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PENDAHULUAN 

   Kegiatan belajar dan Pengapdian masyarakat (KBPM) merupakan salah satu 

perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Pengabdian 

merupakan suatu wujud kristalisasi dan integralisasi dari ilmu yang tertuang secara teoritis di 

bangku kuliah untuk diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, 

sehingga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dan dikembangkan dalam kehidupan 

masyarakat luas. 

Tujuan utama dari KBPM adalah memacu pembangunan masyarakat dengan 

menumbuhkan motivasi kekuatan sendiri, mempersiapkan kader-kader pembangunan (stock 

holder) serta sebagai agen perubah (agen of change). Tujuan utama lainnya adalah agar 

mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga melalui keterlibatannya dalam 

masyarakat, dan secara langsung dapat menemukan, mengidentifikasi, merumuskan, serta 

memecahkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat secara interdisipliner, 

komphrehensif, dan lintas sektoral.   

KBPM mempunyai empat kelompok sasaran, yaitu mahasiswa, masyarakat, 

pemerintah daerah, dan  perguruan tinggi. Bagi mahasiswa KBPM mempunyai sasaran untuk 

membina mahasiswa agar menjadi motivator dan inovator. Sasaran bagi masyarakat dan Pemda 

adalah untuk memperoleh bantuan pemikiran, tenaga, serta IPTEK dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembangunan. Sasaran bagi perguruan tinggi adalah untuk memperoleh umpan 

balik sebagai hasil pengintegrasian mahasiswa dalam masyarakat, sehingga kurikulum 

perguruan tinggi dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang diwakili oleh. 

Lokasi KBPM yang menjadi sasaran ialah Desa Lakatuli, Desa Mataru Barat, Desa 

Wakapsir timur. Hal yang yang perlu diperoleh dalam melaksanakan kegiatan survey ini 

imeliputi informasi sumber daya alam dan sosial budaya.  

 

METODE PENGUMPULAN INFORMASI, WAKTU DAN TEMPAT 

Metode Pengumpulan Informasi 

 Informasi dari desa yang akan menjadi tujuan KBPM UNTRIB dilakukan dengan metode 

observasi melalui dua tahapan yaitu (1) terjun langsung ke lokasi dan melakukan tanya jawab 

dengan aparat desa dan beberapa masyarakat setempat mengenai potensi yang ada di desa 

tersebut dan permasalahannya dari berbagai aspek (2) dokumentasi lokasi desa yang akan 

menjadi tujuan KBPM.  

Waktu 

Survey lokasi desa tujuan KBPM dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 13-15 Juni 2018 



Tempat  

Terdapat 3 desa yang menjadi tujuan survey untuk lokasi KBPM yaitu Desa Lakatuli, Desa 

Mataru Barat dan Desa Wakapsir Timur 

DESKRIPSI POTENSI DESA 

1. DESA Lakatuli 

a. Sumber Daya Alam (SDA) 

desa lakatuli memiliki sumber daya alam yang cukup menopang pendapatan desa. Potensi 

sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan antara lain: kemiri, jambu mete, asam, padi ladang. 

Namun dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut terdapat beberapa kendala yang 

dihadapi oleh masyarakat. Antara lain: terdapat angin kencang sehingga terjadi gagal panen 

padi ladang, sedangkan untuk tanaman  perkebunan permasalahan yang dihadapi ialah masalah 

pemasaran.  

Desa lakatuli terdapat 2 mata air yang yang bisa memenuhi kebutuhan desa, namun debit 

air selalu menurun pada musim kemarau. Hal ini disebabkan oleh jumlah vegetasi di 

pegunungan makin berkurang (belum ada data lengkap) 

b. Sosial Budaya (Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Hukum, Agama) 

Akses jalan ke lakatuli  dapat melalui jalur laut dan jalur darat. Kebutuhan pendidikan 

warga ditunjang dengan adanya 2 seklah dasar, 1 pendidikan anak usia dini.  Terdapat fasilitas 

listrik dengan menggunakan tenaga surya. Masyarakat Desa lakatuli mayoritas beragama 

kristen protestan. Ekonomi masyarakat sangat dibantu dengan komuditas kemiri, jambu mete, 

asam, padi ladang 

2. DESA MATARU BARAT 

A. Sumber daya alam 

a. Sumber Air 

Desa mataru barat terdapat 4 mata air yang yang bisa memenuhi kebutuhan desa, 

namun 1 mata air memiliki debit air selalu menurun pada musim kemarau. Hal ini 

disebabkan oleh jumlah vegetasi di pegunungan makin berkurang 

b. Potensi Desa 

Desa Mataru barat memiliki potensi di bidang pertanian yang menjanjikan. Desa ini 

terdapat kopi, ubi ungu, ubi hutan,  kemiri, jagung, dan padi ladang yang merupakan 

sumber pendapatan masyarakat desa. Namun beberapa masalah sering dihadapi oleh 

masyarakat desa seperti kekurangan air, hama, dan lain-lain. Selain itu tindakan 

pengolahan hasil pertanian seperti ubi ungu belum diketahui masyarakat. Selain potensi 



pertanian ada juga potensi pariwisata di desa ini. Potensi pariwisata yang dimaksud 

ialah sebuah lokasi perbukitan yang dinamai oleh masyarakat sebagai menara babel.  

B. Sosial budaya (Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Hukum, Agama) 

a. Pendidikan 

Desa mataru barat merupakan desa terpencil yang terdapat di kecamatan 

Mataru. desa ini hanya terdapat 1 Sekolah Dasar (SD). Apabila siswa tamat 

Sekolah dasar maka siswa harus melanjutkan ke Bagalbui atau Kalabahi 

b. Kesehatan 

Terdapat 1 polindes di desa ini namun masalah yang paling besar ialah tenaga 

yang terdapat di polindes ini datang 3 bulan sekali namun durasi waktunya 

hanya 3 hari. Ini sangat merugikan masyarakat sehingga pelayanan kesehatan 

di desa ini masih jauh dari kelayakan. 

c. Ekonomi 

Desa Mataru Barat memiliki sumber penghasilan dari sektor pertanian. Dengan 

demikian perlu adanya sentuhan universitas dalam pengembangan di sektor 

pertanian agar dapat meningkatkan perekomenian masyarakat 

3. DESA Wakapsir Timur 

1. Sumber daya alam 

a. Sumber Air 

Terdapat 2 mata air yang merupakan sumber kehidupan di desa Wakapsir 

Timur. Distribusi air di desa ini melalui jaringan perpipaan yang sampai pada 

pemukiman. Namun masalah yang yang dihadapi mengenai ketersediaan air 

ialah debit air menurun pada saat musim kemarau. 

b. Potensi Desa 

Desa Wakapsir Timur terdapat memiliki potensi pertanian yang perlu ada 

pengelolaan dengan baik. Produksi pertanian desa ini meliputi kemiri, kopi, 

vanili, coklat, pinang, kelapa, kenari, ubi, pisang, keladi, dan padi ladang. Selain 

itu terdapat pertambangan emas di desa ini. 

2. Sosial budaya (Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi) 

a. Pendidikan 

Desa ini terdapat 2 Sekolah Dasar meliputi 1 Sekolah dasar Negeri dan 1 

Sekolah dasar GMIT. Jenjang SMP dan SMA belum ada di desa ini. Terdapat 3 

Gereja WIPA GMIT 

b. Kesehatan 



Terdapat 1 buah polindes yang memiliki 2 tenaga medis yang 

c. Ekonomi 

 

 


