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Abstract
Conservation of flora, soil and water resources are very important to manage
‘embung’ ecosystem, in West Timor Island. Generally, ‘embung’ watersheds in
this area are degraded, and consequently resulted high runoff and erosion rate;
and at the same time, ‘embung’ water has not been used efficiently yet. To
conserve ‘embung’ ecosystem, three methods can be applied, i.e.: 1). Flora
conservation by using priority of local species; 2). Soil conservation by using
vegetative methods; and 3). Water resources conservation in watershed area
by combining flora and soil conservation; and increasing water used efficiency
by using intermediate technology.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Tinjauan Pustaka
Paradigma konservasi telah mengalami
perubahan pada beberapa tahun terakhir, di
mana konservasi bukan hanya dipandang
sebagai melestarikan sebuah benda
berharga, melainkan konservasi bermakna
pemanfaatan,
perlindungan
dan
pelestarian(1).
Konservasi sumberdaya alam dengan
pendekatan ekologis(2) meliputi flora dan
fauna(3), tanah dan sumberdaya air(4) perlu
dilakukan mengingat degradasi sumberdaya
alam semakin meningkat akibat kegiatan
masyarakat yang tidak peduli terhadap
pelestarian lingkungan.
Provinsi Nusa Tengara Timur dikenal
memiliki wilayah beriklim kering, dan air
merupakan faktor pembatas utama yang

selalu dijumpai hampir sepanjang tahun.
Hal ini diindikasikan oleh rata-rata volume
curah hujan tahunan hanya sebesar 1.000
mm, dan terrendah di antara rata-rata hujan
di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia.
Kondisi keterbatasan air di NTT dapat
digambarkan dari total penduduk berjumlah
3,3 juta jiwa, masing masing memperoleh
sumber air berturut-turut: perpipaan
(14,6%), sumur pompa (2,3%), sumur
gali (22,8%), sumber air (48,5%), sungai
(10,7 %), dan dari sumber lainnya (0,1%)(5).
Kondisi saat sekarang tampaknya tidak
banyak berubah dari laporan statistik
tersebut di atas.
Untuk mengantisipasi kondisi
keterbatasan air, Pemda NTT membangun
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‘embung-embung’. Sejak tahun 1982
sampai dengan 2006, telah dibangun 334
‘embung’ di seluruh NTT dengan penyebaran
70% berada di wilayah Pulau Timor Barat.
‘Embung’ NTT merupakan sebuah
penampungan air (reservoir) dengan
kapasitas tampung lebih kurang 30.000 m3.
Air yang tertampung utamanya untuk
penyediaan air bersih, pertanian dan ternak
skala terbatas. Sebuah ‘embung’
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat pada satu hingga dua dusun,
dengan 50-100 KK (250-100 jiwa).
‘Embung’ NTT dibangun dengan
pertimbangan hidrologis, yaitu letaknya
pada outlet daerah tangkapan air seluas 15
ha untuk menampung aliran permukaan
(runoff). Lokasi ‘embung’ berada di dataran
yang lebih tinggi dari pemukiman penduduk,
agar dapat mengalirkan air yang tertampung
melalui perpipaan secara gravitasi.
Ekosistem ’embung’ berpusat pada
penampungan air (reservoir) dengan segala
proses biofisiknya (kehidupan biota air
tawar, evaporasi, infiltrasi dan sedimentasi);
daerah tangkapan air dengan segala proses
biofisiknya (vegetasi, ternak, fauna liar dan
pertanian) di bagian hulu; dan jaringan
perpipaan, bak-bak air dan pemanfaatan
oleh masyarakat di bagian hilir
Permasalahan ‘embung’ NTT meliputi
rendahnya tutupan vegetasi daerah
tangkapan, laju erosi tinggi sehingga
mempercepat pendangkalan ‘embung’, dan
pemafaatan air masih kurang efisien. Oleh
karena pengelolaan ‘embung’-’embung’
mencakup flora, tanah, dan sumberdaya
air maka diperlukan konsep konservasi
secara terpadu yang meliputi bagian hulu,
tengah dan hilir.

