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BAB IV 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Desa Ladolima Timur 

Desa Ladolima Timur adalah desa pemekaran dari desa induk Desa 

Ladolima yang telah dimekarkan pada tahun 2014 lalu. Secara geografis, 

Desa Ladolima Timur terletak pada Kecamatan Keo Tengah Kabupaten 

Nagekeo. Desa Ladolima Timur memiliki luas Wilayah 4000 Ha dan jumlah 

penduduk 1075 jiwa yang terdiri dari laki-laki 536  jiwa dan perempuan 539 

jiwa, dengan jumlah KK 222.  Berdasarkan Surat Keputusan Penjabat Kepala 

Desa Ladolima Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang Pemekaran Desa 

Ladolima Timur  menjelaskan di bagian menimbang alasan pemekaran Desa 

Ladolima Timur adalah: 

a. Bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan desa secara menyeluruh, 

terarah, dan berkesinambungan maka dipandang perlu adanya 

pembentukan wilayah 

b. Bahwa dengan jumlah KK sebanyak 222 serta jumlah penduduk 1.075 

jiwa selain dengan rincian Laki-laki 536 jiwa dan Perempuan 539 jiwa 

selain penduduk yang ada diluar desa perlu diadakan pembentukan 

wilayah desa 

c. Bahwa guna mengaktifkan dan melancarkan pelayanan masyarakat dan 

untuk itu Desa Ladolima Timur melaksanakan pemekaran wilayah 
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Selain alasan yang telah dijelaskan di atas, berdasarkan daftar alasan 

pemekaran yang diajukan oleh panitia pemekaran dan penjabat kepala desa 

Ladolima Timur  menjelaskan bahwa alasan pemekaran terdiri dari: 

1. Peningkatan pendapatan 

2. Pendekatan pelayanan  

3. Luas wilayah 

4. Pemerataan pembangunan  

4.2 Visi dan Misi Desa Ladolima Timur 

4.2.1 Visi 

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan. Secara 

ontologis, visi merupakan das sollen, yaitu apa yang sebenarnya menjadi 

tujuan atau keinginan ideal yang ingin dicapai oleh seluruh pemangku 

kepentingan (stakeholders). 

Sebagai cita-cita atau harapan yang ingin dicapai dalam enam tahun 

mendatang,maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes) Desa Ladolima Timur tahun 2017-2022 menetapkan visi yaitu : 

“Terwujudnya masyarakat Desa Ladolima Timur yang maju, 

mandiri dan sejahtera di bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, sosial 

dan budaya dengan didukung sumber daya alam dan sumber daya manusia”.  

4.2.2 Misi 

Misi merupakan upaya yang dilaksanakan pemerintah Desa 

Ladolima Timur untuk mewujudkan visi. Misi pemerintah Desa Ladolima 

Timur selama tahun 2017 – 2022 adalah  
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1. Mewujudkan tanggung jawab pemerintah atas perubahan aparatur 

melalui pembinan mental, perilaku dan loyalitas yang tinggi yang selalu 

berpihak kepada masyarakat terutama generasi muda sebagai generasi 

penerus desa dan bangsa ini 

2. Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa terutama pengelolaan 

keuangan desa yang selalu berpegang teguh pada tiga prinsip dasar 

a. Demokrasi 

b. Transparansi 

c. Akuntabilitas 

3. Menciptakan masyarakat yang merasa adil dan merata aman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

4. Menambah sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan informal 

5. Memperbaiki sarana dan prasarana transportasi untuk pengangkutan 

hasil komoditi masyarakat 

6. Bekerja sama dengan petugas penyuluhan lapangan di bidang 

kesehatan, KB dan pertanian 

7. Meningkatkan keterampilan industri rumah tangga melalui pelatihan-

pelatihan 

8. Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa 
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4.3 Gambaran Umum Desa Ladolima Timur 

    4.3.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Administrasi 

1) Luas dan batas wilayah 

Desa Ladolima Timur memiliki luas wilayah 4000 Ha dan secara 

administratif terbagi atas 4 wilayah dusun yaitu : 

 Dusun A (Oja) 

 Dusun B (Boamuri) 

 Dusun C (Bheke) 

 Dusun D (Koke) 

2) Letak dan Kondisi Geografi 

Secara Geografi desa Ladolima Timur memiliki batas wilayah 

sebagai berikut: 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan tutup/Desa Riti 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ladolima 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ladolima 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan tutup 

3) Topografi 

Memiliki dataran,lembah, berbukit-bukit  merupakan ciri topografi 

desa Ladolima Timur. Dataran yang luas diapiti oleh sungai-sungai. 

