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Bab Empat 

Temuan Lapangan dan Analisis 

 

Gambaran Umum Suku Kamoro 

Letak dan Keadaan Geografis  

 Wilayah suku Kamoro membentang sepanjangg 300 kilometer 

mulai dari Teluk Etna di bagian barat, hingga sungai Otakwa di 

belahan Timur. Hamparan wilayah itu terdiri dari rawa-rawa, sungai, 

hutan dan tepi pantai. Dari segi bahasa, mereka bersaudara dengan 

suku Asmat  yang tinggal di sebelah timur yang sangat terkenal karena 

kesenian mereka. Jumlah penduduk suku Kamoro sekitar 18.000 

jiwa terbagi dalam kurang lebih 40 kampung. Penduduk Kamoro 

memiliki satu bahasa bersama dan berbagi banyak ciri kebudayaan1.  

Gambar 4.1: Peta Kabupaten Mimika 

 Letaknya yang berada di dataran rendah ini membuat suku 

Kamoro sering berhubungan dengan dunia air. Bahkan Trisnu (dalam 

                                                           
1 Blog Lembaga Pendidikan Papua, Suku Kamoro; http://www.lpmak.org 
/kamoro.php?_. Diunduh 16 November 2014 
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Dirgantara Wicaksono2) lebih senang menyebut suku ini sebagai 

manusia air karena seluruh kehidupan serta wilayah tempat tinggalnya 

identik dengan air. Karena begitu mendominasinya daerah yang berair, 

transportasi yang mereka gunakan, baik untuk mencari makan maupun 

untuk ke luar dari satu kampung ke kampung lain menggunakan trans-

portasi air. Tidak heran kalau kemudian suku ini terkenal dengan 

falsafah 3-S, yaitu sagu, sungai dan sampan. Sagu, untuk dimakan 

(makanan pokok suku Kamoro), sungai, tempat mereka mencari makan 

atau juga sebagai jalan mereka mencari makan, sedangkan sampan, 

transportasi yang mereka gunakan dalam mencari makan. Karena 

letaknya di antara begitu banyak sungai dan rawa, maka sumber 

penopang kehidupan suku Kamoro, dan secara khusus masyarakat desa 

Hiripau sangat mengandalkan hasil sungai, laut dan hutan. 

 Hiripau merupakan salah satu desa di suku Kamoro Kabupaten 

Mimika. Letaknya kurang lebih 25 kilo meter dari kota Timika. Secara 

teritorial, Hiripau berada di wilayah kecamatan (distrik) Mimika 

Timur. Sebagai bagian dari suku Kamoro, keadaan Geografis desa 

Hiripau sama dengan kebanyakan desa di suku Kamoro. Bahkan, tepat  

di sebelah timur desa Hiripau mengalir sebuah sungai yang cukup besar 

dan panjang. Di sungai inilah mereka mandi dan menempatkan 

perahu-perahu lesung mereka. Bahasa yang digunakan masyarakat di 

desa Hiripau mirip dengan bahasa masyarakat suku Kamoro pada 

umumnya. Keadaan geografis desa Hiripau lebih banyak diwarnai oleh 

tanah yang berawa disertai dengan hutan yang cukup lebat.  Jumlah 

penduduk desa Hiripau berjumlah 1.242 jiwa yang terdiri dari laki-laki 

sebanyak 670 jiwa dan perempuan sebanyak 572 jiwa.3              

 

 

 

                                                           
2 Dirgantara Wicaksono, 2010, Kondisi Geografis Mimika,  Universitas Negeri Jakarta  
(http://www.-gudangmateri.com/2010/08/konflik-dan-gerakan-sosial-papua.html). 
Diunduh 15 Maret 2015. 
3 Mimika Dalam Angka; http://www.scribd.com/doc/59265035/Mimika-dlm-angka-
2010#scribd. Diunduh 20 MAret 2015 

http://www.-gudangmateri.com/2010/08/konflik-dan-gerakan-sosial-papua.html
http://www.scribd.com/doc/59265035/Mimika-dlm-angka-2010#scribd
http://www.scribd.com/doc/59265035/Mimika-dlm-angka-2010#scribd
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Mata Pencaharian 

 Masyarakat Kamoro bukanlah masyarakat petani, yang 

memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang cukup. Mereka adalah 

masyarakat peramu yang seluruh hidupnya bergantung pada hasil 

ramuannya, baik dari hutan maupun dari sungai dan laut. Selain 

sebagai peramu, masyarakat Kamoro juga termasuk masyarakat 

berburu. Sebagai masyarakat peramu, makanan pokok masyarakat 

Kamoro adalah sagu yang dibuat dengan cara menebang pohon palem 

sagu, membelah intisari batang pohon dan menghanyutkan bagian 

sagu/karbohidrat yang murni dari serat-serat selulosa. Tugas ini sering 

dilakukan oleh kaum perempuan. Sedangkaan sebagai masyarakat 

berburu, mereka melakukan kegiatan ini tidak saja di hutan (berburu 

binatang hutan, seperti kasuari, babi hutan, kus-kus, biawak, burung, 

dll) tetapi juga di sungai(berburu ikan, buaya, kepiting, udang, dll).  

 
     Sumber: data sekunder 

Gambar 4.2: Kegiatan memangkur sagu 

 

 Di samping menjalankan pekerjaan meramu dan berburu, 

masyarakat Kamoro pun mampu menghasilkan patung-patung yang 

sangat mengagumkan, benda-benda seni penuh ekspresi dengan garis-

garis dan perkakas yang amat sangat sederhana. Mengingat mata 

pencaharian mereka adalah meramu dan berburu, maka relasi mereka 

dengan alam (hutan, sungai dan laut) menjadi sangat intim, tak 
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terpisahkan. Karena begitu dekatnya hubungan mereka dengan alam, 

maka masyarakat Kamoro identik dengan masyarakat alam. Hidup 

mereka sangat bergantung pada kebaikan alam terutama hutan, laut 

dan sungai. 

 Selain sebagai masyarakat meramu dan berburu, masyarakat 

Kamoro juga sangat terkenal dengan kesenian ukir dan tari (sama 

seperti masyarakat suku Asmat yang menjadi tetangganya). Tidak 

seperti di kebanyakan masyarakat lain, untuk menjadi terampil dalam 

mengukir harus mengikuti kursus khusus, masyarakat Kamoro 

memiliki bakat alami dalam mengukir. Dengan hanya melihat sesering 

mungkin cara orang lain mengukir, mereka bisa menjadi terampil 

dalam mengukir. Ukiran yang dihasil pun bervariasi. Tidak hanya 

dalam ukiran, dalam seni tari pun mereka sangat kaya dan sangat 

pintar. Hal ini tentu erat kaitannya dengan penghayatan mereka akan 

budaya yang sangat luar biasa. Tarian-tarian yang mereka miliki 

merupakan bagian dari kekayaan budaya masyarakat Kamoro.     

 
   Sumber: data sekunder 

Gambar 4.3: Bevak tempat tinggal sementara pada saat mencari makan di 

hutan dan sungai 

 

 Dalam mencari makanan, suku Kamoro memiliki pembagian 

yang jelas antara kaum perempuan dan kaum laki-laki.  Kaum laki-laki 

bertugas membuat perahu guna mencari ikan. Kaum laki-laki suku 
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Kamoro juga suka berburu. Jenis hewan (di darat) yang mereka buru 

adalah babi hutan, kasuari dan kuskus serta beragam jenis burung, yang 

baik untuk dikonsumsi telur dan dagingnya. Sedangkan jenis yang 

diburu di bagian perairan selain ikan, ialah buaya air tawar, buaya laut 

dan kadal bakau4.  

    
Sumber: data sekunder 

Gambar 4.4 dan 4.5: Seni ukir dan seni tari suku Kamoro 

 

 Sementara kaum perempuan membuat sagu sebagai makanan 

mereka sehari-hari. Selain itu, kaum perempuan, mereka juga sangat 

piawai untuk mengetahui jejak karaka (kepiting yang berukuran besar) 
yang mereka cari menggunakan perahu lesung. Mereka tidak merasa 

takut digigit capit kepiting besar yang mereka tangkap dan 

memasukannya dalam noken yang di bawah serta. Selain mencari 

karaka, mereka (kaum perempuan) gemar mengudap ulat pohon bakau, 

yang disebut Tambelo. Mereka biasanya mencari di pohon bakau yang 

sudah tumbang dan lapuk.  

 

                                                           
4  Dirgantara Wicaksono, 2010, Kondisi Geografis Mimika,  Universitas Negeri Jakarta  
(http://www.-gudangmateri.com/2010/08/konflik-dan-gerakan-sosial-papua.html). 
Diunduh 15 Maret 2015. 

http://www.-gudangmateri.com/2010/08/konflik-dan-gerakan-sosial-papua.html
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Sumber: Yonas ofm, 2014 

Gambar 4.6 dan 4.7: Aktivitas yang sering dijalankan oleh suku Kamoro  

 

   
Sumber: Data sekunder 

Gambar 4.8 dan 4.9: Tepung sagu dan ulat sagu 

 

Pandangan Dunia (Terhadap Alam Semesta dan Sesama) 

 Masyarakat suku Kamoro memandang tanah sebagai dusun 

tempat tanah tumpah darah, yang memiliki sumber daya alam (tanah, 

laut, sungai, pantai) yang biasa digunakan dan cukup untuk kehidupan 

mereka, sekaligus anak cucunya dalam klan mereka. Maka dari itu, 

pengelolaan alam menjadi permasalahan penting bagi masyarakat suku 

Kamoro. Tanah merupakan simbol kepemilikan, keterikatan dengan 

penghuninya, dan jika memutuskan kepemilikan atas tanah, berarti 

dengan sendirinya memutuskan hubungan dengan para leluhurnya5. 

                                                           
5 Dirgantara Wicaksono, Ibid...,  
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 Penghayatan terhadap tanah dan alam yang harmonis ini 

menyebabkan masyarakat Kamoro memiliki perhatian terhadap 

kelestarian alam. Mereka selalu menyadari bahwa kelangsungan hidup 

mereka sangat bergantung pada alam; dan karena itu, mereka selalu 

memelihara dan menjaga alam agar tidak terjadi kerusakan yang 

menyebabkan kehilangan tempat dan sumber makanan.   

 Lebih jauh, suku Kamoro memandang alam tidak hanya demi 

memenuhi kebutuhan ekonominya, melainkan merupakan unsur yang 

sangat penting sekaligus menjadi penyeimbang kehidupan sosial, 

budaya, serta adat istiadat yang mereka miliki. Kerusakan alam tidak 

hanya dipandang sebagai tragedi kehilangan sumber makanan tetapi 

lebih dari itu merupakan tragedi kehancuran seluruh sendi-sendi 

kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi (Tumuka, 2013, 

33).   

 Masyarakat suku Kamoro sangat menghargai satu sama lain, 

sebab mereka percaya pada asal usul nenek moyang. Mereka merasa 

berasal dari sumber yang satu dan sama. Hubungan dengan orang luar 

baik adanya, seperti pandangan mereka terhadap sesama dalam suku 

Kamoro. Pemahaman tentang sesama yang sangat positif ini sangat 

berbeda jauh dengan suku Asmat yang memiliki budaya perang. Suku 

Kamoro justru seringkali identik dengan suku pendamai.  

 

Pendidikan 

 Realitas pendidikan di Papua selalu digambarkan secara negatif. 

Gambaran ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi berdasarkan 

kenyataan. Pendidikan di suku Kamoro pada umumnya dan secara 

khusus di desa Hiripau juga sangat memprihatinkan. Walau pendidikan 

untuk masyarakat suku Kamoro bukan merupakan sesuatu yang baru, 

akan tetapi keadaan pendidikan saat ini cukup memprihatinkan. 

Banyak unsur yang menyebakan realitas pendidikan yang ada kurang 

terlalu memuaskan. Pertama, dari segi guru; salah satu keprihatinan 

pemerhati pendidikan di Papua pada umumnya adalah kurangnya 

tenaga guru, khususnya untuk daerah-daerah di pedalaman. Kenyataan 
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ini seringkali membuat proses belajar mengajar di sekolah-sekolah 

pedalaman kurang berjalan dengan baik. Walau sekolah di desa 

Hiripau realitas kekuarangan guru ini tidak terlalu memperihatinkan 

(ada delapan orang guru), akan tetapi dalam realitasnya, tidak semua 

guru memiliki keaktifan sebagaimana yang seharusnya. Selain itu, latar 

belakang pendidikan dari guru-guru yang ada sangat bervariasi; ada 

yang berijazah SMA, ada yang diploma dua (D2), ada yang diploma tiga 

(D3) dan ada yang Strata satu (S1). Latar belakang pendidikan yang 

berbeda ditambah dengan kurangnya kreativitas dalam mengelolah 

kelas menyebabkan sekolah kurang menarik. 

 Kedua, tingkat kepedulian masyarakat dalam pendidikan sangat 

lemah. Hal ini bisa dilihat dalam kenyataan banyak anak usia sekolah 

tidak terlibat dalam sekolah. Situasi ini seolah didukung oleh orang tua 

dan masyarakat. Jarang sekali terjadi ada orang tua atau tokoh 

masyarakat memberikan perhatian terhadap keaktifan anak-anak 

sekolah. Walaupun ada Komite sekolah, akan tetapi seringkali kurang 

menjalankan tugasnya secara baik. Mereka seolah menutup mata 

terhadap realitas banyaknya anak-anak usia sekolah yang tidak aktif 

dan bahkan putus sekolah. Berdasarkan observasi peneliti, banyak 

orang tua pada jam sekolah justru membiarkan anak-anak mereka tidak 

mengikuti pelajaran di sekolah; bahkan ada yang dengan penuh 

kesadaran membawa anak-anak mereka mencari makan di hutan atau 

di sungai dan laut. 

 Bukti lain yang memperlihatkan tingkat kesadaran orang tua 

sangat lemah dalam pendidikan adalah dukungan dan perhatian kepada 

anak-anak mereka. Seringkali terjadi bahwa pada saat tahun ajaran 

baru, banyak anak yang mendaftar untuk sekolah dan hampir 

semuanya diantar orang tua. Akan tetapi, situasi ini lama kelamaan 

kurang menggembirakan seiring dengan semakin berkurangnya jumlah 

murid dari tahun ke tahun. Di desa Hiripau, misalnya, jumlah anak 

kelas enam yang dalam tahun ini mengikuti ujian hanya lima orang. 

Kenyataan ini sangat jauh berbeda dengan jumlah murid di sekolah 

yang ada di kota Timika. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa 

dukungan dan keterlibatan orang tua dan masyarakat baik di suku 
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Kamoro pada umumnya maupun di desa Hiripau sangat 

memprihatinkan. 