1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ialah untuk (1)
memberikan gambaran kondisi ‘embung’’embung’ di wilayah Timor Barat; (2)
mengkaji ‘embung’ Oemasi-Kupang dan
‘embung’ Leosama-Belu sebagai studi
kasus; dan (3) sebagai upaya konservasi
flora, tanah dan sumberdaya air.
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2. BAHASAN
2.1. Lokasi Penelitian
Untuk memberikan gambaran umum
kondisi embung-embung di wilayah Timor
Barat dilakukan studi lansekap daerah
tangkapan air embung Oemasi, Oelomin dan
Oeltua Kabupaten Kupang, embung Bu’at
dan Besipae, Kab. Timor Tengah Selatan
(TTS); ‘embung’ Benkoko dan ‘embung’
Sasi (TTU), Kab. Timor Tengah Utara; dan
‘embung’ Leosama, Kab. Belu. Ketinggian
dari permukaan laut, masing-masing lokasi
adalah 50 m (Leosama, Belu), 400-500 m
(Oemasi, Oelomin, Oeltua, ManutapenKupang) hingga 1.000 m (Besipae, Bu’atTTS; Benkoko dan Sasi-TTU).
Untuk studi pemodelan embung
dilakukan pengamatan aliran permukaan
dan erosi daerah tangkapan; pendangkalan
‘embung’; ketersediaan air ‘embung’
sepanjang tahun; dan pemanfaatannya
dilaksanakan pada ‘embung’ Desa Oemasi,
Kupang. Sedangkan upaya konservasi
‘embung’ dilakukan pada ‘embung’ Desa
Leosama, Belu.
2.2 Metode Penelitian
Studi lansekap daerah tangkapan air
pada ’embung-embung’ di Timor Barat
dilakukan dengan metode survei ekologi
kualitatif. Diamati vegetasi dan tataguna
lahan dominan pada masig-masing daerah
tangkapan air ’embung’. Pada ’embung’
Oemasi dilakukan studi ekologi kuantitatif,
pemodelan dan simulasi aliran permukaan
dan erosi, serta neraca air embung.
Sejumlah 6 (enam) tipe vegetasi di daerah
tangkapan air ’embung’ Oemasi diamati
pengaruhnya terhadap aliran permukaan
dan erosi. Pengamatan dampak erosi
terhadap pendangkalan embung dilakukan
perbandingan antara kapasitas tampung
embung tahun 1992, tahun 2000 dan tahun
2005. Neraca air embung, diamati volume
pada setiap profil kedalaman dengan
parameter hujan, aliran permukaan,
evaporasi, infiltrasi, pemanfaatan air dan
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air yang terbuang. Konservasi flora, tanah
dan sumberdaya air dilakukan di ’embung’
Leosama-Belu. Dicoca 10 jenis tanaman
untuk konservasi daerah tangkapan air.
3.

Tabel 1. Vegetasi dan tataguna lahan
dominan di daerah tangkapan air
’embung’ di Pulau Timor Barat

HASIL PENELITIAN

3.1 Vegetasi dan konservasi flora
a. Vegetasi di Timor Barat
Dari hasil survei, diketahui tutupan
vegetasi dan tataguna lahan dominan pada
‘embung-embung’ di Timor Barat (Tabel 1).
Jumlah spesies dan individu pohon per
ha di Oemasi (12 dan 55), Oelomin (21
dan 72), dan Oeltua (13 dan 132) pada
pengamatan tahun
2001 (6) .
Pada
pengamatan tahun 2005, terdapat 18
spesies pohon di Oemasi (7).
Jumlah spesies dan individu pohon per
hektar yang rendah ini menggambarkan
khas ekosistem savana yang didominasi
oleh padang rumput dan semak belukar
(78% hingga 86%).
Vegetasi dan tataguna lahan daerah
tangkapan air ’embung-embung’ tersebut
mewakili ekosistem pada ketinggian 50 m
hingga 1.000 m dari permukaan laut.
Berdasarkan ketinggian tempat dari
permukaan laut (1,8), vegetasi di wilayah
Pulau Timor dibedakan, sebagai berikut:
Dari permukaan laut hingga ketinggian 1.000
m didominasi oleh savana (padang rumput),
ditumbuhi oleh hutan monsun semi selalu
hijau dan hutan monsum luruh daun
campuran; pada ketinggian 1.000 m hingga
kurang dari 1.500 m didominasi oleh hutan
monsun semi selalu hijau dan hutan ampupu
(Eucalyptus platyphylla); pada ketinggian
di atas 1500 m dicirikan hutan konifer
(Podocarpaceae).
Vegetasi dan tataguna lahan daerah
tangkapan air ’embung-embung’ juga
mewakili agroekosistem di NTT pada
umumnya, yakni: ladang berpindah,
tegalan, sawah, hutan lontar, wanatani,
dan peternakan. Suatu rumah tangga
umumnya mengelola satu atau lebih dari
keenam sistem tersebut.