Berdasarkan tingkat kemiringan lahan 75% dari luas wilayah, ketinggian 

diatas permukaan laut rata-rata 316mdpl. 
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4) Hidrologi 

Desa Landolima Timur memiliki 6 sumber mata air. 

5) Klimatologi 

Secara umum Desa Landolima Timur beriklim tropis, dengan suhu udara 

mencapai 22°C,curah hujan 700mm. 

6) Penggunaan Lahan 

Menurut data Desa Ladolima Timur penggunaan lahan terbagi atas : 

 Area Palawija  : 80 Ha 

 Area Perkebunan  : 260 Ha 

     Sedangkan luas wilayah pemukiman 16 Ha dan sarana prasarana umum 4 

Ha, kawasan rawan longsor 5 Ha. 

4.4 Potensi Desa Ladolima Timur 

4.4.1 potensi sumber daya manusia 

a. Jumlah Penduduk 

Tabel 4.1 

Jumlah penduduk 

Jumlah laki-laki 536 orang 

Jumlah perempuan 539 orang 

Jumlah total 1075 orang 

Sumber: Kantor Desa Ladolima Timur tahun 2018 

  Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa populasi 

penduduk terbanyak adalah perempuan dengan jumlah 539 orang, 

sedangkan laki-laki berjumlah 536 orang. 
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b. Jumlah Kepala Keluarga 

Tabel 4.2 

Jumlah Kepala Keluarga 

Jumlah kepala keluarga 222 KK 

Kepadatan Penduduk 107,5 per km 

Sumber: Kantor Desa Ladolima Timurtahun 2018 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

kepadatan penduduk 107,5 per km, Desa Ladolima Timur memiliki kepala 

keluarga dengan jumlah 222 KK 

c.  Usia 

Tabel 4.3 

Usia 

USIA LAKI-LAKI PEREMPUAN USIA LAKI-LAKI PEREMPUAN 

0-

12bulan 

4 Orang 6 orang 39 tahun 11 orang 10 orang 

1 tahun 2 orang 

 

1 orang 40 9 orang 10 orang 

2 10 orang 12 orang  41 5 orang 4 orang 

3 7 orang 7 orang  42 11 orang 5 orang 

4 5 orang 9 orang  43 6 orang 8 orang 

5 8 orang 9 orang  44 7 orang 15 orang 

6 13 orang 8 orang  45 8 orang 6 orang 

7 8 orang 5 orang  46 8 orang 8 orang 

8 4 orang 8 orang  47 8 orang 9 orang 
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9 10 orang 12 orang  48 9 orang 5 orang 

10 9 orang 7 orang  49 4 orang 6 orang 

11 13 orang 17 orang  50 6 orang 8 orang 

12 8 orang 5 orang  51 4 orang 4 orang 

13 23 orang 15 orang  52 5 orang 2 orang 

14 11 orang 7 orang  53 8 orang 5 orang 

15 16 orang 12 orang  54 5 orang 8 orang 

16 12 orang 13 orang  55 3 orang 3 orang 

17 11 orang 10 orang  56 6 orang 9 orang 

18 6 orang 13 orang  57 1 orang 6 orang 

19 13 orang 10 orang  58 2 orang 4 orang 

20 17 orang 10 orang  59 5 orang 13 orang 

21 8 orang 11 orang  60 4 orang 4 orang 

22 10 orang 9 orang  61 7 orang 3 orang 

23 8 orang 7 orang  62 4 orang 4 orang 

24 7 orang 8 orang  63 4 orang 8 orang 

25 9 orang 10 orang  64 5 orang 3 orang 

26 11 orang 8 orang  65 1 orang 7 orang 

27 7 orang 3 orang  66 0 orang 1 orang 

28 3 orang 6 orang  67 2 orang 0 orang 

29 3 orang 6 orang  68 3 orang 4 orang 

30 6 orang 2 orang  69 6 orang 4 orang 
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31 5 orang 5 orang  70 1 orang 1 orang 

