 
tanggal 4 Maret 2013 s.d. 6Mei 2013. 
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3. Proses Entri dan Rekapitulasi Data

Entri dan rekapitulasi data dilakukan oleh Tim Entri 
Data yang kemudian disusun berdasarkan format yang 
telah disepakati. Tantangan utama dalam proses ini adalah 
menyesuaikan foto dengan identitas warga eks pengungsi 
Timor-Timur. Dari proses ini diperoleh data jumlah total 
3.769 KK dengan 17.198 jiwa yang sudah diverifikasi. 
Sedangkan masih ada 260 KK dengan 1.104 jiwa yang belum 
diverifikasi karena beberapa alasan. Alasan utama adalah 
karena tidak berada di tempat pada saat verifikasi.

4. Review Dokumen dan Uji Publik

Tahapan ini bertujuan untuk mendapat kepastian dari 
masyarakat desa/kelurahan terhadap data dan informasi 
yang sudah dikompilasi. Review dokumen dilakukan dengan 
meminta relawan pendamping memeriksa ulang dan 
mengoreksi dokumen berisi data dan informasi. Sedangkan 
proses uji publik dilakukan dengan melibatkan pemerintah 
desa/kelurahan, relawan pendamping dan tokoh masyarakat 
difasilitasi oleh staf SKPD yang ditunjuk. Hasil pemeriksaan 
ini dituangkan dalam berita acara kesepakatan atas data 
yang tercantum serta revisi yang dilakukan.

5. Finalisasi Dokumen dan Pelaporan

Berdasarkan hasil konsultasi dengan Bupati Kupang dan 
Tim Koordinasi, dokumen final perlu juga memuat semua 
proses pendataan, mulai dari persiapan, perencanaan, 
pelaksanaan, pelaporan sampai hasil pendataan. Dengan 
demikian, maka dokumen akhir dibagi menjadi 6 buku, yakni:
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Buku 1 Laporan Kegiatan Pendataan Warga Eks Pengungsi  
  Timor-Timur

Buku 2 Dokumen Data Final Warga Eks Pengungsi Timor- 
  Timur

Buku 3 Profil Warga Eks Timor-Timur
Buku 4 Informasi Sosial Ekonomi 
Buku 5 Informasi Lahan dan Rumah
Buku 6 Informasi Aksesibilitas

B. Potensi Pemanfaatan Hasil dan Replikasi

1. Potensi Pemanfaatan Hasil

Total warga eks pengungsi Timor-Timur di wilayah 
Kabupaten Kupang sebanyak 4.029 KK (18.302 jiwa), terdiri 
dari 3.769 KK (17.198 jiwa) sudah diverifikasi dan 260 
KK (1.104 jiwa) belum diverifikasi. Mereka tersebar di 10 
kecamatan dan 35 desa/kelurahan. Dari total tersebut, 1.486 
KK sudah tinggal di lahan milik sendiri, terdiri dari 1.398 KK 
sudah diverifikasi dan 88 KK belum diverifikasi. Sementara 
2.543 KK belum tinggal di atas lahan bukan milik sendiri. 
Sebanyak 2.371 KK sudah diverifikasi dan 172 KK belum 
diverifikasi. Mereka ini masih tinggal di kamp, menumpang 
di milik pemerintah, menyewa atau meminjam lahan.  

Terdapat sebanyak 1905 KK yang pernah mendapat 
bantuan rumah dari pemerintah dan sedang ditempati; 
sebanyak 263 KK yang pernah mendapat bantuan rumah, 
tetapi tidak ditempati dan sebanyak 1861 KK yang belum 
pernah mendapat bantuan rumah. Dari hasil pendataan ini 
bisa dikembangkan rekomendasi spesifik untuk memastikan 
durable solution berupa program resettlement yang tepat 
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sasaran. Hasil pendataan ini sejalan dengan gagasan tentang 
evidence based decision, sebagaimana diurai berikut:

  Evidence based decisions can produce more effective 
policy decisions, and as a result, better outcomes for the 
community. When evidence is not used as a basis for decision 
making, or the evidence that is used is not an accurate reflection 
of the ‘real’ needs of the key population/s, the proposals for 
change are likely to produce ineffective outcomes and may 
even lead to negative implications for those they are seeking to 
benefit (Urban Institute, 2003, dikutip dalam Segono & Pron, 
2008). 