Ekosistem pedesaan di Nusa
Tenggara Timur terbentuk oleh faktor
geografis, iklim, terutama intensitas curah
hujan yang tinggi dalam periode yang
pendek dan musim kemarau yang panjang
8-9 bahkan 10 bulan; dan faktor geologis
sebagai pembentuk batuan dan tanah yang
lambat meresapkan air dan cenderung
mudah tererosi.
Pertumbuhan vegetasi di daerah
tangkapan air ‘embung’ NTT dipengaruhi oleh
(1) kondisi iklim kering yang berlangsung
8-9 bulan per tahun dengan volume curah
hujan tahunan 1000 mm; (2) tanah liat
bobonaro (bobonaro clay) dengan tingkat
kesuburan tanah marginal; (3) gangguan
kebakaran yang terjadi hampir setiap
tahun;(4) gangguan berupa ’senggutan’ dan
injakan ternak ketika tanaman masih muda;
(5) aktifitas manusia berupa penebangan
liar kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga. Mengingat kondisi alam
seperti tersebut di atas, spesies yang
mampu tumbuh di NTT ialah tumbuhan yang
tahan kering, tahan api dan tidak disenangi
oleh ternak(8).
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b.

Konservasi flora

3.2 Erosi dan konservasi tanah

Spesies tumbuhan tersebut perlu
dikonservasi untuk meningkatkan fungsinya
secara ekonomis, ekologis maupun
hidrologis. Fungsi ekonomis, terlihat dari
kebiasaan masyarakat petani dan peladang
di Pulau Timor amat dekat dengan tumbuhtumbuhan. Hal ini karena tumbuh-tumbuhan
adalah sumber kehidupan masyarakat
setempat. Batang kayu dari pohon-pohon
digunakan sebagai kayu bakar dan bahan
bangunan rumah. Daun tumbuhan alangalang digunakan untu atap rumah. Bambu
untuk berbagai keperluan rumah tangga.
Rumput-rumputan untuk pakan ternak.
Fungsi ekologis, tumbuh-tumbuhan
menjaga kelembapan tanah dan iklim mikro;
transit fauna pemencar biji dan sebagainya.
Fungsi hidrologis, tumbuh-tumbuhan
mengendalikan laju aliran permukaan, erosi
dan pendangkalan ‘embung’.
Namun demikian, kondisi vegetasi di
daerah tangkapan air ‘embung’ umumnya
mengalami degradasi baik jumlah jenis
maupun luasan penutupan arealnya.
Penurunan jumlah jenis ditandai oleh jumlah
jenis dan jumlah individu per ha yang
rendah.
Penurunan jumlah luasan
penutupan area ditandai oleh pergeseran
luasan spasial pohon menjadi lebih
sempit; sebaliknya semak belukar dan
lahan-lahan telantar semakin meluas.
Hal ini disebabkan oleh kebakaran
hampir setiap tahun,
injakan dan
’senggutan’ ternak, sebaliknya upaya
pemulihan lahan masih kurang dilakukan.
Upaya yang perlu dilakukan adalah
konservasi tumbuhan melalui program
reboisasi dan rehabilitasi lahan dengan

a.

Aliran permukaan dan erosi

‘Embung-embung’ NTT dibangun
berdasarkan pertimbangan hidrologis,
yakni: berupa daerah tangkapan air seluas
lebih kurang 15 ha, ketajaman lereng tidak
boleh lebih dari 25%, dan memiliki tanah
liat bobonaro. Atas dasar pertimbangan
tersebut maka diperoleh lokasi yang memiliki
penutupan vegetasi dan tataguna lahan
daerah tangkapan air yang beragam.
Keberagaman tersebut akan memberikan
konsekuensi terhadap aliran permukaan,
erosi dan pelestarian ‘embung’.
Vegetasi
berperanan
dalam
mengendalikan aliran permukaan dan erosi
(Tabel 2).
Dari Tabel 2, terlihat
masing-masing tumbuhan memiliki
karakteristik yang berbeda dalam
mengendalikan aliran permukaan; dan aliran
permukaan yang tinggi tidak selalu diikuti
oleh laju erosi yang tinggi pula.
Tabel 2. Prediksi aliran permukaan dan
erosi embung Oemasi-Kupang,
tahun 2005/2006(9)

