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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Ile Ape 

4.1.1 Keadaan Geografis dan Administrasi  

 Secara Geografis Kecamatan Ile Ape beriklim teropis dan memiliki curah 

hujan terendah di Kabupaten Lembata. Curah hujan yang terjadi berkisar antara 100 

s/d 200 mil per tahun, sedangkan kondisi Topografi berada di pesisir pantai dibawah 

naungan Gunung Ile Lewotolok. 

Berdasarkan wilayahnya, batas-batas Kecamatan Ile Ape adalah: 

1. Sebelah Utara dengan Laut Flores 

2. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Nubatukan 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Hadakewa ; dan 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Boleng 

Luas wilayah Kecamatan Ile Ape adalah 96,86 Km² terdiri dari 17 Desa dengan 

jumlah penduduk ±12.309 jiwa. 

4.1.2 Kependudukan 

Penduduk yang berada di Kecamatan Ile Ape adalah semua orang yang 

berdomisili di wilayah Kecamatan Ile Ape. Berdasarkan data yang diambil dari 

Kecamatan tahun 2017 adalah sebanyak 13.650 jiwa yang terdiri dari 6.340 jiwa laki-

laki dan 7.310 jiwa perempuan. 
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Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Secara Keseluruhan Kecamatan Ile Ape  

Tahun 2017 
 

No Nama Desa 
Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Laranwutun 646 735 1.381 

2 Muruona 353 339 692 

3 Watodiri 350 377 727 

4 Petuntawa 225 322 547 

5 Riangbao 206 230 436 

6 Kolontobo 728 790 1.518 

7 Napasabok 232 260 492 

8 Bungamuda 267 310 577 

9 Lamawara 205 249 454 

10 Amakaka 682 767 1.449 

11 Waowala 461 549 1.010 

12 Tanjung Batu 283 329 612 

13 Tagawiti 345 394 739 

14 Beutaran 303 365 688 

15 Dulitukan 446 577 1.023 

16 Palilolon 112 130 242 

17 Kolipadan 496 587 1.083 

TOTAL 6.340 7.310                13.650 

Sumber data : Kantor Camat Ile Ape Tahun 2017 

 

 

Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kecamatan Ileape paling banyak yakni 

Desa Kolontobo yang berjumlah 1.518 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 728 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 790  jiwa, diikuti dengan 

Desa Amakaka dengan jumlah penduduk sebanyak 1.449 jiwa degan jumlah 

penduduk laki-laki sebanyak 682 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 

767 jiwa, dan Desa dengan jumlah penduduk terendah adalah Desa Palilolon dengan 
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total jumlah penduduk sebanyak 242  jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 112  

jiwa dan perempuan sebanyak 130 jiwa.  

4.2 Profil Tempat Penelitian 

4.2.1 Gambaran Umum Desa Bungamuda 

Desa Bungamuda berada di bagian Timur dari pusat ibu kota Kecamatan Ile 

Ape dengan ketinggian antara ± 500 M dari permukaan laut, kondisi alam yang terdiri 

dari Hutan dengan curah hujan rata-rata 232 pertahun antara Oktober s/d April bulan 

hujan. Suhu harian rata-rata Mei s/d september. Jumlah penduduknya 475 jiwa terdiri 

dari laki-laki berjumlah 216 dan perempuan berjumlah 259. Jumlah KK 133 yang 

mana 40 KK adalah RTM. Dengan penyebaran penduduk 20 KK per kilometer. 

Desa Bungamuda terdiri dari 4 dusun yaitu dusun A Nara Liman, dusun B 

Rian Bunga, dusun C Ulun Lelakolidan dan dusun D Weran Narawayong dengan luas 

wilayah Desa Bungamuda 1.335 Km
2
. Secara garis besar tentang batas-batas wilayah 

Desa Bungamuda sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Ile Ape 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Napasabok, dan 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lamawara 

