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BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1 GAMBARAN  UMUM  LOKASI PENELITIAN

4.1.1 Sejarah Desa Lifuleo Kecamatan Kupang Barat Kabupaten

Kupang

Sejak Tahun 1940 an keatas sistem kepimimpinan di Kabupaten Kupang

di kenal dengan masa kefetoran yang jatuh kepada kekuasaan 3 orang. Mereka

itulah yang disebut Tamukung atau tua-tua adat yang bertempat tinggal di

oepura.Tamukung-tamukung itu antara lain Lemus Foenay, Efen Foenay dan

Laasar foenay. Setelah masa mereka, ada perubahan didalam system

Pemerintahan yang kemudian dialihkan kepada beberapa Tamukung atau Tua-tua

adat baru. Mereka-mereka itu adalah Wakeo, Bafimuris, Anus Sio, Yohanis

Keo,Mesak Muris dan Adam Suan. Setelah masa mereka, berubahlah sistem

pemerintahan yang baru yang dinamakan dengan Kepala Desa yaitu jatuh pada

Pemilu I pada Tahun 1971.

Desa Lifuleo terbentuk pada tahun 1971 atas persetujuan atau melalui

rapat para Kepala Desa di Kupang Barat. Wilayah Desa Lifuleo waktu itu meliputi

Tablolong, Tuadale, Nefo dan Panaf. Nama Desa Lifuleo di berikan oleh seorang

Tamukung yang bernama Adam Suan. Kata Lifuleo berasal dari bahasa rote yang

terdiri atas dua suku kata yaitu Lifu yang artinya Danau dan Leo yang artinya

segala sesuatu yang hidup, jadi Lifuleo artinya segala sesuatu yang hidup dalam

danau tersebut.
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Sejak terjadi perubahan sistem kepimimpinan dari Ketemukungan ke

Desa, maka secara de facto pemerintahan Ketemukungan dinyatakan tidak berlaku

lagi sehingga  ketemukungan dilebur menjadi desa.

Pada masa tersebut, Kepala Desa pertama dijabat oleh Samuel Keo

selama 1 (satu) periode kemudian Kepala Desa kedua dijabat oleh Johan Tuy

selama 1 Periode , Kepala Desa Ketiga dijabat oleh Eliaser Pellu selama 2

peroide, kemudian Kepala Desa Keempat dijabat oleh Adam Suan tetapi tidak

menghabiskan masa periode karena meninggal dunia, dan kepala Desa Kelima

dijabat 0leh Zwingly  Lay selama 2 periode,  pada Tahun 2007 Kepala  Desa

Keenam  dijabat  oleh Februs M. Lay  dan Tahun 2013 Kepala Desa Kedelapan

dijabat oleh Yohan Yulius Tuy sampai saat ini.

4.1.2 Kondisi Geografis Desa Lifuleo

Desa Lifuleo merupakan salah satu Desa yang ada di kecamatan kupang

Barat, kabupaten kupang dengan luas wilayah 8,62 km dengan batas-batas sebagai

berikut :

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tesabela dan Tablolong

b) Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Selatan

c) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Oematnunu dan Desa Sumlili;

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Semau.

Topografis Desa Lifuleo secara keseluruhan adalah berbentuk dataran

tinggi dan terdiri dari bebatuan.walau Dengan keadaan muka bumi seperti itu
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namun masyarakat Desa Lifuleo pada umumnya atau sebagaian besar  mengelolah

tanah untuk dijadikan sebagai lahan pertanian atau perkebunan.

Wilayah Desa Lifuleo termasuk satu Desa yang berada di sekitar pesisir

pantai. Dengan kondisi geologi yang demikian, di Desa Lifuleo ini juga terdapat

deposit, baik mineral maupun sumber–sumber energi lainya yang belum diteliti

oleh dinas terkait. Secara keseluruhan mineral yang terkandung di Desa Lifuleo

ini adalah; Pasir (Ps), Pasir Batu (Pa).

Keadaan iklim di Desa Lifuleo pada umumnya sama dengan  wilayah

desa Lain di Pulau Timor yang dikenal dengan 2 (dua) musim, yaitu musim

kemarau dan musim hujan. Pada Bulan Juni - September arus angin berasal dari

Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim

kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember - Maret arus angin banyak

mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi

musim hujan.

Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa

peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November walaupun demikian

mengingat Pulau Timor dekat dengan Benua Australia, arus angin yang banyak

mengandung uap air dari Asia dan Samudera pasifik sampai di wilayah desa -desa

di Pulau Timor kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari

hujan di wilayah ini berkurang. Hal inilah yang menjadikan Desa ini sebagai

wilayah yang tergolong kering dimana hanya 4 (empat) bulan (Januari s/d Maret,

dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 (delapan) bulan sisanya

relatif kering.
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Suhu udara rata – rata sekitar pada maksimum 30 sampai 36 derajat

celcius dan suhu minimum 21 derajat celcius sampai 24,5 derajat celcius, dengan

curah hujan rata – rata adalah 1.164 mm/ tahun. Salah satu unsur penting

pembentuk iklim di atas adalah curah hujan. Curah hujan sangat bervariasi.

Keadaan curah hujan di wilayah ini pada umumnya sulit diramalkan, datangnya

hujan dan mulainya bulan kering kadang–kadang terlalu cepat dan kadang–kadang

terlalu lambat.

4.1.3. Gambaran Umum Demografis

Penduduk Desa Lifuleo pada Tahun 2014 sebanyak 1.154 jiwa (Data

Olahan Profil Desa Lifuleo Tahun 2014) dan pada 31 Desember 2015 sebanyak

1.172 jiwa (data olahan profil Desa Lifuleo 2015). Penduduk terbanyak di Dusun I

yakni 375 Jiwa dan 91 KK dan Dusun dengan penduduk yang terkecil/terendah di

Dusun IV dengan jumlah jiwa Sebanyak 141 Jiwa 36 KK. Rata-rata tingkat

pertumbuhan selama kurun waktu Tahun 2014-2015 sebesar 0,2 %, hal mana

secara demografis tergolong kurang padat. Jumlah penduduk per Dusun Tahun

2014-2015 seperti pada tabel 1.
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Tabel 1.

Jumlah Penduduk Per Dusun Tahun 2014 - 20151

NO DUSUN
Keadaan Tahun 2014 Keadaan Tahun 2015

KK L P L+P KK L P L+
P

1 Dusun    I 90 184 185 369 91 188 187 375
2 Dusun   II 63 140 142 282 64 142 145 287
3 Dusun  III 85 185 177 362 88 189 180 369
4 Dusun  IV 35 74 63 137 36 75 66 141

JUMLAH 273 583 567 1.150 279 594 578 1.1
72

Sumber : Data Olahan Profil Desa Lifuleo Tahun 2014  & 2015

Mengenai keadaan tingkat pendidikan masyarakat

Desa Lifuleo hingga akhir Tahun 2015 sebagaimana tabel 2. di

bawah ini:

Tabel 2.

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan2

No Pendidikan yang ditamatkan 2014 2015

1 Tidak/belum tamat SD 192 (19,27 %) 170 (18,10 %)
2 SD 358 (36,18 %) 380 (39,15 %)
3 SLTP / sederajat 50 (5,06 %) 75 (7,22 %)
4 SLTA 35 (3,18 %) 50 (5,32 %)
5 Akademi/Universitas 7 (0,07 %) 10 (1,06 %)

Sumber : Data olahan  Profil Desa Lifuleo Tahun 2014 - 2015

Kecenderungan menurunnya persentase tingkat kelulusan dari Tahun

2014 dan Tahun 2015 (Tabel 2), antara lain disebabkan perubahan regulasi

1 Data Olahan Profil Desa Lifuleo Tahun 2014  & 2015
2 ibid
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mengenai standar kelulusan yang mengakibatkan kelulusan pada Tahun 2010

menurun drastis.

Sejalan dengan itu, Pemerintah mengambil kebijakan sesuai dengan yang

diisyaratkan dalam pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan “Hasil Pendidikan Formal dapat

dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses

penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan” juga

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Ujian

Nasional Pendidikan Kesetaraan pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa Ujian Nasional

Pendidikan Kesetaraan dapat diikuti oleh:

a) Peserta didik program Paket A, B dan Paket C.

b) Peserta didik yang pindah Jalur dari Pendidikan formal ke Non

Formal.

c) Peserta didik yang belajar secara mandiri.