prioritas jenis-jenis tumbuhan lokal baik
bernilai ekonomis maupun konservasi
lingkungan. Tumbuh-tumuhan lokal terbukti
telah mampu beradaptasi dengan
lingkungan lahan marginal dan iklim
setempat. Penanaman tumbuhan juga
harus kombinasi antara pohon-pohon,
tumbuhan semak, dan rumput-rumputan.
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Semak ’sufmuti’ (C. odorata) yang
tumbuh rapat dan pohon dadap (E.
orientalis) yang di bagian bawah ditumbuhi
semak dan rerumputan amat bagus
mengendalikan erosi. Bambu (B. Multiplex)
dan padang rumput (D. Caricosum) yang
terbakar setiap tahun berdampak pada laju
erosi yang tinggi. Pengolahan lahan untuk
budidaya jagung (Zea mays) juga
berdampak pada erosi yang tinggi.
Dampak erosi terhadap sedimentasi
dan kapasitas tampung ’embung’ (Gambar
1), terlihat kurva penurunan kapasitas
tampung maksimum ’embung’ Oemasi,
Kupang pada tahun 1992 (31.939 m3),
tahun 2000 (17.209 m3), dan tahun 2005
(14.455 m3). Penurunan tersebut dapat
dijelaskan (Tabel 3), selama kurun waktu
12 tahun (1992-2005) telah terjadi rata-rata
penurunan kapasitas tampung ’embung’
Oemasi antara 3,2 % dan 5,8 % per tahun.
Tabel 3. Penurunan daya tampung embung
Oemasi-Kupang, 1992-2005

Dari Tabel 3, terlihat penurunan rata-rata
antara tahun 2000-2005 lebih rendah
dibandingkan tahun 1992-2000. Beberapa
faktor yang mungkin berubah (bervariasi)
dan berpengaruh terhadap erosi ialah curah
hujan tahunan, penutupan vegetasi,
budidaya; sedangkan faktor lain tidak
berubah ialah panjang lereng, ketajaman
lereng dan fisik tanah.
a. Konservasi tanah
Konservasi tanah erat kaitannya dengan
konservasi tumbuhan. Diketahui ada tiga

metode konservasi tanah, yaitu secara
vegetatif, fisik dan kimiawi. Konservasi
vegetatif merupakan pilihan yang tepat
dilakukan, karena selain biayanya murah,
juga mudah dilakukan oleh petani.
Konservasi tanah secara kimiawi untuk
memperkokoh agregat tanah di daerah
tangkapan air ‘embung’, tampaknya
diperlukan biaya yang mahal.
Konservasi tanah secara fisik
mengunakan bedengan, tanggul-tanggul,
pematang dan sebagainya perlu
dipertimbangkan secara bijaksana sesuai
dengan kondisi tektur dan struktur tanah
setempat. Kondisi tanah liat bobonaro
memiliki agregat yang amat mudah hancur
pada musim hujan. Salah satu contoh
konservasi fisik yang cukup berhasil ialah
pemasangan batu pada lereng ‘embung’
Oemasi-Kupang.
Selain itu, pada beberapa lokasi daerah
tangkapan, batu-batu sebagai bahan
pembuatan tanggul mudah diperoleh. Hal
ini mungkin karena Pulau Timor menurut
sejarah pembentukan geologinya dikenal
sebagai pulau yang terangkat dari
permukaan laut.
Dari pengamatan penulis, ketika
dilakukan pembuatan guludan pematang
penahan erosi, petani membersihkan
rumput-rumput terlebih dahulu. Hal ini
dilakukan karena tanahnya amat keras dan
berbongkah pada musim kemarau.
Meskipun demikian, sifat tanah ini mudah
hancur pada musim hujan, sehingga
pematang amat mudah tererosi.
3.3. Ketersediaan dan konservasi air
a.