Hasil pendataan bisa membantu agar program  
pemukiman kembali berikut tidak bersifat ‘gelondongan’. 
Karena memang warga eks pengungsi Timor-Timur pun tidak 
seragam kondisinya. Ada perbedaan dalam hal kepemilikan 
lahan, kesukaan (preference) sosial budaya, akses pada 
layanan dasar, dan sebagainya. 

Orientasi kebijakan pemukiman dari pusat sejauh ini 
diperuntukan bagi mereka yang masih tinggal di kamp. 
Karena itu, permintaan Menko Kesra adalah mendata mereka 
yang hidup di kamp untuk dimukimkan kembali. Bilamana 
sudah tidak ada lagi yang hidup di kamp, maka masalah 
pengungsi akan benar-benar selesai. Tetapi pendataan ini 
menunjukkan bahwa pemukiman kembali mereka yang 
hidup di kamp saja tidak cukup. Artinya, tidak tinggal di 
kamp bukan berarti sudah tidak lagi bermasalah dengan 
pemukiman. 
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Tabel 6 

Perbandingan Jumlah Eks Pengungsi Timor-Timur yang Tinggal 
di Kamp dengan Kepemilikan Lahan

KECAMATAN

STATUS TANAH TEMPAT TINGGAL
TINGGAL DI 

BARAK
HAK 

MILIK
BUKAN 

HAK 
MILIK

TIDAK 
MENJAWAB

AMABI 
OEFETO

57 155 5 1

AMARASI 3 2 0 0
AMFOANG 
TIMUR

124 51 15 0

AMFOANG 
TIMUR

3 4 0 4

FATULEU 26 143 14 23
KUPANG 
BARAT

73 5 5 0

KUPANG 
TENGAH

273 697 44 333

KUPANG 
TIMUR

735 1145 215 336

SULAMU 12 58 15 24
TAKARI 27 22 6 2
TOTAL 1.333 2.282 319 723

         Sumber: Diolah dari laporan pendataan

Dengan demikian, bila hanya mereka yang kamp yang menjadi 
sasaran pemukiman kembali, maka program ini kembali tidak akan 
menjadi durablesolution untuk warga eks pengungsi Timor-Timur 
di Kabupaten Kupang. Tidak hanya itu, bahkan bisa menimbulkan 
masalah baru dengan potensi konflik yang dikandungnya.
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Sebagian dari para eks pengungsi Timor-Timur ini sudah 
pernah berpindah tempat tinggal di pengungsian. Termasuk 
mereka yang sudah pernah mendapatkan rumah dalam salah 
satu program pemukiman kembali atau transmigrasi lokal 
yang pernah ada tetapi tidak menempatinya. Mengacu pada 
Messakh, faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan lokasi 
pemukiman adalah (Messakh, 2003):

1. Faktor aksesibilitas. Dalam hal ini akses pada sumber-
sumber penghidupan, seperti lahan pertanian bagi 
petani atau laut bagi nelayan dan pengrajin garam. Juga 
akses pada fasilitas sosial dan kenyamanan. Termasuk 
pelayanan kesehatan dan sekolah. Hal berikut yang 
berpengaruh adalah status kepemilikan lahan.

2. Tersedia ruang dan lahan yang memadai untuk hidup 
sehat, aman dan nyaman untuk aktivitas sehari-hari 
mereka.

3. Tersedia sarana dan prasarana dasar pemukiman. Seperti 
jalan, pasar, jaringan air bersih, jaringan listrik, drainase, 
dan sebagainya.

4. Fisik dasar. Pemukiman dipengaruhi oleh kondisi 
topografi, daya dukung tanah, kemiringan tanah, 
temperatur, dan sebagainya.

5. Kondisi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun 
lingkungan sosial yang sangat dibentuk oleh relasi-relasi 
antar manusia.

Program pemukiman kembali kedepan bisa belajar dari 
pengalaman tersebut dan menggunakan acuan diatas untuk 
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menganalisa alasan warga eks pengungsi Timor-Timur tidak 
menempati pemukiman baru. Untuk memastikan analisa 
dilakukan dengan akurat, data dan informasi terkait bisa 
diperoleh dari pendataan ini. Dengan demikian, kebijakan 
pemukiman kembali akan menjadi lebih baik.

