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BAB III 

TINJAUAN LOKASI PERENCANAAN 

3.1. Tinjauan Umum Wilayah Perencanaan  

3.1.1. Administratif dan Geografi 

1. Batas Administratif  

Gambar 3.1 : Batasan administratif Distrito Oe-Cusse 

(sumber : Spesial Economic Zone in Oe-Cusse 2014) 

a. Sebelah utara berbatasan dengan laut Sawu 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kefa Napan TTU 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Oepoli 

d. Sebelah Timur berbatsan dengan Wini TTU 

2. Geografi 

Distrito Oecusse merupakan salah satu daerah yang terisolir oleh 

wilayah Indonesia, maka disebut dengan istilah Enclave (Daerah 

kantong). Luas wilayah distrito ini adalah 815 km
2
. Distrito Oe-

Cusse terdiri atas empat (4) sub-distrito, diantaranya sub-distrito 

Nitibe, Pasabe, Oesilo, dan sub-distrito Pante Makasar, serta 

memiliki delapan belas (18) suku.  
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3.1.2. Fisik Dasar Distrito Oe-Cusse 

1. Geologi 

Struktur geologi di Kota Oe-cusse dan sekitarnya terutama terdiri atas 

formasi batu gamping dan coral, terutama karang berbentuk keras 

sebagai akibat dari adanya proses pengangkatan. Umumnya pada formasi 

ini terdapat rongga-rongga alam yang disebabkan karena melarutnya 

sebagian batu gamping oleh air hujan. 

Tingkat kestabilan tanah cukup tinggi sehingga erosi yang terjadi masih 

dalam batas yang diperbolehkan. Selain itu terdapat juga setempat-

setempat dalam luasan yang terbatas jenis tanah alluvial sebagai endapan 

dari daerah-daerah sekitar yang lebih tinggi. 

2. Topografi Dan Kemiringan  

Daerah Oe-cusse merupakandaerah yang memiliki wilayah datar dan 

perbukitan yang sangat bervariasi ketinggiannya seperti, perbukitan 

Lifau, Fatu suba, Oe-sono, Oe-tulu, Samoro, dan perbukitan  Mahata 

sampai Sakato,  dan bukit yang paling tertinggi adalah bukit lakufo’an 

dan kutete. Daerah datar di kotaOe-cusse pada awal terbentuknya kota, 

lebih digunakan oleh masyarakat sebagai tempat bercocok tanam, 

walaupun kondisi tanahnya tidak mendukung dalam hal ini tanah tidak 

memberikan keesuburan bagi tanaman, namun masyarakat setempat tetap 

berusaha semaksimal mungkin untuk menanam sayur-sayuran, dan 

sebagainya, dengan menggunakan pupuk, baik pupuk organik maupun 

nonorganik. 

3. Iklim 

Kondisi iklim suatu wilayah/daerah mempunyai peran yang cukup berarti 

bagi perkembangan daerah itu sendiri yang pada dasarnya dipengaruhi 

oleh unsur-unsur iklim yang ada seperti di daerah-daerah lain di wilayah 

tropis. Dari semua unsur iklim yang ada, yang paling berpengaruh di 

Negara Timor Leste khususnya di kota Oe-cusse adalah curah hujan. 

Namun demikian tidak berarti bahwa unsur-unsur iklim lainnya 

terabaikan, karena unsur iklim yang lain pun mempunyai peran yang 
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sangat berarti bagi kegiatan-kegiatan tertentu. Unsur-unsur iklim 

dimaksudkan di atas adalah curah hujan, arah angin, dan kecepatan 

angin, temperatur, penyinaran matahari, dan kelembaban udara.Distrik 

Oe-cusse beriklim tropis dengan temperatur berkisar antara 25,4Cº–

34,2Cºkelembaban rata – rata 55% dan kecepatan angin rata–rata 4-6 km 

per jam, curah hujan rata – rata 500 – 3000 mm per tahun, dibagian Utara 

500 – 1000 mm per tahun dan dibagian selatan 1500 – 2000 mm per 

tahun. 