Secara keseluruhan luas wilayah Desa Bungamuda 1.335 Km
2
, dengan 

perincian luas pemukiman 16,24 km
2
, luas perkebunan 18,7 km

2
, luas kuburan 300 

m
2
, luas pekarangan 1,2 km

2
, luas perkantoran 1 km

2
, luas prasarana pendidikan 0,50 

km
2
, luas prasarana umum lainnya 0,5 km

2
, luas lahan tidur 0,50 km

2
.   
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Desa Bungamuda memiliki hasil hutan yakni bambu 12 rumpun, jati 1127 

pohon, mahoni 50 pohon, kelapa 100 pohon, pisang 50 pohon, jambu mente 345 

pohon. Kurang lebih 20 % masyarakat desa bungamuda yang bermata pencaharian 

nelayan sedangkan 20 % nilai masyarakat desa bungamuda menjadi nelayan sambilan 

sedangkan 60 % sisanya adalah petani. 

Tabel 4.2 

Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok  

Desa Bungamuda 

Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan 

- Petani 126 275 

- Pegawai Negeri Sipil 1 3 

- Nelayan 40 - 

- Peternak 3  

- Pengusaha Kios  7 

- Guru Swasta - 4 

- Dukun Kampung Terlatih - 2 

- Pensiunan PNS - - 

- Pengusaha Jasa Transportasi 20 - 

- Bidan - 1 

Sumber Data: Kantor Desa Bungamuda tahun 2016 

 

4.2.1.1   Visi dan Misi 

4.2.1.1.1Visi 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, potensi yang ada di desa bungamuda 

maka dapat dirumuskan Visi Desa 6 tahun kedepan yaitu: 

‘’Terwujudnya Kehidupan masyarakat Desa Bungamuda yang Religius, Aman, 

Harmonis, Maju, Adil dan Tertib (Rahmat)”. 
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1. Religius, mengandung makna suatu kondisi dimana masyarakat desa bungamuda 

dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengalaman agamanya dalam 

tatanan kehidupan masyarakat. 

2. Aman, mengandung makna terwujudnya desa bungamuda yang lebih baik dengan 

meningkatnya sistem keamanan swakarsa dalam upaya terciptanya rasa aman 

pada masyarakat desa bungamuda 

3. Harmonis, mengandung makna suatu keadaan dimana terjalin tata hubungan kerja 

antara lembaga yang ada di desa sehingga tercipta sinergitas kerja yang optimal 

dalam pembangunan masyarakat desa bungamuda 

4. Maju, mengandung makna meningkatkan mengembangkan kecakapan hidup dan 

keterampilan masyarakat agar tumbuh kemandirian menuju kemajuan kehidupan 

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa bungamuda. 

5. Adil, mengandung makna adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. 

6. Tertib, mengandung makna optimalisasi dari peran serta masyarakat dalam 

pembangunan melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif yang terarah terpadu 

serta berketertiban. 

4.2.1.1.2 Misi 

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat desa 

bungamuda yang beriman dan bertagwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau. 

3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis 
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4. Meningkatkan pelayanan aparatur desa bagi pemenuhan pelayanan publik. 

5. Optimalisasi otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat. 

6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang proporsional, berkualitas dan 

berkelanjutan. 

4.2.2 Gambaran Umum Desa Lamawara 

Desa Lamawara terletak pada bagian utara pesisir pantai dan di batasi dengan 

laut, kemudian di bagian selatan terletak perbukitan dan di apiti dengan lereng di kaki 

gunung. Kondisi iklim dengan curah hujan antara bulan Oktober s/d April. Jumlah 

penduduk 337 jiwa terdiri dari jumlah penduduk perempuan 217 jiwa dan jumlah 

penduduk laki-laki 156 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 107 KK. 

Desa Lamawara terdiri dari 4 dusun yaitu dusun A, B, C dan D dengan luas wilayah 

1,31 Km2 . Secara garis besar tentang batas – batas wilayah Desa Lamawara sebagai 

berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Ile Ape 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bungamuda, dan 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Amakaka 

Secara keseluruhan luas wilayah Desa Lamawara 1,31 Km
2
, dengan perincian 

luas pemukiman 4,80 Ha, luas perkebunan 12,5 Ha, luas pekarangan 9 m, luas 

perkantoran 0,27 m, luas prasarana umum lainnya 0,3 Ha. Tanah kering dengan 

perincian luas tegal/ladang 15 Ha, pemukiman 8 Ha, pekarangan 9 m, dan tanah 

fasilitas umum dengan perincian luas perkantoran pemerintah 0,27 Ha, jalan setapak/ 
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rabat beton 1000 m, jalan aspal 1000 m. Menurut tabel mata pencaharian pokok 

penduduk Desa Lamawara mayoritasnya sebagai petani, dan adapun jenis pekerjaan 

lainnya yakni Pegawal Negeri Sipil (PNS). 