 Ketiga, perhatian pemerintah yang sangat lemah. Di tengah 

realitas para guru yang kurang memuaskan (sering meninggalkan 

sekolah dan kurang kreativitas), pemerintah yang diharapkan bisa 

menjadi pengawas justru lemah dalam menjalankan pengawasannya. 

Perhatian terhadap proses belajar mengajar dan perbaikan fasilitas-

fasilitas sekolah seperti bangunan dan ruang-ruang kelas jarang sekali 

terjadi.   

 

Temuan Lapangan dan Analisis 

 Di kebanyakan negara di dunia ini, pendidikan formal menjadi 

sebuah pilihan utama dalam rangka  menghasilkan pribadi-pribadi 

yang memiliki sumber daya bermutu. Di negara-negara maju misalnya, 

pendidikan bahkan menjadi bidang yang tidak pernah luput dari 

perhatian. Hal ini disebabkan oleh kegunaan dan manfaat yang sangat 

luar biasa yang disumbangkan dalam rangka melahirkan manusia yang 

terampil dan profesional dalam bidangnya masing-masing. Indonesia 

pun juga meyakinan hal yang sama; bahkan dalam Undang-Undang 

Dasar 1945, sangat jelas dikatakan bahwa tujuan pendidikan adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara Indoensia. Finlandia yang 

20 tahun lalu termasuk kategori negara miskin dan hanya bergantung 

pada sektor pertanian pada akhirnya bangkit - walau membutuhkan 

waktu yang cukup lama. Kebangkitan ini tidak terlepas dari perhatian 

yang luar biasa terhadap sektor pendidikan. Saat ini, Finlandia sudah 

menjadi salah satu negara yang pendidikannya cukup berkualitas. 

Contoh ini mempertegas keyakinan kita bahwa sektor pendidikan 

sangat memainkan peranan penting dalam rangka membawa 

perubahan, baik bagi negara maupun bagi masyarakat.  Dalam bagian 

ini, penulis ingin  membahas tiga pokok yang merupakan hasil temuan 

lapangan ketika melakukan penelitian di desa Hiripau Kabupaten 

Mimika. Tiga pokok yang dimaksudkan itu adalah pertama, persepsi 

masyarakat Kamoro, secara khsusus masyarakat desa Hiripau tentang 
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pendidikan; kedua, kondisi-kondisi yang menyebabkan masyarakat 

Kamoro di desa Hiripau memiliki persepsi yang kurang positif tentang 

pendidikan dan berdampak pada lemahnya pastisipasi mereka dalam 

pendidikan (sekolah). Ketiga, model sekolah yang bagaimanakah yang 

diharapkan masyarakat Kamoro di desa Hiripau. 

 

Persepsi Tentang Pendidikan 

 Sama seperti kebanyakan masyarakat di banyak suku di 

Indonesia, masyarakat suku Kamoro yang ada di desa Hiripau pun 

mengakui bahwa pendidikan (sekolah) sangat penting bagi lahirnya 

sebuah perubahan, entah sosial, mental dan juga ekonomi. Peneliti 

menemukan kebanyakan responden (informan) menyadari dan 

mengungkapkan bahwa sekolah untuk zaman sekarang sangat penting. 

Hal yang menjadi acuan bagi para informan untuk menegaskan bahwa 

pendidikan itu penting adalah para pendatang, baik yang berstatus 

guru, pegawai negeri sipil, pengusaha maupun petugas gereja yang 

berani meninggalkan kampung halaman mereka dan dapat mencapai 

keberhasilan di tanah rantau. Mereka mengakui bahwa hal itu terjadi 

karena pendidikan (sekolah). Mereka ingin agar mereka pun bisa 

seperti itu, supaya dapat bersaing dengan para pendatang. 

“anak, sekarang ini, sekolah itu sangat penting, karena kalau 
tidak sekolah nanti orang lain yang kuasa kami punya tanah. 
Sekarang saja banyak orang yang datang ke sini (kota 
Timika), mereka menguasai hampir semua bidang di 
pemerintahan, kami sendiri hampir tidak ada. (Hal) ini 
terjadi karena kami tidak sekolah. Kami tidak bisa kerja di 
kantor atau jadi guru, karena kami tidak punya ijazah”.   

 Hal lain yang menyadarkan mereka akan pentingnya 

pendidikan adalah kenyataan bahwa betapa sedikitnya orang Kamoro 

yang duduk dalam jabatan penting, baik di pemerintah, PT. Freeport 

Indonesia  maupun di sekolah. Kenyataan ini memunculkan 

keprihatinan yang sangat mendalam yang mendorong mereka untuk 

mengatakan bahwa pendidikan itu sangat penting. Pengalaman-

pengalaman ini kemudian menjadi daya dan semangat dorong bagi 
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masyarakat Kamoro, secara khsusus masyarakat di desa Hiripau untuk 

semakin menyadari dan menghayati kehadiran sekolah sebagai sarana 

penting dalam rangka membentuk karakter dan menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas. 

 Mereka mengakui bahwa saat misionaris datang dan bekerja di 

suku Kamoro, mereka (para misionaris) pun memperhatikan dunia 

pendidikan. Akan tetapi, karena keterbatasan tenaga, pelaksanaan 

pendidikan ini hanya berfokus pada beberapa tempat. Akibatnya, tidak 

semua masyarakat mengalami pendidikan yang demikian. Hampir 

semua informan mengungkapkan;  

“pendidikan bukan barang baru untuk kami orang Kamoro; 
dulu waktu misionari masuk di Kokonao6, anak-anak banyak 
yang sekolah; mereka tinggal di asrama; sesekali mereka 
bawa sagu ke asrama; orang tua kadang-kadang datang antar 
makan untuk mereka (anak-anak); tetapi tidak semua anak 
bisa sekolah  karena mereka punya kampung jauh-jauh dan 
harus naik perahu dayung sampai berhari-hari ”.   

 

Sebuah Paradoks 

 Akan tetapi, pengakuan bahwa sekolah merupakan sarana 

penting dalam rangka menciptakan tenaga-tenaga handal dan 

profesional justru tidak berdampak pada langkah konkret yakni 

keterlibatan dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan anak-anak 

usia sekolah. Hal ini terjadi karena di samping ada yang menganggap 

pendidikan penting dalam rangka membentuk pribadi yang 

berkualitas, yang bisa terpakai di tempat kerja, terungkap pula realitas 

bahwa kebanyakan orang tua justru tidak terlalu peduli dengan 

pendidikan; 

“Anak (sapaan untuk peneliti), banyak orang tua di kampung 
ini tidak mengerti tentang pendidikan, makanya mereka 
tidak peduli dengan pendidikan. Mereka setiap hari sibuk 

                                                           
6 Kokonao adalah sebuah kota tua yang juga menjadi kota pertama di kabupaten 
Mimika. Kota ini merupakan tmpat pertama pendidikan (sekolah) dimulai. Para 
misionaris masuk pertama di kota ini dan memulai pendidikan (sekolah) berasrama. 
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cari makan, anak-anak pun mereka bawa. Mereka tidak 
pusing, apakah anak mereka sekolah atau tidak, yang penting 
mereka pergi cari makan”.  

 Dari pengamatan penulis, banyak anak usia sekolah yang pada 

jam sekolah tidak berada di sekolah. Mereka banyak bermain saja, baik 

di rumah mereka masing-masing maupun di jalan atau di pinggir 

sungai dan ada pula yang mengikuti orang tua ke hutan atau ke pantai 

untuk mencari makan. Berhadapan dengan kenyataan ini, orang tua 

yang seharusnya memiliki tugas memberi kesadaran kepada anak-anak 

justru tidak peduli dengan situasi ini. Sikap ketidakpedulian ini, seolah 

memberi signal bahwa pendidikan yang dipraktekkan sekarang tidak 

terlalu penting untuk mereka.  

 Realitas bahwa ada yang menganggap pendidikan sebagai 

sesuatu yang penting dan ada yang tidak peduli ini disebabkan oleh 

faktor pendidikan orang tua. Mereka yang menganggap pendidikan 

penting pada dasarnya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup 

dan juga yang dianggap terpandang dalam masyarakat. Yang masuk 

dalam kategori ini adalah aparat desa, petugas gereja dan tokoh-tokoh 

adat. Hal ini dibuktikan dengan adanya anak-anak mereka yang saat ini 

sedang berada di bangku pendidikan, entah itu tingkat atas maupun di 

perguruan tinggi. Sementara orang tua yang tidak peduli dengan 

pendidikan adalah mereka yang tergolong masyarakat biasa dan tidak 

memiliki pendidikan yang cukup. Kekurangan pemahaman inilah yang 

menyebabkan mereka tidak peduli dengan pendidikan yang ada. 

 Berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam pendidikan 

(sekolah) adalah sebuah implikasi dari persepsi yang dimiliki seseorang. 

Semakin orang memiliki persepsi yang baik terhadap pendidikan 

(sekolah) semakin baik pula partisipasinya dalam pendidikan. 

Sebaliknya, semakin orang memiliki persepsi yang kurang baik 

terhadap pendidikan (sekolah) bisa dipastikan juga partisipasinya juga 

kurang baik. Hal ini sangat kelihatan dalam kehidupan masyarakat 

suku Kamoro yang ada di desa Hiripau. Dari hasil penelitian penulis 

(baik melalui observasi maupun wawancara), ditemukan kaitan yang 

begitu erat antara persepsi dan tindakan berpartisipasi dalam 
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masyarakat desa Hiripau. Para informan mengemukakan bahwa  

partisipasi masyarakat desa Hiripau dalam dunia pendidikan (sekolah) 

bisa dibagi dua.  

 Pertama, mereka yang cukup berpatisipasi dalam pendidikan 

(sekolah). Pada umumnya masyarakat yang tergolong dalam kelompok 

ini adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang cukup, pernah 

mengikuti pendidikan, entah di bangku SMP maupun SMA/SMK yang 

kemudian menjadi figur yang berpengaruh dalam masyarakat. Yang 

masuk dalam kelompok ini adalah, para guru, aparat desa, petugas 

gereja. Berbekalkan pengetahuan yang mereka miliki, memungkinkan 

mereka memiliki persepsi yang baik tentang pendidikan. Bagi 

kelompok ini, pendidikan (sekolah) adalah sarana yang sanggup 

membuat anak-anak mereka menjadi pintar dan berhasil di kemudian 

hari. Pandangan ini tidak terlepas dari persepsi yang mereka miliki. 

 Kedua, mereka yang kurang dan bahkan sama sekali tidak 

peduli dengan pendidikan (sekolah). Mereka yang masuk dalam 

kelompok ini pada umumnya adalah masyarakat yang tingkat 

pendidikannya rendah atau sama sekali tidak pernah mengenyam 

pendidikan (sekolah). Bagi kelompok ini, pendidikan (sekolah) sama 

sekali tidak memiliki pengaruh bagi kehidupan mereka. Persepsi ini 

kemudian berdampak pada kurangpedulinya mereka dalam dunia 

pendidikan (sekolah). Kekurangpedulian ini terungkap dalam tindakan 

kurang dan bahkan sama sekali tidak terlibat dalam memberikan 

dukungan terhadap perkembangan pendidikan (sekolah).  

 Ketika berbicara tentang prinsip-prinsip pemilihan persepsi, 

Thoha (2010:149-156) menyebutkan dua faktor yang 

mempengaruhinya7. Pertama, faktor internal (dari dalam diri sendiri), 

seperti: proses belajar, motivasi dan kepribadian seseorang. Seseorang 

                                                           
7 Sejalan dengan Thoha, Sandi (2006) juga menyebut dua faktor yang sama, yakni faftor 
dari dalam diri individu, seperti: kecerdasan, emosi, minat, pendidikan, pendapatan 
dan kapasitas indera. Sedangkan yang termasuk faktor dari luar individu adalah  
pengaruh kelompok, pengalaman masa lalu dan latar belakang sosial-budaya (Sandi, R. 
2006. “Persepsi Masyarakat Sekitar Hutan tentang Keberadaan HPHTI Toba Pulp 
Lestari di Desa Aek Raja, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara”  
Skripsi Program Sarjana Kehutanan –USU. Medan 
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yang telah mengalami proses belajar mempunyai penilaian tersendiri 

berdasarkan pengetahuannya terhadap suatu gejala. Motivasi berkaitan 

dengan perhatian dan minat seseorang dalam memberikan 

penilaiannya. Sedangkan kepribadian berkaitan dengan keputusan-

keputusan yang diambil seseorang tentang objek yang dipersepsinya. 

Kedua, faktor eksternal (dari luar diri), seperti: intensitas, ukuran, 

keberlawanan, pengulangan, gerakan, dan hal-hal yang baru dan 

familier. Intensitas; semakin besar intensitas rangsangan dari luar, 

semakin besar pula hal-hal yang dapat dipahami. Ukuran; semakin 

besar ukuran objek, maka semakin mudah untuk bisa diketahui dan 

dipahami. Keberlawanan atau kontras; tindakan yang semankin 

berlawanan dengan kebiasaan orang banyak akan menarik perhatian. 

Pengulangan; rangsangan dari luar yang diulang akan memberikan 

perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan sekali dilihat. 

Gerakan; objek yang bergerak lebih menarik perhatian dan akan 

menimbulkan persepsi bagi seseorang. Baru dan familier, sesuatu yang  

baru maupun yang sudah dikenal akan dapat menarik perhatian 

seseorang tergantung situasinya. 

 Dua faktor yang menjadi penentu persepsi seseorang 

sebagaimana dijelaskan terdahulu, sangat sejalan dengan apa yang 

ditemukan dalam masyarakat di desa Hiripau. Persepsi yang berbeda 

tentang pendidikan (sekolah) yang ditemukan sangat dipengaruhi oleh 

dua faktor itu, yakni faktor internal dan faktor eksternal.    

 

Kondisi-Kondisi Yang Mempengaruhi Lemahnya Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pendidikan  

 Betapapun mereka mengakui bahwa pendidikan (sekolah) 

sangat penting, namun kesadaran ini sangat bertolak belakang dengan 

partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dari penelitian yang 

dilakukan, peneliti menemukan banyak alasan yang menjadi penyebab 

lemahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan (sekolah). Agar 

lebih terstruktur, penulis membagi temuan ini dalam beberapa point, 

yakni: budaya, sosial, politik, dan bidang lainya (sekolah dan keluarga). 
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Alasan utama penulis mengangkat multi bidang untuk menjelaskan 

alasan lemahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah 

kenyataan bahwa persoalan ini tidak hanya disebabkan oleh satu atau 

dua hal saja, tetapi bersifat multi-bidang dan bersifat kompleks. 

