
LAPORAN 

SURVEY LOKASI KBPM UNTRIB 2018 

DESA KAERA KECAMATAN PANTAR TIMUR 

A. PENGANTAR 

Kaera merupakan salah satu desa di kecamatan Pantar Timur yang terletak 

di puncak gunung Sul. Desa ini dapat dijangkau melalui beberapa jalur alternatif, 

baik dengan kendaraan bermotor  maupun berjalan kaki. Jika ingin menggunakan 

kendaraan bermotor, desa ini dapat dijangkau melalui jalur Kabir-Pandang Sul atau 

jalur Nule -Padangsul. Sedangkan jika ingin berjalan kaki, dapat melalui Bama atau 

Abangiwang.  

Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke desa ini juga bervariasi tergantung 

jalur yang dipilih. Jika memilih jalur Kabir dengan kendaraan bermotor, 

membutuhkan waktu kurang lebih satu setengan jam. Sedangkan memilih jalur Nule 

- Kaera membutuhkan waktu diatas dua jam untuk dapat sampai ke Padang Sul. 

Apabila pilihannya berjalan kaki, bagi pemula membutuhkan waktu kurang lebih 

empat jam dari Bama.  

Suhu di Kaera atau yang dikenal dengan Padang Sul cukup dingin dan selalu 

berawan di pagi dan sore hari. Menurut cerita masyarakat, awan juga sering 

menutupi wilayah desa pada siang hari pada bulan-bulan tertentu. Kami juga 

mendapatkan informasi dari pemerintah desa bahwa pada bulan juli hingga oktober   

nanti suhu di desa Kaera akan sangat dingin.   

Survey dilakukan pada hari kamis tanggal 14  dan jumad tanggal 15 Juni 

2018. Sejumlah pihak terkaittelah ditemui untuk mendapatkan informasi tentang 

desa Kaera. Informen utama adalah pemerintah desa dan pendeta Jemaat GMIT 

di Padang Sul. Kami juga menemui beberapa warga untuk memeprkaya informasi 

tentang desa Kaire yang akan digambarkan pada gambaran situasi desa berikut ini.  

  

B. GAMBARAN SITUASI DESA 

a. Kondisi sumber daya alam 

1. Sumber air 

Keterbatasan pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan salah satu 

masalah utama di desa Kaera. Pasokan sumber air diperoleh melalui dua 

sumber utama yakni embung-embung dan langsung ke mata air. Embung-

embung letaknya diperkirakan 100 (seratus) hingga 150 (seratus lima puluh) 

meter dari warga terjauh. Sedangkan untuk mengakses  sumber air di mata 

air, jarak tempuh diperkirakan antara 300 (tiga ratus) hingga 500 (lima 



ratus) meter.  Letak mata air lebih rendah dari pemukiman, sehingga untuk 

menjangkaunya harus melewati jalan menurun. Disamping dua sumber utama 

itu tersedia pula satu buah sumur darurat, tetapi jumlah warga yang 

engaksesnya terbatas.    

2. Transportasi 

Jalan desa Kaera dikelompokan dalam dua tipe yakni jalan utama yang 

menghubungkan desa Kaera dengan desa-desa lainnya, termasuk ke pusat 

kecamatan dan pelabuhan-pelabuhan penghubung lintas pulau, dan jalan 

lingkungan atau jalan yang menghubungkan pemukiman warga dalam desa.  

Ada dua jalur untuk jalan tipe pertama yakni rute Kabir - Kaera, dan rute 

Nule – Kaera. Kondisi jalan untuk kedua rute ini dalam keadaan darurat 

sehingga sulit dijangkau dengan semua tipe kendaraan. Untuk kendaraan 

roda empat hanya dapat dijangkau oleh kendaraan-kendaraan offroad, 

sedangkan untuk kendaraan roda dua lebih muda menggunakan tipe klasik 

yang menggunakan gigi.  yang hanya dapat dijangkau dengan kendaraan-

kendaraan yang menggunakan   

Kondisi jalan lingkungan umumnya lebih bagus dari jalan utama. Tipe jalan ini 

pada sejumlah titik sudah dilakukan rabat beton, dan pada beberapa titik 

lainnya sedang dalam pengerjaan. Jalan lingkungan umumnya rata kecuali 

pada beberapa titik yang miring. Sedangkan jalan utama melewati tanjakan 

dan turunan, baik melalui jalur kabir maupun Nule.   

Biaya yang harus dikeluarkan jika ingin menggunakan jasa truk atau pancer 

dari Kabir antara Rp 750.000 hingga Rp. 1.000.000 sekali jalan untuk 

borongan. Sedangkan ingin menggunakan jasa ojek kendaraan roda dua untuk 

satu kali perjalanan Rp. 100.000. Jika Panitia memutuskan desa ini sebagai 

salah satu desa sasaran KBPM 2018, peserta disarankan melalui jalur kabir.  