32 3 orang 13 orang  71 2 orang 2 orang 

33 7 orang 9 orang  72 1 orang 2 orang 

34 11 orang 9 orang  73 5 orang 2 orang 

35 12 orang 10 orang  74 0 orang 1 orang 

36 4 orang 8 orang  75 0 orang 1 orang 

37 13 orang 5 orang  Lebih 

dari 75 

16orang 14 orang 

38 10 orang 5 orang  Total 536 orang 539 orang 

Sumber: Kantor Desa Ladolima Timur Tahun 2018 

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatan bahwa jumlah total penduduk 

berdasarkan usia adalah sebanyak 1.075 orang dengan rincian perempuan 537 

orang sedangkan laki-laki 538 orang, dengan klasifikasi usia  0 – 10 tahun 

berjumlah 154 0rang dengan rincian, laki-laki 76 orang, perempuan 78 orang, 

11 – 20 tahun berjumlah 242 orang dengan rincian laki-laki 130  orang, 

perempuan 112 orang, 21 – 30 tahun berjumlah 142 orang, dengan rincian 

laki-laki 72 orang, perempuan 70 orang, 31 – 40 tahun berjumlah 169 orang, 

dengan rincian laki-laki 85 orang, perempuan 84 orang, 41 – 50 berjumlah 

138 orang, dengan rincian laki-laki 72 orang, perempuan 66 orang, 51 – 60 

tahun berjumlah 101 orang, dengan rincian laki-laki 43 orang, perempuan 58 

orang, 61 – 70 tahun berjumlah 67 orang, dengan rincian laki-laki 33 orang, 

perempuan orang 34, 71 – 75 tahun berjumlah 16 orang, dengan rincian laki-
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laki 8  orang, perempuan 8 orang, dan 75 tahun ke atas berjumlah 30 orang, 

dengan rincian laki-laki 16 orang, dan perempuan 14 orang.  

d. Pendidikan 

- Tamat S1  : 25 orang 

- Tamat D2, D3 : 5 orang 

- Tamat SMA : 95 orang 

- Tamat SMP  : 148 0rang 

- Tamat SD  : 269 orang 

- Sementara di bangku sekolah  

 TK (3 – 6 tahun )   : 25 orang 

 SD, SMP, SMA ( 7 – 18 tahun ) : 254 orang 

e. Mata Pencaharian Pokok 

- Petani     : 380 orang  

- Pegawai Negeri Sipil  : 9 orang 

- Peternak     : 11 orang 

- Montir     : 4 orang 

- Pengusaha kecil dan menengah : 7 orang 

- Bidan swasta   : 2 orang  

- Perawat swasta   : 3 orang  

f. Agama/Aliran Kepercayaan 

- Katholik : 1.075 orang 

- Islam  : tidak ada 

- Kristen  : tidak ada 
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g. Kewarganegaraan 

- Warga Negara Indonesia : 1.075 

- Warga Negara Asing : tidak ada 

h. Etnis 

- Flores : 1.075 

Keseluruhan masyarakat Desa Ladolima Timur beretnis/suku flores.  

i. Cacat Mental Dan Fisik 

- Tuna Rungu    : tidak ada 

- Tuna wicara    : 2 orang 

- Tuna netra    : tidak ada 

- Lumpuh     : tidak ada 

- Cacat fisik/tuna daksa lainnya  : 5 orang 

j. Tenaga Kerja 

- Penduduk usia 18-56 tahun   : 523 orang  

- Penduduk usia 18 – 56 tahun yang bekerja : 417 orang   

 Perempuan : 210 orang 

 Laki-laki : 207 orang  

4.4.2 Potensi Sumber Daya Alam  

a. Potensi Umum 

1. Batas Wilayah  

- Sebelah utara  : ladolima 

- Sebelah selatan : ladolima 

- Sebelah timur  : hutan tutup 
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- Sebelah barat  : ladolima 

