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BAB IV 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

4.1. Desa Lewonama 

4.1.1. Sejarah Pembangunan Desa Lewonama 

Pada awalnya Desa Lewonama dan Desa Pamakayo digabungkan 

menjadi satu desa yakni dengan nama Desa Gaya Baru Pamakayo. Pada tahun 

2009 Pemerintah Desa Pamakayo bersama masyarakat Desa Pamakayo 

bersepakat untuk membuat pemekaran desa dan jadilah pada bulan Oktober 

2010 Lewonama diresmikan menjadi desa definitive. Dalam kehidpan 

masyarakat Desa Lewonama pada umumya sampai dengan saat ini, kebiasaan 

gotong royong dan musyawarah bersama masih dipertahanakan dan 

terpelihara baik dalam pelbagai bidang kehidupan, secara khusus dalam 

proses pengambilan kebijakan serta perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan desa. 

Pola hidup gotong royong dan musyawarah itu sebagai nilai dalam 

pembangunan dan juga dasar bagi pembentukan Desa Lewonama ini dilihat 

dari : 

1. Kebiasaan gotong royong dalam pengerjaan kebun dan penggarapan 

lahan, kegiatan bhakti desa, pembangunan rumah warga atau sarana 

prasarana umum lainnya 

2. Kebiasan partisipatif dalam komunitas adat dan kehidupan bersama 

ketika menghadapi peristiwa kematian, kelahiran, perkawinan dan 
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musibah melalui cara dan upaya saling mengajak saling mengunjungi 

dan dalam ikatan persahatan 

3. Kebijakan melalui musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan 

dalam pelbagai kegiatan bersama serta penyelesaian masalah publik 

lainnya.  

Pelaksanaan program  dan kegiatan baik dari pemerintah pusat, provinsi 

dan daerah serta bantuan sosial lainnya senantiasa diupayakan untuk 

memberdayakan masyarakat berdasarkan prinsip gotong royong dan 

musyawarah bersama. Melalui penerapan prinsip gotong royong dan 

musyawarah tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat berdikari untuk 

membangun desa secara swadaya, swakelola. Swakarsa dan mandiri. Desa 

swadaya dan swakelola dapat menggambarkan kehidupan desa yang dinamis 

dan berkembang. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan desa tidak 

hanya bergantung sepenuhnya pada bantuan dan perhatian pemerintah 

semata, tapi disisi lain masyarakat dilatih untuk berusaha mengembangkan 

dan memberdayakan segala sumber daya dan potensi desa baik fisik maupun 

non fisik demi kesejahteraan bersama. 

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat desa secara aktif, kreatif dan 

imajinatif dalam pelaksanaan pembangunan anatara lain melalui penerapan 

komunikatsi budaya, menjadi kebijakan prioritas dalam rencana strategis 

pelaksanaan Visi dan Misi RPJM Desa Lewonama Tahun 2017-2023 dan 

ziarah desa selanjutnya.  
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4.1.2. Visi Dan Misi Desa Lewonama 

Dalam perencanaan pembangunan pada umumnya perlu dibuat Visi dn 

Misi, sama halnya Pemerintah Desa Lewonama. Adapun visi dan misi RPJM 

Desa Lewonama Tahun 2017-2023 diambil dari visi dan misi Kepala Desa 

dalam kerangka pertimbangan usul, saran atau gagasan masyarakat dan para 

pemangku kepentingan desa. Visi Pemerintah Desa Lewonama “ Menggapai 

Harmoni Desa Lewonama Membangun Secara Aktif, Kreatif, 

Partisipatif Dianmis dan Humanis”. Kemudian misi Pemerintah Desa 

Lewonama terdiri dari: 

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pelayanan dan 

kemitraan pembangunan desa 

2. Meningkatkan efisiensi dan efetiktivitas pengembangan potensi SDA 

dan ekonomi kreatif desa. 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipatif SDM Desa 

