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BAB IV 

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah singkat desa Kalimbukuni 

Desa Kalimbukuni adalah salah satu desa yang terbentuk pada Tahun 1958, 

yang terletak di kecamatan kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Untuk dapat mengetahui asal mula bermukimnya penduduk di desa 

ini, penulis menemui kesulitan dengan tidak adanya catatan tentang hal itu. 

Menurut cerita orang-orang tua setempat, awalnya daerah tersebut berupa 

tempat yang penuh dengan tanaman kunyit. Sehingga nama Kalimbukuni diambil dari 

nama tanaman kunyit yang berada di daerah tersebut. Kalimbukuni itu sendiri terdiri 

dari Kalimbu (daerah) dan Kuni (kunyit) yang mana kalau diartikan ke dalam bahasa 

Indonesia berarti daerah kunyit. 

4.2 Letak Geografis 

Desa Kalimbukuni adalah salah satu desa di Kecamatan Kota Waikabubak 

Kabupaten Sumba Barat, dengan luas wilayah 22.000 m
2
. Sebelah utara berbatasan 

dengan Desa Puu Mawo, sebelah timur berbatasan dengan Modu Waimaringu, 

sebelah barat berbatasan dengan desa Tebara dan sebelah selatan berbatasan dengan 

Rewa Rara. Terdapat 4 dusun yaitu Dusun 1, Dusun 2 , Dusun 3 dan Dusun 4 dengan 

jumlah RW 8 dan RT 16.  

4.3 Struktur Organisasi Pemerintahan 

Struktur organisasi suatu hal yang harus dimiliki oleh suatu lembaga untuk 

mencapai hasil kerja yang efisien dan afektif. Di samping itu sturuktur organisasi 

merupakan kerangka landasan bagi pengemban tugas untuk melaksanakan pekerjaan 
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sesuai dengan hirarki yang ada. Struktur organisasi pada dasarnya mengandung 

penetapan batas-batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Dengan 

demikian diharapkan adanya satu kesatuan komando dalam penggerak dan langkah 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintahan desa Kalimbukuni 

sebagai suatu organisasi pemerintah berdasarkan keputusan MENDAGRI dengan 

merujuk pada dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan di Desa dan Undang-Undang No .5 Tahun 1974 tentang 

Pemerintahan Desa mempunyai struktur organisasi, seperti terlihat pada bagan di 

bawah ini: 

Bagan 4.1 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kalimbukuni 

                               

Sumber : Data Desa Kalimbukuni 
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Dari gambar di atas, terlihat bahwa desa Kalimbukuni terbagi atas 4 (empat) 

dusun, dimana kepala dusun langsung bertanggaung jawab kepada kepala desa. 

Sedangkan untuk membantu tugas-tugas Sekretaris Desa ada 3 (tiga) orang pembantu 

yang disebut dengan Kaur (Kepala Urusan) yakni masing-masing Kaur  Umum, Kaur 

Pembangunan, dan Kaur Pemerintahan. Disamping itu struktur pemerintahan desa 

juga dilengkapi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di bawah ini 

diterangkan Struktur Organisasi desa Kalimbukuni. 

Bagan 4.2 

 

Sumber : Data Desa Kalimbukuni 

Keterangan : 

Garis komando 

Garis tanggung jawab 
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4.4 Sarana Umum 

Seperti desa-desa lain di kecamatan Kota Waikabubak, sarana transportasi 

dalam  bentuk jalan, keseluruhannya sudah diaspal. arus hilir mudik kendaraan sering 

terlihat di jalan raya, karena jalan tersebut merupakan sarana jalan yang 

menghubungkan antara Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Tengah. 

Jarak antara Desa Kalimbukuni dengan Ibukota Kabupaten Sumba Barat hanya 

berkisar 4-5 km. Sarana air bersih untuk keperluan sehari-hari dapat menggali sumur 

dengan kedalaman 7-10 meter. Dalam hal penerangan, sudah lama Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) memasuki daerah ini dan hal ini dimanfaatkan oleh warga masyarakat 

yang mampu. 

Di bidang kesehatan, di desa Kalimbukuni terdapat satu unit Puskemas dan 

satu posyandu yang merupakan wadah penunjang kesehatan dan memusatkan 

perhatiannya untuk memberi penyuluhan tentang keluarga sehat dan bahagia. 