 

4. Musim 

 Kota Oe-cussemerupakan kota yang beriklim tropis yang hanya memiliki 

dua musim yaitu musim kemarau yang dimulai pada akhir bulan mei 

sampai akhir bulan oktober dan musim hujan yang dimulai pada awal 

bulan november sampai awal bula mei. Kota Oe-cussetidak memiliki 

iklim dan cuaca yang ekstrim, tetapi memeiliki pengaruh dari perubahan 

cuaca yang terjadi pada kepulauan yang terdapat di sekitar kota Oe-cusse, 

suhu udara pada siang hari antara 300ºC  - 350ºC dan pada malam hari 

suhu lebih sejuk karena masih banyak fegetasi dan perkebunan 

masyarakat yang terdapat di dalam kota. 

5. Cuaca 

 Suhu Dan Kelembapan 

Suhu udara di kota Oe-cusseantara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya 

tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 

2003 rata-rata suhu udara kota Oe-cusseadalah antara 22.72˚C – 31.95˚C. 

Suhu udara maksimum terjadi pada bulan April (33.6˚C) dan suhu udara 

minimum terjadi pada bulan Maret dan Juni (22.0˚C). 

6. Hidrologi 

Pada kawasan kota Oe-cusse sumber air tanah yang ada sangatlah 

banyak. Akan tetapi perlu juga adanya sumur galian atau sumur bor bila 

lokasi pada area berbatu. Dan kalau lokasi berada pada tanah bekas 

sawah maka akan lebih banyak air yang akan di peroleh. 



40 
 

Terdapat banyaksumber mata air yang debit airnya bervariasi dari 2 – 5 

liter/detik yang terjadi pada musim kemarau, sedangkan 15 – 70 

liter/detik pada musim hujan, debit air  terkecil yaitu 2 liter/detik dan 15 

liter/detik (pada musim hujan) dihasilkan dari sumber mata air. 

 

Daerah Aliran Sungai 

Kota Oe-cussemerupakan daerah yang airnya sangat berlmpah (pada 

tahun 1990an) namun sekrang menalami kekeringan, saat musim 

kemarau (± juni–November) mengalami krisis air bersih. Didaeah Kota 

Oe-cusseterdapat beberapa aliran sungai (tidak termsuk di daerah 

pegunungan)yang hanya pada musim hujan baru tampak aliran airnya 

yaitu antara lain :  

a. Kali Bihala/nusla’o yang bermuara di Tono 

b. Kali Baki yang bermuara di Tono 

c. Kali Ekat yang bermuara di Tono 

d. Kali Oe-sono yang bermuara di pantai sumlili 

e. Kali kutete yang bermuara di pantai Mahata 

7. Vegetasi 

Adapun berbagai macam vegetasi terdiri dari hutan primer, cendana, 

eukaliptus  dan perkebunan milik masyarakat  yang dikelola secara 

tradisional  Daerah pegunungan yang iklimnya sangat sejuk dan curah 

juhan teratur  dan mata air yang berlimpa menghasilkan tanaman umbi-

umbian, seperti bawang, kentang, sayuran, dan buah-buahan. 

3.1.3. Ekonomi, Sosial Budaya 

1. Ekonomi 

Penduduk kota  Oe-cusse lebih banyak bekerja sektor 

pemerintahan, sektor  pribadi  baik yang bekerja pada perusahan 

yang berasal dari luar negri maupun perusahan lokal. Lembaga-

lembaga PBB yang berada di kota  Oe-cusse merupakan lahan 

pekerjaan bagi penduduk kota  Oe-kusi,  dan tidak langsung  
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memberi mata pencaharian bagi masyarakat yang memiliki rumah 

yang bisa di kontrakan untuk staf intenasional yang bekerja di kota 

setempat. Setelah kemerdekaan, banyak masyarakat yang sudah 

mulai berdikari, mungkin ini adalah gejalah tidak langsung  dari 

kebebasan  nasional  yang didapat  masyarakat karena 

perjuanganya, banyak masyarakat yang mulai kreatif merintis 

usaha-udaha kecil seperti transportasi, pelayanan, jasa, konstruksi, 

pariwisata dan usaha sederhana seperti penjual sayur-sayuran juga 

melakukan inovasi-inovasi seperti sistem  delivery, atau pesan 

antar  atau penataan alat pendukung penjualan yang menarik 

pembeli. 