4.1.4. Struktur Organisasi Desa Lifuleo

Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lifuleo

Sesuai Peraturan Desa Lifuleo Nomor 1 Tahun 2007 sebagai berikut :
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4.1.5 TUGAS POKOK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 47 Thn 2015 Tentang Desa,

pasal 14 ayat (1) Kepala Desa mempunyai tugas Sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan  urusan pemerintahan, antara lain

pengaturan    kehiduan masyarakat sesuai dengan kewenangan

Desa Seperti Pembuatan Peraturan Desa, Pembentukan

Lembaga Kemasyarakatan, Pembentukan Badan Usaha Milik

Desa dan  Kerjasama Desa

KADUS III
TAUDALE
Asyad Lolu

KADUS II
TAUDALE

Dance D.
Sanga

KADUS I
NEFO

Epsan Lette

KAUR BANG
Berni G. Abia

KAUR
UMUM

Septiana Bising

KAUR PEM.
Y.Tomas  Uy

SEKERTARIS
DESA

Lukas O. Sanga

KEPALA
DESA

Yohan Y. Tuy

KETUA BPD
Yoel Sanga

KADUS IV
PANAF

Yonias Y. Tosi
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b. Menyelenggarakan urusan pembangunan, antara lain

Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana

fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa , irigasi

Desa dan pasar desa

c. Menyelenggarakan    urusan    kemasyarakatan, antara lain

pemberdayaan masyarakat melalui  pembinaan kehidupan

social Budaya masyarakat   seperti   bidang kesehatan,

pendidikan adat istiadat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala desa mempunyai wewenang

sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 Tentang Desa, sebagai berikut :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

b. Mengajukan rancangan peraturan desa

c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat

persetujuan bersama BPD:

d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa;

e. Membina kehidupan masyarakat;

f. Membina perekonomian desa;

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

yakni memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan

pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan

di desa;
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h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan

dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai

dengan peraturan perundangan;

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Sementara untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut diatas,

sesuai pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Desa Nomor 47 Tahun 2015

Tentang Desa, kepala desa mempunyai kewajiban :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih

dan bebas dari kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN);

f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja

pemerintah desa;

g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-

undangan
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h. Menyelenggarakan  administrasi pemerintahan  desa  yang

baik

i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan

keuangan desa

j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa

k. Mendamaikan persilisihan masyarakat di desa

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa

m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial

budaya dan adat istiadat

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan

melestarikan lingkungan hidup

p. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa

kepada Bupati, memberikan laporan keterangan

pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan

laporan penyelenggaran pemerintahan desa kepada

masyarakat.

4.1.6 Kondisi Ekonomi

Produksi sub sektor tanaman pangan merupakan produksi     utama  bagi

ketahanan  pangan  pada umumnya dan kesejahteraan. Petani pada khususnya,

karena bagi mayoritas keluarga ketersediaan dan keteraksesan pangan serta

kebutuhan hidup penting lainnya bergantung pada ketersediaan produksi pangan
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untuk konsumsi keluarga dan untuk diperjualbelikan guna memperoleh uang

tunai. Terkait dengan hal tersebut, berbagai upaya dan kecenderungan perbaikan

yang diintrodusir melalui program pemerintah antara lain ekstensifikasi maupun

intensifikasi serta diversifikasi yang tercermin dari informasi luas areal dan

produksi tanaman pangan sumber karbohidrat (padi, jagung, kacang-kacangan,

umbi-umbian) dan sumber protein nabati (sayur dan buah).

Adapun potensi tanaman pangan di Desa Lifuleo diuraikan pada tabel 3

Tabel 3.
Potensi Tanaman Pangan di Desa Lifuleo3

Tanaman Pangan Uraian
Tahun

2014 2015
1 2 3 4

Padi
Luas Panen (ha) 15 25
Produksi Gabah (ton) 15 37,5
Produktivitas (ton/ha) 1,0 1,5

Jagung
Luas Panen (ha) 136 142
Produksi (Ton) 217,6 281,6
Produktivitas (ton/ha) 1,6 1,6

Kacang Tanah
Luas Panen (ha) 400 450
Produksi (ton) 1.120 1.260
Produktivitas (ton/ha) 2,8 2,8

Sumber . Data  olahan Profil Desa Lifuleo Tahun 2014 – 2015

Berdasarkan tabel 3. dapat dikatakan bahwa secara umum kondisi

tersebut menunjukkan adanya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian

tanaman pangan yang disertai dengan perbaikan metode dan teknologi pra panen.

Dengan cara ini diharapkan kecenderungan perluasan areal panen yang

disertai dengan perbaikan teknologi pertanian tersebut terus berkelanjutan

sehingga ketersediaan bahan pangan utama selain untuk konsumsi rumah tangga

3 ibid
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(foodcrops), melainkan juga bagi aktifitas perdagangan yang mendatangkan uang

tunai bagi petani (cash crops).

Populasi ternak, secara agregat terdapat 4 (empat) ternak yang dipantau

statistiknya, seperti pada tabel 4.

Tabel 4.

