
91 
 

Lampiran 1 
Kompilasi Transkrip Wawancara 

 
TRANSKRIP WAWANCARA 

Senin, 17 Juni 2013 Jam 19.00-20.00 WITA 
 
Pewawancara : Melki Manafe 

Nama Informan : Paul A. Haning 
Usia : 77 Tahun 
Pekerjaan : Pensiunan Guru dan Penulis 

Buku mengenai pendidikan di 
Rote 

Tempat Wawancara : Rumah Paul Haning, Oebobo-
Kupang 
 
Melki Manafe (MM): 
Opa1 bisa ceritakan bagaimana Yupenkris2 bisa ada di Rote? 
 
Paul Haning (PH): 
Kalau Yupenkris beta (bahasa lokal kupang yang berarti 
“saya”) kurang tahu. Nanti kalau masalah itu tanya saja di 
Yupenkris atau ke Perwakilan Sekretariat Yupenkris di Rote. 
Kalau mengenai bagaimana pendidikan bisa masuk ke Rote 
dan guru-gurunya mungkin opa bisa beritahu 
 
MM : Oh iya opa, beta dengar juga kalau guru-guru yang 
waktu Belanda banyak yang berasal dari Rote ya? 
 
PH : Jadi memang guru-guru dulu itu adalah tamatan dari 
sekolah kelas III sekolah Gouverment atau Volk school3. 
Kemudian baru ada yang bersekolah ke Ambon. Itu kira-kira 
tahun 1800-an kemudian baru ditempatkan di Rote lagi, nah 

                                                           
1
 Opa atau kakek adalah panggilan kekerabatan di Rote. Bisa digunakan untuk memanggil 

seseorang yang secara usia sudah sangat jauh diatas seorang muda-mudi. Biasanya usia 
diatas tahun 60-an seseorang dipanggil dengan sebutan Opa sebelum nama 
kelahirannya 

2
 Yupenkris merupakan Yayasan Usaha Pendidikan Kristen di Kupang dibawah yang 

didirikan oleh Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) pada tahun 1967 
3
 Konteks guru Government dan Volk School yang dimaksud ini adalah bahwa guru 

Government merupakan guru di Sekolah Negeri (sekolah waktu pemerintah Belanda 
masih berkuasa) dan guru Volks School mengacu pada guru Sekolah Desa (sekolah yang 
didirikan oleh raja-raja lokal di Rote ) 
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pada tahun 1903 dibukalah STOVIL4 di Ba’a. Di STOVIL 
inilah dididik pendeta-pendeta pribumi dan guru-guru Injil 
serta guru-guru sekolah.Lulusan ini yang kemudian keluar 
ke daratan Timor, Alor dan pulau lain di NTT. Jadi peran 
STOVIL itu besar untuk perkembangan pendidikan  
 
MM : Oh iya opa, beta juga baca karyanya Fox5 bahwa ada 
kiriman guru dari Ambon juga dan pada tahun tertentu itu, 
guru dari Ambon sudah tidak dipakai karna ada tuntutan 
dari raja lokal untuk ambil alih sekolah. Kira-kira yang opa 
tau bagaimana ? 
 
PH: Iya..iya..jadi raja Rote yang punya sekolah ingin 
mandiri. Yang kedua orang Ambon gaji besar jadi raja-raja 
Rote yang punya sekolah ingin supaya supaya lulusan 
pertama itu ambil alih sekolah karena biaya guru waktu itu 
dari Ambon sudah mahal. 
 
MM: Dengar-dengar opa dulu seorang guru? 
 
PH: Iya saya pensiun di tahun 1997. Beta juga sempat 
mengajar di Rote. Oh iya beta lanjut yang STOVIL dulu. Pada 
tahun 1926 itu, STOVIL pindah ke Kupang lalu 1930 
ditutup. Nanti baru dibuka lagi di Soe. Dari Soe ada itu ada 
juga lulusan yang lanjut ke Tomohon, Makasar. 
 
MM: Ini sekolah STOVIL muncul setelah sekolah di Fiulain6 
ataukah STOVIL yang lebih dahulu opa? 
 
PH: Fiulain duluan. Kalau pendidikan di Fiulain mulai 

tahun 1732. Jadi saat Foe Mbura7, raja kerajaan (nusak) 

                                                           
4
 STOVIL adalah sekolah yang mendidik tenaga pengajar umumnya untuk mendidik 
pendeta pribumi namun didalamnya juga diajarkan bahan-bahan yang diajarkan di 
sekolah pada waktu itu. 

5
 Fox adalah seorang Antropolog Australian yang menghabiskan 10 tahun untuk penelitian 
mengenai Rote dan Sawu yang kemudian hasil penelitiannya dibukukan dengan judul 
yang telah di Indonesiakan “Panen Lontar: Perubahan Ekologi Dalam Kehidupan 
Masyarakat Pulau Rote dan Sawu”. 

6
  Sekolah di Fiulain ini menurut versi Fox merupakan sekolah yang pertama ada di Rote 

7
 Foe Mbura adalah raja Thie, salah satu kerajaan lokal di Rote pada masa Belanda. 
Menurut Fox (1995) dan Frank (1976), raja inilah yang membawa pendidikan ke Rote 
pertama kali setelah kunjungannya dari Batavia –Jakarta saat ini- 
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Thie, pulang dari Batavia dan dia mulai buka semacam PA8 
begitu. Jadi, nanti setelah murid bertambah banyak karna 
dari kerajaan-kerajaan lain9 juga datang bersekolah di sana 
akhirnya pada baru tahun 1733, dia (Foe Mbura) minta guru 
dari Kupang nama Senghadje, kemudian karena masih 
terbatas tenaga maka pada tahun 1735 minta guru dan 
dikirim guru dari Ambon namanya Hendrik Hendriks. Dari 
Fiulain itu kemudian …  
(pembicaraan oleh narasumber terputus dan karena narasumber 

bertanya kepada pewawancara)  
Oh iya apa anak sudah pernah ke Fiulain ataukah belum? 
 
MM: Sudah opa. Kebetulan waktu Pra Penelitian pada 
Desember–Januari itu sudah sempat ke Fiulain? 
 
PH:  (pembicaraan narasumber kembali dilanjutkan). Nah baik 
sudah, dari situ kemudian baru pindah ke Danoheo. Waktu 
di Danoheo baru mulai ada sekolah di kerajaan lain karna 
yang tamat dari Danoheo ini dianjurkan oleh Foe Mbura 
untuk jadi semacam Kepala Sekolah di sekolah pada 
kerajaan masing-masing. Jadi, mula-mula ada 8 sekolah 
pada awalnya. kira-kira tambah di Ba’a dan Lelain 
sedangkan yang lainnya beta sedikit lupa. Kebetulan buku 
tentang revisi pendidikan di Rote sedang dibuat edisi 
revisinya oleh beta10. 
 
MM: Oh iya opa. Memang beta sempat baca tapi tidak secara 
lengkap buku tersebut sehingga kalau boleh beta beli untuk 
keperluan tesis ini. Kira-kira bisa opa? 
 

PH: Sebenarnya buku tersebut, edisi revisi nya sudah selesai 
tapi beta kekurangan tenaga untuk editor. Kalau tidak, 
sekarang pasti sudah habis dan bisa diterbitkan. Kalau 

                                                           
8
PA adalah istilah dalam dunia kekristenan yang berarti Pemahaman Alkitab.Kegiatan ini 
bisa disamakan seperti kegiatan diskusi dan bedah buku namun buku yang dipakai 
adalah Alkitab umumnya agar isi Alkitab tidak ditafsirkan menyimpang dari ajaran yang 

sebenarnya. 
9
Pada masa itu menurut Hagerdal (2012), terdapat 19 kerajaan lokal (nusak) – sudah 

termasuk Thie didalamnya- 
10

Buku yang dimaksudkan adalah buku dengan judul Foeh Mbura: Raja, Pendidik dan 

Penginjil yang telah diterbitkan pada tahun 1997. Edisi revisinya sedang dibuat pada 

tahun ini dan direncanakan dapat diterbitkan pada bulan Agustus 2013. 
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anak11 masih lama mungkin bisa dapat sedangkan edisi 
pertama, opa sudah tidak punya lagi, soalnya itu terbitan 
tahun 1997 dan sudah menyebar di masyarakat. Barangkali 
sudah habis dan opa tidak mempunyai dalam bentuk buku 
hanya berupa naskah saja  
(Wawancara berhenti sejenak karena istri opa Paul Haning masuk 
dan opa masuk untuk mengambil naskah revisi edisi pertama)  

 
 

=============Wawancara dilanjutkan================= 
 
PH: Ini anak, naskahnya, masih berupa naskah (terbitan 
1997-red), dan juga ada naskah revisinya, kalau bisa dicopy 
dan dikutip juga bisa. Anak bawa tahan saja besok nanti 
bawa kembali  
(Wawancara kemudian lebih banyak bicara kepada pembahasan 
mengenai bagaimana naskah revisi buku kedua ini di berikan 
kepada saya) 

Tapi anak, agak keluar dari wawancara, tapi ada 
kecenderungan orang-orang ingin kaburkan bahwa agama 
timbulnya GMIT bukan berkembang dari Rote. Mereka lebih 
cenderung mengatakan bahwa agama pelopor GMIT itu 
berasal dari Kupang. Memang pada masa Belanda, di 
Kupang sudah ada Gereja lebih dahulu bila dibandingkan 
dengan di Rote, tapi jangan salah, di Kupang, Gereja 
dibangun hanya didalam benteng dan hanya melayani 
prajurit-prajurit belanda yang ada dibenteng. Kalau di Rote 
oleh Foe Mbura, Gereja ada dalam benteng kerajaan Thie 
bukan dibenteng Belanda sehingga rakyatnya (pribumi) bisa 
masuk beribadah. 

 
MM: Oh jadi opa pada konteksnya di Rote, agama yang 
membuat pendidikan itu ada? 
 
