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BAB II.  

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN 

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI 

KABUPATEN SUMBA BARAT 

 

 

 

2.1. Gambaran Umum 

2.1.1. Letak Geografis 

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu 

Kabupaten di Pulau Sumba, salah satu dari tiga pulau 

besar di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Secara 

geografis, Kabupaten Sumba Barat membentang antara 

119
0
,08

’
 – 119

0
,32

’
 Bujur Timur dan 9

0
,22

’
 – 9

0
,47

’
 

Lintang Selatan. Sebagian besar wilayah ini merupakan 

wilayah perbukitan. Hampir 50% dari luas wilayahnya 

memiliki kemiringan 14
0
 – 40

0
. 
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2.1.2. Iklim dan Curah Hujan 

Kabupaten Sumba Barat memiliki iklim tropik, dengan 

musim kemarau dan penghujan yang tegas. Periode Juni 

sampai September adalah musim kemarau, dan periode 

Desember sampai dengan Maret adalah musim hujan. 

Hari hujan di berbagai kecamatan di Sumba Barat 

bervariasi antara 85 – 104 hari (Sumba Barat dalam 

Angka 2010). Sumba Barat tergolong sebagai wilayah 

relatif kering, dengan periode bulan lembab-basah 

selama 4-5 bulan (Desember s/d April tahun berikutnya) 

dan 7-8 bulan kering. 
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Tabel 2.1 

Curah Hujan (mm) di Sumba Barat menurut Kecamatan dan Bulan 

Tahun 2009 

 

NO. KECAMATAN 
BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

01. Lamboya 405 210 134 102 42 - 7 - 68 ? 3 15 986 

02. Wanokaka 314 267 210 68 120 - 2 4 247 40 144 121 1.429 

03. Lamboya Barat - - - - - - - - - - - - - 

04. Loli 119 115 231 160 - - - - 87 114 242 206 1.274 

05. Kota 

Waikabubak 

268 151 161 399 193 - - - 25 12 87 41 1.337 

06. Tana Righu 452 384 416 408 - - 22 3 116 212 223 282 2.518 

Sumber: Sumba Barat dalam Angka 2010
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2.1.3. Administrasi Wilayah 

Secara administratif, wilayah Kabupaten Sumba Barat 

terdiri atas enam (6) kecamatan (Kota Waikabubak, 

Loli, Wanokaka, Lamboya, Lamboya Barat dan Tana 

Righu), 49 desa, dan 11 kelurahan. Jumlah 

desa/kelurahan terbanyak di Kecamatan Loli (13 

desa/kelurahan), sedangkan yang paling sedikit jumlah 

desa/kelurahannya adalah Kecamatan Lamboya Barat (4 

desa). 
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Tabel 2.2 

Nama-nama Ibukota Kecamatan dan Banyaknya 

Desa/Kelurahan menurut Kecamatan Tahun 2010 

 

 

Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2010 
 

2.1.4. Luas Wilayah 

Setelah mengalami pemekaran, luas wilayah daratan 

Kabupaten Sumba Barat berkurang menjadi 737,42 

Km2. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah 

Kecamatan Lamboya Barat, yakni 22%. Berikut diikuti 

oleh wilayah Tana Righu (19%), Loli dan Wanokaka 

(masing-masing 18%), Lamboya (17%) dan Kota 

Waikabubak (6%). Secara detail, luas wilayah menurut 
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Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat tahun 2009 

dipaparkan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2.3 

Luas Wilayah Kabupaten Sumba Barat menurut Kecamatan 

Tahun 2009 

 

 
Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2010 

 

2.1.5. Jumlah dan Kepadatan Penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat berdasarkan 

hasil registrasi penduduk tahun 2008 sebanyak 103.481 

jiwa. Dengan luas wilayah seluruhnya 737,42 Km
2
, 

kepadatan penduduk mencapai 140 jiwa per kilometer 

persegi. Bila dilihat penyebarannya dari total penduduk 
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Sumba Barat, yang terbesar berada di Kecamatan Loli 

(24,29%), disusul Kecamatan Kota Waikabubak 

(24,14%), sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan 

Lamboya Barat (6,36%). 

Kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Kota 

Waikabubak (559 jiwa per km²) dan terendah di 

Kecamatan Lamboya Barat (41 jiwa per km²). 

Kecamatan lain yang juga cukup padat penduduknya (di 

atas 100 jiwa per km²) adalah Kecamatan Loli, 

Lamboya, Tana Righu, dan Wanokaka. 
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Tabel 2.4 

Jumlah Penduduk, Luas Daerah, dan Kepadatan Penduduk 

menurut Kecamatan Tahun 2008 

 

 

Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2009 

  

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk 

Laki-laki sedikit lebih banyak dari jumlah penduduk 

Perempuan. Registrasi penduduk tahun 2008 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk Laki-laki Sumba 

Barat 52.831 orang, sedangkan jumlah penduduk 

Perempuan 50.650 orang. Jumlah penduduk menurut 
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jenis kelamin dan kecamatan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 2.5 

Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 

Tahun 2008 

 

 

Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2009 

 