Perkembangan Populasi Ternak di Desa Lifuleo4

TERNAK
TAHUN PERKEMBANG

AN
2014 2015 (%)

1 2 3 4
Sapi 250 305 3,77
Kambing 235 365 5,41
Babi 217 435 6.68
Unggas 215 432 6,87

Rata - Rata 22.73
Sumber : Data Olahan Profil  Desa Lifuleo  2014 – 2015

Berdasarkan tabel 4. Diketahui bahwa perkembangan populasi netto

sebesar 3,77 %. Kenaikan tertinggi disumbangkan oleh Unggas (6,87 %) dan

Babi (6,68 %). Sedangkan perkembangan terendah adalah Kambing yakni

sebesar 5,41 %.

Kehutanan, wilayah Desa Lifuleo memiliki potensi hutan yang dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat

maupun untuk pengembangan ekonomi Desa. Total lahan untuk

kehutanan di  Desa  Lifuleo  sebesar 100 Ha dari luas daratan  8,64

4 ibid
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km2. Luas wilayah lokasi wisata pantai Oesina di Desa Lifuleo 200

Ha

Perikanan, Secara umum Potensi perikanan di Desa Lifuleo  berupa

Perikanan  Darat (Budi Daya Air Tawar) : Kolam 5  Ha. Potensi produksi

mencapai 500 ton/tahun dan Jenis Ikan yang dibudidayakan Nila,Lele Jumbo dan

Ikan Bandeng.

Adapun potensi dan produksi perikanan di Lifuleo sebagaimana  pada

tabel 55

Tabel 5

Potensi dan Produksi Perikanan Darat di Desa Lifuleo

No DESKRIPSI 2014 2015 Ket.

a.  Luas kolam (Ha) 50 (Ha) 50 (Ha)

b.  Produksi perikanan (ton) 500 500

c. Jumlah rumah tangga
perikanan (KK)

2 2

Sumber : Data olahan Profil Desa  Lifuleo,  2014 – 2015

4.1.7 Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa, maka dirumuskan tujuan

pembangunan desa dalam kurun waktu enam tahun (2016-2021) adalah

mewujudkan masyarakat Desa Lifuleo dengan daya saing yang tinggi;

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta terciptanya masyarakat

yang aman dan sejahtera.

5 ibid
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Pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan strategi “Pertumbuhan

Melalui Pemerataan” yang bertumpu pada TIGA PILAR PEMERATAAN yang

sekaligus merupakan PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA yaitu: Sarana

Prasarana, Infrastruktur, Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Hukum dan Hak

Asasi Manusia, yang digerakkan oleh tiga faktor dinamis yaitu transformasi

birokrasi, aksesibilitas dan penumpukan modal sosial .

Sejalan dengan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kupang,

Program dan Kegiatan Pemerintah Desa Lifuleo memuat Lima prioritas

pembangunan desa yang difokuskan pada (1) revitalisasi pertanian, peternakan,

Perkebunan, (2) peningkatan kasesibilitas dan kualitas pendidikaan dan kesehatan,

(3) peningkatan Sumber daya aparatur dan sarana dan prasarana desa (4)

pelestarian Lingkungan Hidup, (5) peningkatan Perekonomian masyarakat,

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Strategi – strategi yang dilakukan untuk pencapaian visi dan misi yang

sesuai dengan program pembangunan Desa Lifuleo, dengan demikian untuk

mewujudkan program pembangunan di Desa Lifuleo maka hal – hal penting yang

perlu diimplementasikan adalah sebagai berikut :

a) Swadaya berupa potensi-potensi lokal maupun tenaga kerja yang

ada di desa untuk mendukung program pembangunan Desa Lifuleo

sesuai dengan visi dan misi.

b) Kerja sama desa dengan Lembaga Lokal, Lembaga Pemerintah,

Pihak ketiga dengan tujuan untuk mendorong percepatan roda

pembangunan di desa.
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c) Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan prioritas

arah pembangunan desa

d) Pembuatan peraturan perundangan  di desa yang mengatur dan

melindungi segala potensi dan aset lainnya yang ada di desa.

4.1.8 Sejarah Bengkel APPeK

Tahun 2005 hingga bermuara pada 26 Januari 2006 adalah fase bagi

sekumpulan aktivis menggagas suatu perkumpulan. Imajinasinya adalah

perkumpulan tersebut adalah tempat belajar dan mengkreasi berbagai potensi.

