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PENDAHULUAN 

Kuliah Berbasis Pengabdian Masyarakat (KBPM) adalah suatu kegiatan intrakurikuler 

yang memadukan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat) dengan cara memberikan kepada mahasiswa pengalaman 

belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan dan 

pembembangan ilmu dan teknologi yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu mekanisme 

kerja dan teknologi persyaratan tertentu. Universitas Tribuana Kalabahi mengusung Thema 

KBPM 2018 ‘Pengabdian Berbasis Rise’ dan Sub-thema: Dengan Riset Berbasi Potensi Desa 

Kita Menuju Desa Mandiri di Perbatasan NKRI.  KBPM UNTRIB 2018 memiliki suatu tujuan 

yang hendak dicapai yaitu dengan pelaksanaan KBPM ini diharapkan dapat menghasilkan 

penelitian-penelitian dosen berbasis potensi desa untuk diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah 

Tribuana yang dapat dijadikan dasar pembangunan desa ke depan. Kuliah Berbasis Pengabdian 

Masyarakat (KBPM) merupakan suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 

oleh mahasiswa dan juga Dosen yang menjadi pendamping bagi mahasiswa di desa tujuan 

KBPM yang diharapkan dapat meningkatkan empati mahasiswa dan dapat memberikan 

sumbangan penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. 

Sebagai kegiatan intra kulikuler, KBPM merupakan bagian integral dari kurikulum progran 

studi yang diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan sosial. 

Meningkatkan kemampuan berpikir, bekerja lintas disiplin (interdisipilinier) dan bekerjasama 

dalam upaya memecahkan permasalahan yang ada dimasyarakat. Meningkatkan sikap toleransi 

terhadap kemajemukan yang ada dimasyarakat. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam 

membangun dan mengembangkan ilmu, teknologi, seni dan budaya yang ada dimasyarakat 

karena kegiatan KBPM merupakan pengalaman belajar yang menghubungkan konsep-konsep 

akademis yang didasarkan pada realita kehidupan masyarakat. 

Secara garis besar tahap pelaksanaan KBPM terbagi atas tiga tahap yakni tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Laporan hasil survey ini merupakan bagian dari tahap 

persiapan dalam pelaksaan KBPM UNTRIB 2018. Dengan demikian kegiatan KBPM 

merupakan wujud nyata kepedulian Perguruan Tinggi dalam melaksanakan salah satu dari tri 

darma yaitu pengabdian kepada masyarakat melalui karya dan bakti nyata. 

 

 

 

 

 



METODE PENGUMPULAN INFORMASI, WAKTU DAN TELO1MPAT 

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 Lakwati, Desa 

Kafakbeka dan Desa Manetwati 

DESKRIPSI POTENSI DESA 

1. DESA LAKWATI 

a. Sumber Daya Alam (SDA) 

Lakwati merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Alor Tengah Utara dengan 

potensi desa yang dimiliki sangat menjanjikan terutama potensi dibidang pertanian dengan 

komoditi utamanya adalah vanili. Menurut pengakuan masyarakat setempat, vanili yang 

dimanfaatkan hanya bisa hidup ± 3 tahun dan setelah itu daun vanili akan menjadi kuning dan 

gugur kemudian vanili perlahan-lahan menjadi kering. Selain itu terdapat juga kemiri, kopi, 

coklat, jeruk dan siam. Berdasarkan pengamatan di lapangan, tanaman kopi dan coklat 

merupakan tanaman tumpang sari diantara pohon kemiri. Khusus untuk tanaman coklat baru 

saja dibudidayakan beberapa tahun terakhir dan memberikan hasil yang baik bagi masyarakat. 

Perawatan tanaman kopi dan coklat masih sangat tradisional karena tanaman ini akan mendapat 

perhatian serius ketika mendekati masa panen setelah itu dibiarkan dan ditumbuhi tanaman liar. 

Potensi pengembangan Desa Lakwati sebagai lumbung sayur labu siam sangat menjanjikan 

karena tanaman ini tumbuh seperti ‘tanaman liar’ yang tidak begitu terawat tetapi memberikan 

hasil yang baik. Tanaman ini masuk dalam kategori tanaman berumur pendek sehingga 

hasilnya lebih cepat dinikmati dan perawatannya tidak sulit. Pernah dilakukan uji coba untuk 

menanam pohon apel dan berhasil tumbuh dengan subur namun akhirnya mengalami 

kekeringan. Tanaman ini hendak dikembangkan lagi namun terkendala dengan pengadaan bibit 

pohon apel. 

