
LAPORAN 

SURVEY LOKASI KBPM UNTRIB 2018 

DESA DELAKI KECAMATAN PANTAR TENGAH 

A. PENGANTAR 

Dilaki merupakan salah satu desa di kecamatan Pantar Tengah yang terletak 

dibawah kaki gunung Sirung. Desa ini dapat dijangkau melalui jalur laut dan darat. 

Jika ingin melalui jalur laut dari Kalabahi dapat langsung menuju Dilaki 

menggunakan perahu motor rute Kalabahi Puntaru. Jalur alternatif lainnya adalah 

menggunakan perahu motor Bakalang, Tamalabang, atau Tamak dan melanjutkan 

perjalan melalui jalur darat.  

Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke desa ini juga bervariasi tergantung 

jalur yang dipilih. Jika memilih jalur bakalang dengan kendaraan bermotor, 

membutuhkan waktu kurang lebih dua jam dari Bakalang. Jika memilih  rute 

Tamalabang membutuhkan waktu 1,5 hingga 2 jam. Sedangkan memilih jalur 

Tamakh akan membutuhkan waktu 1 hingga 1,5 jam. Apabila memilih langsung  ke 

Dilaki akan membutuhkan waktu 4 hingga 5 jam pelayaran.  

Desa ini terletak di pesisir sehingga Suhu cukup panas pada siang hari, dan 

pada sat-saat tertentu sangat dingin pada malam hari. Survey dilakukan pada hari 

minggu tanggal 17  Juni 2018. Sejumlah pihak terkaittelah ditemui untuk 

mendapatkan informasi tentang desa Dilaki. Informen utama adalah pemerintah 

desa sedangkan pihak gereja tidak ditemui.  

Desa ini terdiri atas dua kampung dengan pola pemukiman terkonsentrasi 

pada satu kawasan. Antara dua kampung hanya dibatasi oleh sebuah kali. Luas 

wilayah pemukiman kurang dari 1 km sehingga waktu yang dibutuhkan untuk 

menjangkau seluruh wilayah desa, tidak lebih dari satu jam.   

  

B. GAMBARAN SITUASI DESA 

a. Kondisi sumber daya alam 

1. Sumber air 

Seperti halnya desa Kaera, keterbatasan kebutuhan air bersih merupakan 

salah satu masalah utama di desa Delaki. Satu-satunya sumber air yang 

dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan dari sumur. Sumur yang tersedia 

untuk seluruh wilayah desa sebanyak lima buah dengan dua tipe yaitu sumur 

air panas untuk mandi dan sumur air dingin untuk minum.  

2. Kondisi jalan 



Rute jalan untuk akses ke dan keluar dari desa Delaki ke desa-desa 

tetangga dan pusat kecamatan, melawati Desa Tude sebagai jalan satu-

satunya. Desa ini dapat diakses dengan kendaraan roda dua dan roda empat 

untuk semua tipe. Kondisi jalan umumnya dalam kondisi layak, kecuali pada 

dua titik antara Puntaru desa Tube dan Koliabang desa Delaki, kondisi 

darurat (jalan tanah). 

Jalan lingkungan umumnya baik. Hampir pada semua titik jalan telah dirabat 

beton sehingga tidak menyulitakn warga ketika menggunakannya dalam 

semua musim.   

3. Sumber penghidupan 

Sumber penghidupan utama masyarakat dari hasil pertanian lahan kering 

untuk tanaman palawija dan juga hasil penjualan kemiri. Hasil palawija dan 

umbi-umbian umumnya hanya digunakan untuk konsumsi keluarga, kecuali 

padi merupakan salah satu sumber keuangan. Disamping dua sumber utama 

itu, masyarakat di desa Delaki juga mengandalkan penjualan sopi sebagai 

sumber penghasian tambahan.      

4. Ketersediaan listrik  

Desa ini belum dijangkau aliran listrik dari PLN. Kebutuhan penerangan 

dimalam hari umumnya menggunakan aliaran listrik hasil swadaya masyarakat 

desa.  

b. Potensi sumber daya sosial budaya 

1. Pendidikan  

Sarana pendidikan yang tersedia di desa Delaki terdiri atas dua Sekolah 

Dasar dan satu sekolah lanjutan tingkat pertama. Kondisi fisik sekolah 

parmanen dengan jumlah guru yang cukup. Untuk jenjang sekolah lanjutan 

atas/SMA, masyarakat memilih ke Puntaru, Baranusa atau langsung ke 

Kalabahi.    

Tingkat pendidikan Masyarakat umumnya tamat SMP dan SD. 

Kecenderungan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

SMA, apa lagi Perguruan Tinggi masih terbatas.   

2. Kondisi kesehatan 

Fasilitas kesehatan yang tersedia di desa adalah satu unit PUSTU. 

Tenaga medis yang tersedia selalu berada di PUSTU, sehingga tidak 

menyulitkan warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.  

Ketersediaan MCK juga masih terbatas, baik umum maupun mck pribadi 

di rumah-rumah warga, Kalau ada umumya masih darurat.   

3. Sosial budaya 



Relasi sosial masyarakat desa Delaki cukup kental dengan rasa 

persaudaraan. Seluruh masyarakat desa masih memiliki hubungan darah, 

satu suku, bahasa, dan kultur yang sama. Persoalan-persoalan hukum dan 

sosial yang terjadi dimasyarakat umumnya diselesaikan dengan cara 

kekeluargaan.  

4. Kemitraan 

Pada saat melakukan survey, kami juga mencoba menidentifikasi 

kemungkinan kerja sama dengan gereja sebagai mitra dalam KBPM. Pada 

Desa Delaki hanya terdapat satu jemaat wilayah yang terbagi atas dua 

gereja.. 

Hubungan antara pemerintah desa dengan pihak gereja juga cukup bagus. 

Hal ini diperkuat dengan keterlibatan aparatur desa sebagai pelaku 

pelayanan di gereja (sebagai penatua dll). Sehingga semakin memudahkan 

jika dikomunikasihkan untuk menjadikan gereja sebagai sasaran KBPM.   

5. Kesiapan  

Pemerintah desa dan gereja menyatakan sikap menerima dengan suka 

cita jika UNTRIB untuk pertama kalinya mengirimkan mahasiswa untuk 

belajar bersama masyarakat desa Delaki.  

 

C. PENUTUP 

Dalam laporan ini tidak lengkap menyajikan seluruh informasi yang dibutuhkan. 

Sebagai yang bertanggung jawab atas informasi ini, berharap kiranya dapat 

memberikan gambaran bagi panitia untuk penentuan desa sasaran dan bagi calon 

dosen pendamping lapangan.  
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