PH: Tidak. Bukan begitu. Agama dengan pendidikan 
berjalan bersama-sama. Jadi begini saja, nanti anak bawa 
naskah ini terus di fotocopy saja baru besok anak bawa 
kembali  

                                                           
11

Anak disini bukan berarti bahwa ada ikatan kekeluargaan namun dalam hubungan 

kekerabatan di NTT hal ini diartikan bahwa seseorang menganggap seseorang lainnya 
sebagai keluarganya sendiri. Panggilan “anak” biasanya dipanggil oleh seseorang yang 
sudah lebih dewasa secara usia kepada seseorang yang masih muda lainnya. 
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(wawancara di isi juga oleh istri opa PH yang juga adalah 
pensiunan Kepala sekolah SD Yupenkris di SD GMIT Oebobo-
Kupang) 

 
Istri Paul Haning (IPH): Omong-omong anak ambil jurusan 
apa dan kuliah dimana ? 
 
MM: Beta ambil manajemen pendidikan mama12, kuliah di 
UKSW-Salatiga. Jadi beta pilih topik tentang SD GMIT 
sebagai topik tugas akhir beta. 
 
PH: Iya, kalau Yupenkris anak bisa wawancara pengurus 
Yupenkris sekarang ini tapi mama13 (Istri PH) juga 
pensiunan  Guru Negeri yang ditempatkan di SD GMIT tapi 
di Kupang. 
 
IPH: beta guru dan pensiunan Kepala Sekolah SD GMIT 
Oebobo. Waktu itu, tidak ada perhatian sama sekali dari 
Yupenkris kepada sekolah mereka (SD GMIT Oebobo-red). 
Mereka minta uang diakonia, hitungannya setiap anak 
dikenakan biaya Rp. 500 untuk biaya diakonia. Kalau anak-
anak belum kumpul mereka potong (pangkas) dari gaji guru. 
Jadi beta protes. Ini kan gaji guru yang dibayar oleh negara 
jadi mereka tidak berhak potong? 
 
PH: Iya jadi begitulah anak. Kalau masalah Yupenkris. Jadi 
nanti usahakan tanya kepada pensiunan guru-guru 
Yupenkris yang ada di Rote karena pada saat Golkar14 
berjaya banyak SD GMIT diubah jadi sekolah Negeri. Di Rote 
juga begitu. 
 
MM: Iya bapa, jadi waktu Pra Penelitian, informasi yang beta 
dapatkan bahwa guru Yayasan di SD GMIT di Rote kurang. 
 

                                                           
12

 Ibid dengan point 11. Yang membedakan adalah panggilan “mama” dipakai oleh 

seorang muda-mudi kepada seorang wanita yang telah menikah dimana usianya lebih 
tua dari muda-mudi tersebut 

13
 Panggilan “mama” oleh opa Paul Haning menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

kekeluargaan antara opa Paul Haning dengan istrinya melalui ikatan pernikahan 
14

  Era ini merupakan Era di mana Orde Baru berkuasa ditandai dengan maraknya 

kebijakan pembangunan Sekolah Inpres pada era tahun 1970-an dimana Sekolah 
Negeri dan Sekolah Inpres dianakemaskan sehingga keberadaaan sekolah swasta 
menjadi terabaikan 
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IPH: Justru yang paling banyak guru PNS. Tapikan 
Yupenkris tidak bisa bayar gaji tenaga yayasan? Yupenkris 
juga tidak ada program apa-apa. Beda dengan sekolah 
Katolik misalnya. Makanya mereka terlalu tergantung pada 
negara…Mengapa Sinode (GMIT) tidak perhatikan ini 
sekolah. Kasihan lama-lama sekolah ini akan hilang?  
 
PH: Iya jadi begitu anak. Jadi nanti anak lihat dulu sekolah 
Yupenkris yang sudah di negerikan di sana terus dicari tahu 
kenapa bisa begitu. Mungkin dengan turun ke Rote baru 
bisa terjawab. 
 
(Wawancara selesai karena narasumber kedatangan tamu) 

 
ooooOOooo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Opa Paul Haning di 
Rumahnya Oebobo-Kupang 

Narasumber dan pewawancara  
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Selasa, 18 Juni 2013 Jam 10.00-11.30 WITA 

 
Pewawancara : Melki Manafe 

Nama Informan : Benjamin Keo 
Usia : 61 Tahun  
Pekerjaan :Ketua Sekretaris Utama Yupenkris 

Pusat 
Tempat Wawancara : Kantor Yupenkris Pusat di 

Kupang – Depan Polda NTT-

Kompleks SMK 2 Kristen 
 
 

-------Wawancara dimulai dengan penjelasan Benjamin Keo 

mengenai silsilah marga di Rote------------------- 
 
Melki Manafe (MM): Jadi begini opa15, kemarin bulan 
Desember sampai Januari beta (bahasa lokal yang berarti 
“saya”) sudah Pra Penelitian ke SD GMIT di Rote. 
Kedatangan beta saat ini bermaksud untuk mengambil data 
sekaligus wawancara pihak terkait. 
 
Benjamin Keo (BK): Oh jadi begitu…nah kalau begitu adi 
langsung ke Bapak16 Perwakilan Yupenkris, Zakarias Manafe 
Kabupaten Rote Ndao saja. Disana ada SD dan SMA GMIT. 
 
MM: Iya kebetulan beta hanya ambil data di SD GMIT saja 
opa 
 

BK: Tapi beta butuh surat ijin dari sana (UKSW-red) sebagai 
bukti penelitian 
 
MM: Oh iya kebetulan beta juga bawa opa (sambil 
memberikan surat ijin penelitian dari UKSW). Sekalian juga 

                                                           
15

Opa adalah panggilan seseorang kepada seorang lainnya yang telah berusia lanjut. 

Panggilan ini dapat diartikan seseorang tersebut mempunyai ikatan kekeluargaan atau 
bisa juga tidak memiliki ikatan kekeluargaan namun dipakai untuk menghormati 
seseorang yang sudah lanjut usia. 

16
Ibid 
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opa bisa beta wawancara sebentar mengenai Yupenkris17 
kah? 
 
BK: Oh Iya ..boleh..boleh 
 
MM: Apakah penempatan PNS di SD GMIT melalui 
pemberitahuan kepada pihak Yupenkris ? 
 
BK: Biasanya ada. Biasanya di beritahu. Tapi selama ini di 
SD sepertinya tidak. Karena hampir semua guru di SD GMIT 
itu tidak ada guru yayasan. Cuma ada guru Honor. Guru 
honor ini sekolah sendiri yang angkat kemudian dibayar 
dengan dana BOS. Macam tidak ada partisipasi; semacam 
sekolah gratis sudah. 
Kalau dulu ada semacam peraturan, sebelum ada otonomi 
daerah, ada peraturan bahwa di SD swasta itu pemerintah 
wajib menempatkan guru. Surat Keputusan (SK) penetapan 
guru PNS yang diperbantukan dari Pemerintah bukan dari 
Yupenkris. Sekolah memang Yupenkris tapi Pegawai itu dari 
Pemerintah. Kalau pegawai honorer ini, kita sendiri tidak 
tahu, apakah diangkat oleh Kepala Sekolah ataukah 
diangkat oleh Pemerintah juga. Jadi dana BOS ini buat 
sekolah otonom. Sampai sekarang belum ada satupun 
laporan dari SD GMIT kepada pihak Yupenkris mengenai 
bagaimana dana BOS itu berapa banyak dan ini dipakai 
untuk apa. Tapi semua laporan dilaporkan kepada 
Pemerintah.Tapi mungkin di Rote, ada laporan ke 
Sekretariat Perwakilan, tapi menurut beta kemungkinan 
besar juga tidak ada. 
 

MM: Berarti bisa-bisa putus hubungan antara Yupenkris 
dengan SD-SD GMIT di Rote? 
 
BK: Sekarang begini, jadi Yupenkris ini, mau kita bubarkan. 
Jadi kita mau kumpul semua anggota Yupenkris untuk 
duduk bicara bersama. Sehingga, kita dapat bicarakan aset 
Yupenkris yang ada untuk dibagikan guna di desentralisasi 
agar masing masing daerah Perwakilan dapat berdiri sendiri 
sehingga di Rote sekolah-sekolah SD GMIT itu bisa mandiri 
sendiri  

                                                           
17

Yupenkris adalah Yayasan yang didirikan oleh GMIT untuk mengurusi pendidikan dalam 

lingkup GMIT 
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(wawancara terpotong karena cerita mengenai hubungan 
kekerabatan antar marga lagi di Rote). 

 
MM: Kemudian bagaimana dukungan dari gereja-gereja 
sendiri? 
 
BK: Sekarang ini hampir sudah tidak ada lagi. Hampir tidak 
ada. Sebenarnya yang diharapkan berupa dana. Contohnya 
di Gereja Katolik walaupun murid sedikit namun sekolah 

tersebut tetap dijalankan. Dananya  diperoleh dari bapak 
Uskup. Nah kalau di kita ini, bapak Uskup itu ya dari 
Sinode GMIT. Setiap tahun ini kita hampir tidak dapat dana-
dana atau juga dapat tapi terlalu sedikit. Kita bergantung 
saja kepada Pemerintah. Kita tidak mencari keuntungan. 
Kita mengelola Yupenkris hanya berdasarkan uang sekolah. 
Jadi uang sekolah kita kumpul kemudian ada pembagian 
pada Yupenkris. Sekarang Yupenkris mendapatkan 15% 
kemudian untuk sekolah sisanya itu dan itulah yang dipakai 
untuk keperluan rutin termasuk gaji guru Yupenkris dan 
guru Honor khusus untuk SMK dan SMA GMIT? 
 
MM: Terus bagaimana dengan di SD GMIT? 
 
BK: Kalau di SD itu otonomi sekolah sendiri. Tidak ada 
pungutan di SD GMIT itu. Sekarang SMK dan SMA GMIT 
juga sudah dapat bantuan seperti BOS juga dan ini bila tiba 
saatnya nanti sudah tidak akan ada pungutan lagi untuk 
siswa. Saya di Sinode itu sudah berulang-ulang bicara kalau 
bisa pendeta itu disekolahkan misalnya ke FKIP supaya 
nantinya pendeta itu juga bisa dijadikan Kepala Sekolah di 

SD-SD GMIT. 
 
MM: Terus bagaimana sampai awalnya guru PNS ini 
ditempatkan di SD GMIT di Rote? 
 
