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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari uraian pada pembahasan diatas, dapat 

ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Zending dan pemerintah kerajaan lokal /nusak, 

pada awal perkembangan sekolah desa (cikal 

bakal SD GMIT) adalah pihak yang dominan 

dalam pengelolaan sekolah desa. Pemerintah 

Belanda kemudian melibatkan diri dalam 

persekolahan sehingga membentuk “tri-lateral 

school” yang pada akhirnya justru didominasi 

oleh pemerintah Belanda sehingga 

menempatkan sekolah desa pada status quasi- 

state school.  

2. Status quasi- state school tetap melekat pada 

SD GMIT di Kabupaten Rote Ndao sampai saat 

ini. 

3. Negara, pada awalnya, bekerjasama dengan 

GMIT –melalui Yupenkris- pada persekolahan 

dalam hal penempatan guru PNS pada SD-SD 

GMIT di Kabupaten Rote Ndao. Akan tetapi, 

saat ini, secara mutlak, tenaga pendidik (guru) 

pada SD GMIT di Kabupaten Rote Ndao adalah 

berstatus guru PNS yang diperbantukan dan 

tidak ada satupun guru yayasan. 

4. Dominannya, secara mutlak, guru PNS yang 

diperbantukan pada SD GMIT di Kabupaten 

Rote Ndao disebabkan oleh pengontrolan secara 
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ketat sekolah dibawah Pemerintahan Orde Baru 

dan juga disebabkan karena ketiadaannya 

perhatian dari GMIT –melalui Yupenkris- 

dengan argumen minimnya perhatian dari 

GMIT atau gereja-gereja pendukung dalam hal 

dana  pendidikan. 

5. Mekanisme transfer gaji menjadi satu-satunya 

cara menjaga loyalitas PNS yang diperbantukan 

pada GMIT –melalui Yupenkris- Rote Ndao 

sehingga ketika mekanisme ini dihilangkan 

pasca reformasi, loyalitas PNS yang 

diperbantukan  sudah condong kepada Negara 

dan GMIT –melalui Yupenkris- sudah tidak tahu 

menahu mengenai keberadaan SD GMIT di 

Kabupaten Rote Ndao. 

6. Status SD GMIT di Kabupaten Rote Ndao 

sebagai quasi-state school menyebabkan 

eksistensinya selalu bergantung kepada 

kekuasaan pemerintahan yang berkuasa saat 

itu. Eksistensinya terus menerus merosot 

secara jumlah/kuantitas maupun statusnya 

yang dianggap kasta kedua. 
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5.2 Saran 

Dari kesimpulan diatas, dapat disarankan bahwa: 

1. Untuk tetap menjamin loyalitas PNS yang 

diperbantukan kepada SD GMIT pada 

khususnya dan SD Swasta Kristen pada 

umumnya kepada Yayasan Pendidikan Kristen 

(YPK) sebagai pemilik persekolahan maka perlu 

diterapkan kembali mekanisme tranfer gaji 

dalam pendikan antara Negara dan Gereja 

melalui YPK. 

2. Status quasi-state school perlu dilepaskan oleh 

GMIT –melalui Yupenkris- dengan cara 

meningkatkan peran dan kesadaran 

masyarakat gereja terhadap pendidikan terlebih 

dalam hal biaya agar janganlah GMIT pada 

khususnya atau YPK pada umumnya di 

Indonesia selalu bergantung dominan pada 

Negara 

3. Tri-lateral school yang melibatkan Negara 

(pemerintah), Gereja dan tokoh masyarakat 

perlu dikembangkan lagi dalam upaya 

mempertahankan SD GMIT di Kabupaten Rote 

Ndao pada khususnya dan SD swasta Kristen 

pada umumnya tanpa ada upaya dari salah 

satu pihak untuk mendominasi pihak lainnya.  

 

 