2.1.6. Jumlah Kepala Keluarga dan Rumah Tangga 

Jumlah kepala keluarga seluruhnya 22.921 KK. Sama 

halnya dengan jumlah penduduk, penyebaran dari total 

KK, yang terbesar berada di Kecamatan Loli (5.269 
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KK), disusul Kota Waikabubak (4.680 KK). Sedangkan 

yang paling sedikit di Kecamatan Lamboya Barat, yakni 

2.560 KK.  

Untuk Rumah Tangga, jumlah seluruhnya 23.680 

Rumah Tangga. Rumah Tangga terbanyak ada di Kota 

Waikabubak, yakni 5.802 Rumah Tangga. Sedangkan 

yang paling sedikit ada di Kecamatan Lamboya Barat, 

yakni 1.717 Rumah Tangga. Secara detail, dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 2.6 

Banyaknya Kepala Keluarga dan Penduduk 

menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 

Tahun 2009 

 

No. Kecamatan Kepala 

Keluarga 

Rumah 

Tangga 

Jumlah 

Penduduk* 

01. Lamboya* 4.172 3.459 17.459 

02. Wanokaka 3.014 3.652 14.798 

03. Lamboya 

Barat 

2.560 1.717 6.910 

04. Loli 5.269 5.011 26.391 

05. Kota 

Waikabubak 

4.680 5.802 26.232 

06. Tana Righu 3.226 4.038 16.854 

 Sumba Barat 22.921 23.680 108.644 

Catatan: * Berdasarkan proyeksi penduduk 
Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2010 

 

2.1.7. Pertumbuhan Penduduk 

Perkembangan jumlah penduduk dipengaruhi oleh faktor 

kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk 

(migrasi). Dua faktor yang pertama, kelahiran dan 

kematian merupakan faktor yang dominan 

mempengaruhi perkembangan penduduk di Kabupaten 

Sumba Barat. Sedangkan faktor migrasi, relatif kecil di 

wilayah ini. 
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Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2000, 

laju pertumbuhan periode 1990-2000 sebesar 1,75 

persen per tahun. Keadaan ini sudah menurun jika 

dibandingkan dengan periode sebelumnya, di mana pada 

periode 1980-1990 laju pertumbuhannya sebesar 2,32 

persen per tahun. 

Tingkat pertumbuhan penduduk ini perlu 

dicermati, karena walaupun angka kepadatan penduduk 

di Kabupaten Sumba Barat baru mencapai 140 

orang/km
2
 namun karena terbatasnya lahan pertanian 

dan rendahnya produktivitas lahan, maka tingkat 

kepadatan penduduk ini dapat menjadi salah satu 

kendala dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

penduduk. 

Jika membandingkan dinamika pertumbuhan dan 

kepadatan penduduk 15 tahun terakhir dapat memberi 

gambaran sebagai berikut: Menurut NTT Dalam Angka 

1995 (Kantor Statistik BPS Propinsi NTT, 1996) di 

mana Sumba Barat belum mengalami pemekaran, 

kepadatan penduduk per Km
2
 sebesar 78. Hal ini 

memberi makna bahwa daerah Sumba Barat yang 

sekarang memang memiliki kerapatan penduduk yang 
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jauh lebih besar di banding daerah sekitar yang 

mengalami pemekaran, dan/atau dalam 15 tahun terakhir 

ada peningkatan kerapatan penduduk yang signifikan. 

Catatan penting dari fakta-fakta di atas ialah bahwa 

topangan lingkungan/ sumberdaya pertanian untuk 

wilayah yang sekarang ini mengalami pengurangan yang 

signifikan.  

Jika memperhatikan sektor pekerjaan dominan 

adalah sektor primer (dengan jenis pekerjaannya: tenaga 

usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan) 

maka tekanan untuk sektor pertanian akan meningkat 

terus (karena naiknya kerapatan penduduk sementara 

lahan pertanian berkurang –karena pemekaran – 

dan/atau tetap). Solusi yang lain ialah aktivitas migrasi 

ke kota untuk mencari pekerjaan di sektor sekunder 

(dengan jenis pekerjaan utama: tenaga produksi, 

operator alat-alat angkutan, pekerjaan kasar, dan 

transportasi) akan meningkat tajam. Hal yang terakhir 

ini memberi konsekuensi pada basis pendidikan dan 

kompetensi dasar yang harus dimiliki. 
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Tabel 2.7 

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan 

Tahun 1990 – 2010 

 

 

Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2010 

 

Data pada Tabel di atas menujukkan laju 

pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ada di 

Kecamatan Lamboya Barat (3,88) dan Tana Loli (2,88). 

Sedangkan yang terendah ada di Lamboya, yakni (1,50). 

 

2.1.8. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 
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Komposisi penduduk menurut kelompok umur sangat 

penting sebagai dasar penyediaan pelayanan untuk 

masyarakat, termasuk pelayanan pendidikan.  

