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Suka atau Tidak, Tamher: Tenggara Raya Harus Jadi 

Provinsi  

GELORA semangat pemekaran Provinsi Tenggara Raya terus bergema. Kali ini datang dari 

Walikota Tual, M.M. Tamher.  Dia menyebutkan, suka atau tidak suka, Tenggara Raya harus jadi 

provinsi otonom. “Suka atau tidak suka Tenggara Raya harus jadi provinsi,” tegasnya menjawab 

wartawan Kabar Timur, di Tual, Minggu, kemarin. 

Untuk menguatkan argumentasi Tenggara Raya harus dimekar jadi provinsi, Tamher mengulas 

tentang sejarah di masa Penjajahan Belanda.  Menurutnya,  di masa itu, di Maluku terdapat tiga 

pemerintahan, yakni:  Maluku Utara, Ambon dan  Tual.   

“Maluku dan Maluku Utara sudah terbentuk pemerintahan otonom. Kini giliran atau tiba waktunya 

bagi kita di Tenggara Raya untuk wujudkan pemerintahan otonom berupa Provinsi. Mari kita 

bersatu untuk mengapainya,”  tegas politisi senior partai beringin ini. 

Dikatakan, pada jaman Belnda saja, Maluku Tenggara bisa memiliki pemerintahan sendiri,  sangat 

aneh bila saat ini, Maluku Tenggara tidak bisa. “Karena itu, saya tegaskan sekali lagi, suka atau 

tidak suka, Maluku Tenggara harus jadi provinsi,” kata Tamher. 

Menurutnya, hanya dengan Pemerintahan sendiri, aliran dan dukungan dana dari pusat akan lebih 

banyak didatangkan di Tenggara.  “Jika perjuangan ini tidak dipercepat maka kita hanya berada 

pada posisi menunggu porsi pembagian “kue” pembangunan yang sangat kecil dan kerap 

terlambat,” kata tokoh utama pemekaran Kota Tual ini. 

Dengan pemekaran Tenggara Raya menjadi provinsi, kata lanjut dia,  merupakan  solusi  untuk 

mengatasi kemiskinan di Maluku. Sebab Maluku menempati urutan ke-4 daerah termiskin di 

Indonesia. “ Nah salah satu alternatif menyudahi kemiskinan di Maluku hanya melalui pemekaran 

Provinsi Tenggara Raya. Kalau tidak kita hanya menunggu pembagian porsi dana yang tidak 

cukup untuk membiayai persoalan pembangunan di Maluku,” paparnya.  

Mengenai kerja nyata perjuangan pemekaran sebut Tamher, lima Kabupaten Kota sudah saatnya 

menagendakan perjuangan pemakaran Provinsi. Kota Tual tentu berada pada posisi pertama 

mendukung dan memperjuangkan pemekaran Tengara Raya menjadi Provinsi representatif.  

Perjuangan pemekaran Provinsi Tenggara Raya bukan sesuatu yang sulit. Tujuan pemekaran 

Provinsi Tenggara Raya akan mudah digapai bila semua tokoh politik, pemuda, tokoh Agama dan 

masyarakat bersatu memperjuangkan kepentingan bersama yakni lahirnya Provinsi Tenggara 

Raya. 

http://www.kabartimur.co.id/index.php/tenggara/item/10527-suka-atau-tidak-tamher-tenggara-raya-harus-jadi-provinsi
http://www.kabartimur.co.id/index.php/tenggara/item/10527-suka-atau-tidak-tamher-tenggara-raya-harus-jadi-provinsi
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Keseriusan Pemerintah Kota Tual dalam agenda besar pemekaran Provinsi tidak hanya dilevel 

local. Pada pertemuan masyarakat Maluku seluruh Indonesia di Ambon beberapa waktu lalu, dari 

Kota Tual menyampaikan tiga agenda besar. Agenda tersebut yakni suport pemekaran Kabupaten 

Kei Besar, Kabupaten Aru Utara dan pemekaran Provinsi Tenggara Raya.  

“Jadi ada tiga hal yang kami anggkat dalam pertemuan seluruh masyarakat Maluku waktu itu 

yakni, agenda Pemekaran Kei Besar, Aru Utara dan Provinsi Tenggara Raya “ kata Tamher. 

Dia menyatakan, pemekaran Tenggara Raya menjadi Provinsi tergolong mudah. Sebab Tenggara 

Raya terdiri dari kepulauan. Selain itu, daerah Tenggara Maluku terpencil dan terletak di kawasan 

perbatasan dua Negara yakni, Australia dan Timur Leste.  “Tenggara ini terletak di wilayah 

perbatasan. Kita diapit oleh dua Negara, Australia dan Timur Leste, karena itu saya anggap 

perjuangan pemekaran Provinsi tidak akan sulit “ paparnya. 