2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan 

- luas pemukiman : 10 ha/m2 

- luas perkebunan : 324,27 ha/m2 

- luas pekarangan : 12,25  ha/m2 

- perkantoran  : 0,03 ha/m2 

3. Iklim 

- Curah hujan    : 700 mm 

- Suhu rata-rat harian   : 22 ⁰C 

- Tinggi tempat dari permukaan laut : 523 mdl 

4. Topografi 

- Desa/kelurahan dataran rendah : Ya 

- Desa/kelurahan perbukitan  : Ya 

- Desa/kelurahan dataran tinggi  : Ya 

- Desa/kelurahan lereng gunung : Ya 

- Desa/kelurahan tepi pantai  : Tidak 

5. Orbitasi 

- jarak ke ibukota kecamatan  : 10 km 

- lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan   

 menggunakan kendaraan : ½  Jam  

 jalan kaki   : 2 jam 

- jarak ke ibukota kabupaten/kota 

- lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten/kota  : 
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 menggunakan kendaraan : 3 jam  

 jalan kaki   : 18 jam  

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dengan berpedoman pada 

Rt/Rw Desa Ladolima Timur untuk kondisi terkini ada beberapa wilayah yang 

tidak bisa dikembangkan, karena topografi yang cukup menantang. Kawasan 

yang ada hanya dimanfaatkan untuk : 

1) Kawasan peruntukan pertanian 

 Pertanian Tanaman Pangan 

Pertanian tanaman pangan meliputi palawija yang luasnya 

mencapai 80 ha.  

 Holtikultura 

Tanaman holtikultura yang cocok dikembangkan di Desa Ladolima 

Timur ini adalah jenis sayur-sayuran, palwija dll. 

 Perkebunan 

Kawasan perkebunan memiliki luas 260 ha dari luas wilayah yang 

tersebar di Desa Ladolima Timur. Komoditi perkebunan utama 

adalah kelapa,kemiri,cengkeh, pala, pinang,kopi, kakaoyang 

tersebar di wilayah desa Ladolima Timur. 

 Peternakan 

Berdasarkan topografi dan curah hujan kawasan untuk peternakan 

besar dan kecil tersebar di wilayah desa Ladolima Timur dalam 

skala kecil. Yang lebih dominan untuk dikembangkan adalah 

ternak unggas seperti ayam dan ternak babi. 
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a. Pertanian 

 Tanaman Pangan 

 Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan 

- Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian : 218 keluarga 

- Tidak memiliki      : 3 keluarga 

- Memiliki kurang 1 ha    : 185 keluarga 

- Memiliki 1,0 – 5,0 ha    : 30 keluarga 

    Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan 

- Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan  : 218 keluarga 

- Tidak memiliki     : 3 keluarga 

- Memiliki kurang dari 10 ha    : 218 keluarga 

b. Perkebunan 

Pemilikan Lahan Perkebunan 

- Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan  : 218 keluarga 

- Tidak memiliki    : 3 keluarga 

- Memiliki kurang dari 5 ha   : 218 keluarga 

c. Kehutanan 

Luas Lahan Menurut Pemilikan 

- Milik Negara   : 50  ha 

- Milik masyarakat perorangan : 50  ha 

d. Peternakan  

Jenis Populasi Ternak 

- Sapi   : 20 ekor 
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- Kerbau   : 2 ekor 

- Babi    : 230 ekor  

- Ayam kampung : 500 ekor 

- Bebek    : 10 ekor 

- Kuda   : 3 ekor 

- Kambing  : 50 ekor 

- Anjing    : 80 ekor 

- Kucing   : 10 ekor 

h. Sumber Daya Air  

1. Sumber Air Bersih 

- Mata air : 6 

- Pipa  : 4 

2.   Kualitas Air Minum 

- Mata air : baik 

- Pipa  : baik 

3.   Sungai 

- Jumlah sungai  : 1 buah  

Kondisi  

 Tercemar       : tidak 

 Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi   : tidak 

 Keruh        : tidak 

 Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air : Ya 

 Berkurangnya biota sungai      : tidak 
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 Kering         : Ya 

Berdasarkan data Desa Ladolima Timur  yang telah diuraikan 

diatas terhadap relevasi dalam fokus penelitian ini adalah untuk melihat 

sejauh mana pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh 

Pemerintah Desa Ladolima Timur dalam mendukung potensi desa yang 

telah diuraikan diatas. 