Imajinasi tersebut mengantar pada suatu nama yaitu “Bengkel” suatu tempat

mereprarasi. Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung (APPeK)

bermakna bahwa tempat reprarasi tersebut adalah tempat untuk mendorong

pemberdayaan, menguatkan yang lemah dan marginal. Di awal berdirinya,

inisiator Bengkel APPeK yang dimotori Vinsensius Bureni, Laurensius Sayrani

dan Maria Yulita Sarina didukung teman aktivis seperti Tarsisius Tani, Valen

Manek, Djoharjo Padeda, Gusti Tiza, Largus Ogut, Rofina Tahan mulai

mendiskusikan dan terus berupaya agar Bengkel APPeK segera terealisasi baik

dari aspek administrasi maupun akatifitas-aktifitas advokasi secara sukarela.

Pendukung Motivator luar bisa juga datang dari ibu Silvi Fanggidae, Dr. Jhon

Kottan Sh,Mhum, Dr. David Pandie, ibu Lerry Mboeik, Ibu Yuliana Ndolu, dan

Bapak Urbanus Ola Hurek M. Si. Hal pertama yang dilakukan inisiator adalah

melakukan konsolidasi dengan orang baik lembaga maupun individu yang

memiliki kepedulian yang sama untuk melakukan gerakan bersama dan membagi

peran-peran dalam mengelola Bengkel APPeK. Konsolidasipun tercapai dimana
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ada yang secara sukarela bersedia menjadi Pendiri, Pengurus, pengawas dan

Pelaksana. Atas kerja keras inisiator maka lahirlah bengkel APPeK tepatnya pada

tanggal 26 Januari 2006 secara resmi.

Sejak tahun 2006, Bengkel APPeK mengandalkan kemampuan manusia

dari organ-organ yang ada. Tidak ada sumber daya pendukung lain seperti dana,

komputer, alat komunikasi dan berbagai keterbatasan lainya seperti meja, kursi,

lemari dan lain sebagainya. Pelaksana (eksekutif) pada tahun 2006 berjumlah 11

orang relawan. Operasional kantor rmengandalkan honor panitia dan fasilitator

jika ada yang diundang oleh lembaga lain untuk membantu dalam kegiatan-

kegiatan sebagai panitia atau fasilitator. Seorang yang mendapatkan hak dari

fasilitator atau panitia dibagi ke sebelas orang yang lain dan sisanya untuk

menjadi operasional harian kantor. Terkenang saat itu, dalam sebuah kegiatan

PIKUL NTT yang hanya menanggung satu orang sebagai panitia diberi honor Rp.

400.000,-. Dari 400.000 tersebut dibagi 300.000 nya untuk 11 orang dan sisa

100.000,- untuk operasional kantor. Kejadian ini terus menerus dilami oleh

eksekutif selama satu tahun sejak berdirinya Bengkel APPeK.Untuk sebuah meja

rapat, dibuat dari tangan sendiri Djohardjo Padeda. Sebuah meja dibantu oleh Dr.

Jhon Kottan sebagai pengurus dan kursi 5 buah kursi dibantu oleh pemilik rumah

kontrak kantor. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga individu eksekutif

maka pada pagi hari dan sore sebelum dan sesudah berkantor harus mencari

pendapatan dengan cara OJEK, bisnis ayam, bisnis sepatu dan lain-lain yang

dianggap halal. Kondisi ini tidak menurunkan semangat gerakan para aktivis
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Bengkel APPeK.Pendampingan terhadap kelompok basis dan Jaringan perempuan

usaha kecil dilakukan sukarela tanpa biaya.

Atas kerja sukarela yang tanpa surut, maka kepercayaan publik terhadap

Bengkel APPeK mulai dirasakan. Di tahun 2007, dengan IIEF-Ford Foundation,

Bengkel APPeK mencoba mendorong proses pendidikan pemilih khususnya bagi

kelompok perempuan dalam pilkada. Kerjasama awal ini telah membukan

lembaran kepercayaan dan mulai berkembangnya Bengkel APPeK. Sebagian

besar anggota relawan Bengkel APPeK pun mulai tersebar untuk menjadi bagian

dari lembaga lain/program lain diluar Bengkel APPeK. Ada yang ke FK PNPM,

ada yang ke Access, ada yang dosen, ada yang menjadi pendamping PKH dan

terakhir relawan yang sejak awal bertahan hingga saat ini tinggal 3 orang.