BK: Iya waktu beta masih jadi guru SD, ya sekitar tahun 
1950. Waktu pertama kali saya ditempatkan, masyarakat 
sudah tunggu kapan saya itu datang. Jadi masyarakat 
sudah menyiapkan kuda untuk jemput kemudian dibawa ke 
rumah dinas. Waktu itu rumah masih beratap dengan alang-
alang, setelah itu kalau ada gedung sekolah yang rusak, 
masyarakat yang sukarela/swadaya perbaiki. Tapi pada 
tahun 1970-an, Pemerintah mulai bangun-bangun Sekolah-
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Sekolah Inpres dengan Puskesmas-Puskesmas. Kemudian 
itu, setelah sekolah-sekolah Inpres ada, Pemerintah seolah-
olah memisahkan penyelenggara sekolah dengan stakeholder  
hingga sampai sekarang. Demikian juga dengan keberadaan 
guru jemaat (guru yang selain melayani disekolah juga 
melayani di Gereja) seperti sudah tidak diakui sebagai guru 
sekolah lagi. Keadaan ini, saat ini, mau diperbaiki dengan 
melibatkan yang namanya “komite sekolah” untuk 
mengembalikan peran serta masyarakat tapi sepertinya 

sampai sekarang juga tidak berhasil. Soalnya uang ini juga 
dikorupsi oleh mereka-mereka juga. Jadi kalau mau flash 
back itu ya itu salah satunya periode waktu saat sekolah 
swasta seperti SD GMIT mulai dimasuki Pemerintah dengan 
guru-guru PNS. 
 
(wawancara beralih karena narasumber bertanya kepada 
pewawaancara). 
 
Tapi sepertinya harus ada surat ijin dari Yupenkris untuk 
adik bawa ke Perwakilan Yupenkris di Rote? 
 
MM: Iya Opa sepertinya perlu sebagai lampiran dan 
sekaligus sebagai bukti ada pengambilan data penelitian   
 
(wawancara berhenti karena sambil menunggu pembuatan surat ijin 
dari Yupenkris Pusat ke Perwakilan Yupenkris di Rote diselingi 
dengan cerita mengenai imigrasi orang-orang Rote ke Kupang) 
 

BK: Jadi begitu saja adik. Adik jalan-jalan lah dulu nanti 
sejam lagi baru datang lagi soalnya butuh 1 jam untuk 
membuat surat Ijin ke Perwakilan Sekretariat Yupenkris. 

 
MM: Oh iya Opa. Terimakasih banyak atas waktunya. 
 

ooooOOOoooo 
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Kantor Yupenkris terdiri atas 3 bangunan utama dimana gedung a 

berada disisi kiri sebagai tempat staf sedangkan gedung 

bmerupakan gedung utama tempat Ketua Sekretaris Umum 
berkantor sedangkan gedung cadalah gedung untuk Tata Usaha 

(TU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedung a Gedung  b

  

Gedung c 

SMK 2 Kristen: Sekolah dibawah 
naungan Yupenkris yang 

sekompleks dengan gedung 

Yupenkris Pusat di Kupang  

Narasumber, Drs. Benjamin Keo, 
Ketua Sekretaris Umum 

Yupenkris Pusat di tempat 
wawancara yang adalah kantor 
pusat Yupenkris 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Selasa, 18 Juni 2013 Jam 09.00-10.00 WITA 

 
Pewawancara : Melki Manafe 

Nama Informan : Sina Foinruna-Taopan 
Usia : 45 Tahun  
Pekerjaan :Staf pada Yupenkris yang 

membidangi persekolahan GMIT 
Tempat Wawancara : Kantor Yupenkris Pusat di 

Kupang – Depan Polda NTT-

Kompleks SMK 2 Kristen 
 
--------------------Wawancara dilaksanakan sambil menunggu 
kedatangan Sekretaris Yupenkris Pusat, Drs. Benjamin Keo------------- 

 
Sina Foinruna-Taopan (SFT): Jadi kaka18 mau ketemu 
dengan Ketua Sekretaris Utama Yupenkris Pusat? Kebetulan 
belum datang. 
 
Melki Manafe (MM): Iya mama19. Nah kalau begitu boleh 
beta (bahasa lokal yang  berarti “saya”) bercerita 
(wawancara) dengan mama sebentar sambil menunggu 
kedatangan bapak Ketua? 
 
SFT:  Oh iya boleh. 
 
MM: Begini mama beta mau penelitian di SD GMIT 
khususnya di Rote? 
 

SFT: Oh iya iya. Sekolah-sekolah GMIT disana? Kaka tamat 
dari sini baru ke salatiga?  
(narasumber lebih banyak menanyakan mengenai asal usul 
keluarga sehingga dilewatkan) 

                                                           
18

Panggilan akrab dari seorang yang secara usia lebih dewasa kepada seorang muda-mudi 
lainnya. 

19
Mama adalah panggilan untuk menghormati orang tua wanita dalam budaya 

kekeluargaan di Rote. Panggilan ini bukan berarti bahwa wanita tersebut harus memiliki 
hubungan ikatan kekeluargaan dengan seseorang melainkan dapat diartikan bahwa kita 
menghargai dan mengangkat wanita tersebut menjadi “layak” sebagai anggota keluarga 
kita sendiri 
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……..Jadi, sebelumnya beta jelaskan sedikit mengenai 
struktur organisasi dulu pada akhirnya sampai pada yang di 
Rote. Yang paling atas adalah Majelis Sinode Gereja Injili 
Masehi di Timor (GMIT), dibawah itu adalah Majelis 
Pendidikan Kristen (Yupenkris) yang diketuai oleh J.N. 
Manafe barulah dibawah dari Majelis Yupenkris itu adalah 
Sekretaris Utama yang dipercayakan kepada Drs. Benjamin 
Keo. Nanti dibawah dari Sekretaris Utama inilah kemudian 
ada Sekretaris-Sekretaris Perwakilan misalnya yang ada di 
Rote Ndao. Sebenarnya begini, Rote Ndao itu sebenarnya 
sudah ada tapi sekarang ini vakum dan kemudian 
dipercayakan kepada Zakarias Manafe. Nanti kaka kesana 
ketemu dengan beliau. Tapi sebelumnya kesana, harus 
ketemu dengan Yupenkris pusat dulu karena Yupenkris 
masih sentralisasi memang nantinya mau di desentralisasi. 
Jadi, masing-masing di Rote, Sabu, Ende, Alor, Kupang, 
Timor berdiri sendiri-sendiri.  
 
MM: Oh iya yang dalam bentuk Yapenkris20? 
 
SFT: Iya iya itu sudah. Kaka tahu dari mana? Dapat 
informasi dari mana? Iya Jadi rencananya dari Yupenkris itu 
kemudian di desentralisasi jadi 13 Yapenkris? 
 
MM: Informasi dari studi literatur21 mama. Tapi Yupenkris 
Pusat tetap ada ? 
 
SFT: Tidak nanti kalau sudah jadi Yapenkris berarti sudah 
otonom. Nanti ada satu Komisi di Sinode yang mengurusi. 
 
MM: Kebetulan sempat diskusi dengan Dr.Eben Nubantimo22 
 
SFT: Oh kalau sudah diskusi dengan bapak Eben 
Nubantimo berarti sudah bagus itu kaka. Beliau tahu 

                                                           
20

Yapenkris (Yayasan Pendidikan Kristen) adalah upaya dari Yupenkris yang masih 

sentralisasi untuk di disentralisasikan. 
21

Literatur yang dimaksudkan adalah dari Laporan Pertanggungjawaban Majelis Yupenkris 

kepada Majelis Sinode GMIT 
22

Dosen Theologi dan Sosiologi Agama UKSW.Beliau merupakan mantan Ketua Sinode 

GMIT periode sebelum Pdt. Robert Litelnoni (Ketua Sinode GMIT saat ini). Diskusi dalam 
kegiatan FGD di Salatiga pada tanggal 07 Juni 2013  
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banyak tentang ini. Beliau juga cukup prihatin menyangkut 
pendidikan waktu beliau Ketua Sinode GMIT  
(wawancara terpotong karena kedatangan Drs. Benjamin Keo, 
Sekretaris Utama Yupenkris Pusat) 

Kalau dengan bapak Eben Nubantimo berarti paling tepat 
sudah karena beliau paling tahu secara persis hanya kalau 
kaka ingin lebih fokus ke Rote lebih bagus lagi. 
 
MM: Kira-kira ada data yang bisa beta peroleh mengenai 

misalnya guru-guru Yupenkris di Rote? 
 
SFT: Oh iya, kalau untuk SD ini kaka, kebanyakan guru 
PNS yang diperbantukan, tapi entahlah karna kebanyakan 
di SD itu ada Undang-Undang  yang  mengatur guru-guru 
jadi hanya nanti kaka mendapatkan kendala karena sejak 
otonomi daerah ini ada kepala-kepala daerah yang 
memperhatikan sekolah-sekolah swasta jadi tempatkan 
guru-guru PNS pada SD GMIT tapi ada yang kurang 
memperhatikan. Jadi, di SD GMIT hanya ada 2 atau 3 guru 
PNS saja sehingga ada inisiatif dengan Komite dengan 
melalui dana BOS untuk bayar tenaga Honor Komite atau 
ada juga Tenaga kontrak daerah… 
(wawancara topik ini terpotong dengan cerita dari narasumber 
mengenai topik lain). 
(wawancara dilanjutkan dengan topik sesuai yang diinginkan) 

Sekolah GMIT sekarang sudah berusia 100 tahun lebih, 
pendidikan dimana penginjil disitu. Dulu sekolah GMIT 
pernah berjaya. Kemudian karena perhatian dari gereja-
gereja itu mulai kurang dan rasa memiliki itu kurang. 
Kemudian mereka bilang pendidikan di Yupenkris tidak baik 
namun realnya apa yang mereka lakukan? Walaupun 
dengan fasilitas yang tidak memadai tapi sampai saat ini 
masih bertahan, jadi Yupenkris ini tidak sama seperti 
sekolah lain yang bersifat profit (sekolah mahal-red). Namun, 
Yupenkris ini melayani (diakonia) melalui pendidikan. 
Karena apa? Bayangkan uang sekolah yang SMA GMIT saja, 
seorang siswa hanya Rp 40.000 saja.  Kalau sekolah negeri 
ini kan diperhatikan terus menerus sampai gratis lagi.  
Oh iya itu sekilas yang bisa beta bagi untuk kaka..mungkin 
begitu sudah kaka. 
(wawancara dihentikan karena Ibu Sina ingin bertemu dengan 
Sekretaris Utama, Drs. Benjamin Keo, guna memberitahukan tujuan 
kedatangan untuk pengambilan data dan wawancara) 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Kamis, 27 Juni 2013 Jam 11.00-12.00 WITA 

  
Pewawancara : Melki Manafe 

Nama Informan : Mama Manno 
Usia : 71 Tahun 
Pekerjaan : Pensiunan Guru dan Kepala 

Sekolah. Mulai Guru dari tahun 
1965 dan menjabat Kepala 
Sekolah SD GMIT Oetutulu-Rote 

dari tahun 1983 hingga pensiun 
pada tahun 2005  

Tempat Wawancara : Kios yang dimiliki Mama Manno, 
Oetutulu-Rote Ndao 

 
Melki Manafe (MM): 
(pertanyaan terpotong karena saat pewawancara hendak 
mewawancarai alat perekam dimatikan secara tidak sengaja oleh 

cucu narasumber).. 