Economic and Social Commision For Asia Pasific (ESCAP) (dalam 

Tumuka, 2013) menjelaskan bahwa permasalahan sosial yang terjadi 

dalam kehidupan masyarakat bukan hanya disebabkan oleh adanya 

penyimpangan prilaku atau masalah kepribadian melainkan juga akibat 

masalah struktural, kebijakan yang keliru, implementasi kebijakan 

yang tidak konsisten dan tidak adanya pastisipasi masyarakat dalam 

pembangunan. Apa yang dikatakan ESCAP ini sangat sejalan dengan 

hasil temuan penulis dalam penelitian di desa Hiripau. Persolan 

tentang lemahnya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan tidak 

hanya disebabkan oleh satu dan lain hal tetapi bersifat kompleks serta 

berkaitan dengan hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat suku 

Kamoro di desa Hiripau.    

 

Faktor Budaya 

 Salah satu penyebab lemahnya partisipasi masyarakat Kamoro 

dalam pendidikan formal adalah budaya. Van Peursen (1998, 9) 

mendefinisikan kebudayaan sebagai endapan dari kegiatan dan karya 

manusia. Taylor (dalam Winarno 2013, 186) mengartikan kebudayaan 

sebagai keseluruhan kompleks pengetahuan, kepercayaan, seni, 

kesusilaan, hukum, dan sebagainya yang dipelajari oleh manusia 

sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Linton melihat budaya sebagai 

keseluruhan pengetahuan, sikap, dan pola prilaku yang dimiliki dan 

diwariskan oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Kroeber (1948) 

melihatnya sebagai sesuatu yang dipelajari dan diwariskan dari 

keseluruhan realitas gerak, kebiasaan, tata cara, gagasan dan nilai-nilai.  

 Terlepas dari begitu banyak definisi kebudayaan yang 

disebutkan di atas, dalam tulisan ini, penulis mengartikan kebudayaan 

(budaya) sebagai kebiasaan-kebiasaan (baik berupa pengetahuan atau 

pandangan hidup maupun tindakan yang diwariskan dari generasi ke 
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generasi), yang sudah mengakar dalam hidup masyarakat suku Kamoro 

pada umumnya. Kebiasan-kebiasaan ini sudah dipraktekkan 

masyarakat Kamoro dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Salah 

satu kebiasaan yang menjadi penyebab lemahnya partisipasi 

masyarakat dalam pendidikan formal adalah ritme hidup dan pola 

relasi dengan alam. Ritme hidup yang tidak sesuai antara sekolah dan 

budaya menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan 

(sekolah) menjadi lemah.  

 Ritme hidup sebagai suku peramu (hanya mengandalkan 

sumber daya laut, sungai dan hutan sebagai sumber dan penopang 

hidup), menyebabkan keterlibatan dalam pendidikan (sekolah) menjadi 

kurang diperhatikan. Orang Kamoro bukanlah tipe orang yang hidup 

di alam dan tempat yang terbatas dan tertutup. Dari dahulu kala, 

mereka sudah terbiasa hidup di alam dan tempat yang terbuka. Rumah 

mereka, bukanlah sebuah tempat yang tertutup rapat, sebagaimana 

rumah kebanyakan masyarakat di Indonesia; bahkan ketika mereka 

berada di hutan atau di pantai, mereka membuat pondok seadanya saja 

atau tidur di pasir pantai saja, sebab tempat itu hanya digunakan pada 

saat mencari makan saja.  

 Di tempat seperti inilah mereka menikmati hidup dan mencari 

makanan untuk dimakan. Singkatnya mereka adalah masyarakat alam, 

yang hidupnya menyatu dengan alam dan mendapatkan „hidup‟ dari 

alam. Seorang informan menuturkan demikian; 

 “orang tua kami dulu biasanya cari makan di hutan untuk 
cari sagu dan beburu. Mereka juga cari makannya di kali atau 
pantai. Biasanya mereka tidak tidur di rumah seperti 
sekarang ini. Mereka tidur di bevak-bevak (tenda-tenda) 
yang terbuka saja, bahkan ada yang tidur di pantai saja. 
Sampai saat ini pun orang tua kami melakukan seperti nenek 
moyang kami buat”. 

 Ritme hidup yang demikian, terbentuk oleh pola relasi mereka 

dengan alam. Alam tidak dipandang sebagai sesuatu yang terpisah atau 

jauh dari kehidupan mereka; alam merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari hidup mereka. Kedekatan dengan alam yang begitu 

intim ini kemudian membentuk ritme hidup yang “bebas” dan pola 
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relasi yang dibangunnya pun “bebas”. Konsep time is money untuk 

masyarakat Kamoro adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada dalam 

pikiran apalagi praktek hidup mereka. Bagi mereka yang menentukan 

mereka bekerja atau tidak adalah sejauhmana mereka masih memiliki 

makanan untuk dimakan. Ketika makanan masih cukup untuk 

dimakan, mereka tidak ke hutan, akan tetapi ketika makanan tidak 

cukup lagi untuk dimakan, saat itulah baru mereka ke hutan atau ke 

sungai.  Realitas ini sangat sejalan dengan gambaran Marshall Sahlins 

tentang masyarakat berburu dan meramu. Menurut Sahlins8, irama 

kerja para pemburu dan meramu sangat berbeda dengan masyarakat 

pada umumnya. Mereka kelihatan memiliki banyak waktu luang, sebab 

mereka memiliki waktu khusus untuk mencari makan, walau 

seringkali tidak teratur. Bagi kelompok masyarakat ini, waktu yang 

dipakai untuk mencari makan sangat bergantung pada persediaan 

makanan; jika persediaan sudah habis, maka saat itulah waktunya bagi 

mereka untuk mencari makan. Relasi mereka degan alam pun sangat 

harmonis. Keharmonisan ini disebabkan oleh kesadaran bahwa alam 

(hutan, sungai dan laut) adalah „ibu‟ yang setiap saat selalu 

menyediakan makanan bagi kelangsungan hidup mereka.   

 Ritme hidup yang terbentuk oleh budaya ini, tentu sangat 

bertentangan dengan ritme hidup yang ditampilkan oleh dunia 

pendidikan (sekolah) sekarang ini. Sekolah menawarkan sebuah ritme 

hidup sangat berlainan dengan ritme hidup masyarakat dan anak-anak 

Kamoro. Anak-anak yang sudah terbiasa dengan alam dan bahkan 

menyatu dengan alam dipaksa untuk menjauhi alam. Mereka yang 

terbiasa bergerak bebas dipaksa duduk, diam dan tenang dalam sebuah 

ruangan yang tertutup dan terbatas. “Pemaksaan” yang demikian, 

menyebabkan anak-anak dan orang tua menganggap sekolah tidak 

lebih dari sebuah penjara yang mengekang gerak dan relasi mereka 

dengan alamnya. Seorang informan menceriterakan pengalamannya 

bahwa pernah suatu waktu, anak-anak Kamoro yang tinggal di asrama 

melakukan demonstrasi dengan menggunakan spanduk. Dalam 

                                                           
8 Marshall Sahlin;  The Original Affluent Society; http://www.primitivism.com/ 
original-affluent.htm. Diunduh, 25 Februari 2015 
 

http://www.primitivism.com/%20original-affluent.htm
http://www.primitivism.com/%20original-affluent.htm
http://www.primitivism.com/%20original-affluent.htm
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spanduk itu tertulis “kami tidak mau tinggal menderita dalam penjara 

(asrama)”.  

 Informan lain (seorang guru) menceriterakan;  

“Anak-anak susah sekali tenang dan diam di dalam kelas. 
Guru masih mengajar di depan kelas, anak-anak bermain di 
belakang. Ada juga yang kerjanya hanya suka ganggu teman-
temannya. Ada guru saja begitu, apalagi kalau guru tidak 
masuk kelas, mereka pada umumnya ribut dan bermain saja. 
Di sini jadi guru susah setengah mati, karena harus bersabar”.  

 Apa yang diungkapkan  ini juga penulis temukan dalam 

observasi pada beberapa sekolah di suku Kamoro. Pada umumnya 

anak-anak suka bermain, pun pada saat sekolah. Mereka kadang 

memperlihatkan ketidakpedulian terhadap para guru dan juga terhadap 

sekolah. Mereka kelihatan tidak merasa bersalah ketika harus 

meninggalkan sekolah; bahkan dalam pengamatan dan pengalaman 

penulis ada yang berbulan-bulan tidak masuk sekolah tetapi masih 

ingin mengikuti ujian.     

 Perbedaan ritme kehidupan yang dibentuk oleh budaya dan 

yang dituntut oleh dunia pendidikan formal ini berdampak pada 

lemahnya partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Ketika 

berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Conyers 

(dalam Saiful Arif, 2012) menyebutkan dua faktor yang mempengaruhi 

berhasil atau tidaknya partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan. Pertama, berkaitan dengan hasil keterlibatan 

masyarakat. Masyarakat tidak akan berpartisipasi atau memiliki 

kemauan sendiri atau dengan antusias yang tinggi dalam kegiatan 

perencanaan kalau mereka merasa bahwa partisipasi mereka tidak 

mempunyai pengaruh terhadap rencana akhir. Kedua, masyarakat 

merasa enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak menarik minat 

mereka atau yang tidak mempunyai pengaruh langsung dengan apa 

yang mereka rasakan.  
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 Hasil penelitian I Putu Gede Parma9 secara positif mempertegas 

apa yang dikatakan Conyers. Dia menemukan bahwa keterlibatan 

masyarakat dalam Festival Pesona erat kaitan dengan harapan akan 

manfaat yang mereka dapatkan. Ini terbukti dari penemuaannya 

bahwa masyarakat sangat terlibat dalam kegiatan Festival karena 

didorong oleh beberapa hal ini; pertama, motivasi ekonomi. 

Masyarakat terlibat dalam kegiatan festival karena di sana ada peluang 

mendapatkan keuntungan material yang secara langsung dan sangat 

berdampak pada peningkatan taraf hidup dan perbaikan ekonomi. 

Kedua, motivasi pelestarian budaya. keterlibatan masyarakat dalam 

festival juga didorong oleh keinginan untuk memelihara budaya yang 

mereka miliki. Artinya, bagi masyarakat, budaya adalah sesuatu yang 

melekat dalam kehidupan mereka, bahkan merupakan identitas yang 

patut mereka pertahankan dan dipelihara terus menerus. Ketiga, 

motivasi pemeliharaan alam. Lingkungan adalah penopang hidup 

mereka. Lingkungan yang aman dan terjaga secara baik akan 

bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka. 

 Bagaimana dalam konteks masyarakat suku Kamoro yang ada 

di desa Hiripau? Apakah pendidikan (sekolah) yang ada sanggup 

memberikan keuntungan yang konkret dan langsung bagi masyarakat? 

Pertanyaan ini menjadi tantangan yang berat, mengingat pendidikan 

(sekolah) yang ditawarkan pemerintah justru menawarkan sebuah 

pendekatan yang sama sekali berbeda dengan yang diharapkan 

masyarakat. Perbedaan inilah yang mengakibatkan persepsi dan 

partisipasi masyarakat di desa Hiripau dalam pendidikan (sekolah) 

menjadi rendah dan lemah. 

 Tidak adanya manfaat secara langsung yang mereka dapatkan 

dari pendidikan (sekolah) ditambah dengan realitas ketersediaan alam 

yang sangat mencukupi kebutuhan juga menjadi alasan kuat dan masuk 

akal kenapa masayarakat di desa Hiripau kurang terlibat dalam 

                                                           
9 I Putu Gede Parma; Faktor-Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat dalam Festival 
Pesona Pulau Serangan kota Denpasar; http://ejournal.undiksha.ac.id 
/index.php/JJPL/article/view/413. unduh 9 Maret 2015 
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pendidikan (sekolah). Marshall Sahlins10 ketika berbicara tentang The 
Original Affluent Society menegaskan bahwa dalam masyarakat asli 

dan berburu (meramu) konsep tentang persediaan atau tabungan 

makanan sama sekali tidak ada. Mereka tidak mengenal sistem 

tabungan makanan, sebab bagi mereka, tabungan mereka yang terbesar 

adalah alam yang telah menyediakan begitu banyak kekayaan untuk 

dinikmati. Mereka kelihatan tidak memiliki apa-apa, tetapi mereka 

tidak pernah kekurangan makanan. Mereka memiliki yang mereka 

butuhkan atau bisa membuat apa yang mereka butuhkan. Mereka 

tinggal di tengah kelimpahan sumber daya alam yang ada di sekitar 

mereka. Ketika di satu tempat sudah berkurang penghasilannya, 

mereka akan berpindah ke tempat yang lain. 

 Gaya hidup kaum pemburu seperti yang digambarkan Sahlins 

sangat sejalan dengan gaya hidup masyarakat suku Kamoro pada 

umumnya dan secara khusus masyarakat di desa Hiripau. Mereka tidak 

pernah terbiasa mengenal sistem tabungan, entah uang maupun 

makanan. Tabungan mereka adalah hutan (makanan sagu dan berburu 

binatang), sungai (berburu ikan, udang,dan kepiting). Bagi mereka itu 

sudah sangat cukup dalam rangka mempertahankan hidup. Konsep 

yang demikian bedampak pada persepsi mereka tentang pendidikan 

(sekolah). Pendidikan (sekolah) yang sering disebut sebagai aset masa 

depan adalah sesuatu yang sama sekali di luar cara berpikir mereka. 

Bagi mereka alam telah memberikan begitu banyak kelimpahan 

makanan. Mereka tidak membutuhkan waktu yang begitu lama untuk 

mendapatkan apa yang ingin mereka dapatkan. Mereka juga tidak 

pernah mengambil lebih dari yang mereka butuhkan. Prinsip “ambil 

hari ini untuk hari ini” yang merupakan prinsip hidup kaum peramu 

sangat hidup dalam praktek hidup mereka. Mereka tidak peduli dengan 

kebutuhan hari esok, karena kebutuhan hari esok masih tersimpan di 

„tabungan‟ alam dan bahkan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidup mereka.       

                                                           
10 Marshall Sahlin; The Original Affluent Society; http://www.primitivism.com/ 
original-affluent.htm. Diunduh, 25 Februari 2015 

http://www.primitivism.com/%20original-affluent.htm
http://www.primitivism.com/%20original-affluent.htm
http://www.primitivism.com/%20original-affluent.htm
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 Ritme hidup yang demikian memungkinkan mereka untuk 

mencari makan kapan saja, tergantung kebutuhan mereka. Tak jarang 

banyak orang tua sering membawa anak-anak mereka ke hutan atau ke 

pantai atau sungai.  Seorang informan yang juga merupakan seorang 

guru menuturkan;  

“Biasanya orang tua bawa anak-anak ke pantai atau hutan, 
kalau tempatnya jauh. Kalau dekat, orang tua tidak bawa 
anak-anak. Tapi yang dekat-dekat pasti sudah tidak banyak 
lagi, maka mereka mau tidak mau pergi ke tempat yang jauh 
dari kampung, yang masih banyak sagu atau ikannya. 
Otomatis  anak-anak juga ikut mereka, karena kalau tidak 
siapa yang kasih makan mereka, padahal mereka pergi cukup 
lama, bisa satu minggu atau lebih bahkan bisa sampai 
berbulan-bulan. Kami, guru-guru tidak bisa buat apa-apa”.   

