
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara dan Gereja dalam hal subjeknya mempunyai 

kesamaan yakni warganegara (Sulasmono, 2010:17). Hal 

ini sejalan dengan pendapat Darmaputera (1994:16) 

yang menyatakan bahwa bidang-bidang kehidupan, 

seperti perkawinan, pendidikan dan sebagainya, pada 

satu pihak diatur oleh hukum Negara tetapi juga diatur 

oleh hukum Gereja. 

Di Indonesia, relasi antara Negara dan warga 

negaranya dalam pendidikan termuat dalam pasal 9 

Undang-Undang Sisdiknas yang menjabarkan bahwa 

“masyarakat berkewajiban memberikan dukungan 

sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.  Hal 

ini dapat diartikan, bahwa masyarakat atau warga 

negara berkewajiban mendukung kegiatan pendidikan 

walaupun warga negara tersebut berbeda suku bangsa, 

warna kulit, dan ataupun berbeda dalam hal agama1 dan 

kepercayaan.  

Dukungan masyarakat terhadap kegiatan 

pendidikan menghasilkan dua kategori masyarakat yaitu 

masyarakat budaya (Negara) dan masyarakat Agama 

yang oleh Cully (2009:3) lebih ditekankan pada 

masyarakat Gereja. Lebih jauh, Ngelow (2003) 

                                                           
1 Agama sah yang berlaku di Indonesia adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen 

Protestan, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu. Dapat dikatakan sebuah Agama 
apabila memenuhi 5 kriteria yaitu Nabi, Kitab Suci, Tempat Ibadah,Tata Cara 
Ibadah dan Umat. Lihat Patty, (2000) dengan judul Pengantar Antropologi 
Agama Hal: 24. 
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mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat Gereja 

dalam pendidikan dapat bermakna positif karena 

berperan dalam perkembangan pendidikan nasional 

atau bisa pula negatif karena peran Gereja hanyalah 

ikut atau sekadar hadir tanpa bobot yang “memberi nilai 

tambah” terhadap perkembangan pendidikan nasional. 

Partisipasi masyarakat Gereja dalam pendidikan di 

Indonesia ditunjukkan dalam bentuk pendirian sekolah 

swasta Kristen dibawah naungan Yayasan Pendidikan 

Kristen (Selanjutnya hanya disebut dengan YPK)  seperti 

Yayasan Usaha Pendidikan Kristen (Yupenkris) di Nusa 

Tenggara Timur (NTT)2 yang berada dibawah naungan 

Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) (Mali, 2003 

dalam Darmaningtyas, 2006).  

Partisipasi masyarakat GMIT di NTT dalam 

pendidikan, hingga saat ini, menumbuhkan relasi antara 

Negara dan GMIT -melalui Yupenkris- dalam bentuk 

penempatan personalia/guru (selanjutnya hanya disebut 

dengan guru) Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SD GMIT 

di NTT.  

Kerjasama Negara dan GMIT-melalui Yupenkris- 

dalam penempatan Guru PNS yang diperbantukan pada 

SD GMIT menjadi penting karena guru merupakan salah 

                                                           
2
 NTT sendiri adalah akronim baru. Sembilan tahun pasca transfer kedaulatan dari 

Kerajaan Belanda, barulah Provinsi Nusa Tenggara Timur terbentuk tepatnya 
tanggal 15 Desember 1958. Proses desentralisasi ini terjadi tiga tahun setelah 
demokrasi liberal yang dilaksanakan di Indonesia dinyatakan ‘kacau’ dan diambil 
alih oleh Presiden Sukarno dengan Demokrasi Terpimpin dengan menggandeng 
PKI maupun TNI (AD) sebagai dua pilar utama. Proses desentralisasi yang pernah 
dibahas Belanda di tahun 1920, baru dilanjutkan di tahun 1958 dengan membagi 
wilayah yang semula dikenal sebagai Sunda Kecil menjadi tiga Provinsi: Bali, 
Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Lihat Li (2009) 
dalam tulisannya yang berjudul Orang NTT Menulis Tentang Dunia Hal: 1 
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satu komponen pendidikan yang sangat strategis dan 

banyak mengambil peran didalam proses pendidikan 

secara luas khususnya dalam pendidikan persekolahan 

(Kurniawan, 2011).  

Mengenai penempatan PNS diperbantukan pada 

sekolah swasta di Indonesia, Supriyoko (2011) 

menjabarkan bahwa, pada intinya, bukan hanya sekedar 

penempatannya melainkan secara historis, sudah sejak 

lama dilakukan dengan mengacu pada dua tujuan yakni 

secara ideologi merupakan wujud penghargaan Negara 

kepada pihak swasta atas perjuangan yang telah 

dilakukan dan secara teknis bertujuan untuk 

memeratakan kualitas pendidikan sebagai bagian dari 

pemenuhan pasal 31 UUD 1945 bahwa “setiap warga 

negara berhak mendapat pendidikan yang layak”.  