Tabel  7
Alasan Warga Eks Timor Timur Pindah Lokasi Tempat Tinggal

KECA-
MATAN

ALASAN UTAMA PINDAH TEMPAT TINGGAL

Ala-
san 1

Ala-
san 2

Ala-
san 3

Ala-
san 4

Ala-
san 5

Ala-
san 6

Ala-
san 7

Ala-
san 8

AMABI 
OEFETO

66 2 0 2 35 0 65 47

AMARASI 0 0 5 0 0 0 0 0
AMFOANG 
TIMUR

10 22 2 1 5 0 38 112

AMFOANG 
TIMUR

0 0 0 0 0 0 2 5

FATULEU 57 2 4 19 18 0 25 58
KUPANG 
BARAT

67 0 0 0 0 0 0 16

KUPANG 
TENGAH

476 33 8 7 59 1 91 339

KUPANG 
TIMUR

704 23 126 179 137 10 125 791

SULAMU 12 5 3 1 8 1 14 41
TAKARI 2 0 1 2 0 0 3 47

TOTAL 1.394 87 149 211 262 12 363 1.456
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Keterangan:

Alasan 1: Kondisi bangunan sebelumnya tidak layak

Alasan 2: Mendekatkan diri ke fasilitas pendidikan, Kesehatan, dan PSU 

Alasan 3: Mendekatkan diri ke lokasi kerja

Alasan 4: Diminta pindah oleh pemilik lahan 

Alasan 5: Mendekatkan diri dgn saudara seasal 

Alasan 6: Tidak Harmonis dengan tetangga 

Alasan 7: Lainnya

Alasan 8: Tidak menjawab

Berdasarkan Tabel 7 dan Gambar 1, alasan warga eks 
pengungsi Timor-Timur tidak menempati pemukiman baru 
sebagian besar disebabkan kondisi bangunan sebelumnya 
tidak layak (36% responden di 10 kecamatan). Alasan utama 
berikutnya adalah karena alasan lainnya dan mendekatkan diri 
dengan saudara seasal. Sayangnya 37% respnden tidak menjawab. 
Berdasarkan data tersebut maka kebijakan pemukiman kembali 

TIDAK MENJAWAB
37%

KONDISI BANGUNAN 
SEBELUMNYA TIDAK LAYAK

36%

LAINNYA
9%

TIDAK HARMINIS 
DENGAN TETANGGA

0%

MENDEKATKAN DIRI DENGAN 
SAUDARA SE ASAL 

7%

DIMINTA PINDAH OLEH 
PEMILIK LAHAN

5%

MENDEKATKAN DIRI KE 
LOKASI KERJA

4%

MENDEKATKAN DIRI KE 
FASILITAS PENDIDIKAN;
KESEHATAN DAN PSU

2%
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sebaiknya memperhatikan kondisi bangunan di tempat relokasi, 
kedekatan dengan kerabat, dan alasan lainnya.

Berdasarkan dua contoh pemanfaatan hasil diatas, data yang 
dihasilkan dari proses ini berpotensi mendorong evidence based 
policy making. Sutcliffe & Cort, 2005, mengurai kelebihan evidence 
based policy making  sebagai berikut:

1. Membantu memastikan bahwa kebijakan merespon ke-
butuhan nyata masyarakat, sehinggamendapatkan hasil 
jangka panjang yang lebih baik;

2. Memperjelas isu atau masalah yang mendesak dan 
membutuhkan penanganan segera. Ini penting untuk 
memastikan efisiensi anggaran dan sumberdaya dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil kebijakan;

3. Membuka ruang untuk berbagi informasi antar sektor-sektor 
publik mengenai kebijakan yang berhasil dan tidak berhasil. 
Sehingga proses pembuatan keputusan makin efisien dan 
tidak lagi memboroskan anggaran dan waktu untuk kebijakan 
yang tidak tepat;

4. Memastikan bahwa pengambilan keputusan konsisten dengan 
proses demokratik, transparan dan akuntibel.

Secara resmi data dari Badan Pusat Statistik (BPS)menjadi 
acuan. Untuk memastikan bahwa data yang ada digunakan dalam 
perencanaan kebijakanmaka Pemkab Kupang telah melakukan 
sinkronisasi data dengan BPS. 