 

Faktor Sosial 

 Selain faktor budaya, faktor sosial juga menjadi salah satu 

penyebab lemahnya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan formal. 

Yang dimaksudkan dengan faktor sosial di sini adalah perubahan sosial 

yang memberi peluang sangat besar bagi munculnya beragam pengaruh 

luar, baik yang positif maupun negatif. Hampir semua informan 

mengakui bahwa pendidikan pada zaman misionaris sangat baik 

dibandingkan dengan yang ada sekarang. Hal ini disebabkan oleh 

belum adanya pengaruh sosial yang masuk. Antara lembaga gereja, para 

guru (pihak sekolah), aparat kampung (desa), orang tua dan pemerintah 

saling bekerjasama. Setiap entitas saling mendukung satu sama lain. 

Bahkan dalam arti tertentu, sekolah dan gereja adalah satu. Perubahan 

sosial yang terjadi saat ini, bukan justru membuat sekolah semakin 

baik, malah sebaliknya. Kerjasama orang tua, para guru, gereja dan 

pemerintah tidak lagi berjalan dengan baik. Setiap entitas berjalan 

sendiri-sendiri, tidak peduli lagi dengan entitas yang lain. Akibatnya, 

anak-anak pun berjalan sendiri-sendiri. Dukungan yang semestinya 

menjadi kekuatan yang sanggup mendorong anak-anak untuk sekolah 

menjadi sangat lemah. Seorang mantan guru mengisahkan 

pengalamannya sebagai berikut;  
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“Dulu sekolah berjalan baik karena orang tua, gereja, dan 
aparat kampung (desa) bekerjasama. Kalau ada anak yang 
tidak mau masuk sekolah, aparat kampung atau orang yang 
sudah ditugaskan untuk itu biasanya cari di rumahnya atau di 
pinggir kali. Orang tua tidak pernah marah, bahkan mereka 
mendukung cara seperti ini. Cara seperti ini sangat 
membantu anak-anak, walau pun awalnya mereka datang  ke 
sekolah karena terpaksa tetapi lama kelamaan mereka 
terbiasa. Sekarang ini beda sekali. Kalau ada guru yang 
datang mencari anak-anak yang tidak sekolah, malah orang 
tua marah”. 

 Di tengah lemahnya dukungan dari masyarakat terkait dengan 

sekolah, pengaruh sosial yang semakin menggelora terus merangkak 

dan menunjukkan magnet khusus bagi anak-anak. Kuatnya arus 

pengaruh sosial dan lemahnya daya tahan dan daya kritis anak-anak 

dan masyarakat membuat pengaruh sosial yang ada gampang 

bertumbuh dan berakar dalam masyarakat. Akibatnya, baik anak-anak 

maupun orang tua dengan mudah terkontaminasi dengan arus 

perubahan yang ada. Arus perubahan sosial yang sangat terasa adalah 

minum minuman keras (beralkohol), pergaulan bebas, dan setrusnya. 

Anak-anak kemudian lebih mudah terlibat dalam hal-hal buruk yang 

lahir dari perubahan sosial dari pada harus mengikuti sekolah yang 

sangat melelahkan. Beberapa informan dengan lantang mengatakan;  

“Kami orang Kamoro tidak punya budaya minum-minum 
(minuman beralkohol), tapi sejak ada orang luar yang masuk, 
orang Kamoro sudah mulai minum-minum sampai mabuk. 
Di kampung ini (Hiripau) banyak sekali orang tua dan anak-
anak (orang muda) minum sampai mabuk. Orang tua tidak 
memberikan teladan yang baik bagi anak-anak. Kadang-
kadang karena mabuk, ada anak yang pukul bapanya, bahkan 
ada yang ancam-ancam. Masyarakat seringkali tidak tenang 
karena ulah dari orang-orang mabuk itu”. 

 Apa yang dikatakan ini sangat nyata dalam praktek hidup 

mereka (walau tidak semua melakukannya). Dari observasi dan 

pengalaman penulis selama tinggal dengan masyarakat suku Kamoro, 

minum-minuman beralkohol seolah menjadi tradisi yang berasal dari 

nenek moyang mereka. Padahal budaya suku Kamoro tidak pernah 

mengenal minum-minuman beralkohol. Setiap hari hampir selalu 
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ditemukan orang mabuk di pinggir jalan raya. Pada saat ada pesta, 

entah Natal, Tahun Baru, Paskah, dan pesta-pesta adat selalu saja ada 

yang mabuk, bahkan tingkat kemabukannya sangat luar biasa. 

Kenyataan ini justru (entah sadar atau tidak) memberikan pelajaran 

yang sangat negatif bagi anak-anak yang berada di bangku pendidikan 

(sekolah). Tak jarang anak-anak pun sudah mulai ikut mengonsumsi 

minum-minuman beralkohol.   

 Kebiasaan negatif yang terjadi pada masyarakat suku Kamoro di 

desa Hiripau merupakan dampak dari kehadiran budaya baru, terutama 

budaya modernisme. Koentjoroningrat (1980) menyebutkan 

pertemuan dua budaya ini sebagai akulturasi. Bagi Koentjoroningrat, 

akulturasi merupakan sebuah proses dimana para individu warga suatu 

masyarakat dihadapkan dengan pengaruh kebudayaan lain dan asing. 

Dalam proses ini, sebagian mengambil alih secara selektif sedikit atau 

banyak unsur kebudayaan asing tersebut dan sebagian berusaha 

menolak  pengaruh itu. Bagi masyarakat suku Kamoro di desa Hiripau, 

akulturasi ini sangat terasa bahkan justru banyak membawa dampak 

negatif yang tidak sedikit.  

  Pengaruh sosial lainnya adalah hidup senang-senang. Tidak 

bisa dipungkiri bahwa pengaruh sosial memiliki kekuatan magnet yang 

sangat kuat. Hal ini diakui oleh semua informan yang penulis 

wawancarai. Mereka mengakui bahwa anak-anak sekarang lebih suka 

hidup “hura-hura” ketimbang pergi ke sekolah untuk sekolah. Seorang 

anak sekolah dasar kelas enam, yang juga sempat diwawancarai penulis 

mengungkapkan “saya tidak ke sekolah karena pengaruh teman-teman. 

Teman-teman selalu ajak saya untuk jalan-jalan, biar bisa senang-

senang. Di sekolah saya tidak bisa senang-senang”. Di dalam jawaban 

ini termuat gambaran bahwa bagi masyarakat Kamoro, sekolah adalah 

sebuah tempat di mana mereka tidak mengalami kebebasan untuk 

menikmati kesenangan; yang mereka alami di sana hanyalah diam, 

tenang dalam sebuah ruangan tertutup serta hidup dalam sebuah 

kedisiplinan yang tinggi, hal yang tidak mereka rasakan dan alami 

ketika mereka hidup di tengah alam bebas.    
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 Jan Boelaars (1992, 209) membahasakan pengaruh perubahan 

sosial bagi masyarakat petani dan peramu di Irian Jaya pada umumnya 

dengan mengatakan “baik kiranya di sadari bahwa dalam seluruh 

proses perubahan ini, penduduk asli menimbulkan banyak kesulitan. 

Dari asalnya kaum pemakan sagu dan sekaligus petani ini selalu dengan 

usaha sedikit saja sudah cukup untuk dapat mengurus dan memelihara 

diri sendiri. Kebutuhan mereka akan perumahan, pakaian, transport 

dan sebagainya begitu sederhana dan bisa begitu gampang dipenuhi, 

sehingga mereka itu tidak mengenal perjuangan yang sengit demi 

hidup mereka. Perkembangan lebih tinggi untuk orang dewasa, tetapi 

terutama untuk anak-anak mereka menimbulkan tuntutan-tuntutan 

bagi mereka yang seringkali sulit dapat mereka laksanakan. Seringkali 

irama perkembangan mereka ketinggalan dibandingkan dengan 

perkembangan kaum imigran”.  

 Selain itu, banyaknya bantuan, baik dari pemerintah maupun 

Freeport diakui pula sebagai alasan lemahnya partisipasi masyarakat 

dalam pendidikan (sekolah). Sebagaimana masyarakat peramu pada 

umumnya hidup bergantung pada kebaikan alam (tanpa harus berusaha 

berlama-lama), masyarakat suku Kamoro pun hidup bergantung pada 

kebaikan alam. Bagi mereka, mendapatkan makan bukanlah sebuah 

proses yang memerlukan waktu berhari-hari atau bertahun-tahun. 

Hari ini mereka memerlukan makanan, hari ini juga mereka 

mendapatkannya. Mentalitas ini kemudian diperkuat dengan begitu 

banyaknya sumbangan dari pemerintah dan Freeport. Akibatnya, 

masyarakat menjadi bergantung, bukan lagi pada kebaikan alam tetapi 

pada kebaikan pemerintah dan Freeport. Dulu mereka meramu di 

hutan, laut dan kali tapi sekarang mereka meramu di pemerintah dan 

Freeport.  

“Satu hal yang  membuat masyarakat (Kamoro) kurang 
berpartisipasi dalam pendidikan (sekolah) adalah bantuan 
yang begitu banyak baik dari pemerintah maupun pihak 
Freeport Indonesia. Masyarakat sudah terbiasa dimanjakan 
alam, lalu pemerintah dan Freeport kasih bantuan lagi, 
mereka tambah dimanjakan. Lihat saja sekarang setiap ada 
acara pasti buat proposal ke pemerintah. (Hal) ini karena 
mereka sudah terbiasa dikasih bantuan. Selain itu, kalau 
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mereka sudah tidak punya apa-apa, mereka tidak segan-segan 
jual tanah. Anak-anaknya mau kemana?” 

 Mentalitas ini sangat berpengaruh pada cara pandang mereka 

tentang pendidikan (sekolah). Bagi mereka, sekolah adalah sebuah 

usaha yang sangat lama, prosesnya pun lama dan bahkan harus melalui 

sebuah pengorbanan dan penderitaan yang tidak sedikit.   

        

Faktor Keluarga 

 Keluarga merupakan sebuah persekutuan yang terdiri dari 

bapa, ibu dan anak-anak. Semua orang lahir dari dalam keluarga. Di 

dalam keluarga, semua orang mendapatkan begitu banyak pelajaran, 

tidak saja berkaitan dengan pengetahuan dasar tetapi juga nilai-nilai 

hidup. Tak jarang, keluarga dianggap sebagai tempat awal pembentuk 

kepribadian seseorang. Di dalam keluarga ini pula orang diajar untuk 

bercita-cita dan berjuang untuk menggapainya. Orang tua merupakan 

pendukung utama bagi lahirnya beragam harapan, pemikiran dan cita-

cita bagi anak-anak. Di banyak daerah, dukungan orang tua atau 

keluarga besar bagi pendidikan anak-anak sangat luar biasa. Bahkan, 

dapat dikatakan, tanpa dukungan orang tua atau keluarga, sulit bagi 

anak-anak untuk bisa mendapatkan pendidikan formal.  

 Dukungan dari orang tua sebagaimana digambarkan di atas, 

justru kurang dirasakan oleh anak-anak di desa Hiripau. Berdasarkan 

penelitian dan pengalaman penulis tinggal bersama suku Kamoro, 

ditemukan beberapa realitas yang justru bertolak belakang dengan 

realitas pada umumnya. Pertama, dukungan orang tua dalam 

pendidikan sangat lemah. Walau mereka mengakui bahwa pendidikan 

(sekolah) sangat penting dalam rangka merubah keadaan hidup anak-

anak mereka, namun, fakta lain memperlihatkan bahwa pengakuan ini 

tidak dibarengi dengan tindakan memberikan dukungan kepada anak-

anak mereka untuk mengenyam pendidikan. Bahkan dari penelitian ini 

terungkap bahwa penyebab utama dari lemahnya partisipasi anak-anak 

dalam pendidikan (sekolah) adalah orang tua. Bapa Beni, seorang 
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informan yang cukup terpandang dan telah berusia senja 

mengungkapkan; 

“anak (sapaan untuk peneliti), sumber utama yang membuat 
anak-anak di kampung ini tidak mau sekolah itu, orang tua. 
Bagaimana anak bisa sekolah, orang tua selalu tunjukkan 
sikap yang tidak baik, seperti mabuk-mabukan, kalau ada 
anak yang mau sekolah, orang tua sering larang-larang, 
padahal kalau anak-anak sudah tinggal dnegan orang tua, 
mereka (orang tua) tidak mau perhatikan mereka. Mereka 
minum minuman keras sampai mabuk, bikin kaco di 
kampung, orang tua tidak peduli”.      

 Ketidakpedulian orang tua juga terlihat dalam beberapa hal 

seperti diungkapkan oleh beberapa informan yang juga pegawai di 

Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK)  

“kami beberapa kali pernah mendatangi beberapa keluarga 
meminta anak mereka agar bisa dapat bea siswa dari LPMAK, 
bahkan kami sampai berlutut memohon kepada orang tua 
untuk minta izin. Akan tetapi, orang tua tidak pernah mau 
kasih. Mereka takut terjadi apa-apa dengan anak mereka 
kalau sudah jauh dari kampung”.  

 Sedangkan informan yang pernah menangani asrama 

menuturkan pengalamannya sebagai berikut; 

“ada beberapa anak yang pernah masuk asrama di Timika, 
tetapi tidak lama kemudian mereka pulang. Ketika dicaritau, 
ternyata yang menyuruh mereka pulang ke rumah itu, orang 
tua mereka”.  

 Dari tuturan yang diungkapkan beberapa informan di atas, 

sangat terang bahwa dukungan orang tua terhadap pendidikan anak, 

baik tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK), maupun tingkat Perguruan 

Tinggi di desa Hiripau sangat kurang. Kekurangan dukungan ini 

berdampak pada minimnya pastisipasi atau keterlibatan masyarakat 

dalam pendidikan.   