Tabel berikut memaparkan persentase penduduk 

menurut kelompok umur di Kabupaten Sumba Barat 

pada tahun 2008. Pada kelompok umur 0-4 tahun 

sebesar 14,49 persen, kelompok umur 5-9 tahun dan 10-

14 tahun masing-masing sebesar 14,43 persen dan 13,04 

persen. Sedangkan untuk kelompok umur 50-64 tahun 

dan 65 tahun ke atas masing-masing sebesar 9,04 persen 

dan 4,42 persen (terendah). Dapat disimpulkan bahwa 

bagian terbesar masyarakat berada pada umur remaja 

dan dewasa (15-49 tahun). Data Susenas 2008 

Kabupaten Sumba Barat menunjukkan bahwa rasio 

beban tanggungan di wilayah ini sebesar 86,47. Artinya, 

setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 86 

penduduk yang belum/tidak produktif. Di samping itu, 

Tabel ini juga menunjukkan bahwa, angka kelompok 

usia sekolah dasar dan menengah 5 – 9 dan 10 – 14 

tahun relatif cukup besar, yakni 27, 47 persen. 
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Tabel 2.8 

Persentase Penduduk Sumba Barat menurut Golongan Umur 

Tahun 2008 

 

 
Sumber: Indikator Ekonomi Sumba Barat 2009 
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2.2. Kondisi Sosial Ekonomi 

2.2.1. Kemiskinan 

Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2007 

menunjukkan bahwa 42,74 persen penduduk Kabupaten 

Sumba Barat yang tergolong miskin. Angka ini 

menunjukkan adanya penurunan sebanyak 2,44 persen 

dari tahun sebelumnya (2006) yang mencapai angka 

45,18 persen. Namun, garis kemiskinan mengalami 

kenaikan hingga 142.042 rupiah per kapita per bulan 

dari 128.931 rupiah per kapita per bulan pada tahun 

2006. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasca 

pemekaran Kabupaten Sumba Barat membawa dampak 

penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten 

Sumba Barat. 

Analisis lanjut terhadap tingkat kemiskinan di 

Sumba Barat menunjukkan 83,55 %  penduduk miskin 

di Sumba Barat layak disebut sebagai rumah tangga 

miskin, yang dikategorikan menjadi rumah tangga 

hampir miskin, miskin, dan sangat miskin (7,73%, 

51,19%, dan 24,63%). (Sumba Barat Dalam Angka 

2009). 
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2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diartikan 

sebagai jumlah nilai tambah bruto yang ditimbulkan 

keseluruhan sektor perekonomian yang ada dalam batas 

suatu wilayah (nasional, regional) dalam jangka waktu 

tertentu (satu tahun, triwulan). PDRB itu sendiri pada 

dasarnya adalah jumlah seluruh barang dan jasa akhir 

yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu 

wilayah. Tinggi rendahnya PDRB suatu daerah 

seringkali dikaitkan dengan produktivitas sumber daya 

manusia dan potensi sumber daya alam yang dimiliki 

oleh suatu daerah. 

PDRB Kabupaten Sumba Barat atas dasar harga 

berlaku pada tahun 2008 telah mencapai Rp. 

476.263.989.513,62 atau mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya sebesar 

Rp. 436.506.732.791,62. PDRB atas dasar harga berlaku 

ini belum mencerminkan produktivitas secara riil karena 

masih dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi. 

Pada tahun 2008 PDRB Kabupaten Sumba Barat 

(atas dasar harga konstan 2000) mencapai Rp. 

264.735.810.702,87 meningkat dari tahun sebelumnya 
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yang hanya Rp. 251.758.682.553,46. Pertumbuhan 

ekonomi Sumba Barat yang ditunjukkan oleh angka 

Indeks Berantai PDRB (atas dasar harga konstan 2000) 

pada tahun 2008 telah mencapai 5,15 persen, setelah 

pada tahun sebelumnya sebesar 5,97 persen. 

 

Gambar 2.1. 

Pertumbuhan Ekonomi Sumba Barat (%) 

2005 – 2008 

 

 

Sumber: Indeks Ekonomi Sumba Barat 2009 
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Tabel 2.9 

Kontribuasi Sektor Perekonomian terhadap PDRB Sumba 

Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 

Tahun 2005 – 2008 

 

 

Sumber: Pendapatan Regional Sumba Barat 2009 

 

2.2.3. Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk 

Jika dilihat dari golongan pengeluaran per kapita 

sebulan, penduduk Sumba Barat sebagian besar berada 

di golongan pengeluaran 200.000-299.999 rupiah atau 

sekitar 23,93 persen dari total penduduk. Pada golongan 

pengeluaran terkecil yaitu di bawah 100.000 rupiah, 

masih ada 1,68 persen penduduk Sumba Barat yang 

berada di dalamnya. Sedangkan untuk golongan 

pengeluaran di atas 500.000 rupiah, penduduk Sumba 
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Barat dalam kelompok ini tidak mencapai 10,56 persen 

dari total penduduk. 

 

Tabel 2.10 

Persentase Penduduk menurut Golongan Pengeluaran per 

Kapita Sebulan Tahun 2009 

 

 

Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2010 

 

Jika dilihat dari golongan pengeluaran per kapita 

sebulan menurut jenis pengeluaran untuk makanan dan 

non makanan sebagaimana dipaparkan pada tabel 

dibawah ini, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas 
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penduduk Kabupaten Sumba Barat berada di jenis 

pengeluaran untuk makanan sebesar 179.256 rupiah atau 

62,20 persen dibandingkan penduduk yang berada di 

jenis pengeluaran non makanan sebesar 99.945 rupiah 

atau 35.80 persen. 