4.5 Keadaan Penduduk 

Berdasarkan Sensus pendataan Daftar Keadaan Jumlah Rumah Tangga Desa 

Kalimbukuni Tahun 2012/2013, jumlah penduduknya sebanyak 2.119 jiwa dengan 

jumlah kepala keluarga sebanyak 422 KK. Jumlah penduduk tersebut, terdiri dari 

1.054 jiwa laki-laki dan 1.065 perempuan yang tersebar di empat dusun (data desa 

Kalimbukuni). Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Tabel 4.1 

Komposisi Penduduk Desa Kalimbukuni 

No Jenis Kelamin Jumlah (jiwa) 

1 Laki-laki 1.054 

2 Perempuan 1.065 

 Jumlah 2.119 

Sumber : Data Desa Kalimbukuni Tahun 2013 

 

Tabel 4.2 

Komposisi Penduduk Desa Kalimbukuni Menurut Kelompok Umur 

No  Kategori  Laki-laki Perempuan  Jumlah  

1 Dewasa  1091 1028 2.119 

2 Anak-anak 416 415 831 

 Jumlah 1.507 1.443 2.950 

Sumber : Data Desa Kalimbukuni Tahun 2013 

Dari tabel 4.2 di atas, tampak bahwa mayoritas penduduk desa 

Kalimbukuni usia dewasa sebanyak 2.119 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-

laki 1.091 orang dan perempuan 1.028 orang. Kemudian diikuti oleh 

kelompok usia anak-anak yang berjumlah 831 jiwa, yang terdiri dari jumlah 

laki-laki 416 orang dan perempuan 415 orang. 

Sarana pendidikan di desa Kalimbukuni tersedia untuk 2 (dua) Sekolah Dasar, 

1 (satu) Taman Kanak-kanak, 3 (tiga) sekolah PAUD. Adapun tingkat 

pendidikan masyarakat Desa Kalimbukuni adalah TK, SD, SMP, SMA/SMU, 

Akademi/D1-D3, Sarjana, dan Pascasarjana. Pendidikan pada masa sekarang 

ini merupakan kebutuhan pokok atau dirasakan sangat perlu. Di bawah ini 

disajikan data penduduk menurut pendidikan: 
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Tabel 4.3 

Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

No  Tingkat Pendidikan Jumlah  

1 Taman Kanak-kanak 120 

2 Sekolah Dasar 778 

3 SLTP 243 

4 SMA/SMU 200 

5 Akademi/ D1-D3 56 

6 Sarjana  53 

7 Pascasarjana 1 

 Jumlah  1.451 

Sumber : Data Desa Kalimbukuni Tahun 2013 

Dari tabel 4.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang 

sekolah sangat besar jumlahnya yaitu sebanyak 1.451 orang, hal ini sudah 

dapat dikatakan baik. Berdasarkan Agamanya mayoritas penduduk desa 

Kalimbukuni beragama kristen protestan, yaitu 1.876 orang. Di bawah ini 

disajikan data penduduk desa Kalimbukuni menurut agamanya. 
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Tabel 4.4 

Komposisi Penduduk Menurut Agama 

No  Agama  Jumlah (jiwa) 

1 Kristen Protestan 1.876 

2 Katolik  44 

3 Islam 6 

4 Hindu  - 

5 Budha - 

6 Lainnya (Marapu) 971 

 Jumlah  2.897 

Sumber : Data Desa Kalimbukuni Tahun 2013 

Dari tabel di atas, tampak bahwa mayoritas penduduk desa 

Kalimbukuni menganut agama Kristen Protestan sejumlah 1.876 orang, 

kemudian diikuti penganut agama Khatolik sebanyak 44 orang. Penganut 

agama Islam sebanyak 6 orang. Sementara itu penganut agama Hindu dan 

penganut agama Budha tidak ada, sedangkan yang mengikuti kepercayaan lain 

(Marapu) terdapat 971 orang, hal ini menunjukan bahwa masih banyak warga 

desa Kalimbukuni yang masih menganut aliran kepercayaan Marapu. Adapun 

fasilitas tempat ibadah berupa 2 (dua) bangunan Gereja cukup tersedia kecuali 

untuk Masjid, Vihara dan Pura belum ada di desa Kalimbukuni. 
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 4.6 Potensi ekonomi desa Kalimbukuni 

Penopang utama bidang perekonomian Desa Kalimbukuni adalah 

terletak pada sektor pertanian. Secara umum, pertanian di Desa Kalimbukuni 

didominasi oleh tanaman padi dan perkebunan. Luasnya daerah pertanian yang 

dimiliki masyarakat tidak serta membuat masyarakat Desa Kalimbukuni 

menutup diri untuk mencari alternatif pekerjaan lain. Sektor pertanian pada 

saat ini ternyata tidak memberi jawaban atas lemahnya kemampuan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, 

sehingga dengan mencari pekerjaan lain di bidang dan tempat yang berbeda 

diharapkan mampu menciptakan perubahan dalam kehidupan ekonomi 

mereka. Melihat kenyataan yang demikian ini, maka masyarakat kemudian 

melakukan improvisasi atau mencari alternatif pekerjaan lain yang dirasa lebih 

menguntungkan. Sebagai hasil dari langkah tersebut dapat diketahui bahwa 

sebagian masyarakat kemudian bekerja dengan memanfaatkan potensi 

peternakan dimana saat ini harga-harga hewan seperti babi, kuda, kerbau dan 

sapi sangat mahal. 

 


