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I. PENDAHULUAN 

Kegiatan Belajar dan Pengabdian Masyarakat (KBPM) yang dilaksanakan Universitas 

Tribuana Kalabahi merupakan suatu kegiatan kurikulum rutin yang dilaksanakan dengan 

tujuan melatih para mahasiswa untuk belajar dan hidup bersama masyarakat agar mampu 

mengenal berbagai persoalan realitas kehidupan di masyarakat, dan selanjutnya mampu 

mengatasi persoalan-persoalan tersebut berbekal ilmu pengetahuan yang telah diperoleh 

di kampus. Dalam pelaksanaannya, para mahasiswa akan ditempatkan di lokasi-lokasi 

atau desa tertentu dalam kurun waktu beberapa bulan guna bersosialisai dan berinteraksi 

dengan kehidupan masyarakat desa secara langsung. 

Dalam rangka menunjang kegiatan tersebut, sesuai dengan mekanisme yang telah di atur, 

maka dilakukan suatu kegiatan survei calon lokasi penempatan mahasiswa KBPM, 

dalam rangka mengumpulkan berbagai informasi berkaitan dengan potensi-potensi 

sumber daya alam serta kondisi sosial budaya dan ekonomi desa-desa yang akan menjadi 

target kegiatan KBPM. 

Kegiatan survei lokasi ini penting dalam rangka membekali para mahasiswa dan dosen 

pembimbing lapangan dengan informasi-informasi awal terkait tempat atau desa dimana 

mereka akan ditempatkan. Dengan informasi-informasi tersebut, para mahasiswa dan 

dosen pembimbing lapangan diharapkan memiliki data-data awal yang signifikan 

sehingga dapat menyusun program kerja KBPM mereka yang tepat sasaran, sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan desa atau masyarakat di mana mereka ditempatkan. 

Dengan demikian peran mahasiswa sebagai insan akademik, dalam hal ini sebagai agen 

perubahan sosial dapat dijalankan secara baik. 

Adapun yang menjadi target lokasi KBPM dalam laporan ini adalah desa Wonreli yang 

berada di Pulau Kisar, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat 

Daya (MBD), propinsi Maluku. 

 

II. METODE 

Metode yang digunakan dalam kegiatan survei ini adalah studi dokumen, observasi dan 

wawancara. Ketiga metode ini digunakan dalam rangka mengumpulkan informasi 

tentang berbagai potensi desa, baik sumber daya alam (SDA) maupun keadaan sosial 

budaya masyarakat desa, sekaligus mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di 

desa. 
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III. DESKRIPSI DESA WONRELI 

Desa Wonreli merupakan salah satu dari 9 desa  di kecamatan Pulau-Pulau Terselatan 

yang berada di pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Berdasarkan luas wilayah 

dan jumlah penduduk, desa Wonreli merupakan desa terbesar di kecamatan Pualu-pulau 

terselatan dengan luas 29,79 km2, dan terdiri atas 7 dusun. Jumlah penduduk desa 

Wonreli menurut sensus penduduk tahun 2016 sebanyak 6.835 jiwa. 

Secara administratif, batas-batas desa-desa di kecamatan Pulau-pulau Terselatan, Pulau 

Kisar, sangat unik atau tidak seperti pembatasan wilayah desa-desa di wilayah Indonesia 

pada umumnya. Batas-batas wilayah desa di kecamatan Pulau-pulau Terselatan, Pulau 

Kisar, ditentukan berdasarkan berdasarkan kepemilikan tanah marga atau keluarga. Hal 

ini kemudian memunculkan fenomena unik, yaitu adanya wilayah sebuah desa di area 

desa lain, sebagaimana terlihat dalam peta desa-desa di wilayah kecamatan Pulau-pulau 

Terselatan. 

 

 

  

Dari peta di atas, terlihat bahwa wilayah desa Wonreli tersebar pada tiga lokasi yang 

berbeda. Secara garis besar, kondisi topografi desa Wonreli sebagaimana desa-desa 

lainnya di kecamatan Pulau-pulau Terselatan adalah hamparana dataran landai yang 

didominasi oleh padang savana. Kondisi ini juga menyebabkan terbatasnya sumber mata 

air di wilayah desa wonreli.  