 

Tabel 2.11 

Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis 

Pengeluaran Tahun 2009 

 

 

Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2010 

 

2.2.4. Keadaan Rumah Tangga dan Tempat Tinggal 

Sekitar 87,29 persen rumah tangga di Sumba Barat pada 

tahun 2008 memiliki rumah sendiri, 1,54 persen milik 
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orang tua, 11,17 persen sisanya menempati rumah yang 

disewa/kontrak, rumah dinas, bebas sewa, dan lainnya. 

 

Tabel 2.12 

Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Tempat 

Tinggal Tahun 2009 

 

 

Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2010 

 

Pada tahun 2009 tercatat sekitar 7,07 persen rumah 

tangga di Sumba Barat yang tinggal dalam rumah 

dengan ruang yang tersedia (luas lantai) untuk setiap 

anggota rumah tangganya kurang dari 20 meter persegi. 

Hal ini berarti sebagian besar rumah tangga (92,92 
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persen) tinggal dalam rumah dengan luas lantai yang 

memadai (Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2010). 

Pada tahun 2009 tercatat sekitar 59,63 persen 

rumah tangga di Sumba Barat yang memiliki dinding 

jenis bambu dan sekitar 13,17 persen rumah tangga yang 

memiliki dinding jenis kayu. Hal ini berarti ada 25,46 

persen rumah tangga yang memiliki jenis dinding 

tembok dan masih terdapat terdapat 1,15 persen rumah 

tangga yang berdinding lebih sempit dari dinding jenis 

bambu, kayu maupun tembok (Sumba Barat Dalam 

Angka 2010). 

Pada tahun 2009 sebagaimana diuraikan pada tabel 

dibawah ini tercatat sekitar 30,46 persen rumah tangga 

di Sumba Barat yang menggunakan listrik dari PLN 

sebagai sumber penerangan. Hal ini berarti sebagian 

besar rumah tangga (69,53 persen) yang belum 

menggunakan listrik dari PLN sebagai sumber 

penegarangan dan di mana 6,07 persen diantaranya 

menggunakan Listrik Non PLN sebagai sumber 

penerangan. 
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Tabel 2.13 

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan 

Tahun 2009 

 

 

Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2010 

 

2.2.5. Angkatan Kerja 

Berdasarkan Survey Angkatan Kerja Nasional 2009 

terhadap penduduk Sumba Barat yang berusia di atas 15 

tahun, tercatat 69,73% tergolong angkatan kerja, 

sedangkan 30,28% lainnya tergolong bukan angkatan 

kerja oleh karena sedang sekolah, mengurus rumah 

tangga dan aktivitas lainnya. Sebagian besar dari 
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angkatan kerja memiliki pekerjaan. Total penduduk 

yang sedang mencari pekerjaan sebesar 3,60%. 

 

Tabel 2.14 

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut 

Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin 

Tahun 2009 

 

 

Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2010 
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Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa 

terdapat 96,31 persen penduduk berumur 15 Tahun ke 

atas yang bekerja di atas dari 1 jam kerja hingga di atas 

60 jam kerja dalam seminggu. Hal ini berarti ada 

sebanyak 3,67 persen penduduk berumur 15 Tahun ke 

atas yang bekerja di bawah dari 1 jam kerja dalam 

seminggu dan di mana sebagian besar (33,22 persen) 

penduduk kabupaten Sumba Barat yang berumur 15 

Tahun ke atas bekerja antara 10-24 jam kerja dalam 

seminggu. 
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Tabel 2.15 

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja 

Seminggu yang Lalu menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya 

dan Jenis Kelamin 

Tahun 2009 

 

 

Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2010 

 

Proporsi pekerja menurut lapangan usaha utama 

dan jenis kelamin bagi penduduk berumur 15 tahun ke 

atas di Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu 
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ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian 

dalam menyerap tenaga kerja. Dari tabel di bawah ini 

tampak bahwa sebagian besar penduduk Sumba Barat 

yang berumur 15 tahun ke atas memiliki lapangan usaha 

utamanya di bidang pertanian (71,45 persen) yang 

terbagi atas laki-laki sebanyak 74.84 persen dan 

perempuan sebanyak 65,81 persen. Sebagian besar yang 

lain memiliki pekerjaan di sektor sekunder.  

Membandingkan struktur lapangan pekerjaan 

pertanian di Sumba Barat dengan NTT menunjukkan 

bahwa proporsi mereka yang memiliki lapangan usaha 

pertanian lebih sedikit dibandingkan dengan NTT yang 

5 tahun lalu sebesar 73.66 % (2005), dan 15 tahun lalu 

sebesar 78.02 % (1995). Dengan demikian, ada 

kecenderungan penurunan jumlah lapangan usaha di 

sektor pertanian di NTT. Menariknya bahwa mereka 

yang lapangan usahanya di luar sektor pertanian adalah 

terutama sektor jasa (10.12%). Angka ini lebih tinggi 

ketimbang NTT yang sebesar 7.53 pada tahun 2005. 
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Tabel 2.16 

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja 

Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Usaha Utama dan 

Jenis Kelamin Tahun 2009 

 

 

Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2010 
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2.2.6. Jenis Pekerjaan 

Untuk jenis pekerjaan utama penduduk Sumba Barat, 

pada 15 tahun lalu (1995) sewaktu Sumba Barat belum 

mengalami pemekaran dengan total penduduk (di atas 

umur 10) yang bekerja tahun sebesar 167460 orang, 

jenis pekerjaan utama penduduk adalah sebagai berikut: 

tenaga professional, teknisi, dan sejenisnya (3.5 %), 

tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan (0.33 %), 

tenaga tata usaha dan sejenisnya (1.91 %), tenaga usaha 

penjualan (0.86 %), tenaga usaha jasa (0.71 %), tenaga 

usaha pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan (86.68 

%), dan tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, 

dan pekerja kasar (6.03 %). 

