
TAPORAN HASIT SURVEY DESA KBPM

UNIVERSITAS TRIBUANA KATABAHI TAHUN 2018

DESA BELEMANA-KECAMATAN ALOR TIMUR

KAB. ALOR.NTT

Oleh

ZakariaS A. Mautuka. ST.. M. Si
NIDN :0827O18401

LEMBAGA PENETITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

(rPPM) UNTVERSTTAS TRTBUANA KATABAHT

IUNI 2018



/

1. Pendahuluan

Kegiatan Belajar dan Pendampingan Masyarakat (KBPM) Universitas

Tribuana Kalabahi merupakan salah satu program dharma pengabdian

masyarakat di Untrib yang wajib dilaksanakan tiap tahun, dengan tujuan agar

mahasiswa dapat belajar untuk mematangkan sikap, mental, pengetahuan dan

meningkatkan jiwa sosial dan spritual, serta peka dan tanggap terhadap

berbagai fenomena alam dan sosial yang terjadi di lokasi KBPM. Selain itu,

melalui KBPM mahasiwa untrib ke depannya dapat menjadi alumni yang

mampu menjadi agen perubahan.

Desa Belemana merupakan salah satu dari sepuluh desa di kecamatan Alor

Timur, yang terletak di puncak atau ketinggian pulau alor, tepanya berdekatan

dengan gunung tertinggi di Kab. Alor yaitu Gunung Koya-koya yang terletak di

wilayah Desa Tanglapui fiantoka). Desa ini berbatasan barat dengan Desa

Kailesa Kec. Pureman. Desa Belemana juga merupakan salah satu desa terkecil

karena hanya memiliki 450 jiwa dalam 1"03 KK. Desa ini terbagi menjadi 2

dusun, 4 RW dan I RT, dan luas wilayahnya 8.700 Ha. penataan posisi

penduduk yang hanya terkonsentrasi di satu area dataran, membuat desa ini
kecil dari jumlah penduduk, namun terlihat ramai karena rumah-rumah

penduduk berdekatan satu dengan lainnya. Kondisi ini berbeda dengan pada

umunya desa-desa di kab. Alor yg memiliki banyak kampung-kampung kecil.

Tofografi desa seperti ini, membuat Desa belemana berpotensi untuk ditata

lebih baik dengan memenuhi unsur-unsur keindahan desa. Kurangnya

Ketersediaan data yang akurat tentang potensi dan permasalahan desa ini
sehingga mebuat survey desa KBPM untrib tahun 2018 di Kecamatan alor
timur memberi rekomendasi kepada Desa Belemana sebagai prioritas kedua.

2. Metode Survey

Survey dilakukan dengan cara observasi, dibantu peralatan yaitu kamera, dan

wawancara dengan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh masyarakaq lbu.

Maria Malebo, dan sarah Mobo, serta Tokoh pemerintah; Kepala Desa, Bpk
Metusail Lambuk (no Hp: ...............,..........)

3. Deskripsi Potensi Desa

a) Sumber Daya AJam (SDA)
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b)

c)

Potensi SDA terbagi menjadi dua, yaitu

L. Potensi pertanian khususnya lahan kering dengan konsep irigasi tetes

sangat dibutuhkan. Suhu udara yang cukup lembab, membuat desa ini

cocok mengembangkan sayur-sayuran, khusnya sayur paku dan ubi

ungu yang terabaikan selama ini sebagai pangan lokal brnilai gizi untuk

menopang pariwisata di alor.

2. Potensi air ada tiga titik sumber dengan jarak masing-masing ada yang

hanya 500 m, dan dua lainnya berjarak 5 Km. Selama ini masyarakat

telah memanfaatkan mata air terdekat untuk kebutuhan sehari-hari,

namun untuk pengembangan pertanian dan peternakan, perlu

ditingkatkan sistem distribusi air bersih.

3. Potensi peternakan berupa sapi, kambing, dan ayam belum maksimal.

4. Proffl Desa ini sepertinya belum lengkap, atau terupadate. Karena

ditanya soal profil Desa Kepala desa menjawabnya masih belum

menguasai, apalagi masyrakatanya.

5. Hasil bumi yang menopang masyarakat desa selama ini adalah kemiri,

kunyrt dan ubi gatal.

6. Potensi pariwisata desa cukup tersedia, seperti pemandangan gunung

dan lembah.

7. Tofografinya yang mudah dijangkau karena jalur menuju desa ini telah

diaspal dengan baik, Jalan-jalan desa menuju perkebuanan mulai dibuka

dengan pembaiayaan dana desa. Listrik masih dalam proses

pembanunan jaringan namun selama ini menggunakan pLTS tersebar.

Sosial Budaya

Desanya yang kecil dan rata-rata masyarakat satu keluarga atau suku,

membuat masyarakatnya masih menjunjung nilai2 budaya kekeluargaan

dan gotongroyong serta mempercayai penyelesaian persoalan dengan

pendekatan adatiah.

Pendidikan

Ada satu sekolah dasar (SD), PAUD , sedangkan untuk SMp, anak-anak

masih bersekolah di SMPN Lantoka di desa Tanglapui. Ada 12 orang

sarjana,35 SMA, dan sisanya SD dan SMP.



Kesehatan

Hanya ada satu pustu, satu posyandu. Kesadaran mengenai pola hidup

sehat belum begitu baik.

Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat masih kurang sejahtera. Karena banyak

potensi masih belum dikelola secara baik

fl Hukum

Kesadaran hukum adat bagus, namun masih awam hukum pemerintah

g) Agama

Seluruh masyarakat beragam kristen protestan IGMIT dan GBI)

4. Penutup

Demikian laporan singkat hasil survey desa KBPM Untrib tahun 2018 di

Desa Belemana - Kecamatan Alor Timur. Kiranya menjadi acuan bagi panitia

dan DPL serta mahasiswa KBPM dalam melaksanakan tugas.

Disarankan agar seluruh mahasiswa yang ditugaskan di Desa ini semuanya

wajib bisa bertani dengan baik.

d)

e)



Lampiran

a. Foto - Foto
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Gambar l-. Bersama Kepala Desa Belemana
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Gambar 2. Potensi Lahan Kering

Gambar 3. Gotongroyong Masyarakat mengerjakan
Bak PenampungAir