2. Potensi Replikasi 

Gagasan untuk replikasi, bahkan scalling up telah dilontarkan 
oleh Bupati Kupang. Ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan 
struktur pemerintahan yang telah ada dari tingkat kabupaten, 
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kecamatan, desa/kelurahan, sampai RT - RW. Karena alur kerja, 
mekanisme yang cocok dan instrumen sudah tersedia, maka bisa 
dilakukan replikasi di tingkat kabupaten secara keseluruhan. 
Artinya, bukan hanya eks Timor-Timur, tetapi seluruh populasi 
di Kabupaten Kupang bisa didata dengan tingkat akurasi dan 
kerincian yang sama. 

“Kita bisa memanfaatkan skema yang ada untuk mendata 
semua warga Kabupaten Kupang. Sekretaris Desa/Lurah yang 
berstatus PNS bisa diberikan tugas untuk mengkoordinir 
pendataan seperti ini di tiap desa/kelurahan. Pelaksananya adalah 
para RT – RW yang paling mengenal warganya, juga bekerja sama 
dengan stakeholders pembangunan yang ada di wilayah tersebut. 
Bahkan kita bisa membuat data yang seperti ini online dikemudian 
hari. Dengan data yang akurat, termutakhirkan dan detail seperti 
ini, maka secara teoritik, kebijakan pembangunanpun akan 
menjadi lebih baik”. (Wawancara dengan Dr. Ayub Titu Eki, Bupati 
Kupang, tanggal 20 November 2013). 

 Memenuhi harapan ini bukan tidak mungkin. Karena makin 
lama teknologi internet semakin dekat, mudah dan murah. Bahkan 
sekarang di Kabupaten Kupang sudah beroperasi penggunaan 
serta optik. Dalam waktu dekat semua kecamatan akan dijangkau 
fasilitas internet. Ini membuat data penduduk online tidak lagi 
mustahil (wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Kupang, 
14 Desember 2013). 

 Tetapi replikasi akan membutuhkan beberapa prasyarat. 
Selain mereplikasi dan melipatgandakan faktor-faktor sukses yang 
akan diurai dalam bagian berikut, Kepala Bappeda mengemukakan 
tiga prasyarat kunci replikasi:
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1. Komitmen Kepala Daerah untuk merumuskan kebijakan 
pembangunan berbasis data yang valid, termutakhirkan 
dan bisa dipercaya. Dengan komitmen ini Kepala Daerah 
bisa menggerakkan sumberdaya yang relevan, dan bahkan 
terlibat langsung memastikan kualitas implementasi 
pendataan. Termasuk didalamnya menggalang keterlibatan 
multistakeholders serta kerja lintas sektor.

2. Mengikuti tahapan pendataan yang sama, yakni 1) survei 
awal untuk menghasilkan data sekunder; 2) verifikasi dan 
melengkapi data dengan titik ordinat serta foto. Proses ini 
perlu dilakukan door to door untuk memastikan validitasnya; 
3) konsultasi publik untuk finalisasi dan data cleaning.

3. Dukungan dari birokrasi. Para aparat pemerintah pun harus 
memiliki kemauan untuk keluar dari perencanaan yang 
cenderung rutin dan tidak fokus. Hanya dengan demikian 
maka kebutuhan akan data yang valid dan bisa dipercaya 
akan tinggi dan menumbuhkan komitmen birokrasi. Pada 
gilirannya, perencanaan dan pembuatan kebijakan akan lebih 
baik karena berbasis data.

C. Kekuatan (Faktor Sukses)

 Ada banyak  terobosan yang dilakukan dalam proses verifikasi 
dan pengumpulan data ini yang patut menjadi bahan belajar 
sebagai kekuatan atau faktor sukses. Faktor-faktor tersebut 
adalah 1)kolaborasi multistakeholders dan lintas sektor; 2) 
pengenalan akan karakter responden; 3) desain verifikasi 
dan pendataan yang memastikan kualitas data; 4) komitmen 
dan konsistensi pimpinan wilayah; serta 5) adanya dukungan 
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agenda nasional.