Dalam masa 10 tahun kemudian (2005), data 

statistik NTT 2005 menunjukkan data sebagai berikut: 

Pada 2005, yang saat itu Sumba Barat belum mengalami 

pemekaran, memiliki total penduduk yang bekerja (di 

atas umur 15) sebesar 187365 orang (Jadi ada 

peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar 19905; entah 

karena batasan umur bekerja dari 10 tahun ke 15 tahun 

atau memang terjadi peningkatan karena pertambahan 

penduduk, dan jumlah pekerjaan dll). Angkatan kerja ini 
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bekerja dengan jenis pekerjaan utama penduduk sebagai 

berikut: tenaga usaha jasa (0.28 %), tenaga usaha 

pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan (81.58 %), 

dan tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan 

pekerja kasar (18.13 %). 

Dari data di atas sangat jelas menunjukkan bahwa 

dalam 15 tahun terakhir, walaupun ada pengurangan % 

penduduk yang pekerjaan utamanya sebagai tenaga 

usaha pertanian, kehutanan, perburuan, atau perikanan 

yakni dari 86.68 % (1995) menjadi 81.58% (2005) 

namun tetap saja bahwa lebih dari 80% penduduk (baik 

dilihat berdasarkan umur 10 tahun ke atas atau 15 tahun 

ke atas) memiliki pekerjaan sebagai tenaga usaha 

pertanian, kehutanan, perburuan, atau perikanan.  

Sisanya sebagian besar bekerja dalam jenis pekerjaan 

sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, 

pekerja kasar, dan transportasi. Patut dicatat bahwa 

dalam membandingkan data 15 tahun lalu dengan 10 

tahun lalu, ada peningkatan drastis jumlah penduduk 

yang pekerjaan utamannya sebagai tenaga produksi, 

operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar dari 

10.095 orang (6.03 %, yang bahkan perhitungan ini 
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didasarkan pada umur dasar 10 tahun) pada tahun 1995 

menjadi 33.970 orang (18.13 %). 

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa 

46,85 penduduk berusaha sendiri, baik tanpa bantuan 

buruh (9.8%) atau dengan bantuan buruh tidak tetap 

(35.66%) atau dengan bantuan buruh tetap. Perlu 

dicermati bahwa ada proporsi yang besar (yakni 36,89  

persen) penduduk berumur 15 Tahun ke atas yang 

bekerja tanpa menerima bayaran dalam seminggu. Hal 

ini berarti terdapat 63,11 persen penduduk berumur 15 

Tahun ke atas yang bekerja dengan menerima bayaran 

dalam seminggu dengan presentasi terendah pada 

pekerja bebas di sektor pertanian sebesar 0,08 persen 

dan pekerja bebas di sektor non pertanian sebesar 0,56 

persen. 
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Tabel 2.17 

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja 

Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan 

Jenis Kelamin Tahun 2009 

 

 

Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2010 
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Membandingkan dengan NTT: 2004/2005 (15 

tahun ke atas) (%) : (01) = 7.22; (02) = 38.78; (03) = 

0.88; (04) = 11.20; (05) = 0.30; (06)  = 0.98; (07) = 

40.64. 1995 (10 tahun ke atas) (%): (01) = 11.06; (02) = 

29.14; (03) = 0.59; (04) = 11.46; (05) didefinisikan 

sebagai pekerja keluarga (Dalam statistik 2005 atau 

2009, mungkin setarah dengan pekerja tidak dibayar) =  

47.75.  

Terdapat 913 pekerja yang tercatat sebagai pencari 

kerja terdaftar yang terbagi atas 422 laki-laki dan 491 

perempuan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. 

Sementara itu, lowongan kerja terdaftar untuk laki-laki 

sebanyak 1 lowongan dan untuk perempuan sebanyak 

487 lowongan. Hal ini menunjukkan bahwa masih 

terdapat ketimpangan antara jumlah pencari kerja 

terdaftar dan lowongan kerja terdaftar dan angka yang 

paling ekstrim adalah pencari kerja terdaftar laki-laki 

sebanyak 422 orang sementara lowongan kerja terdaftar 

yang ada hanya untuk satu (1) lowongan. 
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Tabel 2.18 

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, 

dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Jenis 

Kelamin Tahun 2009 

 

 

Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2010 

 

Data pada tabel di bawah ini dapat dikemukakan 

bahwa mayoritas pencari kerja di Kabupaten Sumba 

Barat adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Di 

mana sebanyak 303 pencari kerja yang berijazah SMA, 

disusul 258 pencari kerja berijazah Sarjana ke atas, 

kemudian 243 pencari kerja yang berijazah Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) dan sisanya adalah pencari 

kerja lulusan Diploma di mana terdapat 23 pencari kerja 

berijazah Diploma I dan Diploma II serta 72 pencari 

kerja berijazah Diploma III. Kemudian, pencari kerja 
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lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 12 

pencari kerja dan tamatan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 

tiga (3) pencari kerja. Dari data di atas maka jelas bahwa 

mereka yang berpendidikan SMA ke atas menghadapi 

kendala kedayasaingan (competitiveness). 
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Tabel 2.19 