 
Mama Manno (MmM): 
Tidak pernah ada guru-guru yayasan (baca Yupenkris-
red)..tidak pernah ada..ditempatkan langsung guru Pegawai 
Negeri yang diperbantukan .. 

MM: jadi dari Yupenkris tidak tahu menahu tentang 
penempatan ini? 

MmM: begitu sudah..jadi gaji kami dari Negara kemudian 

diberikan ke Yupenkris pusat (di Kupang) untuk kemudian 
dibayarkan kepada kami 

MM: Oh, jadi pembayaran gaji dari Yupenkris tapi uang gaji 
dari pemerintah? Kerjasamanya begitu? 

MmM: jadi kita kan Pegawai Negeri..bukan guru swasta..jadi 
kita guru negeri tapi diperbantukan di SD GMIT sehingga 

gaji kita di offer kesana barulah gaji kami dibayarkan  
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MM: Oh jadi mama23 ambil gaji melalui Yupenkris? Gajinya 
diambil di Yupenkris Pusat di Kupang? 

MmM: oh tidak melalui perwakilan Yupenkris yang ada di 
Ba’a ..waktu itu kantornya di samping Betania, sebelah kali.  

MM: Jadi kalau ada inspeksi di SD GMIT, biasanya dari 

negeri (baca: pemerintah) saja? 

MmM: Iya iya…Yupenkris tidak pernah tahu..Yupenkris 
tidak mau tahu apa-apa.. mereka cuma mau makan gaji 
buta. Jadi pegawai-pegawai negeri yang dari P & K24 yang 
sudah pensiun itu kemudian kerja di Yupenkris kemudian 
mereka yang kelola keuangan. Tapi mereka tidak pernah 
datang untuk inspeksi semisalnya saja kekurangan buku. 
(wawancara berhenti sejenak karena ada pelanggan yang ingin 

berbelanja). Mereka (baca: Yupenkris Pusat) hanya datang 
kemudian selalu bertanya kekurangan kami di sekolah ini 
apa-apa saja tapi tidak pernah ada perhatian nyata misalnya 
memperbaiki gedung atau menyediakan guru. Hanya tanya-
tanya saja. Kemudian seperti buku pegangan juga tidak ada. 
Jadi semuanya dari negeri saja. 

MM: Kalau laporan sekolah dikirim kemana, Yupenkris 
ataukah kepada pemerintah? 

MmM: Laporan dikirim ganda, ke Yupenkris dan kepada 
Pemerintah. Tapi untuk kenaikan pangkat, kami tidak 
pernah ke Yupenkris tapi langsung ke Pemerintah. 
Yupenkris cuma meminjam kita (baca: guru negeri) untuk 
mendidik anak-anak karena sekolah GMIT sudah ada 

sebelum ada sekolah negeri. 

MM: mungkinkah ini yang menyebabkan pe“negeri”an SD 
GMIT? 

                                                           
23

Mama adalah panggilan untuk menghormati orang tua wanita dalam budaya 
kekeluargaan di Rote. Panggilan ini bukan berarti bahwa wanita tersebut harus memiliki 
hubungan ikatan kekeluargaan dengan seseorang melainkan dapat diartikan bahwa kita 
menghargai dan mengangkat wanita tersebut menjadi “layak” sebagai anggota keluarga 
kita sendiri 

24
Selang waktu antara tahun 1983-2005, guru-guru negeri yang ditempatkan ke SD 
Yupenkris harus sepengetahuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau sering 
disebut Dinas P & K 
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MmM:  iya mungkin itu sudah yang menyebabkan SD GMIT 
di Oelua di negerikan karena tidak ada respon apa-apa dan 
juga tidak ada perhatian Yupenkris untuk sedia guru-guru 
Yupenkris  

MM: Mama Kepala Sekolah terakhir di SD GMIT Oetutulu 
tahun berapa? 

MmM: Beta (bahasa lokal artinya saya) guru mulai tahun 

1965 lalu pensiun 2005. 

MM: Jadi selama Kepala Sekolah di SD GMIT Oetutulu 
keadaan seperti begitu terus? 

MmM: Malah kalau kita meminta guru bantu, tidak pernah 
ada dari Yupenkris. 

MM: Terus bagaimana dengan guru-guru kontrak selain 
guru bantu itu? bagaimana juga guru waktu itu? 

MmM:  tidak ada guru kontrak. Waktu itu, hingga 2005 itu 
3 guru saja sudah cukup dengan 6 kelas yang ada…Kepala 
sekolah 1 orang, guru bantu 2 orang. Tapi syukur, kalau SD 
GMIT prestasinya tidak kalah bagus dari SD Negeri. Kalau 
kita minta guru bantu pada saat rapat dengan Pemerintah 
untuk tambahan guru, permintaan kita ditulis dalam agenda 
tapi agenda itu tidak pernah dijalankan. Kemudian juga 
dijawab oleh Pemerintah bahwa sudah baik kalau di SD 
GMIT ditempatkan 3 guru negeri, bagaimana kalau kita 
tidak memberinya atau menarik kembali guru tersebut?. 
Jadi, apabila guru sudah “tumpah ruah” di SD Negeri atau 
SD Inpres baru kelebihannya diberikan kepada SD GMIT. 
Tidak ada istilah langsung diangkat kemudian ditempatkan 
ke SD GMIT 

MM: Jadi seperti ada tekanan begitu? 

MmM: Tidak begitu juga. Tapi sepertinya kita dianaktirikan 
saja. Kami di SD GMIT maunya ya adillah kalau di SD Negeri 
dan Inpres banyak guru ya di SD GMIT juga harus 
begitulah..kita ini mengajar rangkap kelas. Kepala Sekolah 
juga rangkap tugas harus mengajar. 
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MM: Kalau memang seperti itu, bagaimana mama punya 
pendapat, sekolah itu dinegerikan saja ataukah tetap berupa 
SD GMIT saja? 

MmM: Kalau beta lebih pilih mempertahankan saja. Soalnya 
pembangunan sekolah ini juga merupakan hasil jerih payah 
masyarakat dengan Gereja. Kemudian setelah sudah ada 
sekolah ini barulah ada subsidi dari Pemerintah. 

MM: Kalau sekolah rusak begitu bagaimana mama? 

MmM: Rehab dari dana Pemerintah, Yupenkris tidak 
menaruh perhatian begitu..oh iya soal guru juga kadang ada 
guru bantu yang bukan berasal dari Pemerintah dan juga 
tidak dari GMIT tapi dari LSM WVI25. Jadi guru bantu oleh 
WVI yang ditempatkan di SD GMIT dibayar oleh WVI. Guru 
bantu WVI ini yang kemudian dikontrak menjadi tenaga 
kontrak daerah yang kalau ada pembukaan CPNS biasanya 
menjadi PNS. Kalau uang sekolah dinaikkan, murid yang 
bersekolah di SD GMIT akan pindah ke SD Negeri karna 
tidak dikenakan biaya sekolah (gratis). Uang sekolah yang 
dibayar murid ini selain untuk operasional juga dipakai 
untuk membeli buku pegangan tapi tidak untuk siswa 
melainkan untuk guru sebagai buku pegangan mengajar. 
Biasanya buku untuk murid diperoleh melalui WVI dengan 
adanya bantuan berupa uang beli buku tulis dan uang 
seragam untuk murid SD. Sampai beta pensiun tahun 2005 
ini, di SD GMIT Oetutulu cuma ada 3 guru saja (semuanya 
guru negeri diperbantukan). Kemudian setelah tahun 2005, 
karna ada dana-dana BOS dan DAK baru mulai ada guru 
kontrak komite dengan guru kontrak daerah serta adanya 

Rehab sekolah. Lalu guru Beragama misalnya Katolik atau 
Islam tidak boleh menjadi Kepala Sekolah di SD GMIT. 

(wawancara terpotong dengan kenakalan cucu dari narasumber) 

MM: Mama kepala sekolah di SD GMIT Oetutulu sudah 
berapa periode?  

 

                                                           
25

LSM World Vision Indonesia (WVI) adalah salah satu LSM di Rote yang bergerak dalam 
bidang kehidupan masyarakat yang mana salah satu kegiatannya adalah subsidi untuk 
biaya pendidikan bagi anak-anak Rote 
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MmM: beta Kepala Sekolah dari tahun 1983 sampai tahun 
2005. Sudah 22 tahun. Beta lupa sudah berapa periode. 
Tempo hari sebelum pensiun beta diminta untuk pindah dari 
SD GMIT ke SD Negeri tapi beta menolak dengan berbagai 
alasan terlebih karena rumah beta dekat dengan SD GMIT 
ini dan kalau beta pindah berarti SD GMIT di sini hanya 
akan tinggal 2 orang guru saja 

(wawancara dihentikan karena situasi sudah tidak mendukung 
pengambilan data lagi dimana semakin banyak pembeli yang 

datang) 

MM: Terimakasih banyak mama atas kesediaannya. Maaf 
sudah mengambil waktu luangnya.. 

MmM: Oh iya. Tidak apa-apa. Terimakasih juga. 

 

oooooOOOOoo 
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Gambar 1: SD Yupenkris 

Oetutulu 

Gambar 2: SD Yupenkris Oetutulu 

tampak samping kanan. Atap dengan seng 
merah adalah kantor Kepala Sekolah dan 
Staf Guru sedangkan atap seng lainya 
adalah ruangan kelas 

Gambar 3:SD Yupenkris Oetutulu tampak samping kiri. Gedung dengan 
setengah tembok keramik adalah gedung tambahan yang dibangun dengan 
dana DAK sedangkan gedung tembok berwarna hijau adalah gedung lama. 
Kedua-duanya difungsikan sebagai ruangan kelas. 

