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1. Pendahuluan

Kegiatan Belajar dan Pendampingan Masyarakat IKBPM) 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 elok merupakan salah satu dari sepuluh desa di kecamatan Alor

Timur, yang terletak di pesisir pantai selatan bagian timur pulau alor,

berbatasan barat dengan Desa Purnama Kecamatan Pureman. Desa Elok juga

merupakan salah satu desa tersulit di kabupaten alor karena terbagi dalam

tiga kampung yaitu karangle, sawarana dan erana, yang rata-rata jarak tempuh

dari satu kampung ke kampung lain harus menggunakan kenderaan laut

(ketinting), dengan jarak tempuh antara kampung t 1. jam. EIok juga terbagai

dalam dua dusun, 4 RW dan I RT, dengan jumlah KK L79, dan 815 jiwa.

Tofografi desa ini membuat desa ini jauh dari akses transportasi dan informasi

karena hanya ada jaringan indosat itupun baru dalam satu tahun terakhir.

Ketersediaan data yang akurat tentang potensi dan permasalahan desa ini juga

belum tersedia. Kondisi ini mebuat survey desa KBPM untrib tahun 2018 di

Kecamatan alor timur memberi rekomendasi kepada Desa Elok sebagai

prioritas.

2. Metode Survey

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

wawancara dengan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh pemuda; Manase

Modena, tokoh masyarakat; Pau Semo, Tokoh Agama Bpk Melkianus Malaikari,

Tokoh pemerintah Bpk. Niko Mokola dan Kepala Desa Petrus Mokola (no Hp:

08?237941677)

3. Deskripsi Potensi Desa

a) Sumber Daya Alam (SDA)

Potensi SDA terbagi menjadi dua, yaitu'



L. Potensi perikanan dan kelautan yaitu rumput laut fsudah mulai
dibudidayakan), ikan dengan metode penangkapan puka! mancing dan

selam.

2. Potensi darat adalah peternakan fayam, kambing dan babiJ, dan mente
yang belum dikembangkan.

3. Di kampung Erana, Tersedia satu mata air dengan jarak t 2-3 Km

namun belum tersedia sistem perpipaan.

4. Di kampung sawarana, Tersedia satu mata air dengan jarak t 4-5 Km

namun belum tersedia sistem perpipaan.

5. Di kampung Karangle, Tersedia satu mata air namun jaraknya t 10 - 15

Km dan belum tersedia sistem perpipaan.

6. Profil Desa ini sepertinya berum diketahui seluruh masyarakatnya

termasuk aparat Desanya. Karena ditanya soal profil Desa Kepala desa

menjawabnya nanti ke kalabahi baru ambil. Hal ini dibenarkan salah

satu tokoh pemuda desa.

7. Potensi pariwisata desa cukup tersedia, seperti batu perahu, batu
lobang pasir putih pantai peigewa dll.

b) SosialBudaya

Tofografinya yang sulit membuat masyarakatnya masih menjunjung nilai2
budaya gotongroyong dan mempercayai penyeresaian persoalan dengan
pendekatan adatiah.

c) Pendidikan

Rata-rata penduduk sarjana adalah guru atau petugas dinas lainnya yang
bertugas di sana. fumlah sekolah dasar (sD) ada 3 di tipa kampung, satu
SMP di Kampung Karangle.

d) Kesehatan

Hanya ada satu pustu fdi karangle), itupun belum ditempati. Kesadaran

mengenai pola hidup sehat belum begitu baik

e) Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat masih iauh dari sejahtera. Karean
banyak potensi masih belum dikelola.



4.

0 Hukum

Kesadaran hukum adat bagus, namun masih awam hukum pemerintah

g) Agama

Seluruh masyarakat beragam kristen protestan (GMIT dan GBI)

Penutup

Demikian laporan singkat hasil survey desa KBPM Untrib tahun 2018 di

Desa Elok- Kecamatan AlorTimur. Kiranya meniadi acuan bagi panitia dan DPL

serta mahasiswa KBPM dalam melaksanakan tugas.

Disarankan agar seluruh mahasiswa yang ditugaskan di Desa ini semuanya

waiib bisa berenang karena hanya ada satu transpoftasi antar kampung yaitu

kenderaan laut fketintngJ.
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5. tampiran

a. Foto - Foto

Gambar 1. Bersama Kepala Desa Elok dan Tokoh
Kantor Desa kampung Sawarana
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Masyarakat di

Gambar 2. Kampung Erana flokasi potensi budidaya rumput laut)

Gambar 3. Kampung Karangle (lokasi potensi budidaya rumput laut
dan pukat serta selam ikan)