 

3.1. SUMBER DAYA ALAM 

1. PERTANIAN 

Potensi pertanian desa Wonreli berupa tanaman-tanaman musiman, yang 

terutama adalah jagung. Selain jagung, masyarakat desa Wonreli juga menanam 
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ubi kayu (singkong) dan berbagai kacang-kacangan. Musim hujan yang 

berlangsung cukup lama (8 bulanan) memberi peluang bagi masyarakat pulau 

Kisar, termasuk penduduk desa Wonreli melakukan kegiatan penanaman, 

terutama jagung, hingga tiga kali dalam setahun. Hal ini tentu saja merupakan 

keuntungan alam yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh penduduk desa 

Wonreli. Selain itu, potensi kacang-kacangan desa Wonreli juga terbilang kaya. 

Desa ini memiliki banyak varian berbagai jenis kacang, misalnya kacang hijau 

yang memiliki beberapa varian berdasarkan warna yaitu hijau, merah, ungu, 

hitam, dll.  

Sejauh ini, orientasi usaha-usaha pertanian penduduk desa Wonreli hanya terbatas 

pada konsumsi rumah tangga dan belum mengarah pada keperluan industri atau 

perdagangan. 

 

2. PERKEBUNAN/ TANAMAN INDUSTRI 

Potensi tanaman perkebunan dan industri yang ditemui di desa Wonreli adalah 

kelapa, jambu mete dan jeruk Kisar (lemon kisar). Jeruk Kisar memang selama 

ini telah menjadi ikon pulau Kisar termasuk desa Wonreli. Akan tetapi dalam 

kurun waktu 3 tahun belakangan ini, populasi jeruk Kisar menurun secara drastis, 

dikarenakan serangan hama pada batang pohon yang menyebabkan jeruk menjadi 

kering dan mati. Bahkan dalam pengamatan penulis dan keterangan penduduk, 

populasi tanaman jeruk kisar di wilayah desa Wonreli saat ini ± tinggal 5 %. 

Dengan kata lain, populasi jeruk Kisar di wilayah desa Wonreli hampir punah. 

Hal ini tentu sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat mengingat 

jeruk kisar merupakan salah satu sumber pendapatan ekonomi masyarakat desa 

Wonreli dan pulau Kisar pada umumnya. Sementara itu, tanaman jambu mete dan 

kelapa juga belum diusahakan secara maksimal. Dari hasil pengamatan, terlihat 

bahwa tidak banyak masyarakat desa Wonreli yang menanam jambu mete ataupu 

kelapa.   

 

3. PETERNAKAN 

Potensi peternakan desa Wonreli yang cukup menjanjikan adalah ternak babi, 

ayam kampung, domba, kambing dan sapi. Babi dan domba merupakan ternak 

yang utama dan paling banyak ditemui dalam masyarakat desa Wonreli. Namun 

sejauh ini usaha-usaha peternakan tersebut masih berorientasi pada kegiatan-
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kegiatan adat dan budaya (konsumsi daging) dan belum dikembangkan ke arah 

usaha-usaha olahan industri ataupun perdagangan. Berbeda dengan babi, kambing 

dan sapi merupakan usaha ternak yang memang ditujukan untuk usaha jual beli 

atau perdagangan.  

Sistem atau cara beternak masyarakat desa Wonreli masih tergolong tradisional 

atau konvensional. Hamparan padang savana yang luas memberi ruang bagi 

masyarakat desa Wonreli untuk menjadikannya sebagai ‘kandang alam’ bagi 

ternak-ternak mereka, terutama ternak domba, kambing dan sapi. 

 

3.2. SOSIAL BUDAYA 

1. PENDIDIKAN DAN AGAMA 

Masyarat desa Wonreli pada umumnya memiliki tingkat pendidikan SMA. 

Namun demikian , terdapat juga sejumlah masyarakat dengan tingkat pendidikan 

S1, yang pada umumnya adalah Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, saat ini juga 

terdapat sejumlah anak-anak dari desa ini yang sedang menempuh jenjang 

pendidikan S1 di sejumlah universitas di beberapa wilayah Indonesia, dimana 

yang terbanyak berada di wilayah Ambon, Maluku dan Kupang, NTT.  

Desa Wonreli sendiri memiliki fasilitas pendidikan yang terbilang cukup baik. Di 

desa ini terapat 1 buah Sekolah Menegah Atas (SMA), 1 buah Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), 1 buah SMP, 1 Sekolah Dasar, dan 1 Taman Kanak-kanak. 

Selain itu, terdapat juga 1 buah SMA dan SMK serta 1 buah SMP dan beberapa 

SD yang tersebar di sekitar beberapa desa tetangga. Secara umum jarak tempuh 

serta kondisi jalan menuju sekolah-sekolah baik yang berada di desa Wonreli 

maupun desa-desa tetangga relatif terjangkau dan mudah. 