Ketersediaan dan pemanfaatan

Ketersediaan air di daerah tangkapan
dapat diketahui dari neraca air yang
menggambarkan input, output dan air yang
hilang melalui model dan simulasi dengan
parameter hujan, evapotranspirasi, infiltrasi
dan aliran permukaan. Indikasi defisit dan
surplus air sepanjang tahun, terlihat dari
grafik hubungan antara evapotranspirasi dan
peluang hujan. Pada kriteria peluang
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terlampaui 50%, nilai evapotranspirasi dan
½ evapotranspirasi lebih tinggi dari pada
nilai peluang hujan selama 9 bulan (MaretNovember), mengindikasikan terjadi defisit
air. Sebaliknya surplus air hanya
berlangsung sepanjang 3 bulan (Desember
hingga Maret).
Ketersediaan air ’embung’ dapat
diindikasikan oleh neraca air yang
menggambarkan input, output dan air yang
hilang melalui model dan simulasi dengan
parameter hujan, evaporasi, infiltrasi, air
yang dimanfaatkan dan air yang terbuang.
Dari neraca air (Gambar 2) dapat
ditunjukkan ’embung’ Oemasi berada pada
kondisi surplus air sepanjang bulan Februari
hingga Agustus. Sejak Agustus hingga
Januari, ‘embung’ mengalami penurunan
volume air cukup tajam. Kondisi ini
memberikan peringatan, perlu dilakukan
konservasi sumber daya air terutama pada
musim kemarau agar ketersediaan air dapat
digunakan hingga musim hujan tahun
berikutnya.
b. Konservasi sumberdaya air
Tujuan konservasi air ‘embung’ ialah
mempertahankan agar air yang tertampung
pada 3-4 bulan musim hujan dapat
digunakan sepanjang 8-9 musim kemarau.
Hal ini karena, air yang tertampung di dalam
‘embung’ sepenuhnya mengandalkan air
hujan dan aliran permukaan maka
konservasi sumberdaya air amat penting.
Konservasi flora dan tanah secara
langsung akan berpengaruh terhadap
konservasi sumberdaya air di daerah
tangkapan. Konservasi sumberdaya air di
daerah tangkapan akan tercapai apabila
kapasitas infiltrasi dan perkolasi lebih besar
dari kapasitas evapotranspirasi dan aliran
permukaan. Kondisi tersebut akan tercapai
apabila konservasi tumbuhan dilaksanakan
secara bijaksana.
Di wilayah Pulau Timor evapotranspirasi
amat tinggi sepanjang 8-9 bulan musim
kemarau. Kondisi evapotranspirasi akan
seimbang dengan infiltrasi, pada awal
musim hujan. Ketika tanah sudah jenuh air
202