 Kedua, selain karena dukungan orang tua yang sangat lemah, 

ikatan kekeluargaan yang begitu kuat juga menjadi kendala bagi 
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masyarakat dalam berpartisipasi di dunia pendidikan formal. Ikatan 

kekeluargaan yang begitu kuat seringkali menyebabkan anak-anak 

tidak betah hidup jauh dari orang tua, begitu juga sebaliknya. Hal ini 

sangat terasa bagi anak-anak yang memulai hidup dalam asrama atau 

juga yang sudah memasuki tahap Perguruan Tinggi. Seorang informan 

menuturkan pengalamannya ketika menangani asrama sebagai berikut;  

“Saya pernah bertanya kepada seorang anak yang datang 
meminta izin untuk pulang ke kampong, kenapa kamu suka 
sekali pulang kampong? Anak itu menjawab “saya ingat saya 
punya keluarga (bapa, mama, adik dan kakak)”.   

 Hal yang sama juga diungkapkan oleh beberapa informan;  

“anak-anak tidak mau jauh dari orang tua, begitu juga orang 
tua. Kalau anak pergi jauh, biasanya orang tua menangis 
minta ampun, anak-anak juga ikut menangis. Beda sekali 
dengan anak-anak yang dari gunung (anak-anak yang berasal 
dari suku-suku yang terletak di pegunungan), mereka 
kelihatan senang dan orang tua juga tidak menangis-
menangis. Ada juga pengalaman, anak-anak yang masuk 
asrama karena sering dikunjungi orang tua, mereka juga pada 
akhirnya ikut orang tua kembali ke kampung”. 

  Dari observasi dan pengalaman tinggal bersama dengan 

masyarakat di desa Hiripau, terungkap bahwa banyak anak yang tidak 

mau melanjutkan pendidikan (sekolah) karena takut jauh dari keluarga. 

Mereka tidak rela berpisah dengan keluarga begitu juga sebaliknya. 

Jawaban sang anak tadi menggambarkan betapa ikatan kekeluargaan 

menjadi sangat diutamakan, ketimbang tinggal di asrama dan hidup 

jauh dari keluarga. Begitu juga anak-anak yang sudah mulai duduk di 

bangku kuliah, mereka dengan gampang tinggalkan kuliah dan kembali 

ke kampung. Orang tua pun mendukung tindakan ini, sebab mereka 

juga ingin agar bisa hidup bersama dengan anak mereka, tanpa peduli 

apa yang akan dilakukan oleh anak-anak mereka ketika hidup bersama. 

 Ketiga, Sayang dengan anak. Seorang infoman 

mengungkapakan;  

“Pater (sapaan untuk peneliti), kami dari Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Suku Amungme dan Kamoro 
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(LPMAK) beberapa kali jalan ke kampung-kampung untuk 
bicara tentang pendidikan. Kami temukan bahwa  orang 
Kamoro pada umumnya sangat sayang dengan anak. Karena 
terlalu sayang dengan anak, orang tua tidak mau anak-anak 
mereka jauh, bahkan anak-anak yang masih di bangku 
Sekolah Dasar pun mereka bawa kalau pergi cari makan di 
hutan atau di pantai”. 

 Rasa  sayang ini kemudian membuat orang tua sulit hidup jauh 

dari anak-anak mereka. Bahkan anak yang sudah berkeluarga pun tetap 

menjadi tanggung jawab orang tua. Mereka ingin agar bisa hidup 

dengan anak-anak mereka, akan tetapi ketika sudah hidup bersama, 

orang tua seringkali tidak memberikan perhatian kepada anak-anak 

mereka. Anak-anak dibiarkan mabuk-mabukan, merokok dan bahkan 

melakukan hal-hal yang meresahkan masyarakat. 

 Rasa sayang ini erat kaitannya dengan konsep anak sebagai 

berkat dalam keluarga. Bagi masyarakat suku Kamoro, anak memiliki 

nilai yang sangat tinggi. Nilai ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa 

kehadiran anak dalam keluarga sangat bermanfaat dalam hubungannya 

dengan mencari makan. Anak dianggap sangat bernilai apabila sanggup 

membantu orang tua mencari makan. Agar sampai pada tujuan yang 

demikian, maka orang tua – dengan membawa anak-anak ke hutan 

atau ke pantai – memberikan pelajaran bagaimana caranya mencari 

makan. Jelas sekali di sini bahwa lemahnya partisipasi orang tua dan 

anak-anak pada pendidikan disebabkan oleh tiadanya orientasi dari 

orang tua pada pendidikan untuk anak-anak mereka. Sejak kecil, orang 

tua sudah membiasakan anak-anak dan mengkondisikan orintasi anak-

anak, bukan pada pendidikan tetapi lebih banyak kepada bagaimana 

harus membentuk diri menjadi anak-anak yang mampu mencari 

makan dan menafkahi keluarga. 

 Orientasi ini tidak saja karena kehendak orang tua, tetapi 

merupakan sebuah kewajiban yang diemban oleh setiap anak laki-laki 

yang sudah mengikuti budaya inisiasi. Julianus Coenen (2012, 120-121) 
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ketika menceriterakan pesta (inisiasi) Taori11 (dari tali sagu) 

menjelaskan; 

“Kegiatan sekolah merugikan pesta Taori. Sebab selama 
seorang anak masih bersekolah, tidak ada perubahan apa pun 
pada anak. Anak pria yang telah ambil bagian dalam pesta 
tersebut berubah menjadi tidak patuh. Hal ini karena hak 
untuk digolongkan dengan kaum pria dewasa membawa pula 
kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban ini diajarkan 
kepada mereka (anak laki-laki) pada saat onaki12 dipanggang 
di atas api. Ibunya, saudari dan saudari dari ibunya bekerja 
sepanjang hari untuk menyediakan hidangan  itu. Sekitar jam 
empat sore, orang mulai menghiasi anak dengan kapur, 
arang, tanah merah, bulu burung Cenderawasih dan kain-
kain yang bagus. Kemudian diantar keliling kampung oleh 
bapak-bapak pesta. Ibu dan bapaknya mengikuti sambil 
memikul suatu noken (tas rajutan dari tali atau benang) 
penuh onaki. Para penyanyi pun ikut serta. Anak yang 
bersangkutan membagikan kepada para suami dari saudari 
ibu, kepada saudara-saudara ibu, kepada saudari dan saudara 
bapak sebuah onaki dan menerima hadiah kembali sebagai 
balasan. Dengan cara demikian, diajarkan kepada anak siapa 
kerabatnya. Pada mereka inilah dia tergantung dan dia pun 
harus membantu. Mereka akan selalu dapat mengandalkan 
anak itu”. 

 Terang bahwa setiap anak Kamoro yang sudah mengikuti 

upacara inisiasi13 memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap 

keluarga besarnya. Dalam konteks ini, pendidikan (sekolah) dianggap 

sebagai kerugian besar karena anak tidak bisa menjalankan 

kewajibannya secara adat kepada keluarga besarnya, yakni membantu 

mendapatkan makanan.  

 Realitas ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Didi Prayitno, Wahyu Pujoyono dan Hardi Warsono ketika mereka 

meneliti tentang “Analisis Rendahnya Partisipasi Masyarakat Pada 

Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Distrik 

                                                           
11 Taori merupakan cawat yang terbuat dari tali sagu yang dipakai para inisan dalam 
perayaan adat ini. 
12 Onaki merupakan sagu yang tercampur dengan siput yang terbungkus daun sagu.  
13 Inisiasi merupakan sebuah upacara pendewasaan secara adat 
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Semangga Kabupaten Merauke”14. Dalam penelitian ini, mereka 

menemukan bahwa rendahnya partisipasi orang tua dalam program 

wajib belajar Sembilan tahun ini disebabkan oleh pandangan orang tua 

tentang anak. Bagi orang tua, anak memiliki nilai bisa positif, bisa juga 

negative. Anak akan memiliki nilai positif apabila memberikan 

kepuasan, kebaikan dan keuntungan bagi keluarga; hal sangat 

berkaitan erat dengan kemampuan anak untuk mecari makan bagi 

keluarga. Sebaliknya anak akan dianggap negatif, apabila tidak sanggup 

memberikan kebaikan, kepuasan dan keuntungan bagi keluarga. Dalam 

konteks ini, pendidikan (sekolah) dianggap sebagai yang merugikan, 

menyulitkan dan membuang-buang biaya saja.   

 

Faktor (Politik) Kurikulum  

 Perubahan pola pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi 

tidak banyak membawa perubahan pada kurikulum pendidikan. Pola 

pemerintahan desentralisasi yang salah satu segi menekankan unsur 

lokal atau daerah justru kurang diperhatikan dalam kurikulum 

pendidikan. Akibatnya, walau pola pemerintahannya bersifat 

desentralisasi, kurikulum pendidikan tetap menganut sistem 

sentralisasi. Berdasarkan hasil penelitian penulis di desa Hiripau, 

ditemukan kenyataan bahwa perubahan sistem pemerintahan dari 

sentralisasi ke desentralisasi tidak banyak berpengaruh kepada 

kurikulum yang diterapkan. Dari beberapa informan yang penulis 

wawancarai, terungkap bahwa kurikulum yang diterapkan pemerintah 

saat ini terkesan “dipaksakan” untuk diterapkan di setiap daerah. 

Konsekuensinya adalah kurikulum yang diterapkan sama sekali jauh 

dari kenyataan dan harapan masyarakat.  

“Kurikulum yang sampai saat ini berlaku terkesan 
“dipaksakan” atau tidak kontekstual,  selain itu, kalau ada 
pergantian kurikulum biasanya tidak ada sosialisasi kepada 
sekolah dan masyarakat terlebih dahulu. Kurikulum yang 

                                                           
14Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik http://ejournal.undip.ac.id/inde-
.php/dialogue/article/viewFile/418/298. Unduh 20 Februari 2015 

http://ejournal.undip.ac.id/inde-.php/dialogue/article/viewFile/418/298
http://ejournal.undip.ac.id/inde-.php/dialogue/article/viewFile/418/298
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sering berganti-ganti ini terkesan hanya sebuah proyek 
pemerintah”. 

 Kenyataan yang diungkapkan ini memperlihatkan betapa 

pemerintah dalam memberlakukan kurikulum sama sekali tidak 

memperhitungkan budaya dari masing-masing daerah. Pemerintah 

memberlakukan kurikulum yang seragam, seolah-olah situasi dan 

kondisi dari setiap daerah dan budaya sama dan seragam. Keadaan 

semakin menjadi kurang baik tatkala pemerintah daerah pun kurang 

peduli dengan nasib pendidikan di daerahnya. Ketiadaan komunikasi 

dan sosialisasi, juga lemahnya pengawasan terhadap proses belajar 

mengajar membuat masyarakat semakin merasa jauh dari sekolah.  

 Selain itu, satu hal yang juga menjadi kendala bagi masyarakat 

dan terutama anak-anak untuk terlibat penuh dalam pendidikan formal 

adalah kurikulum yang diterapkan kurang memperhitungkan 

karakteristik anak-anak didik. Sebagai anak suku peramu, yang sudah 

terbiasa dengan hal-hal yang praktis dan konkret, sulit rasanya bagi 

mereka untuk masuk dalam dunia abstrak yang menjadi tekanan utama 

dalam kurikulum yang dibuat pemerintah. Mereka yang terbiasa 

dengan hal-hal yang konkret “dipaksa” untuk berpikir abstrak. 

Perbedaan cara berpikir yang dituntut kurikulum dengan cara berpikir 

anak-anak dan masyarakat menyebabkan pendidikan dianggap sebagai 

sesuatu yang kurang menarik.  

 Seorang informan menuturkan; 

“anak-anak Kamoro tidak biasa berpikir yang abstrak, apalagi 
menghafal. Mereka terbiasa dengan hal-hal yang konkret dan 
praktis. Maka kalau suruh mereka untuk berpikir hal-hal 
yang abstrak susah sekali. Kurikulum kita ini lebih banyak 
memuat hal-hal yang abstrak; anak-anak sulit mengerti 
karena memang sama sekali tidak menarik dan 
menyenangkan mereka. Karena tidak menarik, anak-anak 
kemudian tidak mau masuk sekolah”.  

 Dampak dari “dipaksakanya” kurikulum terhadap sekolah 

adalah partisipasi masyarakat yang diharapkan sanggup membuat 

sekolah berkembang dengan baik justru tidak terjadi. Masyarakat 

merasa sekolah bukanlah milik mereka, tetapi milik pemerintah. 
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Ketidakpedulian ini berlanjut pada lemahnya dukungan masyarakat 

terhadap pendidikan anak-anak mereka.  

 Hasil studi Deddy Setiawan (2007:3-4) juga memperlihatkan 

adanya politisasi pendidikan (sekolah). Dalam penelitiannya, Setiawan 

menemukan bahwa program-program pembangunan pendidikan di 

tingkat daerah yang diajukan pihak eksekutif gagal dilaksanakan, 

karena terbentur kepentingan golongan politik para anggota legislatif 

yang tidak menguasai dan memahami substansi pembangunan 

pendidikan. Atau sebaliknya, program-program pembangunan 

pendidikan yang diajukan pihak eksekutif hanya bersifat rutinitas, 

tidak strategis, kurang menyentuh permasalahan yang membutuhkan 

pemecahan segera.  

 Penemuan Deddy Setiawan juga sejalan dengan apa yang 

ditemukan Indonesian Corruption Watch (ICW). ICW menemukan 

bahwa pelaksanaan program-program pembangunan di daerah 

termasuk pendidikan lima tahun terakhir kurang berjalan dengan baik, 

karena pihak eksekutif pun masih dihadapkan pada kemampuan teknis 

dan moralitas yang rendah. Di samping pengaruh tekanan-tekanan 

pihak legislatif yang ikut „bermain‟ pada tatanan eksekutif, juga karena 

desakan para rekanan-rekanan dalam pelaksanaan program yang harus 

banyak melibatkan pihak-pihak swasta dan lembaga-lembaga 

keswadayaan dalam masyarakat. Akhirnya, banyak terjadi 

penyimpangan, kesalahan prosedur, bahkan banyak program yang 

sudah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan, banyak sisa anggaran dan 

anggaran dikembalikan atau dihabiskan dengan pelaksanaan program 

alakadarnya. Pada tatanan pengawasan pembangunan, walaupun 

berhasil mengungkap berbagai bentuk korupsi dan penyimpangan, 

namun temuan-temuan tersebut belum menyeluruh sampai kepada 

akar permasalahannya. Bahkan, instansi ini masih dituding 

kompromistis15. 

                                                           
15 Laporan Ahir Tahun 2004, www.antikorupsi.org/docs/latinfopub2004.pdf. Diunduh, 
20 Februari 2015 

http://www.antikorupsi.org/docs/latinfopub2004.pdf
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 Sementara Dwiningrum (2011, 12) menemukan tiga alasan 

yang membuat pendidikan dari tingkat dasar sampai menengah di 

Indonesia bermutu rendah. Pertama, kebijakan penyelenggara 

pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production 
function atau input-output analisys yang tidak dilaksanakan secara 

konsekuen. Pendekatan ini mengartikan lembaga pendidikan berfungsi 

sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input yang 

diperlukan  maka lembaga menghasilkan output yang dikehendaki. 

Kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara 

birokratik-sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai 

penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokratis 

yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang 

kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah 

setempat. Ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa 

dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Partisipasi 

masyarakat lebih banyak bersifat dukungan input (dana), bukan pada 

proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan 

akuntabilitas). 

 Bentuk-bentuk politisasi dunia pendidikan sebagaimana 

dikatakan di atas akhirnya berujung pada hilangnya substansi dasar 

dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang seharusnya menjadi 

peluang yang memungkinkan masyarakat bisa meningkatkan sumber 

dayanya akhirnya hanya menjadi lahan mencari keuntungan materiil 

kaum berkuasa. Situasi ini sangat berdampak pada lemahnya partisipasi 

masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat merasa bahwa pendidikan 

(sekolah) yang ada tidak memiliki daya tarik dan bahkan cenderung 

tidak menyenangkan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan 

yang di ambil cenderung keluar dari permasalahan dan kebutuhan 

yang mereka rasakan. Masyarakat desa Hiripau pun merasakan hal 

yang demikian. Mereka melihat bahwa kurikulum yang diterapkan 

pemerintah cenderung mengabaikan nilai-nilai lokal yang sudah 

dihidupi dan bahkan sudah mengakar dalam diri setiap orang Kamoro 

di desa Hiripau.        
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 Realitas yang demikian seolah membenarkan apa yang 

dikatakan  The Episcopal Commissionon Indigenous Peoples16 di 

Filiphina ketika berbicara tentang “Indigenous Peoples Education: 

“From Alienation To Rootedness”. Laporan ini dengan tegas 

menyebutkan sekolah sebagai tempat diskriminasi terhadap masyarakat 

pribumi. Ada dua bentuk diskriminasi yang mereka sebutkan. Pertama, 

diskriminasi dari orang-orang. Yang termasuk dalam diskriminasi 

kelompok ini adalah para guru yang seringkali memperlakukan anak-

anak pribumi secara tidak adil. Ketidakadilan ini nampak dalam 

penilaian yang serba negatif terhadap anak-anak pribumi, misalnya, 

bodoh, lamban, tidak disiplin, dan seterusnya. Kedua, diskriminasi 

dalam bentuk kurikulum. Kurikulum yang dibuat pemerintah 

seringkali tidak memperhitungkan realitas dan kebutuhan masyarakat. 

Selain itu, tuntutan untuk memiliki seragam, sepatu dan lain-lain 

seringkali menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat pribumi yang 

dalam kehidupan sehari-hari sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

 

Stakeholder 

 Faktor lain yang sering memperlemah partisipasi masyarakat 

dalam pendidikan formal adalah tiadanya kerjasama yang baik dari 

semua komponen pendukung pendidikan itu sendiri. Yang kami 

maksudkan dengan komponen-komponen pendukung pendidikan di 

sini adalah pemerintah, yayasan Persekolahan, para guru, aparat 

kampung (desa), gereja dan orang tua murid. Kenyataan ini tentu 

sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan Undang-Undang 

Pendidikan. Dalam Undang-Undang Pendidikan sangat terang disana 

dikatakan bahwa berhasil tidaknya sebuah lembaga pendidikan sangat 

tergantung pada keterlibatan dan kerjasama dari semua komponen-

komponen pendukung pendidikan itu. 

                                                           
16The Episcopal Commissionon Indigenous People; “Indigenous Peoples Education: 
“From Alienation To Rootedness” http://www.hurights.or.jp/archives/pdf/asia-
Philippines.pdf. Diunduh, 25 Februari 2015 
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 Hasil penelitian kami memperlihatkan kenyataan lain, yakni 

komponen-komponen yang diharapkan dapat membantu 

perkembangan lembaga pendidikan justru tidak bekerjasama. 

Pemerintah kurang berkomunikasi dengan masyarakat tentang 

program-programnya termasuk jikalau ada pergantian kurikulum, 

aparat kampung (desa) tidak peduli dengan pendidikan, gereja kurang 

bekerjasama dengan masyarakat dalam usaha meningkatkan mutu 

pendidikan, orang tua tidak peduli dengan sekolah, para guru kurang 

bermasyarakat dan kurang menjalin relasi yang baik dengan orang tua 

murid. Semua komponen penentu keberhasilan pendidikan ini berjalan 

sendiri-sendiri, tidak peduli apa yang sedang dialami oleh lembanga 

pendidikan. 

“Pater (sapaan untuk peneliti), dulu waktu para misionaris 
Belanda ada, sekolah cukup berjalan dengan baik. Ini karena 
ada kerjasama dari semua pihak; gereja bekerjasama dengan 
para guru, begitu juga dengan masyarakat. sehingga 
walaupun pusat pemerintahan dulu sangat jauh, di Fak-Fak 
sana, sekolah tetap berjalan dengan baik. Kalau ada anak-
anak yang tidak sekolah, aparat kampong selalu cek mereka 
dan suruh mereka ke sekolah. Sekarang ini sangat beda 
sekali. Sekarang guru-guru tidak terlalu dekat dengan 
masyarakat, pemerintah juga begitu, mereka jalan sendiri-
sendiri. Mereka menjadi bos dan tidak mau terlibat dalam 
urusan pendidikan. Kalau ada anak-anak yang tidak sekolah, 
mereka tidak pusing; orang tua juga begitu. Ini yang 
membuat anak-anak di kampung ini banyak yang tidak 
sekolah. Pemerintah juga begitu, kadang hanya bicara dari 
jauh saja, tidak mau datang langsung liat kenyataan di sini. 
Atau kalau turun hanya untuk liat-liat saja, setelah itu 
pulang.        

 Realitas ini sangat bertolak belakang dengan tujuan 

desentralisasi pendidikan, yaitu melibatkan semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) demi mencapai pendidikan yang 

berkualitas. Kenapa? Karena pendidikan (sekolah) bukan hanya milik 

pemerintah atau instansi-instansi tertentu tetapi milik semua 

masyarakat.; dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam banyak 

penelitian, ditemukan relasi positif antara partisipasi komponen-

komponen yang berkepentingan dalam pendidikan dengan mutu 
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pendidikan (sekolah). Misalnya dalam studi yang dilakukan Tony 

Robertson, dkk tentang  “Increasing the Participation of Indigenous 

Australians in the information Technologi Industries”17. Mereka 

menemukan bahwa keterlibatan masyarakat adat (bekerjasama dengan 

lembaga pendidikan) sangat berpengaruh posistif terhadap keterlibatan 

dan keberhasilan anak-anak dalam studi.   

 

Pendidikan Yang Diharapkan  

 Kelompok marjinal, termasuk masyarakat adat, menghadapi 

berbagai hambatan dalam pendidikan dan sedang tertinggal dalam hal 

prestasi pendidikan. Mengembangkan program  pendidikan yang  

sesuai budaya dan bahasa untuk pelajar pribumi harus menjadi 

prioritas. Cara yang paling efektif untuk ini adalah  bekerja dalam cara 

bottom-up berbasis komunitas untuk memastikan infrastruktur, bahan 

pedagogis dan kurikulum memenuhi kebutuhan khususnya untuk guru 

pribumi, peserta didik dan masyarakat18. 

 Keprihatinan akan realitas pendidikan yang kurang 

memuaskan, mendorong masyarakat untuk memikirkan model 

pendidikan lain yang sesuai dengan irama hidup dan menyenangkan. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan usulan yang cukup 

banyak dari para informan. Pertama, pelatihan khusus untuk guru-

guru supaya bisa kreatif dalam memberikan pelajaran. Kreatif yang 

mereka maksudkan adalah cara dan metode pengajaran yang tidak 

monoton dan menjenuhkan. Seorang informan mengungkapkan, 

“Pater selama ini anak-anak malas ke sekolah, selain karena 
tidak didukung orang tua tetapi juga karena di sekolah tidak 
ada yang menarik. Kalau bisa guru-gurunya diberi kursus 

                                                           
17 Tony Robertson, dkk tentang “Increasing the Participation of Indigenous Australians 
in the Information Technologi Industries http://research.-it.uts.edu.au-/idhup 
wordpress/wpcontent/uploads/2010/01-/Robertson_PDC2002.pdf. Unduh 15 Februari 
2015 
 
18 Inter-Agency Support Group On Indigenous Peoples‟ Issues; Education And 
Indigenous Peoples: Priorities For Inclusive Education (http://www.un-
.org/en/ga/president/68/pdf). Diunduh, 15 Februari 2015 

http://research.-it.uts.edu.au-/idhup%20wordpress/wpcontent/uploads/2010/01-/Robertson_PDC2002.pdf
http://research.-it.uts.edu.au-/idhup%20wordpress/wpcontent/uploads/2010/01-/Robertson_PDC2002.pdf
http://www.un-.org/en/ga/president/68/pdf
http://www.un-.org/en/ga/president/68/pdf
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kursus biar bisa kreatif di sekolah sehingga anak-anak bisa 
tertarik ke sekolah”.  

 Kedua, menerapkan sekolah keterampilan. Mengingat anak-

anak Kamoro pada umumnya dan khususnya yang ada di desa Hiripau 

sangat dekat dengan alam dan terbiasa dengan hal-hal yang konkret, 

maka pengembangan ilmu yang bersifat keterampilan sangat perlu 

diterapkan. Anak-anak Kamoro tidak terbiasa dengan hal-hal yang 

abstrak, apalagi menyuruh hafal. Mereka sangat suka dengan 

pengetahuan yang bisa langsung dipraktekkan.  

“Pater (sapaan untuk peneliti), orang kamoro ini tidak cocok 
dengan metode pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah, 
mereka harus masuk dalam sekolah keterampilan saja, karena 
mereka sangat cocok di situ. Pada umumnya anak-anak 
Kamoro punya keterampilan, kalau ada sekolah pasti banyak 
anak masuk”.   

 Apa yang diharapkan oleh informan ini sudah dimulai oleh 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK). 

Dalam pengamatan peneliti, bangunannya sudah selesai dibuat, tinggal 

digunakan dalam tahun ajaran baru ini. 

 Ketiga, sekolah alam.  

“pater (sapaan untuk peneliti), kalau bisa untuk anak-anak 
Kamoro tidak perlu sekolah di dalam ruangan tertutup. 
Anak-anak tidak suka dengan sekolah begitu, mereka merasa 
tidak bebas”.  

 Ungkapan ini mau menunjukkan bahwa sebagai “masyarakat 

alam”, anak-anak Kamoro tidak perlu harus sekolah di dalam ruangan, 

karena tidak akan membawa dampak yang menggembirakan bagi 

partisipasi anak-anak dalam pendidikan.   

 Butet Manurung (2007) dalam “Sekolah Rimba” telah 

memperlihatkan sebuah metode yang berbeda dengan metode 

pendidikan (sekolah) formal yang dijalankan sekarang. Metode 

pendidikan yang seharusnya diterapkan untuk masyarakat Rimba 

harus berdasarkan realitas dan apa yang mereka butuhkan. Dalam 
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konteks ini, pendidikan tidak harus berada dalam sebuah ruangan 

tertutup yang justru membuat anak-anak serasa terikat kebebasannya. 

Pendidikan harus memberi ruang bagi anak-anak untuk juga menjalin 

relasi dengan alamnya dan dari relasi itulah mereka dapat 

mengembangkan kretivitasnya. 

 Sulitnya masyarakat pribumi (adat) ikutserta dalam pendidikan 

(sekolah), memunculkan ide untuk membentuk sebuah sekolah yang 

bisa menyentuh realitas kehidupan mereka. Dalam laporan The 

Episcopal Commission on Indigenous Peoples yang berjudul 
Indigenous Peoples Education: “From Alienation To Rootedness” di 

Filiphina, disebutkan beberapa bentuk pendidikan yang mestinya 

dilaksanakan dalam masyarakat pribumi. Pertama, Berbasis 

masyarakat; artinya lebih dari sekedar sekolah atau intervensi yang 

berada di ruang fisik, masyarakat harus berpartisipasi dalam 

membangun dan mengelola sekolah atau intervensi pendidikan di 

semua aspek pendidikan. Kedua, keberakaran pada budaya; artinya, 

pendidikan yang dijalankan harus berlandaskan pada budaya orang-

orang pribumi. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan yang dijalankan 

sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dialami masyarakat. 

 Ketiga, berdasarkan pandangan dunia masyarakat adat (filsafat, 

psikologi, spiritualitas, dan lain-lain). Keempat, menekankan identitas, 

warisan budaya, dan penentuan nasib sendiri. Pendidikan yang 

dipraktekan selama ini cenderung dipoles konteks masyarakat karena 

apa yang dianggap penting adalah untuk 'berpendidikan' secara efektif 

berasimilasi ke dalam masyarakat mainstream. Saat ini, semakin 

banyak upaya mengakui bahwa program pendidikan harus berlabuh 

dan responsif terhadap konteks masyarakat adat dan dengan demikian 

berfokus pada menilai warisan budaya, identitas, dan menyatakan 

penentuan nasib sendiri. 

 Kelima, pendidikan harus berfokus tidak hanya pada 

manifestasi budaya (lagu, tarian, cerita, dll) tetapi juga pada budaya 

sebagai proses hidup. Meskipun produk budaya seperti lagu, tarian, 

cerita, artefak, dll penting, tetapi  mereka hanya menyentuh 

permukaan budaya saja. Apa yang dibutuhkan adalah apresiasi budaya 
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sebagai proses - bagaimana produk budaya muncul, mengapa mereka 

berubah, diskusi tentang dampak perubahan budaya pada masyarakat 

dan identitas, pemeliharaan hubungan antargenerasi. Keenam, 

pendidikan harus sistematis, tidak reaktif dan respon. Ada 

kecenderungan pendidikan yang dijalankan berfokus hanya pada 

perubahan isi dan perubahan ini dibuat hanya ketika  berhadapan 

dengan masalah yang perlu dipecahkan. Pendidikan harus sistematis 

maksudnya adalah seluruh sistem yang ada harus ditangani, dan itu 

harus dilakukan secara sistematis. 

 

4.2.4. Tabel Hasil Analisis 

 Hasil analisis dapat dilihat seperti di tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 

Hasil Analisis 

Analisis Teori/Hasil Penelitian Terkait 

Persepsi dan Partisipasi dalam Pendidikan 

 
Hal ini dipengaruhi oleh Pendidikan. 
 Yang berpendidikan: 
Pendidikan adalah sesuatu yang 
penting dalam rangka; membawa 
perubahan dalam hidup (keluarga 
dan masyarakat). selain itu, dengan 
pendidikan, bisa mendapatkan 
pekerjaan yang baik, misalnya di 
sekolah, pemerintah dan PT. Freeport 
Indonesia. 
 Yang tak berpendidikan: 
Tidak sadar akan pentingnya 
pendidikan, akibatnya, tidak peduli 
dengan pendidikan yang ada, dan 
tiadanya dukungan terhadap anak-
anak untuk berpendidikan. 