Sementara itu, berdasarkan agama, mayoritas penduduk desa Wonreli beragama 

kristen protestan (98,02 %). Sisanya adalah katholik dan Islam (1,21 % ). Di desa 

ini terdapat 15 buah gereja dan 1 buah masjid. Gereja-gereja di desa ini pada 

umumnya termasuk ke dalam sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) yang 

berpusat di kota Ambon, Maluku.  

2. KESEHATAN 

Fasilitas kesehatan yang terdapat di area desa Wonreli adalah sebuah puskesmas, 

dibantu dengan sebuah Pustu. Tenaga kesehatan yang tersebar di desa ini terdiri 

dari 1 orang tenaga medis, 25 orang tenaga keperawatan dan 6 orang tenaga 

bidan. 
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Kondisi kesehatan masyarakat desa Wonreli sendiri juga terbilang baik. jenis-

jenis penyakit yang biasa terjadi di desa ini adalah ISPA dan malaria. Namun 

demikian, dari hasil wawancara, didapati bahwa masalah kematian ibu dan bayi 

saat melahirkan di desa ini juga cukup serius. Keterlambatan penanganan dan 

kurangnya fasilitas puskesmas menjadi faktor yang cukup berkontribusi terhadap 

tingginya angka kematian ibu dan bayi ini. 

 

3. EKONOMI 

Masyarakat desa Wonreli memperoleh pendapatan ekonomi mereka dari berbagai 

kegiatan ekonomi. Salah satu yang utama adalah dengan menjual minuman 

beralkohol hasil penyulingan cairan buah nira yang disebut sopi kisar. Hal ini 

ditandai dengan didapatinya kegiatan memasak sopi pada sebagian besar rumah-

rumah penduduk desa Wonreli. Selain itu, penjualan jeruk kisar hingga keluar 

pulau juga masih menjadi salah satu kegiatan ekonomi masyarakat desa Wonreli 

yang cukup dominan. 

Kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya sebagai sumber pendapatan masyarakat desa 

adalah menjual hasil-hasil pertanian ke pasar misalnya jagung muda, kacang-

kacangan dan ubi kayu atau ketelah pohon. Tidak hanya itu, sebagaian kecil 

masyarakat desa Wonreli juga melakukan wiraswasta melalui usaha-usaha kios 

yang menjual berbagai kebutuhan pokok atau sembako. 

Kegiatan-kegiatan ekonomi ini ditunjang dengan prasarana yaitu adanya sebuah 

pasar kecamatan yang selain menjalankan aktifitas ekonomi scara tetap, juga 

memiliki hari-hari pasar tradisional yaitu tiga kali dalam seminggu. Biasanya 

masyarakat desa Wondreli memanfaatkan hari-hari pasar tersebut untuk 

keperluan-keperluan ekonominya. 

 

4. HUKUM DAN ADAT ISTIADAT 

Hampir semua desa di kecamatan Pulau-pulau terselatan, termasuk desa Wonreli 

merupakan desa adat. Hal ini ditandai dengan masih kentalnya nilai-nilai adat 

istiadat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa Wonreli. Salah satunya 

adalah berkaitan dengan penentuan pemimpin (kepala desa) yang tidak melalui 

pemilihan atau pemungutan suara, tetapi melalui penunjukan langsung oleh kaum 

bangsawan di kalangan turunan raja. Selain itu, berbagai proses penyelesaian 
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masalah baik masalah-masalah hukum maupun sosial di desa ini biasanya 

dilangsungkan lewat jalur adat.  

Sistem hukum kepemilikan tanah di desa Wonreli juga terbilang unik. Di desa ini, 

juga di hampir semua desa di pulau Kisar, tanah dimiliki berdasarkan marga 

bukan pribadi. Dalam hal ini, ada sejumlah marga-marga tertentu, biasanya dari 

kalangan bangsawan, yang secara adat memiliki kuasa atas sejumlah besar area 

tanah. Dengan demikian sebagian besar masyarakat desa Wonreli yang bukan 

berasal dari bangsawan hanya memiliki hak pakai atas tanah-tanah yang 

dihuninya.  