4.5 Struktur Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Desa Ladolima Timur 

 4.5.1 Struktur Organisasi Desa Ladolima Timur 

Bagan 3.1 

Struktur Organisasi Desa Ladolima Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber  : Desa Ladolima Timur tahun 2018 

 

 

Kepala Desa 

Yosep Yale 

Sekretaris 

Salverius Roga 

Kaur Pembangunan 

Ferdinandus Pili 

Kaur Pemerintahan 

Longginus Demu 

Kaur Umum 

Flavianus May 

Kasie Pembangunan 

Maria E. Kurnia 

Kasie Pertanian 

Susanti Menge 

Kasie Pelayanan 

Yasinta Godhi 

Kepala Dusun D 

Fransiskus X. Goa 

 

Kepala Dusun C 

Kasianus Mada 

Kepala Dusun B 

Mikael Doy 

Kepala Dusun A 

Antonius Jawa 
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4.5.2  Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Ladolima Timur 

1. Kepala Desa 

 Tugas 

Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa 

 Fungsi 

a. 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; 

b. melaksanakan pembangunan di desa, seperti pembangunan sarana 

prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan 

kesehatan 

c. pembinaan kemasyarakatan desa, seperti pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat desa, partisipasi masyarakat desa, 

keagamaan dan ketenagakerjaan 

d. pemberdayaan masyarakat desa, seperti tugas sosialisasi dan 

motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, 

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan 

karang taruna. 
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e. 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 

a. Mengoordinasikan tugas dan fungsi kepala urusan 

b. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 

administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi 

c. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi 

perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, 

penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan 

dinas dan pelayanan umum 

d. 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 

e. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data 
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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 

4. Kaur Pemerintahan 

 Tugas 

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi 

kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan 

ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan 

kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa. 

 Fungsi  

a. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan 

Desa dan keputusan Kepala Desa 

b. Pelaksana kegiatan administrasi pertanahan 

c. Pelaksana Kegiatan pencatatan monografi Desa 



19 
 

d. Mengurus persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan 

kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

e. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan 

kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan 

ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil. 

5. Kaur Pembangunan  

 Tugas  

a. Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif 

pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa 

b. Membantu membina perekonomian desa 

c. Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut 

rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan 

pembangunan desa 

d. Penggalian dan pemanfaatan potensi desa 

 Fungsi  

a. Penyiapan bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi 

masyarakat 

b. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan 

c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang pembangunan desa 

d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa 

dan inventarisasi potensi desa 
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e. Pelaksana tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh 

Kepala Desa 

6. Kasie Pembangunan 

 Tugas 

melaksanakan dan membina pembangunan serta mengoordinasikan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

 Fungsi 

a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum 

musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan 

kecamatan; 

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit 

kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program 

kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja 

kecamatan; 

c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit 

kerja pemerintah maupun swasta; 

d. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan perekonomian 

kelurahan 

e. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM) Kelurahan dan PKK 
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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 Pendidikan  

 Tugas 

a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, 

cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, 

kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai 

bidang tugasnya 

c. mengoordinasikan kegiatan pelayanan satu pintu. 

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah 
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 Fungsi  

a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak 

dan kewajiban masyarakat 

b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat 

c. pengoordinasian kegiatan pelayanan satu pintu 

d. 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 

a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan 

dan pengelolaan wilayah 

b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang 

bersangkutan 

c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga 

lingkungannya 
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d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 

menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

pembangunan desa. 