4. Meningkatkan fasilitas dan aksesbilitas sarana prasarana dasar desa 

5. Meningkatkan peran serta kepemudaan sebagai agen pembaruan desa 

 

4.2. Gambaran Umum Desa Lewonama 

4.2.1. Batas Administratif Desa Lewonama  

Desa Lewonama terletak di wilayah Kecamatan Solor Barat, Kabupaten 

Flores Timur dimana secara administrasi pemerintahan dibagi atas 3 

wilayah Dusun yakni  

1. Dusun A ( Subanata Wutun) 



 

41 

 

2. Dusun B ( Menorak Wolo Matan) 

3. Dusun C ( Ura Latekama) 

 Secara fisik administratif, wilayah Desa Lewonama berbatasan 

wilayah dengan : 

a) Sebelah Utara  : Selat Solor 

b) Sebelash Selatan : Desa Lemanu 

c) Sebelah Barat  : Desa Balaweling I 

d) Sebelah Timur  :  Desa Pamakayo  

4.2.2. Kondisi Geografis  

Desa Lewonama merupakan sebuah desa di Kabupaten Flores Timur 

yang terletak antara 04°- 08° LS dan 38°- 57° BT. Letak geografis 

Lewonama yang demikian berdampak pada klimatologi yaitu hanya 

mengalami 2 musim, sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia yaitu 

musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni sampai September, 

angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga 

mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai 

Maret angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan 

Samudra Pasifik sehingga terjadi musim hujan. 

Keadaan ini berganti setiap enam bulan setelah melewati masa 

peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Konsekuensinya 

Desa Lewonama menjadi wilayah yang tergolong kering dan mengalami 

kekeringan setiap tahun, karena hanya 3 bulan (Desember-Pebruari) yang 

keadaannya relatif basah, sedangkan 9 bulan sisanya relatif kering. Dari segi 
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hidrologi, Lewonama tidak memiliki mata air mengalir tetapi hanya 

memiliki sumber mata air tanah, sehingga di desa Lewonama terdapat 8 

sumur gali pribadi dan 6 sumur gali umum.  Rincian kondisi geografis desa 

Lewonama adalah sebagai  berikut : 

1. Iklim  

a. Curah hujan :  1,000-1,500 mm/tahun 

b. Jumlah bulan hujan  :  ± 3 Bulan 

c. Suhu rata-rata harian :  berkisar antara 26˚C - 36˚C. 

d. Bentang wilayah :  Datar sebagian kecil dan berbukit 

2. Tipologi 

a. Desa dataran  :  Ya 

b. Desa pantai /pesisir :  Ya 

c. Desa tertinggal :  Ya 

d. Desa terisolir :  Tidak 

3. Orbitasi 

a. Berada di ibukota kecamatan   :  tidak 

b. Jarak ke ibu kota kecamatan   :  20 Km 

c. Lama tempuh ke ibukota kecamatan  :  45 Menit 

d. Jarak ke ibukota kabupaten  :  4,5 mil 

e. Lama tempuh ke ibu kota kabupaten :  45 Menit 

4. Luas Wilayah 

Luas wilayah seluruhnya 118.763 Ha 

 

4.2.3. Kondisi Demografi 

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai 

penentu arah kebijakan kegiatan  desa, mengingat bahwa asset desa ini 

memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan . Struktur 

penduduk Desa Lewonama sebagai berikut :  
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a) Persebaran Penduduk 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Desa Lewonama yang tersebar pada tiga dusun 

NO DUSUN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 A 73 Jiwa 89 Jiwa 162 Jiwa 

2 B 59 Jiwa 84 Jiwa 143 Jiwa 

3 C 79 Jiwa 93 Jiwa 172 Jiwa 

 Total Penduduk 477 Jiwa 

Sumber : Kantor DesaLewonama 

 