 

 



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

Desa Lakwati dikenal sebagai ‘Desa Bebas Asap Rokok’ dan menjadi aturan tidak tertulis 

yang ditaati oleh masyarakat setempat. Setiap tamu yang datang dilarang merokok di dalam 

rumah dan masyarakat setempat merupakan jemaat GKII sehingga mereka juga tidak 

mengkonsumsi sirih pinang. Akses jalan dalam desa sangat baik karena terdapat jalan-jalan 

setapak yang telah ‘dicor’ dengan menggunakan anggaran dana desa. Terdapat sebuah sekolah 

dasar yaitu SD Inpres Lakwati dan untuk melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA maka anak-

anak di sana dapat bersekolah ke desa tetangga yaitu Desa Atimelang dengan jarak tempuh 

yang tidak begitu jauh. Dukungan kesehatan untuk masyarakat setempat ditandai dengan 

adanya pos pelayanan kesehatan dengan 2 orang tenaga medis yang menetap di desa tersebut 

sehingga pelayanan kesehatan untuk masyarakat termasuk baik. Secara geografis, Desa 

Lakwati berada pada posisi ketinggian sedangkan 3 mata air yang menjadi sumber air bersih 

terdapat di dataran rendah sehingga pada setiap rumah warga terdapat fiber atau bak untuk 

menampung air hujan. Namun saat ini, telah terdapat 3 titik sumur pompa air untuk memenuhi 

kebutuhan air bersih warga setempat. 

Pada bidang ekonomi, masyarakat Desa Lakwati sangat bergantung pada komoditi vanili, 

kemiri, kopi dan coklat. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa, beliau 

mengatakan bahwa untuk panen vanili tahun ini hasilnya sangat memuaskan. Khusus untuk 

vanili, transaksi jual-beli antara warga dengan pengusaha dari surabaya dilakukaj secara 

langsung di lokasi dengan harga jual antara 550-700 ribu/Kg. Hasil komoditi yang lain dijual 

langsung ke kota Kalabahi dengan jarak tempuh yang cukup jauh namun tidak menjadi masalah 

karena didukung dengan akses jalan yang cukup baik. Belum adanya kios-kios milik warga 

setempat untuk membeli hasil kemiri secara langsung dari warga sebelum dibawa ke Kalabahi 

sedangkan jika dilihat dari pendapatan penjualan vanili maka warga memiliki kemampuan 

finansial yang cukup untuk membuka usaha tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan 

untuk peningkatan ekonomi warga.  

2. DESA KAFAKBEKA 

a. Sumber Daya Alam (SDA) 

Hasil pertanian yang dimiliki Desa Kafakbeka diantaranya kopi, kemiri, sirih, vanili, kakao 

dan labu siam. Komoditi yang menjadi andalan warga yaitu kemiri dan sirih. Masalah dibidang 

pertanian yang dialami oleh masyarakat Desa Kafakbeka Tidak berbeda jauh dengan di Desa 

Lakwati yaitu vanili yang mengalami kekeringan setelah 3 Tahun dan pemeliharaan tanaman 

kopi dan kakao yang bersifat tradisional. Khusus untuk tanaman kakao baru dibudidayakan 

beberapa tahun terakhir sebagai tanaan tumpangsari di antara tanaman kemiri namun hasil 



panen menunjukkan bahwa buah kakao menjadi hitam dan sampai saat ini belum diketahui 

penyebab dari masalah tersebut. Debit air yang cukup besar sangat mendukung kegiatan 

pertanian warga dan potensi ini dimanfaatkan warga untuk membangun pembangkit listrik 

tenaga air (PLTA)  satu-satunya di Kab.Alor melalui program anggur merah. Hal ini sangat 

membantu warga karena listrik yang dinikmati gratis. Air yang melimpah juga dimanfaatkan 

jemaat gereja Wesleyan untuk beternak ikan lele disebuah kolam yang dibangun dekat gereja. 

Hasil dari beternak ikan lele dijual ke warga dan ikan air tawar ini cukup diminati warga 

setempat. Terbuki dengan laku terjualnya semua hasil ikan lele oleh warga Desa Kafakbeka 

dan tidak perlu menjual ke kota Kalabahi. Namun potensi ini tidak terus dikembangkan, setelah 

panen perdana ikan air tawar ini kolam tersebut tidak lagi dimanfaatkan dan terbengkalai. Air 

di desa Kafakbeka cukup melimpah namun tidak terlihat adanya warga yang memanfaatkan 

pekarangan rumah untuk menanam sayuran seperti kangkung, sawi, bawang, tomat dan lain-

lain untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Masyarakat masih sangat tergantung yang 

disediakan alam misalnya sayur labu siam yang cukup melimpah dikebun dan pekarangan 

warga namun tanpa perawatan yang baik.  

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

Akses jalan dari kota Kalabahi ke Desa Kafakbeka cukup baik, membutuhkan waktu ± 45 

menit melalui Likwatang. Jumlah KK yang menetap di Desa Kafakbeka sebanyak 136 KK. 