4.5.3 Pembangunan Infrastruktur Desa Ladolima Timur 

     Desa Ladolima Timur ialah desa pemakaran dari desa induk yakni Desa 

Ladolima yang dimekarkan pada tahun 2014 lalu. Sebagai desa pemekaran, 

Desa Ladolima Timur juga perlu membangunan infrastruktur sebagai 

pendukung aktivitas masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur wajib 

dilakukan agar masyarakat desa bisa merasakan adanya dampak positif dari 

pemekaran desa. Dalam beberapa tahun ini, pembangunan infrastruktur sudah 

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ladolima Timur dan masih terus 

dilaksanakan. Pada tahun 2018, Pemerintah Desa Ladolima Timur telah 

melaksanakan pembangunan infrastruktur. 

Tabel 4.4 

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 

No Bidang / Jenis Kegiatan  

Lokasi 

Volume Biaya Dan Sumber 

Dana 

Rencana 

Pelaksanaan 

Bidang Jenis 

Kegiatan 

Jml (Rp) Sumber 

1 Pembanguna

n desa 

Pembangunan 

plat deker 

Dusun C 10 m 15.795.00,00 DD Januari – 

Desember 

2018 

Peningkatan 

jalan tani 

Bheke – 

oja 

1.110 m 385.995.000,00 DD Januari – 

Desember 

2018 

Pembukaan 

jalan tani 

Boamuri 

– oja 

1000 m 142.437.024,27 DD Januari – 

Desemer 

2018 

Penigkatan 

rabat beton 

Ratekalo-

Soka-

Anaiki-

1.030 m 350.000.000,00 DD Januari – 

Desember 

2018 
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Koke 

 

Lanjutan 

Pembangunan 

saluran 

Dusun A 10 m 10.617.400,00 DD Januari – 

Desember 

2018 

Dusun B 18 m 24.569.000.00 DD Januari – 

Desember 

2018 

Dusun C 45 m 57.436.071,00 DD Januari – 

Desember 

2018 

Peningkatan 

balai posyandu 

Dusun D 1 paket 17.468.093,00 DD Januari – 

Desember 

2018 

Sumber : desa ladolima timur tahun 2018 

 

Kemudian pada tahun 2019 juga, Pemerintah Desa Ladolima Timur juga 

masih melaksanakan pembangunan infrastruktur diantaranya 

Tabel 4.5 

Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Ladolima Timur 

Tahun 2019 

Sumber : Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Ladolima Timur Tahun 2019 

Berdasarkan 2 tabel diatas, dapat dilhat yang masih menjadi fokus 

pembangunan infrastruktur pada Desa Ladolima Timur ialah jalan tani. Hal ini 

menjadi point utama mengingat warga Desa Ladolima Timur berprofesi sebagian 

besar sebagai petani dan pekebun. Dengan adanya pembangunan jalan tani ini, 

diharapkan bahwa masyarakat bisa memperoleh akses yang baik menuju latan dan 

kebun 

 

No 

 

Jenis Kegiatan 

Biaya Dan Sumber Pembiayaan Rencana Pelaksanaan 

Kegiatan Biaya Sumber 

1 Peningkatan rabat beton 350.000.000 DD Januari – desember 2019 

2 Pembukaan jalan tani 150.000.000 DD Januari – desember 2019 
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Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa, Desa 

Ladolima Timur juga mempunyai program kerja dalam pembangunan 

infrastruktur seperti  

Tabel 4.6 

Infrastruktur Desa Ladolima Timur 

No Uraian Jumlah 

 

 

1 

 

 

Infrastruktur Desa 

Jalan tani 4 

Jalan rabat 6 

Saluran 3 

Bak penampung 2 

Plat deker 5 

2 Infrastruktur Kesehatan Pustu 1 

Posyandu 1 

3 Infrastruktur Pendidikan SD 1 

Kober/TK 1 

4 Infrastruktur Pemerintah Perumahan bantuan 10 

Sumber: Kantor Desa Ladolima Timur tahun 2018 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa desa Ladolima Timur 

sudah banyak melakukan berbagai jenis pembangunan pasca pemekaran desa 

tahun 2014 lalu, salah satunya pembukaan jalan tani yang hingga saat ini 

mencapai 3110 m (3 km). Pembukaan jalan tani terakhir dengan volume 1000 m 

dan total biaya yang digunakan sebesar Rp. 150.000,000 bersumber dari Dana 

Desa.  

 