1. Komitmen dan konsistensi pimpinan wilayah. 

Komitmen pimpinan wilayah, dalam hal ini Bupati 
Kupang, merupakan faktor kunci sukses verifikasi 
dan pengumpulan data ini. Bupati menginsiasi kerja 
multistakeholders ketika tidak ada cukup sumberdaya dalam 
pemerintahan. Bukan hanya sumberdaya keuangan, tetapi 
juga pengetahuan dan pengalaman yang dikontribusikan 
oleh pihak non pemerintah diapresiasi tinggi. Bupati juga 
konsisten berkontribusi aktif dalam pendataan. Mulai dari 
turut merumuskan instrumen sampai memastikan hasil 
pendataan disampaikan ke Menko Kesra dan Menpera pada 
waktunya.

Komitmen dan konsistensi Bupati ini telah ‘memaksa’ 
jajaran pemerintahan Kabupaten Kupang untuk juga serius 
dalam kegiatan ini. Koordinasi lintas sektor berjalan baik dan 
saling mendukung. Demikian pula pihak non pemerintah yang 
terlibat. Faktor ini membuat proses bisa dikoordinasikan 
dengan baik dan hasil verifikasi dan pendataan menjadi 
milik bersama.

2. Kolaborasi multistakeholders dan lintas sektor.

Kolaborasi multistakeholders sudah dimulai sejak 
merancang kegiatan, menyusun instrumen, sampai 
implementasi, evaluasi, dan pemanfaatan hasil. Kontribusi 
berupa sumberdaya manusia dan dana berjalan baik dalam 
implementasi. Sehingga verifikasi dan pendataan yang 
masif ini, melibatkan 300 personil dari multipihak, dapat 
berjalan tanpa menunggu anggaran khusus dari pemerintah 



Silvia Fanggidae 41

kabupaten. Keuntungan lain dari kerja multistakeholders 
adalah terbangunnya mekanisme saling kontrol dalam 
implementasi. Tidak ada pihak yang mendominasi dengan 
kepentingannya, melainkan mengacu pada kepentingan 
pendataan semata.

Kerja lintas sektor juga mendatangkan keuntungan 
sendiri yaitu ketika ada temuan di lapangan, sektor teknis 
terkait bisa langsung menindaklanjuti. Misalnya, ketika 
ditemukan adanya manipulasi Kartu Keluarga yang bisa 
membuat data tidak valid, maka pihak Pencatatan Sipil dan 
Kependudukan (Cipilduk) bisa langsung memverifikasi dan 
menarik KK yang manipulatif. Hal ini juga memberikan 
kesempatan bagi sektor-sektor teknisagar dapat langsung 
mengidentifikasi persoalan-persoalan di kalangan warga eks 
Timor-Timur. 

3. Rancangan kegiatan yang memastikan kualitas data.

Rancangan kegiatan dimulai dengan menyusun 
instrumen, memastikan sejauh mana ketepatan dan 
kecermatan suatu instrumen dalam melakukan fungsi 
ukurnya (validitas), serta sejauh mana instrumen dapat 
dipercaya dan diandalkan (reliabilitas)untuk memperbaiki 
kebijakan resettlement. Sehingga data yang akan 
dikumpulkan adalah data yang relevan dan memadai.Hal 
ini bisa dipelajari dari perbedaan antara instrumen yang 
digunakan sebelumnya dengan instrumen yang diperbaiki. 
Tingkat detail data, misalnya sampai ke foto dan titik ordinat, 
membuat data yang ada tidak mudah dimanipulasi oleh 
pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
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Manipulasi di lapangan dipersempit dengan metode 
verifikasi dan pendataan yang mengharuskan para 
enumerator, yang notabene adalah staf dinas teknis, untuk 
mengumpulkannya datadoor to door. Fungsi kontrol warga 
terhadap pendataan itu sendiri dibangun dengan proses 
pendataan yang dilakukan secara terbuka dan sepengetahuan 
warga. Warga bisa langsung memberikan informasi bila 
ada data yang dirasakan tidak sesuai dengan fakta. Proses 
verifikasi pun bisa berjalan maksimal.