Fasilitas umum yang mendukung aktivitas warga diantaranya terdapat sekolah TK dan  SATAP 

untuk SD dan SMP. Anak-anak yang hendak melanjutkan ke tingkat SMA harus keluar dari 

Desa untuk bersekolah di Likwatang atau ke Kalabahi dengan menginap di rumah 

keluarga/kenalan. Jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tingga masih 

sangat sedikit dan secara khusus ada beberapa yang melanjutkan ke PT yang ada di Alor dan 

mereka memilih berkuliah di STKIP Muhamadiyah. Kehidupan beragama warga Desa 

Kafakbeka terbagi dalam 3 kelompok jemaat yaitu jemaat Gereja Wesleyan, GKII dan GBI. 

Pelayanan kesehatan didukung dengan tersedianya POSKESDES dengan 2 tenaga kesehatan 

yaitu bidan dan perawat yang mereka menetap di desa tersebut. Sumber pendapatan masyarakat 

berasal dari hasil komoditi vanili, kemiri, kopi, sirih dan coklat. Hasil vanili dijual ke 

pengusaha yang berasal dari surabaya dan merupakan vanili mentah dengan harga 550-700 

ribu/kg sedangkan untuk vanili kering  berkisar 3 juta/kg. Namun warga lebih cenderung untuk 

menjual vanili mentah karena lebih cepat mendapatkan uang sedangkan untuk mendapatkan 

vanili kering membutuhkan perawatan selama proses pengeringan dan waktu yang lebih lama. 

Komoditi kemiri dijual langsung ke kios-kios warga desa yang menerima hasil dan kadang 

dijual ke Kalabahi jika ada keperluan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. 



3. DESA MANETWATI 

a. Sumber Daya Alam (SDA) 

Hasil komoditi andalan Desa Manetwati adalah kemiri, vanili dan pinang. Permasalahan 

dari hasil pertanian ini tidak berbeda dengan desa Lakwati dan Kafakbeka. Kepala Desa 

Manetwati juga bekerjasama dengan dinas perkebunan untuk pengadaan bibit cengkeh, kopi 

dan mahoni bagi warga untuk memanfaatkan lahan yang ada di desa tersebut dan untuk 

peningkatan ekonomi masyarakat. Terdapat 4 mata air sebagai sumber air bersih bagi warga 

desa yang tersebar di dusun I sebanyak 2 mata air dan dusun II terdapat 1 mata air dan satunya 

merupakan mata air lama. Adanya mata air ini juga telah dimanfaatkan warga untuk 

membentuk kelompok pertanian lahan basah namun belum belum efektif bekerja sehingga 

diperlukan pendampingan. Hal ini dilihat penting untuk menanamkan kesadaran bagi warga 

bahwa makanan bergizi seimbang tidak harus mahal dan dapat dihasilkan sendiri sehingga jenis 

makanan bisa bervariasi dan warga tidak harus bergantung sepenuhnya dari yang disediakan 

oleh alam.   

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

Jumlah penduduk Desa Manetwati sebanyak 665 jiwa yang tersebar dalam 172 KK dengan 

jumlah laki-laki 317 jiwa dan perempuan 348 jiwa. Akses ke desa Manetwati dapat melalui 

mainang dengan kondisi jalan yang sempit, rata dan jalannya merupakan jalan tanah dengan 

bebatuan kecil. Namun memasuki jalan cabang antara Manetwati dan Masape terdapat ± 500 

M jalan aspal setelah itu merupakan jalan tanah merah hingga memasuki Desa Manetwati dan 

jalannya akan sulit dilalui pada musim hujan karena berlumpur. Kebutuhan pendidikan warga 

ditunjang dengan adanya 2 sekolah PAUD masing-masing terdapat di dusun I dan II, satu 

SATAP untuk SS dan SMP sedangkan untuk melanjutkan ke SMA maka siswa harus keluar 

dari desa. Terdapat fasilitas listrik dengan menggunakan diesel (4 buah) dan warga dikenai 

iuran 25/kk/bulan untuk biaya perawatan. Jumlah penduduk yang terbilang sedikit namun 

terdapat 4 denominasi gereja diantaranya 2 gereja GMIT, Bet’el, Katholik dan GKII dan satu 

buah rumah doa (Persekutan Doa). Ekonomi masyarakat sangat dibantu dengan harga vanili 

tahun ini yang sangat baik karena rata-rata warga setempat memperoleh sekitar 10 juta/kk dan 

pendapatan tertinggi berkisar 40-70 juta/kk dari hasil penjualan vanili mentah dengan harga 

jual 550-600 ribu/kg. Sedangkan untuk komoditi yang lainnya diperdagangkan di pasar-pasar 

terdekat pada saat hari pasar salah satunya pasar mainang.  

 

 

 



PENUTUP 

LAMPIRAN 

a. SPPD 

b. FOTO 

  

Jalan ke Lakwati melalui Lelahomi Tanaman kopi yang dirambat labu siam 

  

Tanaman vanili yang mulai kering 

daunnya 

Akses jalan di Desa Lakwati 

 

 