Kerjasama dalam penempatan PNS yang 

diperbantukan pada sekolah swasta bukannya tanpa 

cela, dalam implementasinya, hingga kini masih 

menimbulkan gesekan di masyarakat. Di Tomohon, 

relasi ini menimbulkan masalah loyalitas sehingga 

menimbulkan dualisme kepemimpinan disekolah swasta 

Kristen dimana terdapat dua Kepala Sekolah yang mana 

satunya diangkat dan diakui hanya oleh Pemerintah 

(Negara) dan yang satunya lagi diangkat dan diakui 

hanya oleh YPK (Tribun Manado Online, 2012)3.  

 

                                                           
3 Dapat diakses pada link: http://manado.tribunnews.com/2012/10/03/saya-tahu-

martha-kepsek-sma-kristen-binsus-tomohon 

http://manado.tribunnews.com/2012/10/03/saya-tahu-martha-kepsek-sma-kristen-binsus-tomohon
http://manado.tribunnews.com/2012/10/03/saya-tahu-martha-kepsek-sma-kristen-binsus-tomohon
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Di NTT, relasi Pemerintah dan YPK dalam 

pendidikan, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan4 

diakui telah menimbulkan diskriminasi kepada YPK 

yang mengancam eksistensi sekolah dibawah naungan 

YPK tersebut seperti yang dipaparkan berikut ini: 

“Sekolah swasta bagaikan training center. Guru-guru 

yang sudah baik mengajar di Sekolah swasta, 

kemudian ikut tes CPNS dan lulus, kemudian pindah 

ke sekolah Negeri. Banyak sekolah Kristen swasta di 
NTT yang predikat gurunya baik, namun pindah ke 

Sekolah Negeri setelah lulus CPNS. Begitu juga 

dengan sekolah Islam. Hal tersebut membuat guru-

guru di sekolah swasta menjadi kekurangan”. 

 

Hal ini sejalan dengan pernyataan sikap Gubernur 

NTT5 ketika muncul surat Edaran Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 2010 

terkait kebijakan penarikan guru-guru PNS yang 

diperbantukan di sekolah-sekolah swasta diberbagai 

daerah di Indonesia sebagai berikut  :  

“penarikan guru-guru PNS dari berbagai sekolah 

swasta di daerah tertentu tidak menjadi masalah. 
Berbeda dengan di NTT yang  sejarah pendidikannya 

dimulai dari sekolah-sekolah swasta. Mereka telah 

memberikan kontribusi yang sangat besar untuk 

pembangunan didaerah ini terutama dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia” 

 

 

                                                           
4 Muhammad  Nuh adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI saat ini. 

Pernyataan ini dalam diakses pada Website Resmi Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia dengan alamat link: 
http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/903 

5  Frans Leburaya adalah Gubernur  NTT periode 2009-2013. Pernyataan sikapnya 
dapat diakses di  Suara Pembaharuan Online (2010) dengan alamat link : 
http://www.suarapembaruan.com/home/penarikan-guru-pns-dari-sekolah-
swasta-perlu-dipertimbangkan/2260 

http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/903
http://www.suarapembaruan.com/home/penarikan-guru-pns-dari-sekolah-swasta-perlu-dipertimbangkan/2260
http://www.suarapembaruan.com/home/penarikan-guru-pns-dari-sekolah-swasta-perlu-dipertimbangkan/2260
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Pada SD GMIT di NTT, pada jenjang pendidikan SD, 

pada tahun 2010, terdapat 323 buah SD GMIT di bawah 

naungan GMIT -melalui Yayayan Usaha Pendidikan 

Kristen (Yupenkris)- dengan jumlah siswa sebanyak 

58.654 orang serta sumber daya personalianya terdiri 

dari guru PNS sebanyak 2.264 orang, Guru Tetap 

Yayasan sebanyak 415 orang dan Guru Tidak Tetap 

sebanyak 1.021 orang (Suara Pembaharuan Online1), 

2010).  

Sirait & Tri (2003:71) melaporkan bahwa, disatu 

sisi, penempatan guru PNS yang diperbantukan 

bermanfaat untuk kelangsungan sekolah dibawah GMIT 

–melalui Yupenkris-. Akan tetapi, pada saat yang 

bersamaan juga memunculkan kasus dimana GMIT         

-melalui Yupenkris- kehilangan grip terhadap sekolah-

sekolah yang didirikannya.  