Hal lain yang menarik berkaitan dengan adat adalah sistem perkawinan 

masyarakat pulau Kisar yang mengenal mas kawin atau belis. Meskipun 

demikian, proses-proses adat menuju perkawinan cukup memakan waktu dan 

biaya karena meliputi tahap-tahapan yang cukup banyak. Tindakan-tindakan 

seperti menghamili anak gadis orang dan kawin lari merupakan hal yang sangat 

tabu di kalangan masyarakat pulau Kisar. Konsekuensi hukum adat bagi 

pelanggaran aturan ini sangat berat. Selain hukuman denda yang berat, proses 

adatiahnya juga berlangsung lama dan bertahap sehingga menghabiskan tenaga 

dan anggaran yang sangat banyak.  

Berkaitan dengan tata krama masyarakat di desa Wonreli khususnya dusun 

Romleher Selatan yang akan menjadi tempat berdiam mahasiswa ketika 

melangsungkan kegiatan KBPM, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan 

yaitu, diharapkan bertegur sapa terhadap setiap orang yang dijumpai ketika 

berada di jalan meski tidak dikenali. Apabila sementara menggunakan topi, maka 

sebaiknya dilepaskan ketika hendak menyapa, bertamu dan juga sementara 

makan. Selain itu, ketika bertamu dan disajikan minum atau cemilan oleh tuan 

rumah, sebaiknya dihabiskan dan tidak boleh meninggalkan tempat sebelum 

piring atau gelas yang sudah kosong diambil dari atas meja. 

 

IV. INFORMASI TAMBAHAN 

Perjalanan untuk sampai ke pulau kisar dapat ditempuh menggunakan transportasi laut 

dan udara. Transportasi laut yang dapat digunakan adalah kapal ferry dan kapal perintis. 

Jadwal kapal perintis tidak menentu. Kapal ferry ke pulau kisar adalah KMP. Pulau Sabu 

yang berangkat dua kali dalam seminggu namun tidak memiliki informasi hari yang 

pasti. Perjalanan laut dari kalabahi ke pulau kisar ditempu selama 2 malam 2 hari. Jalur 



 
 

7 
 

pergi yaitu kalabahi-tanjung gurita-wetar-kisar dan jalur kembali yaitu kisar-wetar-

tanjung gurita-kalabahi. Oleh karena itu perjalanan pulang-pergi adalah selama 4 hari 

sehingga kapal selalu tiba kembali di pelabuhan kalabahi atau kisar dalam selang waktu 

4 hari kemudian. Tarif sekali perjalanan kalabahi kisar yaitu Rp.121.000,- per orang. 

Apabila membawa sepeda motor, maka tarif untuk manusia dan kendaraan adalah 

Rp.314.500,-. Tarif ojek dari pelabuhan Ferry ke Desa Wonreli seharga Rp.30.000,- per 

orang. 

Harga sembako di pulau kisar tidak berbeda jauh dengan di kalabahi. Selisihnya sekitar 

seribu atau dua ribu rupiah. Beras yang dijual di pasar tidak dalam takaran kilogram (kg) 

melainkan menggunakan takaran kaleng susu (1 cupa) dengan 3 cupa seharga 

Rp.10.000,-.  

Jaringan telepon adalah Telkomsel. Jaringan lebih lancar di sekitaran pusat kota 

kecamatan dan sedikit berkurang ketika berada di dusun tujuan KBPM. 

Kondisi MCK di desa Wonreli sebagian besar dapat dinilai cukup baik. Sumber air yang 

digunakan adalah sumur umum dan air hujan. Hampir di setiap rumah memiliki bak-bak 

penampung air hujan untuk mandi dan cuci. Sebagian besar masyarakat menggunakan air 

sumur untuk keperluan dapur. Selain itu, terdapat beberapa rumah yang membeli air dari 

PAM yang kemudian di isi ke dalam bak penampungan. 

 

V. PENUTUP 

Hasil survei tentang berbagai potensi dan permasalahan yang terdapat di desa Wonreli 

menggambarkan bahwa desa ini memiliki potensi-potensi SDA yang cukup baik untuk 

dijadikan bahan kajian dan pengembangan dengan sentuhan IPTEK. Selain itu, ciri khas 

sebagai desa Adat dengan berbagai persoalan di dalamnya juga dapat dijadikan objek 

kajian sosial hukum yang menarik di masa sekarang ini. Dengan demikian diharapkan 

mahasiswa dan dosen pendamping yang akan ditempatkan di desa ini dapat melakukan 

sesuatu yang berguna, tidak saja dalam rangka pengabdian masyarakat tetapi juga 

penelitian dan pengembangan disiplin ilmu mereka. 