“ Jadi marilah kita rapatkan barisan, semangat dan tenaga kita untuk memperjuangkan Pemekaran 

Provinsi Tenggara Raya. Hanya ini alternatif lima Kabupaten Kota di Tenggara bisa maju, mandiri 

selaras dengan daerah lain di Indonesia,” ajaknya. (AKT/KTP) 
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Kunker DPRD Temukan Banyak Masalah  

 

TUAL - Kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Kota Tual di sejumlah intansi Pemerintah 

menEmukan banyak masalah. Salah satunya adalah: masalah  kualitas dan kwantitas Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), terutama dibidang kesehatan, ungkap Jakob Siliubun, kepada Kabar Timur, di 

Tual, kemarin.  

Dia mengatakan,  bidang Kesehatan, ini  ditemukan minimnya alat kesehatan dan tenaga dokter 

ahli. “ini masalah krusial. Di RSUD Namser Kota Tual, tenaga dokter ahli minim.  Padahal di Kota 

Tual ini kami butuh 20 dokter, tapi yang ada hanya 10 dokter,” beber dia. 

Dikatakan, dari 10 dokter, tujuh diantaranya dokter umum. Sementara dokter ahli atau spesialis 

hanya dua orang. “Jadi RSUD Namser itu, hanya miliki tiga dokter umum, satu dokter spesialis 

dan satu dokter gigi,” tambahnya. 

Politisi partai Gerindra itu menyebut, sepuluh orang dokter itu hanya ditempatkan di Kota Tual 

dan sekitarnya. Sementara di tiga Kecamatan Pulau – Pulau, Kur, Tayando Tam dan Kur Selatan, 

belum ada penempatan tenaga dokter. Puskesmas rawat inap yang dibangun Pemerintah Kota Tual 

hanya terisi tenaga medis seperti perawat.  

Selain menimnya tenaga dokter, alat kesehatan belum memadai menjawab kebutuhan masyarakat 

atau pasien. Kondisi ini membuat warga Kota Tual lebih banyak menyebrang ke RSUD Karel 

Sadsuitubun Langgur untuk mendapat pengobatan.  

Salah satu buktinya, kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang telah merenggut lima anak dari 

Kota Tual dalam dua bulan ini. “Kasus ini mulai mengancam masyarakat, seperti diketahui lima 

anak sudah meninggal akibat terserang DBD,“ ungkapnya. 

http://www.kabartimur.co.id/index.php/tenggara/item/10599-kunker-dprd-temukan-banyak-masalah
http://www.kabartimur.co.id/index.php/tenggara/item/10599-kunker-dprd-temukan-banyak-masalah
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Upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Kesehatan melalui foging dan abatisasi, sebut Silubun, 

harus terus dilakukan. Sebab foging dan abatisasi satu – satunya cara membebaskan masyarakat 

dari penyakit mematikan itu. 

Mengenai langkah strategis menyikapi temuan di lapangan, Ketua Komisi A DPRD Kota Tual ini 

bertutur, akan menindak lanjuti dengan melakukan pelaporan secara resmi kepada Pemerintah Ko-

ta Tual. “Penambahan dokter itu penting untuk mencegah angka kematian yang terus meningkat. 

Kalau dilihat penyakit yang diderita sebenarnya mudah disembuhkan.  Tapi karena persediaan 

dokter terbatas dan alat kesehatan yang tidak memadai membuat angka kematian pasien itu 

bertambah, “ jelasnya. 

Dia berharap, usulan yang disampaikan DPRD nanti mendapat respon positif dari Pemerintah Kota 

Tual. Dengan begitu keluhan masyarakat soal pelayanan kesehatan yang belum maksimal bisa 

teratasi dengan tuntas. (AKT) 
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Hilang 18 Jam, Dua Warga Tual Ditemukan Selamat  

Ilustrasi  

BADAI gelombang laut, di Kota Tual, nyaris “membunuh” dua nelayan. Bagaimana tidak, dua 

nelayan yang melaut bersama speedboad fiber yang digunakan keduanya, tenggelam dihantam 

ombak besar, di sekitar Pulau Bair, Rabu, (27/1). 

Kedua nelayan itu, masing-masing Sabar Welerubun (43) dan Sugen Rumav (32). Mereka baru 

berhasil ditemukan,  pada Kamis, kemarin, setelah 18 jam, terombang-ambing ditengah 

gelombong. Saat ditemukan kedua nelayan ini selamat, dan dilarikan ke Rumah Sakit setempat.  

Menurut keluarga korban, cuaca di pagi hari cerah. Sekitar pukul 11.00 waktu setempat,  Sabar 

dan Sugen mulai melaut. Saat itu salah satu korban hubungi istrinya via telepon selulernya 

memberi kabar tentang musibah yang keduanya alami.  

“Hanya saja, panggilan telepon tidak terjawab. Korban lantas menghubungi tetangganya, 

memberitahukan bila speedboad untuk melaut mereka tenggelam, disapu gelombang,” tutur 

keluarga korban kepada Kabar Timur di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, kemarin. 

http://www.kabartimur.co.id/media/k2/items/cache/cfeec12cc3f1c8cc62d18ec79774ed6e_XL.jpg
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Mendapat laporan itu,  keluarga bersama warga lainnya, melakukan pencarian dengan menyusuri 

laut dan beberapa pulau lainnya disekitar  pulau itu.  Upaya pencarian berjam-jam tidak 

membuahkan hasil. Keluarga korban lantas melapor ke Kantor Tim Sar Kota Tual. 