 
 
Thoha (2010) menyebutkan dua faktor 
yang mempengaruhi persepsi 
seseorang. Pertama, internal (proses 
belajar, motivasi dan kepribadian 
seseorang). Kedua, eksternal (inten-
sitas, ukuran, keberlawanan) 
 

Kondisi-Kondisi yang membuat kebanyakan Masyarakat berpersepsi dan 
berpartisipasi negatif terhadap Pendidikan (Sekolah) 

 
o Budaya; irama hidup yang 

tak sejalan dengan irama 
pendidikan (sekolah. 

 
Masyarakat terbiasa hidup di alam 

 
 
 
 
 
Sejalan dengan teori Marshall Sahlin 
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bebas sementara sekolah 
menekankan keteraturan dan 
kedisiplinan. Selain itu, hidup 
bergantung pada kebaikan alam 
membuat masyarakat sulit memahami 
manfaat dari pendidikan. Bagi 
mereka. Alam telah menyediakan 
kelimpahan makanan untuk mereka 
gunakan; dan bagi masyarakat, 
manfaat itu harus merupakan sesuatu 
yang konkret dan langsung. 
Sementara pendidikan (sekolah) 
menawarkan sebuah manfaat di 
kemudian hari. Hal lain lagi adalah 
masyarakat tidak terbiasa berpikir 
abstrak. Bagi mereka, sesuatu itu 
harus konkret, sebagaimana mereka 
alami secara langsung ketika mencari 
makan di hutan atau di sungai. 
Pendidikan menawarkan sesuatu 
yang abstrak dan karena itu dituntut 
untuk memiliki kemampuan 
menghafal.   
 
 

o Faktor Sosial. Pengaruh  
(budaya) luar. 
 

Pertemuan antar budaya (akulturasi) 
selalu membawa serta dua dampak 
sekaligus, yaitu positif dan negatif. 
Bagi masyarakat desa Hiripau, 
dampak yang sangat menonjol yang 
mereka rasakan adalan dampak 
negatif. Dampak ini berupa; minum-
minuman keras yang berujung pada 
mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan ini 
seringkali memicu munculnya konflik 
di antara masyarakat sendiri. Dalam 
situasi yang demikian, orang tua yang 
seharusnya menjadi figur pendidik 
dan pembina bagi anak-anak justru 
tidak terlalu peduli dengan situasi 
yang ada. Pengaruh negatif ini begitu 
mem-pesona anak-anak usia sekolah, 
sehingga mereka pun perlahan-lahan 
ikut menikmatinya.  
 
 

yang menuturkan; masyarakat berburu 
dan meramu tidak biasa berpikir 
tentang tabungan makanan atau yang 
lainnya. Bagi mereka alam merupakan 
tabungan yang besar yang senantiasa 
menyediakan simpanan makanan yang 
begitu banyak. Bagi mereka makanan 
yang didapat hari ini, harus dihabiskan 
hari ini; karena makanan untuk hari 
berikutnya masih tersimpan di alam.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sejalan dengan teori Koentjaraningrat 
berkaitan dengan akulturasi. Bagi 
Koentjoroningrat, akulturasi selalu 
membawa dampak positif dan negatif 
sekaligus, tergantung dari kemampuan 
masyarakat menyaring setiap budaya 
yang masuk.  
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Bantuan Freeport dan pemerintah 
juga seringkali menjadi salah satu 
penyebab munculnya mentalitas 
“mental enak” bagi masyarakat. 
Bantuan yang ada seringkali diartikan 
sebagai proses memanjakan 
masyarakat. Bahasa yang tepat untuk 
ini kira-kira sebagai berikut “untuk apa 
sekolah, kalau tanpa sekolah pun 
bisa dapat uang”? Realitas sosial 
yang demikian, seringkali menjadi 
penghalang bagi masyarakat untuk 
sungguh terlibat dalam pendidikan 
(sekolah).      
   
 

o Faktor Keluarga 

 
Yang masuk dalam kategori ini 
adalah dukungan keluarga (orang 
tua) sangat lemah. Lemahnya 
dukungan orang tua menyebabkan 
anak-anak tidak peduli dengan 
pendidikan dan nasibnya.  
 
Selain itu, ikatan kekeluargaan yang 
sangat kuat juga menjadi kondisi 
yang memunginkan partisipasi dalam 
pendidikan lemah. Ikatan keke-
luargaan yang begitu kuat seringkali 
membuat anak-anak sulit jauh dari 
keluarga. Apalagi anak dipahami 
sebagai tumpuan hidup keluarga 
dalam mencari makan. Pemahaman 
ini tidak saja berpengaruh pada 
keluarga tetapi juga bagi anak-anak. 
Mereka merasa ada tanggung jawab 
yang besar yang harus mereka 
jalankan yaitu memenuhi kebutuhan 
keluarga.  
 
 

o Faktor Politik Kurikulum 

 
Kurikulum yang diterapkan tidak 
kontekstual. Ada kesan bahwa 
kurikulum yang diterapkan 
“dipaksakan” untuk diterapkan di 
daerah-daerah tanpa memper-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam konsep pembangunan, 
partisipasi masyarakat merupakan 
sebuah prasyarat yang tidak bisa tidak 
harus ada. Mengapa? Karena 
pembangunan hanya dapat 
menghasilkan sesuatu yang berguna 
bagi masyarakat apabila melibatkan 
sebanyak mungkin orang. Dalam 
konteks pendidikan, keberhasilan anak-
anak sangat ditentukan oleh dukungan 
dan parti-sipasi keluarga atau orang 
tua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realitas ini didukung oleh hasil 
penelitian Dedy Setiawan (2007). Dedy 
menemukan bah-wa program-program 
pendidikan di daerah gagal dilak-
sanakan karena terbentur dengan  
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hitungkan budaya, kebutuhan dan 
karakter masyarakat setempat. 
Akibatnya, pendidikan (sekolah) 
dianggap sebagai sesuatu yang 
bukan merupakan kebutuhan 
masyarakat. Perubahan pola 
pembangunan dari sentralisasi ke 
desentralisasi rupa-rupanya belum 
terlalu berpengaruh pada pendidikan. 
Pusat masih memainkan peran yang 
sangat dominan. Pendidikan terkesan 
hanya sebuah proyek yang bertujuan 
mendapatkan hasil. Realitas ini 
bertambah muram ketika pemerintah 
daerah pun bersikap kurang peduli 
terhadap pendidikan. Akibatnya, 
pendidikan yang dijalankan terkesan 
jauh dari harapan masyarakat dari 
padanya. Masyarakat tidak merasa 
bahwa pendidikan (sekolah) adalah 
milik mereka dan dalam rangka 
memberikan sesuatu yang berguna 
untuk kehidupan mereka.  
 
 

o Stakeholders 

 
Tiadanya kerjasama dari semua pihak 
yang terkait dengan pendidikan 
(sekolah) menyebabkan sekolah tidak 
berjalan dengan baik. Padahal ma-
syarakat mengakui bahwa dulu waktu 
zaman Belanda kerjasama yang 
terjadi memungkinkan partisipasi 
masyarakat dalam penidikan berjalan 
dengan baik. Dampak dari partisipasi 
masyarakat ini adalah anak-anak 
dapat mengikuti pendidikan (sekolah) 
dengan baik.       

kepentingan golongan politik para 
anggota legislatif yang tidak menguasai 
dan memahami substansi 
pembangunan  pendidikan.  
 
Dwiningrum (2011) juga menemukan 
tiga alas an yang membuat mutu 
pendidkan di Indonesia rendah. 
 
Pertama, kebijakan penyelenggara 

pendidikan nasional menggunakan 
pendekatan education production 
function atau input-output analisys. 
Kedua, penyelenggaraan pendidikan 

nasional dilakukan secara birokratik-
sentralistik. Ketiga, peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan 
pendi-dikan sangat minim. Partisipasi 
ma-syarakat lebih banyak bersifat 
dukungan input bukan pada proses 
pendidikan. 
 
 
 
 
 
 
 
Penelitian Tony Robertson, dkk 
menemukan bahwa keterlibatan 
masyarakat adat dalam teknologi 
informasi di Australia sangat ber-
pengaruh positif terhadap keterlibatan 
dan keberhasilan anak-anak dalam 
studi. 

Pendidikan yang diharapkan 
 

 
o Pelatihan terhadap guru-

guru. 
 
Diakui bahwa salah satu penyebab 
kurang berminatnya anak-anak dalam 
pendidikan (sekolah) adalah pen-
didikan yang dijalankan tidak menarik 

 
 
 
 
Kesadaran akan pentingnya 
membangun sekolah alternative bagi 
masyarakat pribumi mendorong The 
Episcopal Commission On Indigenous 
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(monoton). Dengan pelatihan ini, 
diharapkan pendidikan (sekolah) bisa 
menjadi hidup dan menarik sehingga 
anak-anak merasa betah di sekolah. 
 

o Menerapkan sekolah 
keterampilan. 

Masyarakat Kamoro sangat terkenal 
dengan ukiran. Kemampuan ini bukan 
karena mereka mengikuti kursus atau 
sekolah tertentu, tetapi merupakan 
bakat alami mereka. Menyadari akan 
kemampuan yang mereka miliki ini, 
pendidikan (sekolah) hendaknya 
berfokus pada pengembangan  
kemampuan yang sudah mereka 
miliki ini.  
 

o Sekolah alam. 
Masyarakat Kamoro adalah ma-
syarakat “alam”. Seluruh hidup 
mereka bergantung pada kebaikan 
alam. Hidup dan karakter mereka 
entah besar atau kecil dibentuk oleh 
alam. Dalam rangka pendidikan  yang 
menyentuh kebutuhan mereka, maka 
perlu disediakan bagi mereka sekolah 
alam. Dalam sekolah alam inilah, 
mereka akan mendapatkan 
pendidikan, tidak saja yang bersifat 
abstrak (teoretis) tetapi juga yang 
bersifat praktis (konkret) 
sebagaimana yang mereka alami 
setiap hari.    
 

Peoples di Filiphina menawarkan 
beberapa point bentuk pendidikan untuk 
ma-syarakat pribumi. 1) berbasis 
masyarakat; 2) keberakaran pada bu-
daya; 3) berdasarkan pada pandangan 
dunia masyarakat adat; 4) menekankan 
identitas, warisan budaya dan 
penentuan nasib sendiri; 5) harus 
berfokus tidak hanya pada manifestasi 
budaya tetapi juga pada budaya 
sebagai proses hidup; 6) harus sis-
tematis, tidak reaktif dan bersifat 
respon. Artinya, seluruh sistem yang 
ada harus ditangani secara sistematis.  

 

Pendidikan: Sebuah Refleksi 

 Di zaman sekarang, pendidikan (sekolah) telah menjadi topik 

menarik yang sanggup menyedot perhatian khayalak ramai. Lihat saja, 

di kebanyakan negara di dunia, orang berlomba-lomba mengejarnya. 

Ada sebuah keyakinan di balik indah dan menariknya pendidikan 

(sekolah), yaitu dia sanggup merubah keadaan; dari yang kurang baik 

menjadi baik, dari yang kurang mampu menjadi mampu, dari yang 

terbelakang menjadi maju dan seterusnya. Di kebanyakan negara maju, 
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keindahan dan keterpesonaan pendidikan ini telah dialami dan 

dirasakan secara nyata melalui perubahan-perubahan yang terjadi.   

 Di Indonesia pun, daya tarik pendidikan itu sanggup menyedot 

perhatian di hampir semua kalangan masyarakat. Ketertarikannya ini 

terletak pada janji-janji manis perubahan yang dibawa dan 

ditawarkannya. Janji-janji manis ini, misalnya kita bisa lihat dalam 

rumusan tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonensia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri 

serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

 Rumusan tujuan ini sangat menggiurkan dan memompa 

semangat untuk menjadi anggota masyarakat yang cerdas; memiliki 

pengetahuan dan keterampilan. Di mana-mana sekolah dibuka dan 

bahkan demi memiliki rasa kebangsaan yang sama, kurikulum yang 

diberlakukan pun dibuat sama rata dan sama rasa, tanpa membeda-

bedakan budaya, daerah dan situasi. Tentu, inilah yang diyakini sebagai 

yang terbaik menurut mereka yang berkuasa dalam rangka mencapai 

mimpi setinggi langit “mencerdaskan kehidupan berbangsa dan 

bernegara”. Mereka lupa bahwa di balik budaya yang beranekaragam 

yang sering dibanggakan ada keunikan pribadi-pribadi yang 

dibentuknya. Keunikan-keunikan ini mesti juga diberi hal-hal yang 

unik agar keunikan ini tidak terperangkap ke dalam khyalak ramai 

tanpa beridentitas.  

 Itulah yang terjadi dengan pendidikan kita. Kurikulum dibuat 

bukan demi menjawab keunikan-keunikan yang dimiliki oleh setiap 

masyarakatnya, tetapi demi semakin mengindonesiakan masya-

rakatnya. Tentu, sesuatu yang baik; akan tetapi ketika dia hanya 

mendidik masyarakatnya menjadi semakin memiliki rasa 

keindonesiaan saja, bisa dipastikan rasa ke-adat-an dan ke-budaya-

annya semakin tergerus dan pada akhirnya yang terjadi hanyalah 

kehilangan identitas asalinya. Padahal, ciri khas yang membuat bangsa 

kita memiliki nilai jual dan nilai tawar di hadapan bangsa-bangsa lain 
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adalah kekayaan kebudayaan yang beranekaragaman yang dimiliki dan 

dibanggakannya.  

Pendidikan Versus Kehidupan Masyarakat Kamoro         

 Suku Kamoro, sebagaimana kebanyakan suku di Indonesia 

menyimpan begitu banyak kekayaan budaya dan alam. Sayang, 

kekayaan ini tidak dianggap dan perhitungkan dalam rangka 

mengembangkan pendidikan (sekolah) yang mencerdaskan masyarakat 

di suku ini. Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan 

bahwa di dalam budaya dan alam masyarakat suku Kamoro pun ada 

kekayaan yang apabila diangkat dan diperhatikan secara baik justru 

akan menjadi modal dasar yang memungkinkan masyarakat Kamoro 

bisa menjadi cerdas dalam konteksnya.  