Lebih dari itu, guru-guru yang diperbantukan oleh 

Negara/Pemerintah (guru negeri) -yang mana jumlahnya 

lebih dominan dari guru yayasan - mempunyai loyalitas 

yang lebih taat kepada Pemerintah (Negara) 

dibandingkan kepada GMIT -melalui Yupenkris-. Bahkan 

tidak jarang pula keadaan ini dijadikan bargaining 

power pihak Pemerintah (Negara) untuk “menekan” SD 

GMIT yang ada (Sirait & Tri, 2003:71).  

Dalam konteks yang lebih luas, Supriyoko (2011) 

menjabarkan bahwa kerjasama Negara dengan YPK 

dalam penempatan Guru PNS yang diperbantukan 

seharusnya mampu mendukung atau mempertahankan 

keberlangsungan sekolah Yayasan. Namun, pada 

kenyataannya, eksistensi SD GMIT di Rote Ndao, justru 
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mengalami penurunan dalam hal kuantitas sekolah 

(Lihat tabel 1.1 dan tabel 1.2).  

 

Tabel 1.1 : Statistik sekolah-sekolah Yupenkris-GMIT Perwakian 

Rote Ndao tahun 19766 

 

Tabel 1.2 : Tempatnya Usaha Yupenkris-GMIT di Rote Ndao tahun 
20127 

Lokasi 
Jumlah Sekolah 

TOTAL 
TK SD SMP SMA SMK 

Rote-Ndao 7 19 - 1 - 27 

 

Dari tabel 1.1 dan 1.2, terlihat bahwa selama 36 

tahun sejak sekolah GMIT didirikan di Rote Ndao – NTT, 

hingga saat ini, keeksistensian dalam hal kuantitas 

Sekolah GMIT terus merosot di Rote Ndao, terlebih pada 

jenjang pendidikan SD. Lebih dari 50% SD GMIT Rote 

Ndao, dalam hal kuantitas, telah hilang eksistensinya. 

Studi mengenai eksistensi sekolah swasta Kristen di 

Indonesia telah banyak dilakukan. Sulasmono (2010) 

dalam penelitian di DIY mengungkapkan bahwa 

eksistensi sekolah swasta Kristen dipengaruhi oleh 

hubungan sekolah swasta Kristen dengan Pemerintahan 

(Negara)/kekuasaan politik. 

Kusyadi (1989) dalam penelitiannya di Jawa Tengah 

mengungkapkan bahwa merosotnya sekolah swasta 

Kristen mempunyai kaitan dalam manajemen dimana 

                                                           
6  Lihat Frank. 1986. Benih Yang Tumbuh XI. Flores: Arnoldus. Hal: 283 
7 Laporan Majelis Pendidikan Yayasan Usaha Pendidikan Kristen (Yupenkris) Gereja 

Masehi Injili di Timor (GMIT) Tanggal 24-27 September 2012 di Kupang. 

Perwakilan 
STK SD SMP SMA SMEA ST JUMLAH 

Rote Ndao 1 48 1 1 1 1 53 
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terdapat ketidakmandirian dalam mengelola sekolah 

atau YPK baik secara organisasi maupun sumber 

dayanya. 

Hal yang berbeda, diungkapkan oleh Widihandojo 

(2000) dalam Sulasmono (2010) dalam penelitiannya di 

Jawa Tengah, bahwa merosotnya sekolah swasta Kristen 

bukan disebabkan karena manajemen sekolah atau YPK 

yang gagal dalam menjalankan fungsinya, tetapi lebih 

kepada gagalnya sekolah atau YPK dalam memberikan 

respon efektif terhadap tantangan yang ada. 

Studi-studi yang telah ada, sepanjang pengetahuan 

penulis, belum ada yang meneliti secara spesifik 

bagaimana hubungan antara Negara dan Gereja dalam 

pendidikan dalam menjamin keeksistensian sekolah 

Kristen pada wilayah Indonesia Timur, kebanyakan 

studi dilakukan di Pulau Jawa.  

Hal ini perlu dikaji lebih lanjut, dikarenakan di 

kawasan wilayah Indonesia Timur dalam konteks 

hubungan Gereja dan Negara berbeda dengan di Pulau 

Jawa dimana pada kawasan wilayah Indonesia Timur 

lebih dominan masyarakat Gereja dan juga culture 

perkembangan sekolah negeri didaerah ini yang 

dibangun dari sekolah swasta Kristen; namun kondisi 

eksistensi dan merosotnya sekolah swasta Kristen di 

wilayah Indonesia Timur juga mengalami nasib sama 

yang dialami sekolah swasta Kristen di Pulau Jawa.  
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Disamping itu, peran dari tenaga Guru sebagai 

salah satu bagian dari objek garapan manajemen 

pendidikan8 khususnya di lembaga pendidikan swasta 

Kristen di Indonesia serta dinamika relasi penempatan 

Guru PNS yang diperbantukan pada sekolah-sekolah 

swasta Kristen sampai saat ini masih minim 

penelitiannya dalam konteks hubungannya dengan 

eksistensi dan merosotnya sekolah swasta Kristen di 

Indonesia.  