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat  

Pendidikan dan Jenis Kelamin 

Tahun 2009 

 

 

Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2010 
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2.3. Kondisi Umum Pendidikan di Kabupaten Sumba 

Barat 

2.3.1. Partisipasi Pendidikan Masyarakat 

Partisipasi pendidikan penduduk di Kabupaten Sumba 

Barat secara umum cukup memprihatinkan. Hasil 

Susenas 2008 menunjukkan penduduk usia 10 tahun ke 

atas yang tidak atau belum pernah sekolah mencapai 

14,6%. Jika ditambahkan dengan penduduk yang sempat 

sekolah tetapi tidak menyelesaikan pendidikan hingga 

lulus SD mencapai 43,82%. Ditambah dengan mereka 

yang hanya memiliki ijasah SD, mencapai 71%. Jika 

dilihat dari tingkat pendidikan bagi mereka yang 

mencari kerja yang rata-rata adalah berpendidikan SMA 

ke atas, dan membandingkan struktur pekerjaan, maka 

hal ini memberi makna bahwa mereka yang berijasah 

SD ke bawah terserap pada sektor primer dan sektor 

sekunder.  Proporsi pendudukan yang cukup dengan 

tingkat pendidikan yang rendah ini, menjadi tantangan 

yang cukup berat untuk mendorong produktivitas dalam 

bekerja. Hal ini sekaligus mengisyaratkan penuntasan 

terhadap program wajib belajar pendidikan dasar 12 
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tahun perlu terus didorong guna memperkecil angka 

tingkat pendidikan rendah masyarakat. 

 

Tabel 2.20 

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas 

menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah 

Tahun 2008 

 

 
Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2009 

 

Tabel di atas menunjukkan partisipasi pendidikan 

masyarakat yang rendah lebih besar pada kelompok 

perempuan. Tingkat partisipasi pendidikan, sebagaimana 

ditunjukkan dari persentasi mereka yang masih 

bersekolah menunjukkan ketimpangan pada kelompok 

perempuan. 
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Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional 

2007 diketahui bahwa tingkat bersekolah yang paling 

rendah berada pada penduduk dengan kelompok umur 

antara 16-18 Tahun yang tidak/belum pernah bersekolah 

dengan persentase mencapai 12,76 persen. Disusul 

penduduk dengan kelompok umur antara 7-12 Tahun 

yang tidak/belum pernah bersekolah dengan persentase 

mencapai 10,22 persen. 

 



 

49 

 

Tabel 2.21 

Persentase Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kelompok 

Umur dan Partisipasi Sekolah 

Tahun 2008 

 

 
Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2009 

 

Sedangkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) pada 

Tahun 2008 yang membandingkan partisipasi penduduk 

usia sekolah dengan jumlah siswa pada masing-masing 
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jenjang, menggambarkan kondisi yang relatif baik untuk 

Sekolah Dasar tetapi belum untuk pendidikan SLTP dan 

SLTA. Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Sumba 

Barat pada Tahun 2008 untuk jenjang Sekolah Dasar 

sebesar 126,66%, SLTP sebesar 75,62% dan SLTA 

sebesar 59,77%. Jika dibandingkan dengan APK 

Nasional Tahun 2008, tingkat partisipasi pendidikan di 

Kabupaten Sumba Barat untuk SLTP dan SLTA 

memiliki gap yang relatif besar. APK Nasional untuk 

jenjang SD sebesar 116,56%, SLTP sebesar 96,18% dan 

SLTA sebesar 64,28%. Kondisi ini menggambarkan 

masih dibutuhkan upaya yang sistematis untuk 

mendorong tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang 

SLTP dan SLTA. 

 

2.3.2. Tingkat Pendidikan Masyarakat 

Data pada tabel dibawah ini dapat dikemukakan bahwa 

masih terdapat sekitar 42,82 persen penduduk 

Kabupaten Sumba Barat yang tidak punya ijazah. 

Kemudian sekitar 27,54 persen yang memiliki ijazah 

setingkat Sekolah Dasar (SD); 12,62 persen yang 

memiliki ijazah setingkat Sekolah Menengah Pertama 
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(SMP); 8,23 persen yang memiliki ijazah setingkat 

Sekolah Menegah Atas (SMA); 3,52 persen yang 

memiliki ijazah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK); 1,65 persen yang memiliki ijazah setingkat 

Diploma; 2,56 persen yang memiliki ijazah Sarjana 

(Strata-1) dan 0,06 persen yang memiliki ijazah Sarjana 

(Strata-2). Hal ini berarti tingkat partisipasi pendidikan 

tinggi penduduk Kabupaten Sumba Barat pada jenjang 

Sarjana masih sangat rendah. Walaupun demikian, daya 

serap sektor kerja untuk tingkat pendidikan ini terbatas, 

atau mencapai kejenuhan. 
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Tabel 2.22 

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut 

Jenis Kelamin dan IjazahTertinggi yang Dimiliki 

Tahun 2008 

 

 

Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2009 

 

2.3.3. Kepandaian Membaca dan Menulis 

Data pada tabel dibawah ini dapat dikemukakan bahwa 

masih terdapat sekitar 21,06 persen penduduk 

Kabupaten Sumba Barat yang tergolong buta huruf 
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(19,49 % laki-laki; 22,77 % perempuan). Hal ini berarti 

ada sekitar 78,94 persen penduduk Kabupaten Sumba 

Barat yang tergolong dapat membaca dan menulis. 