2. Sosial Budaya 

Pada dasarnya masyarakat kota Oe-cusse secara umum telah 

membentuk pola-pola kemasyarakatan dan komunitas serta kondisi 

sosial budaya dari berbagai suku bangsa. Kelompok-kelompok 

suku yang mendiami kota Oe-cusse telah mengidentifikasikan diri 

dengan teritori yang menjadi wilayah kekuasaannya. Identifikasi itu 

begitu kental, sehingga setiap kelompok suku bangsa telah 

menjadikan teritori huniannya sebagai bagian dari identitas diri.  

Sebagian penduduk kota Oe-cusse adalah berasal dari 13 distrik di 

seluruh Timor Leste dan penduduk yang mengungsi ke luar negri 

terutama ke Australia dan Portugal pada saat konflik peperangan 

tahun 1975, Bahasa sehari-hari di masyarakat adalah bahasa 

nasional Tetun di bagian kota, namun di daerah pegunungan masih 

menggunakan bahasa daerah yaitu “Dawan” karena semua 

penduduk di kota Oe-cusse lebih merasa nyaman dan santai apabila 

dalam keseharian hubungan sosial mengunakan bahasa Tetun. Ada 

beberapa orang tua yang mengalami zaman Portugis terkadang 

menggunakan bahasa Portugis sebagai interaksi sosial di antara 

mereka,Bahasa Mandarin lebih digunakan oleh masyarakat Timor 

Leste keturunan Cina yang berasal dari Macau, Formosa, dan 
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beberapa daratan Cina lain, dan sudah menyatu dengan budaya 

Timor sehingga lebih memiliki ciri sebagai orang Timor Leste, 

bahasa Mandarin  juga di gunakan oleh masyarakat Timor Leste 

Oe-cusse yang bekerja pada orang Timor keturunan Cina, maupun 

mereka yang memiliki hubungan kekerabatan karena kawin 

campur. 

3.1.4. Demografi Penduduk 

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Distrito Oe-Cusse tahun 2015 

tercatat jumlah penduduk 68,913 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 

34.709.jiwa dan perempuan 34.204.jiwa, ( menurut sensus penduduk 

2015). 

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Administratif Distrito Oe-Cusse 

Sumber: (Menurut sensus penduduk 2015) 

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Administratif Sub-Distrito Pante 

Macassar 

Sumber: (Menurut sensus penduduk 2015) 

 

 

Administrative Post, Suco 

and Sex  

 Total 

population  

Age Group 

0 - 14 15 - 64 65+ 17-60 60+ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

              

 TOTAL    68.913    28.611    35.631    4.671    30.553    

6.843  

 Male    34.709    14.816    17.580    2.313    15.087    

3.345  

 Female    34.204    13.795    18.051    2.358    15.466    

3.498  

Pante Macassar    37.280    14.979    20.340    1.961    17.691    

2.958  

 Male    19.096    7.858    10.280    958    8.963    

1.442  

 Female    18.184    7.121    10.060    1.003    8.728    

1.516  
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3.1.5. Jumlah Perekonomian  

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Distrito Oe-Cusse tahun 2015 

tercatat jumlah perekonomian 49.447, yang terdiri dari laki-laki 24.605 

dan perempuan 24.842, ( menurut sensus penduduk 2015). 

Tabel 3.3. Jumlah Perekonomian Administratif Distrito Oe-Cusse 

(sumber :Menurut sensus penduduk 2015) 

Tabel 3.2. Jumlah Perekonomian Administratif Sub-distrito Pante 

Macassar 

(sumber :Menurut sensus penduduk 2015) 

 

Administrativ
e Post, Suco 

and Sex  

Total Main economic activity 

Employed Unemployed Economicall
y Inactive 

(1) (2) (3) (4) (5) 

          

 TOTAL    49.447    27.175    612    21.660  

 Male    24.605    14.990    393    9.222  

 Female    24.842    12.185    219    12.438  

Pante Macassar    26.947    13.366    374    

13.207  

Male   13.674    7.988    246    

5.440  

Female   13.273    5.378    128    

7.767  