Berdasarkan tabel 4.1 jumlah penduduk diatas, maka terlihat jelas 

bahwa jumlah penduduk Desa Lewonama berjumlah 477 jiwa yang telah 

tersebar pada 3 dusun 

b) Jumlah Penduduk 

Tabel 4.2  

 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

NO JENIS KELAMIN JUMLAH 

1 Laki-Laki 211 Jiwa 

2 Perempuan 266 Jiwa 

 Total 477 Jiwa 

  Sumber : Kantor Desa Lewonama 

Berdasarkan tabel 4.2  jumlah penduduk diatas, maka terlihat jelas 

bahwa jumlah penduduk perempuan Desa Lewonama berjumlah 266 dan 

lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki yang berjumlah 211 jiwa.  
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Tabel 4.3 

Jumlah Kepala Keluarga  

 

1 KK LAKI-LAKI 82 KK 

2 KK PEREMPUAN 43 KK 

 TOTAL 125 KK 

  Sumber : Kantor Desa Lewonama 

Berdasarkan tabel 4.3 terkait jumlah kepala keluarga pada Desa 

Lewonama  terlihat bahwa jumlah KK laki-laki lebih banyak dari jumlah 

KK perempuan. 

 

     Tabel 4.4  

Jumlah KK Produktif dan Nonproduktif 

 

1 KK PRODUKTIF 83 KK 

2 KK NON PRODUKTIF 42 KK 

 TOTAL 125 KK 

  Sumber : Kantor Desa Lewonama 

 

 Berdasarkan tabel 4.4, terlihat jelas bahwa jumlah KK Produktif 

lebih dari jumlah KK non produktif. Tentunya hal ini juga berpengaruh 

jumlah penduduk desa lewonama yang cukup banyak 

c) Tingkat Pendidikan 

Karakteristik Penduduk Desa Lewonama menurut tingkat pendidikan 

sebagai berikut : 

 Tamat S1 :  24   orang 

 Tamat D2, D3 :  9 orang 
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 Tamat SMA :  55 orang 

 Tamat SMP :  54 orang 

 Tamat SD :  105 orang 

 Sementara dibangku Sekolah : 

- TK-PAUD :  21 Orang 

- SD  :  75 Orang 

- SLTP  :  58 Orang  

- SLTA  :  11 Orang 

 

4.2.4. Kondisi Ekonomi 

Sebagian besar penduduk desa Lewonama adalah masyarakat petani. 

Dengan keadaan topografi dan curah hujan yang ada serta lahan tandus dan 

berbatu sangat berpengaruh pada keadaan ekonomi masyarakat secara 

menyeluruh. Pendapatan per kepala keluarga sangat minim yakni rata-rata 

tidak mencapai Rp 200.000 per bulannya. Dalam musim tertentu 

kebanyakan penduduk angkatan kerja menjalankan profesi sebagai tukang 

batu-kayu-bangunan, nelayan, buru ladang, papalele, dll. Klasifikasi 

penduduk menurut mata pencaharian digambarkan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 

 jenis dan jumlah pekerjaan  

Jenis Pekerjaan jumlah 

PNS dan Pensiun  21 Orang 

Pegawai Swasta 18 Orang 

Wiraswasta 1 orang (Jasa Angkutan) 

Petani (produktif) 236 Orang 
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Nelayan - 

TNI/ POLRI - 

 Sumber: Kantor Desa Lewonama 

Pertumbuhan ekonomi di desa Lewonama melambat selama beberapa 

tahun terakhir. Kontribusi dari segala sector terhadap peningkatan PDRB 

hampir tidak ada meskipun sebagian besar penduduk Lewonama bekerja 

pada sector pertanian namun semakin menurun dari tahun ke tahun. Kondisi 

tersebut menunjukan bahwa kegiatan perekonomian di desa lewonama 

sudah mulai bergeser dari sector primer ke sector sekunder. Walaupun 

demikian, kondisi tersebut tidak membawa dampak kesejahteraan yang 

signifikan karena daya beli masyarakat tidak meningkat sebagai akibat dari 

inflasi yang cukup tinggi. 