Gambar 4:SD Yupenkris Oetutulu 

tampak dari depan 
Gambar 5:Nara sumber dan 

pewawancara 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Kamis, 27 Juni 2013 Jam 12.30-13.45 WITA 

  
Pewawancara : Melki Manafe 

Nama Informan : Sarah Y.B. Giri 
Usia : 61 Tahun 
Pekerjaan : Kepala Sekolah pada SD GMIT 

Oetutulu 
Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah SD GMIT 

Oetutulu – Rote Ndao 

 
(wawancara dimulai dengan pertanyaan narasumber mengenai 

identitas dan latarbelakang pewawancara) 

 
Melki Manafe (MM): Iya jadi begini mama, studi akhir saya 
tentang ini. Tentang penempatan PNS yang diperbantukan 
pada SD GMIT di Rote sehingga ingin wawancara begitu 
mama ? tentang bagaimana hubungan guru di sini dengan 
yayasan dan Negara itu bagaimana?  
 

Sarah Giri (SG): jadi begini kaka, baru-baru ini ada masalah 
yang kita alami karena keberadaan kita ini kurang diakui 
dalam hal kenaikan pangkat (DP3) dimana kita sebagai 
Kepala Sekolah tidak bisa menilai guru kita sendiri, apakah 
guru kita layak untuk kenaikan pangkat maka kita harus ke 
Sekolah Negeri untuk meminta rekomendasi dari Kepala 
Sekolah Negeri.  

MM: Oh jadi begitu, Dinas maunya harus SD Negeri dulu 

baru bisa ? 

SG: Harus SD Negeri dulu baru bisa. Ini masalah yang 
sedang kita hadapi disini kaka. Bukan kita sendiri yang 
menilai. Orang lain (Kepala Sekolah SD Negeri-red) yang 
menanda tangani DP3 kita. Kita ada resah begitu terus juga 
karena kita ini mau dibilang musti ada perhatian khusus 
juga dari GMIT karena mau dibilang kita ini awalnya 
memang pengangkatannya oleh Negeri dan ditugaskan ke 
GMIT tapi sampai sekarang tidak ada perhatian dari GMIT 
untuk kita guru-guru. Katanya nanti ada tunjangan dari 
GMIT tapi tidak tau bagaimana kelanjutannya. 
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MM: Jadi semua-semua rekomendasi itu harus dari SD 
negeri? Kalau misalnya tidak, bagaimana mama? 

SG: artinya ditahan atau tertunda. Saya sebagai Kepala 
Sekolah keberatan tapi pada waktu itu, tahun lalu tahun 
2012 itu, ada guru dari golongan III/b ke IV/a ada juga II/b 
ke II/c dan saya sendiri. Jadi kita ke SD tetangga, waktu itu 
kita ke SD Negeri Ndau. Itu peraturan dari BKN 

MM: Apakah pihak GMIT-Yupenkris sudah tahu? bagaimana 
perhatian dari Yayasan selama ini? 

SG: seperti GMIT-Yupenkris tidak tahu. Malahan gedung-
gedung dan guru-guru tidak diperhatikan sejak saya disini 
mulai tahun 1989. 

MM: itu masih guru ataukah sudah Kepala Sekolah? 

SG: itu masih guru.  

MM: Jadi dari pemerintah juga memberikan guru PNS? 

SG: Iya kaka 

MM: Kebanyakan semuanya atau bagaimana mama? 

SG: Semuanya 

MM: Kalau yang guru komite? 

SG: Komite biasanya dari kita dan bayar dengan dana BOS. 
Kalau jumlah murid sampai saat ini ada 207 siswa sehingga 
disini kelas I sampai dengan kelas III itu ada A dan B 
sehingga kita mengambil guru yang sebenarnya sesuai 
standar itu S1 tapi mau cari dimana jadi kita memakai 
mereka yang sedang berkuliah di UT (Universitas Terbuka). 
Disini cuma ada satu yang tamatan S1 Surabaya karena ada 
dana BOS itu kita angkat dia dengan Rp 650.000/bulan, 
dana BOS juga membayar seorang penjaga sekolah dengan 
Rp 650.000/bulan dan satu guru Mulok (Muatan Lokal-
sama dengan ISBD-) yang karena baru masuk kita bayar dia 
dengan Rp.250.000/bulan untuk sementara. Seharusnya, 
macam begitu kita ada dapat tenaga tetap yayasan dari 
GMIT atau buku pegangan untuk pelajaran agama begitu 
kah tapi ini sama sekali tidak ada. Semuanya itu kita ambil 
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dari dana BOS untuk belanja. Yang seharusnya seperti itu, 
kan ini sekolah GMIT 

MM: Jadi kalau ada inspeksi ini hanya dari negeri (Negara) 
saja? Biasanya inspeksi begitu berapa kali setahun? 

SG: iya dari negeri saja. Tiap tahun itu ada, ada yang 
triwulan juga.Datang untuk mengecek semua hal tentang 
sekolah ini.  Untuk mutu, kita tahun kemarin 10 besar dari 

20-an lebih sekolah untuk Ujian di tingkat Kecamatan 
(Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Barat Laut). 
Artinya kalau dibanding dengan SD Negeri kita juga bersaing 
bahkan diatas SD Negeri juga walaupun kita GMIT kaka. 

MM: itu 100% mama.  

SG: 100% kaka dengan nilai memuaskan dan nilai rata-rata 
diatas SD Negeri. 

MM: Jadi laporan bulanan sekolah semua termasuk lulusan 
ini dikirim kemana, Yupenkris atau Negara (Dinas)? 

SG: ke negeri kaka karena memang selama ini tidak ada 
perhatian dari Yayasan. Seharusnya laporan bulanan itu 
diberikan kepada Yayasan tapi Yayasan sekarang seperti 
hanya tinggal diam saja.Kita masukkan laporannya hanya 
ke Dinas Pendidikan di Kecamatan dan ke Kabupaten 
saja.Artinya nasib kita itu ditanggung oleh Negara.Semua-
semuanya dari Negara, ada gaji 13, tunjangan Kesra yang 
seharusnya Kesra itu dari GMIT tapi ini tidak ada.Dari 
negeri memberikan dorongan-dorongan.Kata mereka tidak 
hanya di Negeri saja tapi GMIT juga ikut bersaing dan lebih 
baik dari SD Negeri. 

Disini kaka, kita kebanyakan latarbelakangnya dari SMA 
kalau saya 2003 lulus D II sedangkan 2010 itu saya lulus S1 
dari Undana. Itupun kuliah S1 saya pemerintah yang 
membiayai.Jadi tenaga kita sekarang ada belasan. Guru 
olahraga dari Gorontalo melalui program SMP3T. Tapi 
sekarang ada ijin ke Gorontalo. 

MM: oh jadi guru SMP3T ini ditempatkan oleh Negara? 
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SG: Dia melapor diri ke Dinas dulu baru ditempatkan. Itu 
ada 1 orang disini.Itu gaji dari pemerintah.Gaji mereka 
sepertinya lebih besar.Sekali terima bisa mencapai belasan 
juta.Mereka itu ada masa kontrak, yang disini bulan oktober 
ini sudah habis masa kontraknya. 

MM: biasanya berapa tahun kontraknya mama? 

SG: 1 tahun. Kalau disini baru 2 orang yang dapat sertifikasi 

guru sedangkan yang lain masih sementara mengurus saat 
ini. Gedung kita saja tidak diperhatikan oleh GMIT apalagi 
guru. Sekolah ini direhab dengan menggunakan dana DAK  

MM: oh iya begitu saja mama. Terimakasih banyak mama. 
Maaf sudah mengganggu aktivitasnya sekalian saya minta 
ijin untuk dokumentasi bangunan sekolah sekalian pamit 
juga 

SG: Oh iya iya. Sama-sama. 

ooooooOOOoooooo 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Kamis, 27 Juni 2013 Jam 14.30-15.25 WITA 

  
Pewawancara : Melki Manafe 

Nama Informan : Yohanes Aplugi 
Usia : 82 Tahun 
Pekerjaan : Pensiunan Kepala Sekolah pada 

SD Negeri Oelua 
Tempat Wawancara : Rumah kediaman di Oelua 
 
 
Melki Manafe (MM): Begini opa beta sedang menyusun 
tugas akhir sehingga datang di opa untuk wawancara. 
 

Yohanes Aplugi (YA): dimana ? 

MM: di UKSW Salatiga Jawa Tengah. Nah topik tugas akhir 
ini tentang hubungan Negara dengan gereja khususnya 
GMIT lewat Yupenkris. Mungkin opa bisa ceritakan untuk 
beta bagaimana hubungan itu, sepengetahuan yang opa 
tahu? 

YA: Dulu sekolah-sekolah negeri itu beberapa saja. Ini saya 
lihat pada yang ada di Rote Barat Laut saja. Beberapa saja. 
Tapi suatu waktu disitu sekitar tahun 1970-an, kalau tidak 
salah 1972 atau 1973 itu yang kemudian terjadi perubahan 
status dari GMIT ke Negeri antara lain yaitu SD GMIT Oelua 
menjadi SD Negeri Oelua, SD GMIT Busalangga menjadi SD 
Inpres Busalangga. Nah sekian banyak SD GMIT ini hanya 

tinggal SD GMIT di Rote Barat Laut ini tinggal SD GMIT 
Oetutulu, SD GMIT Netenain dan SD GMIT Oebela tinggal 
tiga itu yang lain sudah Negeri atau Inpres.  

Jadi menurut kebijakan itu, kebijakan untuk menempatkan 
SD-SD Inpres ditempat-tempat yang ada siswa tapi tidak ada 
sekolah tapi ternyata bahwa ada penegerian sekolah-sekolah 
GMIT 

MM: Itu prosesnya bagaimana opa sampai bisa terjadi 
demikian? Maksud saya apakah ada campur tangan dari 
pemerintah ataukah inisiatif sendiri dari SD GMIT untuk 
minta diubah menjadi SD Negeri? 
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YA: Itu dengan sendirinya di negerikan sebab kalau mau 
dibilang aktivitas dari masyarakat untuk meminta sepertinya 
tidak karena pada waktu itu masyarakat ini belum mengerti 
apa-apa. Jadi kalau itu inisiatif dari SD GMIT sendiri saya 
rasa tidak.  