dan hujan terus turun maka terjadilah aliran
permukaan.
Degradasi lahan daerah tangkapan air
Pulau Timor mengakibatkan laju aliran
permukaan yang tinggi; sebaliknya infiltrasi
dan perkolasi rendah. Kondisi ini
mengakibatkan suplesi air tanah rendah.
Upaya yang perlu dilakukan adalah
konservasi vegetatif dengan pemilihan jenis
tanaman yang tepat. Dari hasil penelitian
penulis di ‘embung’ Oemasi, Kupang dapat
ditunjukkan bahwa penghijaun dengan
monokultur pohon Gmelina arborea, terbukti
mengakibatkan laju erosi yang besar. Hal
ini karena kanopi dan bentuk daun Gmelina
yang relatif lebar berperan menaungi dan
menekan tumbuhan bawah. Terhambatnya
pertumbuhan
tumbuhan
bawah
mengakibatkan tanah gundul dan gembur
sehingga mudah erosi. K o n s e r v a s i
sumberdaya air embung dapat dilakukan
dengan cara meningkatkan efisiensi
pemanfaatan air pada budidaya pertanian.
Kegiatan tersebut telah diujicoba dengan
budidaya tanaman sayuran menggunakan
kantong polybag di Oemasi, Kupang(7).
Secara agronomis teknik budidaya tepat
guna ini dapat memberikan hasil yang
bagus, meskipun untuk keberlanjutan
kegiatan masih perlu terus dilakukan
pembinaan. Peningkatan efisiensi
pemanfaatan air dengan mengurangi
kebocoran air melalui perpipaan, kran-kran
dan bak-bak penampung juga perlu
dilakukan oleh masyarakat pemakai air
’embung’.
3.4 Konservasi embung Leosama-Belu
Konservasi ’embung’ Leosama-Belu
meliputi konservasi daerah tangkapan,
menduga laju pendangkalan embung,
menduga ketersediaan air,
dan
pemanfaatan air untuk minum ternak dan
budidaya sayuran. Pada survei tahun 2005,
diketahui ’embung’ Leosama-Belu
merupakan salah satu di antara ’embungembung’ di Belu yang dapat menampung
air sepanjang tahun. Sebagian ’embung-
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embung’ yang lain di wilayah tersebut tidak
dapat menampung air sepanjang tahun
karena perembesan dan kebocoran. Air
’embung’ hanya dimanfaatkan untuk minum
ternak yang langsung masuk ke dalam
’embung’. Kegiatan budidaya pertanian tidak
dapat dilakukan, karena jaringan perpipaan
rusak.
Daerah tangkapan air gersang, hampir
tidak ada tumbuhan kecuali tegakan pohon
kayu putih (Eucalyptus alba) yang tumbuh
di bagian puncak lereng. Pendangkalan
’embung’ diduga mencapai 0,6 m per tahun,
yakni ’embung’ yang dibangun pada tahun
1995 dengan kedalaman maksimum 8 m,
pada tahun 2005 hanya tinggal 2 m.
Kedalaman ’embung’ tersebut diduga hanya
mampu menampung 5.000 m3 air atau 15%
dari kapasitas tampung semula sebesar
30.000 m3 1).
Tindakan konservasi yang telah
dilakukan ialah
(1)
managemen
pemanfaatan air dengan cara mencegah
ternak masuk ke dalam ’embung’ dengan
cara membangun bak-bak minum ternak;
(2) pemanfaatan air untuk budidaya
tanaman sayuran; (3) pemanfaatan air
untuk penyemaian sejumlah 13.500 anakan
yang terdiri dari 10 jenis tanaman untuk
penghijauan daerah tangkapan seluas 7,5
ha; (4) pemagaran keliling daerah
tangkapan sepanjang 1.000 m untuk
mencegah ternak masuk dan mengganggu
tanaman penghijauan.
Dari 10 jenis tanaman yang dicoba
diketahui tanaman lokal (kusambi, nitas,
asam, kelor, johar, jarak pagar, mahoni)
terbukti lebih tahan kering dibandingkan
tanaman yang dikenal tumbuh cepat
(Gmelina
arborea
dan
Acacia
auriculiformis).
Pemagaran daerah tangkapan
merupakan kegiatan amat penting untuk
melindungi tanaman dari gangguan ternak
sapi. Hal ini terkait budaya masyarakat
dalam memelihara ternak dengan cara
dilepas di padang penggembalaan.
Pemagaran diperlukaan terutama saat
tanaman masih berusia muda (1-3 tahun).

Selain itu pemagaran memberikan manfaat
yang amat besar terhadap pertumbuhan
anakan ’kom’ (Z. Jujuba) dan ’gewang’
(Corypha gebanga). Tanpa pemagaran,
tumbuhan saat usia muda amat digemari
ternak sapi. Pemanfaatan air untuk budidaya
tanaman sayuran amat bergantung pada
ketersediaan air. Mengingat ketersediaan
air terbatas maka penggunaan air
diprioritaskan untuk minum ternak dan
penyemaian tanaman penghijauan.
4. KESIMPULAN
Untuk konservasi ekosistem ‘embungembung’ di Timor Barat, perlu dilakukan:
(1) Konservasi flora dengan cara
mengutamakan jenis-jenis tumbuhan lokal
baik yang berpotensi ekonomis maupun
koservasi lingkungan; (2) Konservasi tanah
dengan cara konservasi vegetatif yang
dikenal murah dan mudah dilakukan oleh
petani; dan (Konservasi sumberdaya air di
daerah tangkapan dengan cara kombinasi
konservasi tanah dan air; dan peningkatan
efisiensi pemanfaatan air dengan teknologi
budidaya tepat guna.
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Gambar 1. Daya tampung ’embung’ Oemasi, Kupang, tahun 1992, 2000 dan 2005.

Gambar 2. Hubungan antara kedalaman air dan volume ’embung’ Oemasi, Kup
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