 

Tabel 2.23 

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut 

Kepandaian Membaca dan Menulis 

Tahun 2008 

 

 

Sumber: Sumba Barat Dalam Angka 2009 

 

2.3.4. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid 

Dari data pada tabel di bawah ini dapat dikemukakan 

bahwa Jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba 

Barat pada tahun 2009 sebanyak 84 dengan jumlah guru 

674 orang, dan jumlah murid 23.212 orang. Dengan 
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demikian rasio guru per sekolah pada tahun tersebut 

sekitar delapan (8), rasio guru per murid sebesar 34 

siswa per guru, dan rasio murid per sekolah sekitar 276. 

Untuk tingkat SLTP Umum baik negeri maupun swasta, 

jumlah sekolah yang tersedia sebanyak 29 buah dengan 

jumlah guru sebanyak 345 orang dan jumlah murid 

5.735 orang. Rata-rata guru per sekolah untuk tingkat 

SLTP Umum sekitar 12 dan rata-rata murid per 

sekolahnya 198. Sedangkan untuk tingkat SLTA Umum 

jumlah sekolahnya sebanyak 5 dengan total guru 147 

orang dan murid 2.254 orang. Rata-rata guru per sekolah 

sekitar 29 dan rata-rata murid per sekolahnya 450 dan 

untuk tingkat SLTA Kejuruan jumlah sekolah sebanyak 

tiga (3) sekolah dengan total guru 130 orang dan murid 

1.360 orang. Rata-rata guru per sekolah sekitar 43 dan 

rata-rata murid per sekolah 453. 
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Tabel 2.24 

Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid menurut Tingkat 

Pendidikan Tahun 2009 

 

 
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sumba Barat 

 

2.3.4.1. Taman Kanak-kanak 

Dari data pada tabel di bawah ini dapat 

dikemukakan bahwa jumlah sekolah, guru dan 

murid Taman Kanak-kanak (TK) dari enam (6) 

kecamatan yang ada di Sumba Barat, terbanyak 
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terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak 

(ibukota Kabupaten Sumba Barat) dengan 

jumlah sekolah sebanyak sembilan (9) sekolah, 

jumlah guru sebanyak 53 orang dan jumlah 

murid sebanyak 536 orang. Hal ini 

menunjukkan jumlah sekolah TK lebih banyak 

di ibukota Kabupaten daripada ibukota 

Kecamatan. 
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Tabel 2.25 

Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-kanak 

(TK) menurut Kecamatan Tahun 2009 

 

 
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sumba Barat 

 

2.3.4.2. SD Negeri 

Dari data pada tabel di bawah ini dapat 

dikemukakan bahwa jumlah sekolah, guru dan 

murid Sekolah Dasar (SD) Negeri dari enam (6) 

kecamatan yang ada di Sumba Barat, terbanyak 

terdapat di Kecamatan Loli dengan jumlah 

sekolah sebanyak 14, jumlah guru sebanyak 
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263 orang dan jumlah murid sebanyak 4.158 

orang di mana laki-laki sebanyak 2.209 orang 

dan perempuan sebanyak 1.949 orang.  

 

Tabel 2.26 

Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) 

Negeri menurut Kecamatan Tahun 2009 

 

 
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sumba Barat 
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2.3.4.3. SD Swasta 

Dari data pada tabel di bawah ini dapat 

dikemukakan bahwa jumlah Sekolah Dasar 

(SD) Swasta dari enam (6) kecamatan yang ada 

di Sumba Barat, terbanyak terdapat di 

Kecamatan Wanokaka dengan jumlah sekolah 

sebanyak tujuh (7) sekolah. Jumlah guru 

terbanyak terdapat di Kecamatan Loli dengan 

jumlah 263 orang, dan jumlah murid terbanyak 

terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak 

dengan jumlah 2.515 orang. Hal ini 

menunjukkan bahwa rasio jumlah SD Swasta, 

guru dan murid di Kabupaten Sumba Barat 

belum seimbang. 
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Tabel 2.27 

Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) 

Swasta menurut Kecamatan Tahun 2009 

 

 
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sumba Barat 

 

2.3.4.4. SDLB 

Dari data pada tabel dibawah ini dapat 

dikemukakan bahwa dari enam (6) Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Sumba Barat, jumlah 

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), guru dan 

murid hanya terdapat di Kecamatan Loli (satu 
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(1) sekolah), dengan jumlah guru sebanyak 16 

orang dan jumlah murid sebanyak 94 orang. 