MM: era 1970 berarti pada era Orde Baru yang pada waktu 

itu maraknya SD Inpres kah opa? 

YA: Ya era Orde Baru sudah itu. 

MM: Jadi memang untuk SD Oelua ini terjadinya di tahun 
1970-an itu? 

YA: iya begitu. Semua SD dinegerikan pada tahun yang 
sama itu. Penegerian sekolah-sekolah swasta itu ternyata di 
tahun yang sama. Kemudian oh iya saya lupa, ada juga SD 
yang langsung dibangun dengan SD Inpres tanpa penegerian 
SD GMIT misalnya di Tolama ada SD Inpres Tolama 
nantinya karena jarak anak-anak dari Tasilo untuk ke SD 
Inpres di Tolama jauh maka kemudian di bangun lagi SD 
Inpres di Tasilo 

MM: pada waktu penegerian itu, sepengetahuan opa, ada 
pemberitahuan ke pihak Yayasan/GMIT?  

YA: saya kurang tahu tapi saya dengar agaknya terjadi 
sedikit keresahan juga dari pihak Yupenkris waktu itu 
karena pemberitahuan secara resmi kepada pihak Yupenkris 
tidak ada. Pokoknya penegerian atau peng”inpres”an SD 
GMIT itu langsung saja. Maksud saja pemberitahuan secara 
resmi tertulis tidak ada tetapi kalau ada pertemuan-
pertemuan selalu dikatakan bahwa SD ini sudah 
dinegerikan atau di inpreskan. Sudah bukan GMIT lagi tapi 
sudah Negeri.  

MM: berarti sempat ada pertemuan juga? 

YA: pertemuan ada. pada waktu itu pertemuan ada 
pertemuan antara semua Kepala Sekolah baik Negeri, Inpres 
maupun GMIT dari semua SD di Rote. Pertemuannnya di 
Ba’a.  
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MM: Pertemuan ini dibuat oleh Yayasan atau oleh 
Pemerintah? 

YA: Oleh pemerintah. Dan juga kalau ada rapat-rapat terkait 
pendidikan juga disampaikan mengenai hal bahwa SD ini 
sudah di Negerikan. Pada waktu itu, Rote Ndao masih 
menginduk dengan Kabupaten Kupang.  

MM: waktu Kepala Sekolah di SD N Oelua tahun berapa 

opa? 

YA: saya Kepala Sekolah di sini ini tahun 1981. Waktu itu 
SD Oelua sudah dinegerikan sekitar 8 tahun. Sebelum itu 
saya guru di SD-SD GMIT juga. Awalnya SD GMIT Ndau 
kemudian ke SD GMIT Noanadale kemudian baru ke SD 
GMIT Ingguinak. Jadi sejarah tentang penegerian sekolah-
sekolah GMIT ini saya sedikit ikuti walaupun pada waktu itu 
saya belum Kepala Sekolah. Saya sebagai guru bantu saya 
selalu ikuti.  

MM: pada waktu itu, masukan guru PNS yang 
diperbantukan itu sudah ada ataukah hal ini baru 
belakangan ini saja? 

YA: Yayasan seyogyanya tidak ada tenaga. Dari sebelum-
sebelumnya itu yayasan tidak ada tenaga. Kalau mau bilang 
ya Yayasan itu hanya pasang “papan nama” saja tapi 
kelangsungan semua dari pemerintah. Tidak ada. Kami di 
SD-SD GMIT waktu itu agak sulit mengenai administrasi 
dan gaji-gaji itu. 

MM: jadi gajinya dibayar oleh siapa opa? 

YA: dibayar oleh pemerintah tetapi melalui perwakilan 
Yupenkris dimasing-masing tempat. Pembayaran gaji itu 
oleh pemerintah tapi pengelolaan uang itu oleh Yupenkris. 

MM: loyalitas tenaga di SD GMIT ini lebih kemana opa, 
Pemerintah ataukah Gereja? 

YA: kalau saya melihat loyalitas ke Gereja itu sepertinya 
bagus. Karena kita ada diakonia pada waktu itu. 

MM: oh jadi diakonia ini dikumpulkan oleh Yupenkris? 
bantuan diakonia dari siswa ? 
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YA: oh bukan dari siswa tapi dari guru yang diperbantukan 
itu. Biasanya itu, potongan langsung (diakonia) dari gaji 
untuk pengembangan pendidikan melalui Yupenkris 

MM: Itu berlangsung selama opa menjadi guru? 

YA: Tidak. Pada waktu saya sudah di SD Negeri Oelua. Gaji 
saya sudah diambil melalui Dinas. 

(wawancara lebih banyak berisi pertanyaan dari narasumber 
mengenai latarbelakang pewawancara dan diluat topik 
pembicaraan yang sedang digali) 

MM: oh iya opa. Jadi memang sekarang kondisinya paling 
dominan guru PNS yang diperbantukan di SD GMIT di Rote. 
Kalau begini terus menurut opa bagaimana? Haruskah SD-
SD GMIT ini dinegerikan saja kah? 

YA: kalau menurut saya jangan dinegerikan lagi karena 
kalau itu dinegerikan salah satu yang membuat kita merasa 
rugi bahwa peranan gereja sudah tidak ada lagi. Karena 
dulu sebelum sekolah-sekolah negeri itu ada, sekolah-
sekolah GMIT ini yang sudah ada disini untuk mendidik.  

MM: iya jadi memang historisasinya gereja dengan 
pendidikan ini berjalan bersama 

YA: iya jadi dulu itu guru harus pendeta. Makanya ada guru 
jemaat itu. Paling tidak harus begitu jadi dia guru di sekolah 
dengan guru jemaat. Ada yang seperti di Ndau itu, guru 
sekalian rangkap pendeta. Jadi sebenarnya hadirnya sekolah 
Inpres itu yang mengganggu SD GMIT. Orang lebih 

berbondong-bondong ke Sekolah Inpres karena guru di SD 
Inpres ini gajinya lancar kemudian gedungnya, pelayanan-
pelayanan kebutuhan sekolahnya lebih diperhatikan. Dulu 
kita menyebut SD Inpres itu sebagai gudangnya sekolah 
karena disitu buku-bukunya lengkap, kapur tulis banyak. 
Pada waktu itu di SD GMIT tidak ada kapur jadi kita 
menulis dengan tanah putih. Jadi kalau SD GMIT 
kekurangan apa-apa biasanya kita hutang di SD Inpres saja.  
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MM: oh jadi begitu sudah opa. Maaf sudah cukup 
mengganggu waktu opa 

YA: tidak apa-apa. Jadi memang gambarannya begitu, 
gambarannya bahwa SD GMIT ini juga berperan dalam 
pengembangan pendidikan di Pulau Rote 

ooooOOOOOooooo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Narasumber dan 

pewawancara dirumah kediaman 
narasumber 

Gambar 2 : tampak depan SD Negeri 
Oelua  

Gambar 3 : tampak samping kanan SD 
Negeri Oelua  
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Kamis, 4 Juli 2013 Jam 15.15-16.25 WITA 

  
Pewawancara : Melki Manafe 

Nama Informan : Zakarias Manafe 
Usia : 58 tahun 
Pekerjaan : Guru Aktif PNS 

Tempat Wawancara : Jalan Palapa, Alukama Kelurahan 
Mokdale, Kecamatan Lobalain, 
Kab. Rote Ndao 

 
 
------wawancara dimulai sambil memberikan data sekunder berupa 

laporan data Inventaris SD GMIT di Kabupaten Rote Ndao-------- 
 
Melki Manafe (MM): ini data sekolahnya bapa? 
 
Zakarias Manafe (ZM): Dulu sekolah GMIT ada di Mboea’in, 
Oelolok, Oebela 

MM: Iya, iya 
 
ZM: tapi saya belum dapat daftar terbaru secara lengkap 
juga,  hanya ada data laporan tahun lalu. Wawancaranya di 
luar saja dan ini mau wawancara mengenai topik apa saja ? 

MM: oh iya. Tidak apa-apa, apa saja bapa yang penting 
berkaitan dengan SD GMIT.  

ZM: Ini SK – nya?  

MM: SK Yupenkris ?  

ZM: Iya SK Yupenkrisnya. Ini data dari SD GMIT Inguinak, 
wawancara ini dicatat atau direkam? rekam saja ya? 

MM: iya bapa, sambil rekam tapi kalau ada laporannya juga 
lebih baik juga  

ZM: Ini laporan SD Ingguinak untuk  kelas satunya 

MM: kalau boleh nanti semua laporan dan data SD GMIT 
nya saya fotocopy saja?  
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ZM: oh iya boleh..silahkan di fotocopy 

MM: Total SD GMIT di Rote Ndao ini ada berapa banyak 
bapa ? 

ZM: 19 

MM: 19? 

ZM: iya kalau TK GMIT sendiri ada 28, jadi . . . 

(wawancara berhenti karena narasumber mengerjakan hal lain)  

MM: TK juga ada ? tapi beta hanya ambil data untuk yang 
SD GMIT saja  

ZM: SD saja, kalau begitu ada 19 sekolah 

MM: 19 sekolah, itu yang SD GMIT?  

ZM: iya itu semuanya SD GMIT. Oh iya laporannya tidak 
usah di fotocopy lagi,  dibawa saja kebetulan bapa punya 
arsipnya 

MM: Terimakasih bapa. Bagaimana dengan hubungan 
Yayasan dengan Dinas Pendidikan? 

ZM: Saat ini Dinas sudah ambil alih pengelolaan SD GMIT di 
Rote, jadi sekarang Bapa berada dalam posisi masa transisi 

MM: Ow, peralihan maksudnya? 

ZM:  masih transisi 

MM: Maksudnya transisi? 

ZM:  Maksudnya SD GMIT sudah diambil alih oleh Negara 
sedangkan kepengurusan Yayasan hanya formalitas saja 

MM: kalau periode kemarin juga sama? 

ZM: Periode kemarin bapa belum ada di dalam, tahun 2002 
baru Bapa tangani Yayasan ini? 

MM: 2002 atau 2012? 

ZM:  2002 
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MM: oh dari tahun 2002? 

ZM: iya tapi keadaan itu sebenarnya sudah dari awal 
otonomi setelah habis reformasi (pengambil alihan SD GMIT-
red) 

MM: Oleh Dinas Pendidikan? 