 Buktinya, pendidikan (sekolah) yang saat ini berjalan tidak 

lebih dari sebuah proyek yang dipaksakan. Walau sistem pemerintah 

sudah berubah dari sentralisasi ke desentralisasi, tetap saja 

dipertontonkan sebuah model pendidikan sentralisasi. Kurikulum di 

buat pusat tanpa memperhitungkan keunikan budaya dan kebutuhan 

daerah. Belum lagi, penerapannya yang seringkali memakai ukuran 

sekolah-sekolah di kota metropolitan; misalnya ujian dengan 

menggunakan komputerisasi, contoh-contoh yang diangkat pun jauh 

dari kemampuan mereka untuk menghayal apalagi untuk melihat 

secara langsung. Kereta api misalnya. Untuk kebanyakan anak di Jawa 

contoh ini pasti sangat mengena, karena toh mereka pernah melihat 

atau paling kurang mendengar ceritera tentangnya. Untuk anak Papua 

atau masyarakat suku Kamoro, contoh seperti ini sama sekali jauh dari 

pengetahuan mereka. Benarlah ketika Roem Topatimasang (2007, 88-

89) menyebut sistem dan lembaga pendidikan (sekolah) (yang 

dipertontonkan saat ini) ternyata menjadi salah satu alat ampuh untuk 

menciptakan apa yang disebut oleh seorang rekan kerja Freire sebagai 

“khayalak yang tercabut dari akarnya”, persis seperti pepohonan hutan 

yang terbabat oleh pembalakan besar-besaran.     

 Apa dampak dari ketidaksikronisasi dari kurikulum yang 

dibuat pemerintah pusat? Sekolah bagai sebuah tempat asing yang 
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menakutkan dan membosankan. Wajar saja kalau kemudian 

pendidikan (sekolah) di Papua justru tidak pernah memperlihatkan 

kemajuan. Wajar pula apabila orang tua tidak pernah merasa bahwa 

pendidikan (sekolah) adalah sesuatu yang penting dan pantas untuk 

terlibat dalam rangka kemajuannya.  

 Itu baru kurikulum. Hal lain lagi yang sering membuat hati 

miris melihatnya adalah fasilitas-fasilitas pendukung pendidikan 

(sekolah). Sulit rasanya menemukan gedung-gedung sekolah yang 

layak pakai di daerah pedalaman Papua. Kebanyakan gedung sekolah 

yang dipakai sudah tidak layak lagi digunakan. Belum lagi guru-guru 

yang jumlahnya masih sangat sedikit, itu pun tak jarang meninggalkan 

sekolah tanpa alasan yang jelas. 

 Di tengah realitas yang memprihatinkan ini, masihkah kita 

berharap lahirnya generasi-generasi yang cerdas bagi nusa dan bangsa 

sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 melalui pendidikan 

(sekolah)? Sulit rasanya untuk berharap setinggi itu, tatkala sistem 

pendidikan (sekolah) dan kurikulum kita masih seperti sekarang ini. 

Sulit juga rasanya untuk mengimpikan generasi-generasi cerdas yang 

lahir dari sistem pendidikan yang ada saat ini.  Kita akan menjadi 

manusia yang hidup di alam mimpi terus menerus apabila kita tidak 

pernah merasakan dan menyadari akan kekurangan dari sistem 

pendidikan seperti saat ini.  

 Lalu apa yang harus kita lakukan? Winarno (2009, 20) 

menegaskan bahwa:  

“pendidikan yang berniat tampil sebagai kekuatan pemutus 
jerat keterbelakangan harus benar-benar memahami makna 
kemiskinan dan kebodohan khususnya, keterbelakangan 
umumnya dari sudut padang budaya lokal. Pertumbuhan dari 
dalam -dari, oleh dan untuk masyarakat- betapa kecil dan 
betapa lambat pada mulanya, masih harus menjadi pilihan 
pertama dalam perumusan kebijakan; baru kemudian dapat 
mempertimbangkan akselerasi dan bahkan -kalau mungkin-
lompatan perkembangan”.  

 Dari apa yang dikatakan Winarno ini, satu hal yang kiranya 

menjadi tekanannya adalah pentingnya kurikulum berbasis lokal. 



Temuan Lapangan dan Analisis 

85 

Bahwa setiap kurikulum yang bermaksud meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat lokal mau tidak mau harus mendapatkan titik berangkat 

dari budaya masyarakat lokal itu sendiri. Mengapa? Jawaban 

sederhananya, mereka yang lebih mengerti kebutuhan mereka.  

 Dalam konteks pendidikan di suku Kamoro, tekanan yang sama 

juga harus diberikan. Artinya, sistem pendidikan yang dijalankan harus 

lahir dari apa yang mereka rasakan dan butuhkan. Tujuannya adalah 

agar mereka sungguh merasakan dan mengalami bahwa pendidikan 

(sekolah) yang ada adalah miliki mereka. Mengutip apa yang dikataka 

Paulo Freire, Richard Shaull dalam memberikan pengantar terhadap 

buku Freire (Pendidikan Kaum Tertindas, 1972) mengatakan bahwa 

setiap manusia, betapa pun „bodoh‟ dan terbenam dalam kebudayaan 

bisu, dia mampu memandang secara kritis dunia sekitarnya dalam 

suatu perjumpaan dialogis dengan orang lain. asalkan telah memiliki 

peralatan yang sesuai bagi perjumpaan semacam ini, secara bertahap ia 

dapat memahami realitas pribadi dan masyarakatnya serta berbagai 

kontradiksi yang ada di dalamnya, kemudiaan menyadari 

pemahamannya sendiri terhadap realitas tersebut dan menelaahnya 

secara kritis.    

 Pandangan Freire ini didasari atas keyakinan bahwa fitra 

manusia secara ontologis adalah menjadi subjek yang bertindak 

terhadap dan mengubah dunianya dan dengan demikian bergerak 

menuju kemungkinan-kemungkinan yang selalu baru bagi kehidupan 

yang lebih berisi dan lebih kaya secara perorangan maupun secara 

bersama-sama. 

 Mengikuti alur pemikiran Freire, muncul pertanyaan, 

bukankah masyarakat suku Kamoro juga memiliki kemampuan untuk 

mengubah nasib dan dunianya sendiri? Apakah mereka begitu bodoh 

(secara intelektual) dan miskin (secara materi) sehingga pendidikan 

yang dijalankan mau tidak mau diambil sepenuhnya dari budaya lain 

(nasional, yang besar kemungkinan hanyalah cerminan dan 
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perwujudan kekuasaan para penguasa19). Tentu tidak. Masyarakat 

Kamoro adalah masyarakat yang tidak kalah cerdas dan pintar dengan 

masyarakat lainnya di negeri ini. Mereka cerdas dan pintar dalam 

konteksnya. Buktinya, mereka sanggup membuat ukiran yang sangat 

menarik –yang bisa jadi tidak bisa dilakukan oleh masyarakat lainnya-. 

Mereka memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bisa 

mempertahankan hidup, untuk bisa mencari makan dan bahkan untuk 

bisa ikut serta dalam arus globalisasi.  

 Apakah mereka miskin? Tentu tidak. Mereka memiliki 

kekayaan yang mereka butuhkan dan bahkan sanggup menciptakan 

susuatu sesuai dengan yang mereka butuhkan. Memang kekayaan 

mereka tidak disimpan di bank sebagaimana tren masyarakat pada 

umumnya. Mereka juga tidak menyimpan kekayaan mereka di rumah. 

Mereka memiliki kekayaan bahkan lebih dari yang dimiliki masyarakat 

kebanyakan; kekayaan mereka ada di alam. Di sinilah mereka 

menyimpan tabungan atau persediaan mereka.  

 Realitas ini menghantar kita untuk menegaskan bahwa di 

tengah anggapan bahwa masyarakat peramu adalah masyarakat 

terbelakang (miskin dan bodoh) tersimpan sebuah realitas lain yakni 

mereka sebenarnya tidak pernah merasa diri sebagai yang terbelakang 

dan termiskin. Mereka memiliki tidak saja kekayaan dalam bentuk 

material tetapi juga kekayaan nilai dan pengetahuan lokal. Lalu, 

mengapa kita membiarkan „kekayaan‟ lokal ini menjadi kerdil. Apakah 

itu artinya pembangunan? Apakah itu artinya pendidikan dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara? Sangat 

disayangkan kalau kita mendefinisikan kemajuan hanya sebagai 

menggunakan teknologi canggih dan mengabaikan teknologi lokal 

                                                           
19 Roem Topatimasang (2007) membahasakannya secara demikian, sekolah kini 
menjadi milik dan alat dari satu kekuatan raksasa yang atas nama dan dengan label-
label demi pembangunan, industiralisasi, modernisasi, globalisasi bukan cuma 
mengajarkan bagaimana caranya merampok habis sumber daya kebendaan komunal 
yang dimiliki dan sudah berabad dilestarikan oleh para wong cilik setempat: hutan, 
tanah ulayat dan hasil bumi, dan sebagainya tetapi juga mengajarkan bagaimana 
caranya menjarah sumberdaya kerohanian pribadi maupun kolektif dari orang-orang 
kampong yang ugahari itu: pikiran, perasaan, kesadaran, martabat dan harga diri 
mereka. 
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yang beraroma tradisional. Tetapi, itulah yang terjadi dengan 

pendidikan (sekolah) di suku Kamoro.  

 Di tengah realitas bahwa mereka memiliki kemampuan dan 

kekayaan untuk berkembang dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

berbangsa dan bernegara dengan menggunakan kemampuan lokal 

mereka, pendidikan (sekolah) yang dijalankan seolah jauh dari 

kenyataan ini. Dampaknya adalah pendidikan (sekolah) yang 

diharapkan sanggup menciptkan pribadi-pribadi yang cerdas tidak 

berjalan dengan baik. Masyarakat menunjukkan ketidakpedulian 

terhadap perjalanan pendidikan (sekolah) yang ada. Situasi ini seolah 

membenarkan apa yang dikatakan Conyers (1991) yakni masyarakat 

tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan (pembangunan) 

kalau mereka merasa bahwa partisipasi mereka tidak mempunyai 

pengaruh pada rencana akhir. Lanjut Conyers, masyarakat merasa 

enggan berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak menarik minat mereka 

atau yang tidak mempunyai pengaruh langsung atau yang dapat 

mereka rasakan.     

 Lalu bagaimana seharusnya membangun pendidikan (sekolah) 

dalam konteks masyarakat suku Kamoro? Perjuangan Paulo Freire 

untuk merubah pendidikan (sekolah) gaya bank kepada model 

pendidikan (sekolah) hadap-masalah kiranya juga bisa menjadi 

inspirasi bagi pendidikan di suku Kamoro. Tentu bukan hanya sekedar 

kerinduan dan harapan hampa; kerinduan dan harapan ini sangat 

terkait dengan realitas hidup keseharian masyarakat suku Kamoro. 

Perjumpaan mereka dengan alam kadang menggembirakan dan kadang 

menantang, terutama ketika harus berhadapan dengan pertanyaan-

pertanyaan yang sulit menemukan jawabannya. Di sinilah peran 

pendidikan (sekolah) yang disebut Freire, hadap-masalah memainkan 

perannya. Melalu pendidikan ala Freire ini, masyarakat dihantar untuk 

menemukan jawaban dan jalan keluar dari setiap persoalan yang 

mereka hadapi, tentu dengan kemampuan dan modal budaya yang 

mereka miliki. Dengan cara demikian, masyarakat tidak saja hanya 

mengetahui persoalan yang mereka hadapi tetapi lebih jauh dari itu 
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adalah mereka sanggup menemukan sendiri jalan keluar dari setiap 

persoalan yang mereka hadapi.  

 Sangat jelaslah bahwa pendidikan hadap-masalah dalam 

konteks masyarakat suku Kamoro berarti pendidikan (sekolah) yang 

lahir dari keprihatianan dan kebutuhan masyarakat. Di sini disebutkan 

dua model pendidikan (sekolah) hadap-masalah yang menurut penulis 

kurang lebih cocok dengan konteks masyarakat suku Kamoro. Pertama, 

sekolah keterampilan. Dalam sekolah model ini, keterampilan harus 

menjadi output utama yang diharapkan. Masyarakat Kamoro sangat 

terkenal dengan keterampilan seni ukir dan seni tarinya. Maka sekolah 

keterampilan dalam konteks ini tidak hanya berkenaan dengan 

bagaimana masyarakat berkembang dalam keterampilannya tetapi 

lebih dari itu, bagaimana mereka menggunakan hasil dari 

keterampilan-keterampilan dalam rangka rangka memberi kontribusi 

pada peningkatan perekonomian. Menurut penulis, inilah cara mereka 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara 

sebagaimana tertulis indah dalam tujuan pendidikan nasional kita.      

 Kedua, sekolah alam. Mengingat bahwa masyarakat suku 

Kamoro adalah masyarakat yang seluruh hidupnya bergantung pada 

alam dan karena itu sering disebut sebagai masyarakat alam, maka 

pendidikan (sekolah) juga harus memiliki nuansa alam. Apa artinya 

sekolah bermetode alam? Artinya sebuah bentuk pendidikan (sekolah) 

alternatif yang menggunakan alam sebagai media utama pembelajaran 

murid. Wahyu Kristanti20 menyebutkan tiga fungsi sekolah alam. 

Pertama, alam sebagai ruang belajar; kedua, alam sebagai media dan 

bahan mengajar; dan ketiga, alam sebagai objek pembelajaran. Ciri khas 

dari sekolah alam ini adalah  para murid lebih banyak belajar di alam 

terbuka, metode belajar mengajar lebih banyak menggunakan metode 

action learning, yaitu anak belajar melalui pengalaman. Jika 

mengalaminya secara langsung, maka para murid akan belajar lebih 

bersemangat, tidak bosan, dan lebih aktif dan penggunaan alam sebagai 

                                                           
20 Wahyu Kristanti http://www.kesekolah.com/solusi-pendidikan/metode-
pembelajaranaction-learning-di-sekolah-alam.html. Unduh 16 maret 2015 
 

http://www.kesekolah.com/solusi-pendidikan/metode-pembelajaranaction-learning-di-sekolah-alam.html
http://www.kesekolah.com/solusi-pendidikan/metode-pembelajaranaction-learning-di-sekolah-alam.html
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media belajar bertujuan agar murid lebih peduli dengan lingkungan 

dan bisa menerapkan pengetahuan yang dipelajari. Kelebihan dari 

sekolah alam ini adalah anak tidak hanya terpaku pada teori saja, tetapi 

bisa mengalami langsung pengetahuan yang dipelajari, meninggalkan 

sistem belajar mengajar konvensional, yaitu guru menerangkan dan 

murid mendapat pengetahuan hanya dengan mengandalkan buku 

panduan, ruang kelas terbuka atau tidak mengungkung anak di dalam 

tembok tertutup. 

 