 

Tabel 2.28 

Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar Luar 

Biasa (SDLB) Negeri dan Swasta menurut Kecamatan 

Tahun 2009 

 
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sumba Barat 
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2.3.4.5. SLTP Negeri 

Dari data pada tabel di bawah ini dapat 

dikemukakan bahwa banyaknya jumlah 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 

Negeri, guru dan murid di Kabupaten Sumba 

Barat dari enam (6) kecamatan, terbanyak 

terdapat di Kecamatan Kota Waikabubak 

dengan jumlah sekolah sebanyak enam (6) 

sekolah, jumlah guru sebanyak 124 orang dan 

jumlah murid sebanyak 1.087 orang di mana 

laki-laki sebanyak 988 orang dan perempuan 

sebanyak 99 orang. 
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Tabel 2.29 

Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama (SLTP) Negeri menurut Kecamatan 

Tahun 2009 

 

 
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sumba Barat 

 

2.3.4.6. SLTP Swasta 

Dari data pada tabel di bawah ini dapat 

dikemukakan bahwa banyaknya jumlah 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 

Swasta dari enam (6) kecamatan yang ada di 
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Kabupaten Sumba Barat paling banyak terdapat 

di Kecamatan Kota Waikabubak, yakni 

sebanyak dua (2) sekolah. Jumlah guru 

terbanyak terdapat di Kecamatan Tana Righu 

sebanyak 293 orang dan jumlah murid 

terbanyak terdapat di Kecamatan Kota 

Waikabubak sebanyak 1.055 orang.  
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Tabel 2.30 

Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama (SLTP) Swasta menurut Kecamatan 

Tahun 2009 

 

 
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sumba Barat 

 

2.3.4.7. SMA Negeri 

Dari data pada tabel di bawah ini dapat 

dikemukakan bahwa dari enam (6) Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Sumba Barat, jumlah 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, guru 

dan murid hanya terdapat di Kecamatan Kota 
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Waikabubak. Di mana jumlah sekolah sebanyak 

satu (1) sekolah, jumlah guru sebanyak 51 

orang dan jumlah murid sebanyak 650 orang. 

 

Tabel 2.31 

Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah 

Atas (SMA) Negeri menurut Kecamatan Tahun 2009 

 

 
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sumba Barat 
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2.3.4.8. SMA Swasta 

Dari data pada tabel di bawah ini dapat 

dikemukakan bahwa dari enam (6) Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Sumba Barat, jumlah 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, guru 

dan murid hanya terdapat di Kecamatan Kota 

Waikabubak. Di mana jumlah sekolah sebanyak 

empat (4) sekolah, jumlah guru sebanyak 96 

orang dan jumlah murid sebanyak 1.602 orang. 
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Tabel 2.32 

Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah 

Atas (SMA) Swasta menurut Kecamatan 

Tahun 2009 

 

 
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sumba Barat 

 

2.3.4.9. SMK Negeri 

Dari data pada tabel di bawah ini dapat 

dikemukakan bahwa jumlah Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Negeri, guru dan murid di 

Kabupaten Sumba Barat dari enam (6) 
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kecamatan yang ada, terdapat di tiga (3) 

kecamatan yaitu Laboya Barat, Loli dan Kota 

Waikabubak masing-masing sebanyak satu (1) 

sekolah. Jumlah guru terbanyak terdapat di 

kecamatan Kota Waikabubak sebanyak 63 

orang dengan jumlah murid sebanyak 862 

orang. 
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Tabel 2.33 

Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri menurut Kecamatan Tahun 2009 

 

 
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sumba Barat 

 

2.3.4.10. SMK Swasta 

Dari data pada tabel di bawah ini dapat 

dikemukakan bahwa dari enam (6) Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Sumba Barat, jumlah 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta, 

guru dan murid hanya terdapat di Kecamatan 
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Loli. Di mana jumlah sekolah sebanyak satu (1) 

sekolah, jumlah guru sebanyak 20 orang dan 

jumlah murid sebanyak 231 orang. 

 

Tabel 2.34 

Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah 

Kejuruan Swasta menurut Kecamatan 

Tahun 2009 

 

 
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sumba Barat 
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2.3.5. Rasio Murid, Guru dan Sekolah 

Data tentang keberadaan sekolah di atas terutama dari 

sisi sebaran masih menunjukkan sentralisasi sekolah di 

wilayah kota terutama untuk SLTP, SMA, SMK, baik 

sekolah Negeri maupun sekolah Swasta. Akan tetapi jika 

sekolah tersebut dibandingkan dengan jumlah guru, 

menunjukkan rasio yang relatif baik. Data Inkesra 

Sumba Barat Tahun 2009 menunjukkan rasio guru 

berbanding sekolah, adalah sembilan (9) guru untuk 

jenjang SD, 15 guru untuk jenjang SLTP dan 35 guru 

untuk jenjang SLTA.  

Data di atas sekaligus menggambarkan relatif 

mencukupi jumlah guru yang ada pada setiap sekolah. 

Hal ini juga bisa dilihat dari rasio murid berbanding 

guru dari sumber yang sama, yakni 30 murid untuk 

jenjang SD, 19 murid untuk jenjang SLTP dan 14 murid 

untuk jenjang SLTA. Akan tetapi hasil FGD dan survey 

yang dilakukan menunjukkan terbatasnya jumlah guru 

pada sekolah-sekolah yang berada di luar kota. Hal ini 

memberikan gambaran keberadaan guru-guru tersebut 

tersentralisasi di daerah perkotaan. Ini merupakan 
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fenomena umum yang juga terjadi pada wilayah-wilayah 

lain di Nusa Tenggara Timur. 