� Sektor-sektor Pendukung Pertumbuhan Ekonomi 

• Pertanian dan Perkebunan 

Dengan keadaan topografi dan curah hujan yang ada, 

hasil pertanian masyarakat desa Lewonama hanya cukup untuk  

menuhi kebutuhan dalam keluarga. Dari hasil perkebunan, 

komoditi yang dapat menghasilkan uang adalah jambu mente 

dan asam tetapi hasilnya dari tahun ke tahun terus menurun serta 

harganya pun tidak tetap.  

• Kehutanan dan Kelautan 

Tidak ada hasil hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber pendapatan masyarakat karena kondisi alam tidak 
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memungkinkan. Masyarakat desa Lewonama bisa 

mengandalkan penghasilan dengan melaut tetapi karena pola 

penangkapan masih tradisional dan sarana yang tidak memadai 

serta belum profesional maka hasilnya hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan dalam keluarga. 

• Industri Kecil/Rumahan 

Sector industry yang dimaksudkan adalah industry 

rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh 

ibu rumah tangga (IRT) dan / atau kelompok dan usaha ini 

kurang berkembang karena ketidakseriusan menekuninya serta 

hanya untuk memanfaatkan waktu luang saja. 

4.2.5. Sarana dan Prasarana Desa Lewonama 

Desa Lewonama memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang 

meliputi sarana dan prasarana pada bidang pemerintahan, pendidikan, 

kesehatan dan sarana umum sebagai berikut. 

Tabel 4.6 

Sarana dan Prasrana Umum Desa Lewonama 

No Uraian Jumlah Satuan 

1 Balai Desa  1 Unit 

2 Kantor Desa 1 Unit 

3 Lango Belen  1 Unit 

4 Paud 1 Unit 

5 SD 1 Unit 

6 SMP 1 Unit 
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7 SMA -  

8 Jalan Rabat  15 Unit 

9 Jalan Tanah 5 Unit 

10 Lapangan Bola Kaki 1 Unit 

11 Lapangan Bola Volly 2 Unit 

12 Sumur Air 13 Unit 

13 PAH 32 Unit 

 Sumber : Kantor Desa Lewonama  

4.2.6. Fokus Layanan Bidang Administrasi  

Dalam kontask penelitian, penulis secara khusus memfokuskan pada 

bidang layanan administrasi desa. Pada dasarnya salah satu jenis pelayanan 

yang juga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lewonama yakni layanan 

administrasi publik . layanan administrasi publik yang dilaksanakan pada 

Kantor Desa Lewonama yang terdiri dari : 

a) Administrasi Pemerintahan 

Meliputi upaya penertiban administrasi pemerintahan serta 

pelaksanaan reportase secara teratur dan memadai dalm bentuk 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Informasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa (IPPD), Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ), SPJ dan lain-lain serta pelbagai program 

penataan peraturan perundang-undangan atau produk hukum desa 

melalui Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa ( Perkepdes) 

dan Surat Keputusan (SK) lainnya dalam rangka meningkatkan 

pelayanan publik dan menjamin kepastian hukum. 
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b) Administrasi Kependudukan 

Meliputi peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan 

bagi masyarakat, antara lain dalam pelayanan administrasi; surat 

keterangan kelahiran/ kematian. Surat keterangan nikah/ belum 

menikah, surat keterangan domisili/ penduduk/ pengantar KK dan 

lain-lain.  