Keberadaan para relawan diluar Bengkel APPeK masih terus berkoordinasi dan

membantu dengan caranya untuk terus mengembangkan Bengkel APPeK sebagai

lembaga publik yang terus berjuang untuk kepentingan desa dan kelompok rentan

di NTT. Kepercayaan dari publik baik masyarakat, pemerintah dan mitra

NGO/donor mulai tahun 2008 hingga saat ini dengan personil aktifis yang

bergabung di Bengkel APPeK saat ini 33 orang yang tersebar diberbagai program

di bengkel APPeK. Desa/kelurahan dampingan Bengkel APPeK sudah mulai

meluas hingga ke 63 desa kelurahan yang tersebar di Kota Kupang, Kabupaten

Kupang dan kabupaten Timor Tengah Utara.
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4.1.9 Kepemimpinan Bengkel APPeK

Proses kepemimpinan selama 6 tahun terakhir telah terjadi pergantian

dengan tradisi musyawarah mufakat dalam koridor kebersamaan, kekompakan

dan penuh kekeluargaan. Sejak tahun 2006 para aktifis secara musyawarah

mufakat memilih Laurensius P. Say Rani dan dibantu asisten koordinator

Vinsensius Bureni. Kepemimpinan ini berlangsung selama tahun 2006-2008 (2

Tahun). Pada tahun 2008 terjadi pergantian dengan proses musyawarah mufakat

memilih Vinsensius Bureni sebagai koordinator menggantikan Laurensius P. Say

Rani, karena beliau melanjutkan studi Magister. Assiten koodinator ditempati oleh

Valentinus Manek atas kesepakatan para aktifis.Pada tahun 2009 Valent Manek

Mengundurkan diri dari Bengkel APPeK dengan alasan sakit dan disarankan

dokter untuk istirahat total.Akhirnya disepakati untuk posisi asisten koordinator

umum adalah suadara Tarsianus Tani.Duet Vinsensius Bureni dan Tarsianus Tani

hingga sekarang.

Bengkel APPeK dan Konteks “Ketidakberdayaan” Dalam ranah empirik,

Bengkel APPeK sebetulnya lahir dari kegelisahan dan permenungan bahwa : ada

sebagian warga/komunitas/ wilayah/desa yang tersisihkan. Khusus untuk desa,

persoalan ketertinggalan desa adalah persoalan ketidak adilan pendisitribusian

perhatian pembangunan oleh pemerintah hanya berfokus dan bias pada wilayah

kota. Pada hal kontribusi desa sebagai pemilik sumber daya sangat besar kepada

daerah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di NTT. Tidak sedikit sumberdaya

alam yang dimiliki desa dikelolah untuk kepentingan masyarakat dengan dalil

Pendapatan Asli Desa.Tata kelola pemerintahan desa pun masih diintervensi oleh
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pemerintah tingkat atas desa. Selain itu kekayaan eknomi, sosial dan budaya justru

semakin terkikis dengan pendekatan berbagai program seakan desa hanya bisa

“diberi” atau “dibantu” dan bukan menjadi bagian dari sumberdaya (subyek) yang

secara mandiri mengelola sumberdaya-sumberdaya itu untuk memenuhi berbagai

kebutuhan mereka sendiri.

Disisi lain perempuan masih sebagai pelengkap dalam pengelolaan

berbagai sumberdaya baik didalam desa/kelurahan maupun program-program

yang datang dari luar desa. Perempuan dianggap tidak pantas bersuara dan

pemiliki sumber daya karena dominasi budaya “Pemilik” ada pada pihak laki-laki.

Atas dasar permenungan itu maka muncul inisiatif untuk mendirikan Bengkel

APPeK menjadi teman/mitra saling mendiskusikan, memperjuangkan dan

membagi pengetahuan dengan masyarakat desa/kelurahan secara umum dan

kelompok rentan termasuk perempuan untuk mengadvokasi tanggungjawab

negara (pemerintah) dalam pemenuhan hak-hak desar mereka termasuk

memberikan penghargaan kepada desa untuk secara mandiri mengelola, mengatur

dan memerintah sumberdaya yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat.

Untuk itu dalam mendorong pemenuhan kepentingan masyarakat desa dan

perempuan/kelompok rentan maka Bengkel APPeK menjadikan pengambil

kebijakan diberbagai level pemerintahan sebagai mitra strategis untuk

berkolaborasi dalam memberikan pengetahuan, pembelajaran, pemberdayaan dan

mendesign berbagai kebijakan yang berpihak pada desa dan kelompok rentan

termasuk perempuan.
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Visi dan Misi “Bengkel” APPeK NTT

Adapun Visi dan Misi “Bengkel” APPeK NTT adalah :

Visi : Warga Berdaya dan Mandiri Yang Didukung Oleh Tata

Kepemerintahan Yang Demokratis.

Misi :

1. Melakukan pengorganisasian dan pemberdayaan warga secara

berkelanjutan dan partisipatif untuk mendorong kemandirian.

2. Melakukan advokasi terhadap proses dan substansi kebijakan

publik di bidang otonomi desa dan pelayanan publik untuk

mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan dan

akuntabel.