Proses verifikasi dan pendataan secara simultan 
dilakukan di seluruh desa/kelurahan yang ada eks Timor-
Timur. Proses yang simultan ini mengurangi kesempatan 
manipulasi data. Pendataan sebelumnya mudah dimanipulasi 
karena warga eks Timor-Timur bisa berpindah-pindah dan 
dicatat berulang. Proses simultan ini juga memberikan kesan 
serius di kalangan warga eks Timor-Timur, dan mendorong 
partisipasi mereka.

4. Pengenalan akan karakter responden. 

Faktor sukses dalam pendataan ini selain karena be-
berapa orang kunci dalam pemerintahan adalah juga eks 
Timor-Timur, juga karena adanya pelibatan lembaga non 
pemerintah sebagai koordinator lapangan. Tiga lembaga 
non pemerintah yang terlibat, UN-Habitat, CIS Timor, dan 
CARE Indonesia, sudah berpengalaman. Mereka sudah dan 
sedang bekerja dalam program-program kemanusiaan dan 
pembangunan bersama warga eks Timor-Timur. CIS Timor 
misalnya, sudah lebih 14 tahun secara konsisten bekerja 
ditengah warga eks Timor-Timur ini. Sehingga tidak heran 
mereka memiliki kemampuan untuk berkomunikasi lebih 
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lancar ketika ada kesalahpahaman tentang tujuan pendataan 
maupun temuan manipulasi di lapangan.

Demikian juga keterlibatan relawan pendamping juga 
menjadi faktor sukses. Keterlibatan ini membuat proses 
verifikasi dan pendataan menjadi lebih partisipatif, karena 
mereka berasal dari warga setempat. Fungsi cross check awal 
merupakan fungsi krusial, karena bisa menghemat waktu 
dan biaya. Banyak informasi tidak valid yang bisa langsung 
diverifikasi dan diperbaiki karena pengetahuan yang ada 
pada relawan pendamping ini.

5. Dukungan agenda nasional.

Informasi tentang program perumahan bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR) yang telah beredar di 
tengah warga eks Timor-Timur, tidak bisa dipungkiri turut 
mengangkat sense of urgency dari warga. Antusiasme dan 
partisipasi warga dalam pendataan ini juga dipengaruhi oleh 
motivasi mendapatkan bantuan MBR ini. Beruntung, berbagai 
mekanisme verifikasi telah disusun dan diimplementasikan, 
sehingga ‘antusiasme’ ini tidak menyebabkan manipulasi 
data.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

A. KESIMPULAN

Proses pendataan yang dikoordinir oleh Pemerintah 
Kabupaten Kupang menempuh proses yang komprehensif se-
cara kolaboratif dan partisipatif. Komprehensif karena melalui 
proses persiapan, pelaksanaan dan pembersihan data secara 
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konsisten. Kolaboratif karena melibatkan multi pihak, yakni 
pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang telah bekerja 
bersama masyarakat sasaran pendataan secara intensif 
sebelumnya. Partisipatif karena masyarakat sasaran pendataan 
terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan sampai 
proses verifikasinya. Pendekatan pendataan seperti ini bisa 
meminimalisir manipulasi data yang terjadi dalam proses 
pendataan – pendataan sebelumnya.

Hasil pendataan yang rinci dan sesuai kebutuhan bisa 
dikembangkan untuk merumuskan rencana dan kebijakan 
penanganan eks pengungsi Timor-Timur yang spesifik. Karena 
hasil pendataan menunjukkan dinamika kondisi warga eks 
pengungsi Timor-Timur pada aspek-aspek yang relevan, seperti 
kepemilikan lahan, aksesibilitas terhadap sumber penghidupan 
dan layanan dasar, maupun preferensi sosial budaya. Hasil 
ini sejalan dengan gagasan tentang evidence-based decision 
yang berpotensi menghasilkan kebijakan yang lebih efektif 
dan berdampak positif karena merefleksikan kebutuhan nyata 
masyarakat. 

Kekuatan utama yang merupakan faktor sukses pendataan 
ini adalah 1) kolaborasi multistakeholders dan lintas sektor; 2) 
pengenalan akan karakter responden; 3) desain verifikasi dan 
pendataan yang memastikan kualitas data; 4) komitmen dan 
konsistensi pimpinan wilayah; serta 5) adanya dukungan agenda 
nasional. 

B. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Secara khusus, pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian 
Perumahan Rakyat direkomendasikan untuk menggunakan 
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data yang telah ada sebagai dasar pembuatan kebijakan MBR di 
Kabupaten Kupang. Dengan menggunakan data yang tersedia, 
bisa berdampak lebih baik karena akan lebih tepat sasaran dan 
memberikan pertimbangan dalam membuat prioritas-prioritas 
sesuai dengan sumberdaya yang tersedia. 

Data yang tersedia akan sangat membantu untuk membuat 
keputusan tentang:

a. Sasaran penerima bantuan dengan mempertimbangkan 
status kepemilikan lahan saat ini. Karena tidak selamanya 
mereka yang tinggal di kamp berarti tidak memiliki lahan 
sendiri untuk tempat tinggal tetap.

b. Pemilihan lokasi dengan mempertimbangkan aksesi bilitas 
dan ketersediaan sarana prasarana. Bilamana sumberdaya 
terbatas, maka dapat memprioritaskan pembangunan sarana 
prasarana berdasarkan skala prioritas dari warga sendiri 
yang telah diidentifikasi dalam pendataan.

c. Penempatan warga eks pengungsi dengan memper-
timbangkan mata pencaharian dan preferensi sosial budaya 
seperti kedekatan dengan warga dari daerah asal yang sama.  
Aspek-aspek tersebut terdapat dalam pendataan.

Untuk memastikan proses diatas, Pemerintah Kabupaten 
Kupang direkomendasikan untuk mengembangkan skema 
implementasi MBR berdasarkan data dan informasi yang telah 
ada. Penggunaan skema ini perlu dipastikan oleh pemerintah 
pusat untuk menjamin program ini tidak lagi salah sasaran dan 
akhirnya hanya membuang-buang sumberdaya. Kerja kolaboratif 
dengan organisasi masyarakat sipil perlu terus dipertahankan 
agar memperkaya skema yang akan dikembangkan.
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Secara lebih umum, pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah direkomendasikan untuk mengadopsi dan mengadaptasi 
sistem pendataan yang dipraktekkan di Kabupaten Kupang 
untuk kebutuhan pendataan kependudukan. Dengan demikian 
pembuatan kebijakan dan perencanaan bisa semakin berbasis 
data dan bukti. Adopsi bisa dilakukan untuk kebutuhan 
penanggulangan bencana jangka panjang, baik dalam bencana 
yang disebabkan oleh ancaman alam maupun manusia. Beberapa 
point penting untuk diperhatikan dalam adopsi ini adalah:

a. Kegiatan pendataan perlu merumuskan dahulu definisi 
dan kriteria yang operasional di tiap konteks dengan 
mengacu pada pengertian umum dalam UU Penanggulangan 
Bencana. Sehinggadapat dipastikan definisi dan kriteria 
jelas tentang korban bencana dan pengungsi yang menjadi 
sasaran pendataan untuk bantuan. Hal ini penting untuk 
meminimalisir potensi konflik akibat salah pengertian.

b. Proses yang dilakukan di Kabupaten Kupang menunjukkan 
bahwa pengumpulan data yang partisipatif dimungkinkan 
selama ada kemauan untuk itu dari pemegang otoritas wilayah. 
Pemerintah pusat perlu merancang sistem pendataan yang 
partisipatif dengan memastikan: 1) pembentukan tim yang 
kolaboratif; dan 2) proses yang partisipatif, dari perencanaan 
sampai uji publik. 

c. Perintah pusat dan daerah perlu menyediakan dana yang 
memadai untuk verifikasi data sebelum memulai program 
yang masif. 

d. Proses di Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa kapasitas 
birokrasi perencana serta pimpinan wilayah yang diawali 
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dengan komitmen dan konsistensi dari Kepala Daerah 
menjadi faktor sukses pendataan. Pemerintah pusat dan 
daerah harus mendorongpeningkatan kapasitas birokrasi 
perencana serta pimpinan wilayah untuk menjamin kebijakan 
dan perencanaan berbasis data dan bukti. 
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