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk 

menjawab bagaimana eksistensi SD GMIT di Rote Ndao – 

NTT dalam relasi kerjasama Negara dan GMIT dalam 

penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

diperbantukan pada SD GMIT Rote Ndao –NTT serta 

bagaimana dinamika relasi tersebut berdampak, secara 

deskriptif, terhadap eksistensi SD GMIT di Kabupaten 

Rote Ndao-NTT? 

Andia9, penulisan tesis ini dengan judul 

“EKSISTENSI SD GMIT DI ROTE NDAO: Studi Deskriptif 

Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Oleh Negara 

Pada SD Gereja Injili di Timor (GMIT) Rote Ndao-NTT” 

dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang telah 

diuraikan diatas. 

 

                                                           
8
  Manajemen Pendidikan ditinjau dari objek garapannya, salah satunya, meliputi 8 

bidang yakni manajemen personil sekolah (baik tenaga kependidikan –Guru- 
maupun tenaga manajemen). Lihat Arikunto & Lia (2012) dalam bukunya yang 
berjudul Manajemen Pendidikan Hal:5-8 

9
 Andia berasal dari bahasa lokal Nusa Tenggara Timur yang dapat diartikan dalam 

bahasa indonesia sebagai “oleh karena itu”. Istilah ini pertama kali digunakan 
dalam tulisan ilmiah oleh Prof. John Ihalauw dalam bukunya yang berjudul 
Konstruksi Teori: Komponen dan Proses Hal: 2 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

menfokuskan pada : 

1. Bagaimana kerjasama Negara dan GMIT –melalui 

Yupenkris- dalam penempatan Guru PNS yang 

diperbantukan pada SD GMIT Rote Ndao – NTT   

2. Menjelaskan relasi antara Negara dan GMIT –melalui 

Yupenkris- dalam penempatan Guru PNS yang 

diperbantukan pada SD GMIT Rote Ndao – NTT 

3. Mengetahui dan menjelaskan dinamika relasi antara 

Negara dan GMIT –melalui Yupenkris- dalam 

penempatan Guru PNS yang diperbantukan pada SD 

GMIT Rote Ndao – NTT serta dampaknya, secara 

deskriptif, terhadap eksistensi SD GMIT di Rote Ndao-

NTT  

 

1.3 Fokus Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut 

fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat 

umum (Sugiyono, 2011:286). Fokus penelitian yang 

akan dikaji dalam penulisan ini adalah : 

1. Fokus penelitian ini lebih menekankan pada relasi 

Negara dan GMIT –melalui Yupenkris- dalam 

pendidikan 

2. Relasi Negara dan GMIT –melalui Yupenkris- dalam 

pendidikan yang dimaksudkan adalah relasi, 

dinamika dan dampak  penempatan Guru Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan pada SD GMIT 

Rote Ndao-NTT 
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3. Dampak yang dimaksudkan adalah dampak 

penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), secara 

deskriptif, terhadap Eksistensi SD GMIT Rote Ndao – 

NTT 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka 

penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk:  

1. Mendeskripsikan kerjasama Negara dan GMIT –

melalui Yupenkris- dalam penempatan Guru PNS 

yang diperbantukan pada SD GMIT Rote Ndao – NTT? 

2. Menjelaskan relasi dan dinamika antara Negara dan 

GMIT –melalui Yupenkris- dalam penempatan Guru 

PNS yang diperbantukan pada SD GMIT Rote Ndao-

NTT? 

3. Mengetahui, secara deskriptif, dampak relasi antara 

Negara dan GMIT –melalui Yupenkris- dalam 

penempatan Guru PNS yang diperbantukan terhadap 

eksistensi SD GMIT Rote Ndao-NTT? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan masukan yang berguna untuk Negara 

dan GMIT –melalui Yupenkris- dalam bekerja sama 

guna menjamin keeksistensian SD GMIT Rote Ndao-

NTT. 

2. Sebagai bahan kajian ilmiah dalam melengkapi kajian 

ilmiah mengenai keeksistensian sekolah swasta 

Kristen khususnya untuk daerah Indonesia Timur. 

 