ZM: iya, akhirnya sampai sekarang pengelolaan SD GMIT 

diambil alih oleh Dinas Pendidikan.  

Saat ini saya sedang menunggu Akte Notaris untuk proses 
pembentukan Yapenkris “Sasando” sebagai bentuk 
desentralisasi Yupenkris pusat di Kupang. Kalau sudah ada 
SK dan sudah dilantik baru Bapa bisa mengambil alih 
kembal lagi pengelolaan SD GMIT di Rote.  

MM: Kalau kerjasama dengan Dinas dalam hal-hal apa saja? 

ZM: hanya dalam kerja sama keuangan saja yang lainnya 
tidak mungkin bisa 

MM: Keuangan? Maksudnya bagaimana bapa? 

ZM:  Maksudnya dalam hal keuangan ini adalah mengenai 
mekanisme transfer gaji dimana gaji dari Dinas Pendidikan 
diberikan kepada Yayasan baru Yayasan yang membayar 
kepada guru PNS yang diperbantukan pada SD GMIT 

MM: Kalau sekarang ini, guru-guru PNS ini ditangani oleh 
siapa bapa? 

ZM: Ditangani oleh PPO. Karna, guru-guru yang ada di SD 
GMIT adalah guru PNS  

MM: Diperbantukan begitu?, 

ZM: iya guru PNS diperbantukan pada GMIT sebagai guru 
bantu karna tidak ada guru yayasan 

MM: Kalau begitu bapa bagaimana hubungan dengan 
Yupenkris pusat di Kupang?  

ZM:  Masih tetap 

MM: Masih tetap, ada laporan begitu, 
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ZM: Tapi hubungan dengan Yupenkris pusat berada dalam 
posisi Kupang. 

MM: Maksudnya? 

ZM: Maksudnya ialah bahwa SD GMIT di Rote Ndao masih 
berada didalam pengawasan Yupenkris Pusat di Kupang 
karna belum ada Akta Notaris jadi kita disini belum bisa 
berbuat apa-apa 

MM: Iya iya. Jadi baru perwakilan begitu? 

ZM: Masih perwakilan 

MM: Iya iya 

ZM: Dan sekarang sedang diusahakan agar bulan Juli atau 
Agustus ini bisa dapatkan Akta Notaris kemudian bisa 
dilantik untuk memegang pengelolaan Yayasan ini.  

MM: Pengawasan SD GMIT di Rote Ndao dilakukan oleh 
Yupenkris Pusat ? 

ZM: Bapa yang mengawasi. Dengan sebuah SMA.  

MM: Oh, SMA di Metina itu 

ZM: Jadi, satu SMA Kristen, pengawasan langsung dari 
Yupenkris pusat di Kupang, sedangkan bapa hanya 
monitoring saja.  

MM: Kalau SD juga demikian?  

ZM: Kalau SD harus melalui bapa sebagai Perwakilan 
Sekretariat Yupenkris 

MM: dengar-dengar bapa pernah diperbantukan sebagai 
guru SD pada SD GMIT di Noandale ? 

ZM: Iya. Oh iya kalau dahulu pembayaran gaji itu diberikan 
oleh APBN langsung dipisahkan berdasarkan pos tersendiri 
kalau untuk SD GMIT dibagikan kepada Yupenkris Pusat di 
Kupang kemudian dikirim ke Perwakilan Yupenkris 
sedangkan untuk SD GMIT dikirim kepada Dinas 
Pendidikan. Tanggung jawabnya Dinas Pendidikan untuk 
membayar guru yang bekerja di SD Negeri/Inpres sedankan 
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guru PNS yang diperbantukan menjadi tanggung jawab dan 
dibayar oleh Yupenkris  

MM: Kalau sekarang masih ada mekanisme itu? 

ZM : Sekarang tidak ada. Dinas PPO yang langsung 
membayar 

MM: Bayar langsung untuk guru PNS yang diperbantukan 

pada SD GMIT begitu?  

ZM: Iya semuanya dibayarkan langsung oleh Dinas PPO. 
Bapa sudah tidak tau menahu bagaimana sekarang 
mekanisme bayarnya.  

MM: Berarti ada perbedaan sedikit pada waktu dulu dengan 
sekarang. Dulu gaji PNS yang diperbantukan masih terima 
dari pihak Yupenkris, kalau sekarang sudah tidak sama 
sekali? 

ZM: Iya 

MM: Trus ada kebijakan-kebijakan yang bisa diambil sendiri 
oleh daerah perwakilan atau harus semuanya tunggu dari 
pusat? 

ZM: Tidak ada kebijakan, karena aturan baku, jadi tidak ada 
kebijakan, akan tetapi mekanisme yang dilakukan oleh PPO 
itu, mereka melakukan menurut kehendak mereka sendiri, 
yang sebenarnya menurut bapa menyalahgunakan aturan. 
Tapi, kita tidak bisa membantah karna dengan adanya 
sentralisasi Yupenkris yang menyebabkan kita hanya 

dianggap formalitas saja serta kurang cakapnya bendahara 
Yupenkris cabang Rote Ndao dalam mengurusi keuangan. 
Oleh karena itu, pengelolaan SD GMIT diambil alih oleh 
Dinas PPO.  

MM: Pada masa bapa adakah kasus SD GMIT di negerikan 
atau di inpreskan? 

ZM: Tidak ada. Pengambilalihan SD GMIT banyak terjadi 
pada tahun 1978. Pada waktu Camat Hayer, banyak SD 
GMIT di Inpreskan  
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MM: Contohnya apa-apa itu? 

ZM: Di Lobalain, SD Mokdale dulunya GMIT, dia dialihkan 
menjadi Sekolah Inpres. SD Kuli dan SD Fatulai juga adalah 
GMIT namun dialihkan menjadi Inpres juga. 

MM:Itu pemberitahuan ke Yayasan atau langsung saja 
begitu 

ZM: Tidak tahu juga waktu itu bapa masih guru. Tidak tau 
lagi mereka kerjanya seperti apa, tapi mereka langsung 
begitu saja. Yayasan juga tidak merespon juga, tidak 
bertindak apa apa.  

MM: Kalau waktu bapa menjadi Kepala Sekolah di SD 
Noanadale itu, tenaga guru yang mengajar disitu berasal 
dari mana? Negara atau Yayasan? 

ZM: Dia itu dari negara 

MM: Semua 

ZM: iya semuanya. SD GMIT Noandale itu dari zaman 
Belanda menjadi punya gereja sampai skarang. Tidak ada 
perubahan.  Waktu tahun 2000 mereka gertak untuk mau 
menjadikan SG GMIT Noanadale menjadi Sekolah Negeri tapi 
saya tidak mau. Waktu itu saya adalah Kepala Sekolah di 
situ. 

MM: bagaimana dengan bantuan dari Yayasan untuk SD 
GMIT di Noanadale? 

ZM: Bantuan dari Yayasan kecil, biasanya sebagai insentif 
saja. Tapi, bantuan pada umumnya dari Pemerintah. Dana 
BOS, Dana DAU, Dana DAK, semuanya dari Negara. 
Yayasan tetap ada, tetapi perhatian mereka kurang karna 
dibatasi oleh dana. Jadi, Yayasan sama sekali tidak punya 
dana untuk membiayai sekolah-sekolah GMIT yang ada di 
NTT. Entah di Jawa, di Bali, atau yang lain-lain itu saya 
tidak tau. Tapi untuk di NTT, perhatian Pemerintah terhadap 
sekolah swasta itu mereka serahkan sepenuhnya kepada 
Yayasan. Sepenuhnya kepada Yayasan. Tetapi juga 
Pemerintah tidak tinggal diam untuk memberikan bantuan 
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MM: Atau jangan sampai karena bantuan yang banyak dari 
pemerintah itu menjadi kekuatan pemerintah untuk 
menekan SD GMIT? 

ZM: Bisa. Bisa terjadi seperti itu, karena terjadi contoh 
seperti di Rote Barat Daya itu, karena ada bantuan-bantuan 
dari Pemerintah maka gampang sekali mereka jadikan 
Sekolah Negeri dari Sekolah GMIT yang ada. 

MM: Adanya bantuan dari pemerintah itu terjadi baru 
sekarang ini atau sudah terjadi sebelumnya?  

ZM: Sudah, dari dulu itu bantuan-bantuan dari pemerintah 
itu sudah berjalan.  

MM: Jadi, bisa dibilang kalau pengalihan SD GMIT ke Negeri 
itu karena salah satu faktor adanya bantuan dari 
pemerintah 

ZM: Ya, salah satu faktor menurut saya adanya dominan 
bantuan pemerintah itu. Berikut lagi mungkin perhatian 
dari Yayasan kurang. Maka, pemerintah ambil alih. 19 SD 
GMIT yang ada di Rote Ndao ini pun sekarang ini tetap 
bertahan tapi kadang ada juga keinginan untuk 
menegerikan juga. 

MM: Kira-kira upayanya dalam cara bagaimana? ada 
informasi kalau ada beberapa SD GMIT di Rote yang tidak 
mempunyai kebebasan dalam menilai kinerja guru-gurunya 
yang kemudian untuk pengurusan kenaikan pangkat harus 
menginduk dari SD Negeri terdekat?   

ZM:  kalau masalah itu sebenarnya saya tidak terlalu 
mengetahuinya. Yang nampak oleh saya bahwa yang menilai 
Kepala Sekolah yang berada di SD GMIT adalah Pemerintah, 
melalui Kepala Cabang Pendidikan 

MM: Oh iya 

ZM: Sebab Yayasan tidak punya atasan. Jadi, atasan Kepala 
Sekolah adalah dari Pemerintah. Tapi, sampai sekarang 
Yayasan tidak mempunyai seperti seorang pengawas untuk 
mengawasi Kepala Sekolah pada SD GMIT yang ada karena 
tidak adanya biaya. 
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MM: Apa ada syarat Kepala Sekolah di SD GMIT harus 
diangkat oleh Yayasan atau tidak ada syarat sama sekali? 

ZM: Tidak ada sama sekali. Kepala Sekolah pada SD GMIT 
itu diangkat oleh Negara 

MM: Jadi, kalau laporan pertanggungjawabannya? 

ZM: Laporan pertanggungjawabannya kepada Negara. 