Mendapat laporan itu, Tim Sar Kota Tual langsung action. Mereka menyisir sejumlah lokasi 

seputaran pulau yang dilaporkan hilang itu. Hingga menjelang sore dan malam, pencarian Tim Sar 

tidak membuahkan hasil. Aksi pencarian pun dihentikan.  

“Karena malam, upaya pencarian dihentikan. Kita baru melakukan pencarian pada Kamis, pagi, 

kemarin,” kata Kepala Basarnas Tual, La Adu Karim, di Kantornya, kemarin. 

Selanjutnya, tambah dia, setelah melakukan pencarian disana sini, menyisir beberapa tempat, 

Sabar dan Sugen ditemukan di sebelah utara Pulau Mas pada posisi 05 derajat 25 mili 00 detik 

sekitar pukul 08. 03 waktu setempat. 

Karim mengurai, saat ditemukan kedua korban dalam kondisi selamat. Namun kondisi fisik kedua 

korban lemas. Pada bagian perut dan dada terdapat luka goresan. Ini terjadi karena keduanya 18 

jam terendam di laut. Mereka hanya menggantung hidup pada pelambung gabus. Sementara 

speedboad yang ditumpangi beserta isinya hilang, urainya. 

Sementara itu, Kepala BNPBD Kota Tual, Munci Renfaan kepada Kabar Timur menyatakan, 

pihaknya menurunkan satu unit speedboab melakukan pencarian bersama Tim Sar. Para korban 

berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, kendati kondisi tubuh keduanya nampak lemas 

lantaran terlalu lama terpapar ombak. 

Dia menghimbau masyarakat, berhati – hati dalam melakukan aktivitas dilaut. Pasalnya, beberapa 

bulan kedepan cuaca makin buruk. “Ya saya himbau kepada masyarakat untuk berhati– hati, 

karena cuaca ekstrim belakangan ini mulai terasa. Memang semua kebutuhan itu penting, tapi yang 

paling utama adalah keselamatan “ ajaknya. 

Hingga berita ini naik cetak, kedua korban masih dirawat intensif di RSUD Karel Sadsuitubun 

Langgur. Kondisi keduanya sudah mulai membaik setelah mendapat perawatan medis. (AKT) 
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Jembatan Rosemberg Bakal Rampung?  

 

LANGGUR - Tahun 2016  proyek pembangunan Jembatan Rosemberg bakal  diteruskan dan 

dipastikan akan rampung pada 2017, mendatang. Hanya saja informasi bakal berjalannya proyek 

ini masih sebatas wacana.   

Jembatan yang dibangun di selat Desa Taar Kota Tual dan Pantai Sawsiw Langgur.  Warga 

mengaku, ada sejumlah orang berdatangan di lokasi pembangunan Jembatan Rosemberg. Mereka 

melakukan pemotretan dan meihat kondisi bangunan jembatan.  

“ Awalnya saya kira mereka institusi penegak hukum, namun saat berbincang-bincang sepertinya 

jembatan ini akan dilanjutkan pembangunannya. Dari gaya bicaranya mereka sepertinya orang dari 

pusat, “ tukas seorang warga di lokasi kepada Kabar Timur kemarin. 

Dia mengatakan,  rencana pembangunan jembatan itu diketahui dari perbincangan beberapa orang 

yang mengaku dari Jakarta. Menurut orang itu, melanjutkan proyek ini memerlukan alat berat dan 

sejumlah mobil truck. “Mereka bilang akan mendatangkan alat berat dan mobil truck besar untuk 

pembangunan jembatan ini. Itu saja yang saya kutip dari perbincangan mereka,” akunya. 

Sebagaimana diketahui, pembangunan jembatan Rosemberg dimulai tahun 2003 silam. Jembatan 

yang menghabiskan anggaran puluhan miliar itu belum tuntas karena  rangka baja jembatan sulit 

didatangkan.  

Selain itu, ada indikasi penyelewengan anggaran dana rangka baja jembatan rosemberg. Uang 

miliaran rupiah yang diduga hilang menyeret salah satu kontraktor, Obet Ping Dasmasela dan 

Mantan Kadis PU Malra, Jhon Rahaded ke pengadilan. Keduanya dihukum Hakim Pengadilan 

Negeri Tual dengan pidana kurungan badan diatas satu Tahun pada 2010 silam.  

http://www.kabartimur.co.id/index.php/tenggara/item/10655-jembatan-rosemberg-bakal-rampung?
http://www.kabartimur.co.id/index.php/tenggara/item/10655-jembatan-rosemberg-bakal-rampung?
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Saat ini, kondisi jembatan yang menghubungkan Kota Tual dan Langgur Maluku Tenggara ini tak 

terurus. Bangunannya dipenuhi semak belukar. Jika tidak secepatnya dituntaskan, kondisi 

jembatan mulai rapuh karena besihnya sudah berkarat. (AKT) 
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