3. Sumber penghidupan 

Sumber penghidupan utama masyarakat adalah hasil pertanian lahan kering 

untuk tanaman palawija dan dan juga hasil penjualan kemiri, cengkeh, dan 

jeruk. Hasil palawija dan umbi-umbian umumnya hanya digunakan untuk 

konsumsi keluarga. Kalaupun ada yang menjualnya ke pasar, itu hanya 

dilakukan pada kondisi tersulit ketika membutuhkan uang secara mendadak. 

Untuk kebutuhan uang, masyarakat mengandalkan hasil penjulan kemiri, 

cengkeh, sirih, pinang, dan umbi-umbian. Kemiri merupakan penopang utama 

keuangan keluarga, utamanya  untuk biaya pendidikan anak.   

 

 

 



4. Ketersediaan listrik  

Desa ini belum dijangkau aliran listrik dari PLN. Kebutuhan penerangan 

dimalam hari umumnya menggunakan aliaran listrik hasil swadaya masyarakat 

desa.  

b. Potensi sumber daya sosial budaya 

1. Pendidikan  

Sarana pendidikan yang tersedia di desa Kaera terdiri atas tiga Sekolah 

Dasar dan satu sekolah lanjutan tingkat pertama. Kondisi fisik sekolah 

layak dengan jumlah guru yang cukup. Untuk jenjang sekolah lanjutan 

atas/SMA, masyarakat memilih ke Kabir, Tamalabang, dan Kalabahi 

sebagai tempat studi.    

Tingkat pendidikan Masyarakat umumnya tamat SMP dan SD. 

Kecenderungan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

SMA, apa lagi Perguruan Tinggi masih terbatas.   

2. Kondisi kesehatan 

Fasilitas kesehatan yang tersedia di desa adalah PUSTU dan Polindes. 

Menurut wawancara dengan kepala desa, dalam beberapa tahun terakhir 

ini, pustu dan polindes tidak perna ditempati oleh tenaga kesehatan. 

Tenaga kesehatan biasanya akan berkunjung pada waktu-waktu tertentu, 

yang tidak pasti. Warga yang membutuhkan pengobatan ketika tidak ada 

tenaga medis, biasanya memilih ke kabir, Tamalabang, atau Bakalang 

untuk berobat. Masyarakat juga menggunakan ramuan tradisional untuk 

penyakit tertentu.  

Ketersediaan MCK juga masih terbatas, baik umum maupun mck pribadi 

di rumah-rumah warga, Kalau ada umumya masih darurat. Masyarakat 

juga masih memilih hutan sebagai tempat pembuangan kotoran.   

3. Sosial budaya 

Relasi sosial masyarakat desa kaire sangat kental dengan rasa 

persaudaraan yang tinggi. Seluruh masyarakat desa masih memiliki 

hubungan darah, satu suku dan satu bahasa, dan kultur yang sama. 

Persoalan-persoalan hukum dan sosial yang terjadi dimasyarakat 

umumnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan.  

Masalah sosial yang paling menonjol di desa Kaera adalah perkawinan luar 

nikah dan kawin dibawah umur.Kondisi fisik anak cenderung menjadi 

ukuran sebuah perkawinan. Dari hasil wawancara dengan sejumlah tokoh, 

intervensi orang tua dan keluarga untuk mengawinkan anak juga cukup 

berpengaruh terhadap perkawinan dini. Dampak ikutannya adalah 

maraknya berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga.      



4. Kemitraan 

Pada saat melakukan survey, kami juga mencoba menidentifikasi 

kemungkinan kerja sama dengan gereja sebagai mitra dalam KBPM. 

Jemaat di desa Kaera terbagi dalam dua jemaat, yang mana satu jemaat 

berada dalam wilayah Kaera secara keseluruhan, sedangkan jemaat 

lainnya berada di Lekom. 

Hubungan antara pemerintah desa dengan pihak gereja juga cukup baik. 

Hal ini diperkuat dengan keterlibatan aparatur desa sebagai pelaku 

pelayanan di gereja (sebagai penatua dll). Sehingga semakin memudahkan 

jika dikomunikasihkan untuk menjadikan gereja sebagai sasaran KBPM.   

5. Kesiapan  

Pemerintah desa dan gereja menyatakan sikap menerima dengan suka 

cita jika UNTRIB untuk pertama kalinya mengirimkan mahasiswa untuk 

belajar bersama masyarakat desa Kaera.  

 

C. PENUTUP 

Dalam laporan ini tidak lengkap menyajikan seluruh informasi yang dibutuhkan. 

Sebagai yang bertanggung jawab atas informasi ini, berharap kiranya dapat 

memberikan gambaran bagi panitia untuk penentuan desa sasaran dan bagi calon 

dosen pendamping lapangan.  

 

Kalabahi 19 Juni 2018 
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