Laporan Bulanan dan segala laporannya kita laporkan 
kepada Negara. 

MM: Melalui Dinas Pendidikan  

ZM: Iya, laporan kepada Dinas PPO. Tidak kepada Yayasan. 
Jangankan ke Yupenkris Pusat di Kupang, ke Perwakilan di 
Rote saja tidak lapor, seharusnya laporannya itu ke saya, 
baru saya teruskan ke Kupang. Tapi ini tidak, mereka 
langsung melapor melalui cabang Dinas masing-masing. 
Jadi, kalau Rote Barat Laut, mereka melapor ke Kecamatan 
Rote Barat Laut barulah Kecamatan Rote Barat Laut melapor 
ke Dinas PPO kemudian dari Dinas PPO Kabupaten 
diteruskan ke Dinas PPO Propinsi NTT.  

MM: Kepada Yayasan Pusat di Kupang ? 

ZM: Tidak ada, Yupenkris sudah putus hubungan dengan 
SD GMIT yang ada disini 

MM: Perhatian dari Yupenkris dari dulu sampai sekarang 
begitu saja? Apa Negara juga memakai kekuasaan itu untuk 
menekan SD GMIT disini? 

ZM: Tidak menekan juga. Tidak menekan, kalau untuk 
menekan salah  

MM: Oh iya. Terus bagaimana bapa? 

ZM: lebih kepada kepedulian dari Yupenkris tidak ada saja 

MM: Ow iya jadi lebih condong ke arah sana? Kalau soal 
guru di SD GMIT bapa, gurunya ada berapa dan berasal dari 
mana? 

ZM: Satu, dua … 
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MM: Guru PNS 

ZM: Guru PNS  

MM: Jadi 6 kelas itu gurunya hanya ada 2? 

ZM: Dua, tiga saja. Dengan adanya peranan Negara barulah 
ada guru secara lengkap. Dengan adanya guru komite dan 
guru bantu daerah yang dibayar dengan dana BOS dan dana 

Pemda Rote Ndao 

MM: Ow, kalau begitu apa ada kecenderungan guru PNS 
yang diperbantukan di SD GMIT disini mempunyai loyalitas 
yang lebih kepada Negara? 

ZM: Iya lebih ke Negara. Sejak reformasi itu guru PNS yang 
diperbatukan lebih condong berhubungan dengan Negara 
melalui pemerintahan yang ada. Sekarang saja saat saya 
mulai menjabat sebagai Sekretaris Perwakilan Yupenkris 
Rote Ndao, saya hati-hati sekali untuk bisa bertemu dengan 
mereka karna bisa saja mereka mengusir saya 

MM: Terjepit begitu ? 

ZM: Ya begitu lah, karena tidak ada Akta Notaris. Saat ini 
saya bisa jalan karna ada SK Yayasan. Tapi SK ini tidak 
kuat.   

MM: Kalau dulu, bapa jadi guru itu langsung di GMIT atau 
dari Negara (guru Negeri)? 

ZM: Dulu bapa itu mulai dari SD di Amfoang, itu SD Negeri. 

Kemudian di Liliba juga SD Negeri. Ke Rote, di Tolama, 
kemudian ke Sanggaoen yang kesemuanya adalah SD 
Inpres. Nanti tahun 1999 baru ke SD GMIT Noanadale  

MM: Itu dipindahkan oleh Negara ?  

ZM: Oleh Negara, karena saya dilantik oleh Negara. Tidak 
dilantik oleh yayasan 

MM: Oh, ya. Jadi memang diperbantukan begitu 

ZM: Diperbantukan. Saya sampai di sana baru saya cari 
guru honor. Setelah dari SD GMIT Noandale pindah ke SD 
Negeri Oehenak. Dari Oehenak barulah sekarang 



129 
 

ditempatkan di SD Inpres 2 Lobalain.  Jadi, bapa mengabdi 
di SD GMIT selama 10 tahun dalam dua periode menjadi 
Kepada Sekolah 

MM: Oh iya terimakasih atas waktu bapa dan kalau saya 
minta data laporan yang tadi hendak diberikan. 

ZM: oh iya.  

 

ooooooOOOOoooooooo 
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Lampiran  2 : 
Kondisi Akses Jalan dan Kondisi Fisik Persekolahan  

SD GMIT di Kecamatan Lobalain dan Kecamatan Rote 
Barat Laut Kabupaten Rote Ndao 

 
Kondisi Akses Jalan dan Kondisi Fisik Persekolahan 

SD GMIT Maku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akses Jalan menuju 

SD GMIT Maku 
SD GMIT Maku dengan view 

fisik gedung lama 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

SD GMIT Maku dengan view 

Kondisi Fisik Gedung Baru 

dengan Subsidi DAK 

SD GMIT Maku dalam pahatan 

Batu  
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Kondisi Akses Jalan dan Kondisi Fisik Persekolahan 
SD GMIT Soka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akses Jalan menuju 

SD GMIT Soka 
SD GMIT Soka dengan view fisik 

gedung baru rehab DAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gedung lama SD GMIT Soka 
yang masih digunakan 

sebagai ruangan proses 

Belajar Mengajar 

Gedung baru SD GMIT Soka 
hasil subsidi DAK 
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Kondisi Akses Jalan dan Kondisi Fisik Persekolahan 
SD GMIT Noanadale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batas akhir pengaspalan akses 

jalan menuju SD GMIT 

Noanadale 

“Kali” –Sungai-  satu-satunya 

penghubung akses menuju ke 

SD GMIT Noanadale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gedung lama SD GMIT 
Noanadale yang masih 

digunakan sebagai ruangan 

proses Belajar Mengajar 

Gedung baru SD GMIT 
Noanadale hasil subsidi DAK 

 

 
 
 
 

 

 

Pohon tumbang sebagai satu-
satunya akses jalan bagi 

pejalan kaki menuju ke SD 

GMIT Noanadale 

Papan Nama SD GMIT 
Noanadale 



134 
 

Kondisi Akses Jalan dan Kondisi Fisik Persekolahan 
SD GMIT Oelunggu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabang jalan menuju SD GMIT 
Oelunggu 

Akses jalan menuju SD GMIT 
Oelunggu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Papan nama SD GMIT 
Oelunggu dengan view gedung 

lama 

Gedung baru SD GMIT 

Oelunggu hasil subsidi DAK 
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Kondisi Akses Jalan dan Kondisi Fisik Persekolahan 
SD GMIT Oemaulain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akses Jalan menuju SD GMIT 
Oemaulain 

Orangtua siswa di SD GMIT 
Oemaulain dengan view fisik 

gedung lama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Papan nama SD GMIT 

Oemaulain yang berdiri pada 

tahun 1968 

Gedung baru SD GMIT 

Oemaulain hasil subsidi DAK 
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Kondisi Akses Jalan dan Kondisi Fisik Persekolahan 
SD GMIT Oesamboka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akses Jalan menuju SD GMIT 

Oesamboka 
Papan nama SD GMIT 

Oesamboka. Didirikan pada 

tahun 1948 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gedung lama SD GMIT 

Oesamboka yang telah di 

Rehab dengan subsidi DAK 

Cabang masuk menuju ke SD 

GMIT Oesamboka 
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Kondisi Akses Jalan dan Kondisi Fisik Persekolahan 
SD GMIT Oetutulu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akses Jalan menuju SD GMIT 

Oetutulu 
SD GMIT Oetutulu dengan 
view fisik gedung lama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Papan nama SD GMIT 

Oetutulu yang berdiri pada 

tahun 1970 

Gedung baru SD GMIT 

Oetutulu hasil subsidi DAK 
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Kondisi Akses Jalan dan Kondisi Fisik Persekolahan  
SD GMIT Netenain 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akses Jalan menuju SD GMIT 

Netenain 
SD GMIT Netenain tampak 
dari depan –pagar sekolah-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Papan nama SD GMIT 

Netenain  
Kantor SD GMIT Netenain  

 

 

 



       

 

  

  

      

 
 
 
  
  

 
     

 
 

 
  

 
  

         
    

 
 

 
  

 
   

           
 

 
 

  

 
 

               

 
            

 

 
 
 

  
 

             
       

   
 

 
     

  
 

  

   
              

   
      

      
 

              
   

  
 

       
 

    
   

 
    

 
   

  
 

 
    

 
 

 
  

   

     
  

 
 

      
 

     
 
 

                

     
      

  
  

    
 

 

   
 
 
 

 
 

  

 
  
 

  
 

 
    

 
      

 
 

    
 

  
 

 
   

 
   

  
      

  
  

    
 
 

 
   

  
 
     

 
 

 
 

  
  

 

 
 
  

 
  

      
  

  
   

 
 

 

         
  

 
  

  
   

 
 

 
 
     

  
 

 
   

   
 
   

   

    
    

        
 

   

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
 

   

  

 
 

 
 

 
 

          



  

 

 
 
  
  

  
 
 

 
   

       
             

 
   

 

          
           

                  

                    

              

   

               

               

 
 
  

   

 
  

            

 
 

  
           

 
 

                   

 
 

  
 

  
 
 
  
  

 
  

 

     

 
                    

 
   

 

   

   
                

    

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

             



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
                     

 
             

  
    

                     

                   

           
       

    
 

 
 

    
 

 
   

                       

       
        

         

  

 
  

 
       

    
       

    
               

    

 
                   

 
 

 
   

            
 

      
 

   
            

 
  

                  
 

  
 

 
                   

      

 
                   

 

 

 
  

  
 

 
 

  

                
  

    

           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



    
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
         

 
    

  
   

 
     

          
 

 

 
                  

    
   

 

 
 
 
 

  

 
  

 

     
 

   
   

  
  

 
  
    

 
 

               
 
 

 
                   

  

      
  

         
 

  
 
 

 

 

 
     

 
  

 
        

 

     
             

 
    

 
 

 
  

             
 

        

 
   

         
  

        
 

  

 
 

 
                

 

 

 
 

 
 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
                       



  

 

 
 
 

 

  

  
 
 
 
  
 
  
  
 
  

 

  
              

  
  
 

 
          

 
 
 

 
        

 
 

 

  
   
 
 

    
   

 
 

  

 
          

 
 

  
 

        
 

 
  

      

     
 

  
 

 

 

 
           

  
 

 
          

     
 

 
  

 
 
 
  

 
 

 

 

 

  
 
 

 

       

 
 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                 

 

               