4.3. Struktur Organisasi Dan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Lewonama 

4.3.1. Struktur Organisasi Desa Lewonama 

Dalam menjalankan sistem pemerintahan, Pemerintah Desa Lewonama 

juga memerlukan struktur organisasi. Dengan adanya susunan organisasi, 

maka akan jelas terkait garis komando yang dijalankan pada Pemerintah 

Desa Lewonama. 

a) Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lewonama tahun 2018 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Kantor Desa Lewonama 

KEPALA DESA 

ANDREAS MADO LEWAR 

KEPALA DUSUN  B 

HELENA P. BELANG 

KEPALA DUSUN  A 

M. KINA KROWIN 

KEPALA DUSUN  C 

WILIBRODUS B. KROWIN 

KAUR KEUANGAN 

MENSI G. LEWAR 

KAUR PERENCANAAN 

PAULUS M. LAWAR 

KASIE 

PEMERINTAHAN 

BACHILUS W. KROWIN 

KASIE 

KESEJAHTERAAN 

YULIUS A. KROWIN 

KASIE PELAYANAN 

YEREMIAS M. KERAY 

KAUR UMUM 

YOSEP U. MANUK 

SEKRETARIS DESA 

ANDREAS L. T. BELANG 
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b) Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Lewonama 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Kantor Desa Lewonama 

 

4.3.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Lewonama 

1. Kepala Desa 

• Tugas 

Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa 

• Fungsi 

1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata 

pemerintahan desa, penetapan peraturan di desa, pembinaan 

masalah pertanahan di desa, pembinaan ketentraman dan 

ketertiban di desa, melakukan upaya perlindungan masyarakat 

desa, administrasi kependudukan desa dan, penataan dan 

pengelolaan wilayah desa; 

KETUA BPD 

SEKRETARIS 

ANGGOTA ANGGOTA 
 

WAKIL KETUA 
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2. melaksanakan pembangunan di desa, seperti pembangunan 

sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang 

pendidikan dan kesehatan 

3. pembinaan kemasyarakatan desa, seperti pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat desa, partisipasi masyarakat desa, 

keagamaan dan ketenagakerjaan 

4. pemberdayaan masyarakat desa, seperti tugas sosialisasi dan 

motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, 

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga 

dan karang taruna; dan 

5. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 

lembaga lainnya. 

2. Sekertaris Desa 

• Tugas  

Membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan 

desa, memberikan masukan kepada kepala desa dalam rangka 

menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

• Fungsi 

1. Mengoordinasikan tugas dan fungsi kepala urusan 

2. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 

administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi 
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3. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi 

perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan 

kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, 

perjalanan dinas dan pelayanan umum 

4. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan 

pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi 

penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga 

pemerintahan desa lainnya 

5. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-

data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan 

evaluasi program, serta penyusunan laporan 

3. Kaur Umum 

• Tugas 

Membantu sekertaris desa dalam urusan ketatausahaan, umum dan 

tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

• Fungsi 

Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 

administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan 

administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa 

dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, 

perjalanan dinas dan pelayanan umum 
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4. Kaur Keuangan 

• Tugas 

Membantu sekertaris desa dalam urusan keuangan dan tugas 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

• Fungsi 

Pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber 

pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan 

administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan 

lembaga pemerintahan desa lainnya 

5. Kaur Perencanaan 

• Tugas 

Membantu sekertaris desa dalam urusan perencanaan program 

kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 

• Fungsi 

Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, 

menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan 

monitoring, dan evaluasi program serta penyusunan laporan 

6. Kasie Pemerintahan 

• Tugas 

membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas 

operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 



 

54 

 

• Fungsi 

melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu 

Sekretaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum 

di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman 

dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, 

kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta 

pendataan dan pengelolaan profil desa. 

7. Kasie Kesejahteraan 

• Tugas 

membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas 

operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

• Fungsi 

melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, 

pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi 

serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, 

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan 

karang taruna. 

8. Kasie Pelayanan 

• Tugas 

membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas 

operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 



 

55 

 

• Fungsi 

melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak 

dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi 

masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, 

dan ketenagakerjaan. 

9. Kepala Dusun 

• Tugas 

membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah 

dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

• Fungsi 

1. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan 

penataan dan pengelolaan wilayah 

2. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang 

bersangkutan 

3. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga 

lingkungannya 

4. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 

menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

pembangunan desa. 

 