Tabel 4.3 

Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok  

Desa Lamawara 
JENIS PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN 

Petani 150orang 217  orang 

Pegawai Negeri Sipil  6 orang - orang 

Pengusaha kecil dan menengah  -orang - orang 

Nelayan  - orang - orang 

Buruh Bangunan - orang - orang 

Pengrajin industri rumah tangga    - orang - orang 

Dukun Kampung Terlatih - orang                               - orang 

Jumlah Total Penduduk       156                    217 

Sumber Data: Kantor Desa Lamawara 

4.2.2.1   Visi dan Misi 

4.2.2.1.1 Visi 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, potensi yang ada di desa lamawara 

maka dirumuskan visi desa 6 tahun kedepan yaitu: Oleh karena itu, dengan spirit 

melayani dengan hati membangun dengan nurani, saya memiliki Visi: ‘’Terwujudnya 

masyarakat Desa Lamawara yang maju mandiri dalam mencapai cita-cita 

pembangunan di tahun 2021 dengan dasar budaya dan kearifan lokal’’. Visi ini 

mengandung pengertian bahwa Desa Lamawara yang ingin diwujudkan dimasa yang 

akan datang adalah Desa Lamawara yang maju, mandiri dan terpenuhinya segala 

kebutuhan dasar masyarakat dari tahun ke tahun dalam mencapai kesejahteraan 

masyarakat, meningkatnya pembangunan di semua sektor seperti: meningkatnya 

pelaksanaan kesehatan masyarakat, ketersediaan infrastruktur Desa yang memadai, 
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meningkatnya pelaksanaan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, 

keuangan desa, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang memadai 

sesuai cita-cita luhur kita bersama. 

4.2.2.1.2 Misi 

Dalam mewujudkan visi pembangunan desa tersebut diatas maka dirumuskan 

misi pembangunan desa lamawara tahun 2016-2021 yang akan di jabarkan dalam 

strategi kebijakan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM DESA): 

1. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan pelayanan kepada dalam bidang 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui berbagai sumber pendapatan, 

serta meningkatkan pelayanan kepada petani dan nelayan. 

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan di desa 

4. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan 

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan pengawasan pembangunan. 

6. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan 

(pemerintah tingkat atas, LSM, dan pihak-pihak yang mendukung pembangunan). 

7. Pemberdayaan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat desa yang ada di desa 

dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. 

8. Penataan wilayah desa dan pemukiman serta rumah warga. 

9. Pemeliharaan situs budaya, dan lingkungan. 

10. Peningkatan kemampuan kader desa. 

11. Pembenahan lembaga kemasyarakatan. 
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12. Meningkatkan organisasi kepemudaan sebagai tulang punggung pembangunan 

serta penyediaan fasilitas olahraga. 

13. Meningkatkan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam 

toleransi antar umat beragama serta memupuk rasa kecintaan membangun 

kerukunan antar sesama. 

14. Menjaga keamanan dan keteriban, dan sarana pendukungnya. 

15. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengisi pembangunan desa dan 

memiliki rasa cinta terhadap Lewo Tanah.  

Dalam mencapai cita-cita luhur diatas maka program-program yang 

dilaksanakan untuk menjabarkan misi pembangunan di desa lamawara tahun 2015-

2021 harus dapat digagas bersama dan dapat dilaksanakan melalui peningkatan dan 

penguatan kelembagaan pemerintah desa, baik pemerintah desa, BPD, dan lembaga 

kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah desa. Tolak ukur keberhasilan seorang 

pemimpin sering dilihat dari fisik sarana prasarana yang di bangun maka bidang ini 

juga sangat penting dipadukan dengan bidang-bidang lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 