3. Mengembangkan Bengkel APPeK sebagai Pusat Pembelajaran

yang berkelanjutan di bidang otonomi desa, pemberdayaan

masyarakat, dan tata kelola kepemerintahan yang demokratis

(TKLD).

4. Mengembangkan efektivitas jaringan antar multistakeholder di

tingkat lokal sampai nasional dalam rangka memperluas dan

memperkaya gagasan serta memperkuat dukungan terhadap

pencapaian visi.
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4.1.10 Struktur Organisasi Bengkel Appek

DEWAN PENDIRI

1. AlbertusNdiwa
2. Maria Magdalena

Meiwati
3. Benyamin J. N.

DEWAN PENGURUS

1. Drs. David Pandie.MS
2. Dr. John Kotan.SH.M.Hum
3. SilviFanggidae

DEWAN PENGAWAS
1. LerryMboeik
2. Urbanus Ola Hurek
3. YulianaNdolu

DEWANPELAKSANA

KOORDINATOR UMUM

Vinsensius Bureni
ASISTEN KOORDINATOR

UMUM/PROGRAM
MANAGER

ASISTEN KOORDINATOR
UMUM/KEUANGAN,ADMIN
,LOGISTIK & FUNDRAISING

Thersia Ratu Nubi
Tarsianus Tani

KOORD. DIVISI
ADVOKASI &

PEMBERDAYAAN

KOORD. DIVISISUMBER DAYAMANUSIA & SAP KOORD. DIVISIRISET & INFORMASI
STAF DIVISIKEUANGAN & ADMIN KOORD. DIVISILOGISTIK &FUNDRAISING

Umparu R.Landuawang Largus Ogot

Laurensius P. Sayrani 1. Maria P.
Kurniawati

2. Primus Ngeta
3. Yane Djami

1. Anggrid M.
Duka

2. Alvensius
HarsiSTAF DIVISI

ADVOKASI &
PEMBERDAYAAN

STAF DIVISISUMBER DAYAMANUSIA & SAP
STAF DIVISIRISET & INFORMASI

1. Yohanes D.
Kolo

2. Yahya Abanat
3. Gantur Liem
4. Godlif Tabun
5. Jovinianus

Nahak

1. Primus Nahak2. Marcelino Baros3. Marintje Sanam

1. Alfred O.
Enamau

2. Nancy de Fretes
3. Vitus Pehan
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Bengkel Appek sebagai Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memiliki Badan Hukum

Akte Notaris No : 110 tanggal 26  Januari 2006. Berdasasarkan Anggaran Rumah Tangga

(ART)  Bengkel Appek NTT Bab II  Tentang Tata Kepengurusan dan tugas, pokok, dan

wewenang yakni :

Pasal  9  Organ Bengkel APPeK terdiri dari :

1. Dewan Pembina Bengkel APPeK

2. Dewan pengawas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

3. Dewan pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota

4. Badan eksekutif yang terdiri dari koordinator umum, assisten koodinator, dan

divisi-divisi, dan staf pelaksana program.

Kewenangan Organ-Organ Bengkel APPeK

Pasal 10 Kewenangan Dewan Pembina meliputi :

1. Memberi masukan baik diminta maupun tidak berkaitan dengan arah

pergerakan lembaga.

2. Memberikan dukungan moril maupun materil atas pelaksanaan kegiatan-

kegiatan lembaga.

3. Bersama-sama dengan dewan pengawas, dewan pengurus, dan badan eksekutif

menyelesaikan konflik internal maupun dengan pihak eksternal lembaga.

Pasal  11 Kewenangan Dewan Pengawas meliputi:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan visi, misi dan program kerja

badan eksekutif.
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2. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan visi, misi dan program kerja

Badan Eksekutif setahun sekali.

3. Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan visi, misi dan program kerja

kepada badan eksekutif.

Pasal  12 Kewenangan Dewan Pengurus meliputi:

1. Menetapkan rencana kerja dan anggaran lima tahunan Bengkel APPeK

dalam bentuk rencana strategis berdasarkan hasil rapat umum

anggota.

2. Menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan Bengkel APPeK yang

diajukan oleh Badan Eksekutif.

3. Menetapkan koordinator umum Bengkel APPeK berdasarkan hasil rapat

umum anggota.

4. Meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan

keuangan Bengkel APPeK setiap akhir tahun kerja dan anggaran

dalam bentuk laporan tertulis.

5. Meminta laporan akhir masa jabatan dari Koordinator Umum melalui rapat

umum Dewan pengurus yang melibatkan semua elemen

organisasi.

6. Melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas-tugas Koordinator

Umum setiap akhir tahun.

Pasal  13 Badan eksekutif terdiri dari :

Koordinator Umum, Assisten dan Koordinator Divisi yang memiliki

kewenanganmelaksanakan kebijakan dan program Bengkel APPeK.

Pasal  14 Koodinator umum memiliki kewenangan :
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1. Melakukan fungsi-fungsi manajemen organisasi Bengkel APPeK

2. Bertanggungjawab seluruh aktivitas managerial Bengkel APPeK

3. Membangun kerjasama dengan berbagai stakeholders Bengkel APPeK

4. Bertanggung Jawab dan Mewakili Bengkel APPeK terkait dengan

berbagai urusan eksternal

5. Menilai dan mengevaluasi kinerja koordinator Divisi.

6. Mengusulkan penetapan dan pemberhentian assisten koordinator dan

koordinator divisi kepada Dewan Pengurus.

7. Memberhentikan staf Bengkel APPeK berdasarkan standar penilaian kinerja

yang dinilai oleh koordinator divisi.

Pasal  16 Asisten Koordinator Umum memiliki kewenangan :

1. Membantu pelaksanaan fungsi managerial dari Koordinator Umum

2. Melakukan koordinasi implementasi program dan keuangan

3. Melakukan pembinaan dan pengembangan staf

4. Melakukan koordinasi terkait monitoring program dan keuangan

5. Mewakili koordinator umum terkait pelaksanaan berbagai fungsinya

atas permintaaan atau penunjukan Koordinator Umum.

6. Mengkoordinir koordinator divisi

Pasal  17 Koordinator Divisi memiliki kewenangan yang meliputi:

1. Menyusun rencana kerja dan keuangan berdasarkan program Bengkel APPek

2. Mengimplementasikan rencana kerja dan keuangan dalam lingkup

programnya

3. Bersama-sama dengan manajer keuangan mengelolah keuangan program

berdasarkan rencana kerja dan keuangan yang telah ditetapkan.
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4. Meminta laporan perkembangan kegiatan lapangan dan keuangan

kepada pelaksana program

Pasal  18 Divisi Bengkel APPeKdan tugas pokoknya meliputi :

1. Divisi Pengembangan SDM (internal dan eksternal) yang memiliki

tugas pokok:

a) Membuat perencanaan pengembangan kapasitas anggota dan sasaran

program

b) Melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan SDM

c) Melakukan evaluasi kapasitas SDM

d) Membuat pelaporan hasil kerja Divisi

e) Membuat laporan hasil kepada Assisten Koordinator Umum

2. Divisi Advokasi dan Pemberdayaan yang memiliki tugas pokok:

a. Membuat perencanaan advokasi

b. Melakukan advokasi kebijakan lokal

c. Melakukan penyadaran kritis bagi kelompok sasaran

d. Membangun jaringan gerakan dengan berbagai pihak

e. Melakukan evaluasi pelaksanaan advokasi

f. Membuat laporan hasil kepada Assisten Koordinator Umum

3. Divisi Litbang dan Informasi memiliki tugas pokok :

a. Membuat perencanaan Penelitian, pengembangan dan pengolahan

informasi (ofline/online)

b. Melakukan penelitian-penelitian

c. .Publikasi hasil penelitian

d. Melakukan evaluasi kerjadevisi

e. Membuat laporan hasil kepada Assisten Koordinator Umum
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4. Divisi Kesekretariatan dan Keuangan memiliki tugas pokok:

a. Bersama Koordiantor umum dan Koordinator Divisi mengkoordinir

penyusunan rancangan kebijakan keuangan lembaga dan program

b. Menyetujui usulan anggaran pelaksanaan program atau kegiatan yang

Diajukan Oleh koordinator divisi

c. Menetapkan laporan keuangan Bengkel APPeK

5. Divisi Fundraising dan Pengelolaan Aset memiliki tugas pokok:

a. Merencanakan pengembangan usaha-usaha dan pengadaan, inventarisir

dan perawatan asset

b. Melaksanakan pengembangan usaha

c. Mengupdate kondisi usaha dan asset secara berkala

d. Melakukan evaluasi pengembangan usaha dan pengelolaan asset

e. Membuat laporan dan pertanggungjawaban kepada rapat bulanan

Pasal  19 Staf Divisi memiliki tugas pokok:

1. Mengimplementasikan seluruh aktivitas program berdasarkan pengarahan dari

koordinator divisi

2. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan lapangan kepada Koordinator

Divisi/Program

3. Menjaga dan melaksanakan nilai-nilai lembaga di lapangan.


