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BAB III.  

MASALAH DAN KEBUTUHAN 

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI 

KABUPATEN SUMBA BARAT 

 

 

 

3.1. Pengantar 

Kabupaten Sumba Barat adalah salah satu kabupaten di 

Propinsi NTT, yang berada di wilayah Timur Indonesia. 

Tingkat pembangunan di kabupaten ini (selaras dengan 

pembangunan di NTT dan Kawasan Timur Indonesia 

umumnya) relatif lebih rendah (dilihat dari indikator-indikator 

pembangunan umum ataupun indeks kualitas SDM). Bagian 

selatan daerah ini, berbatasan dengan Australia Utara, dan 

akses ke Kabupaten ini dari Kota Propinsi membutuhkan 

transportasi laut atau udara, melalui pelabuhan Waikelo dan 

bandara Tambolaka di Sumba Barat Daya, atau melalui 

pelabuhan atau bandara udara di kabupaten Sumba Timur. 

Dari sini jelas ada persoalan akses geografis yang 

relatif sulit dan mahal sehingga mempersulit mobilitas 
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penduduk, barang dan jasa. Dengan demikian dari perspektif 

medan-geografis, daerah ini berciri daerah pulau dan 

pinggiran dari pusat kekuasaan dan pengambilan kebijakan 

pemerintahan di pusat (Jakarta). Kondisi dengan karakteristik 

daerah pulau terpencil yang demikian, perlu diperhitungkan 

secara cermat, terutama dalam konteks perencanaan 

pembangunan termasuk pembangunan pendidikan. 

Secara lebih filosofis, masyarakat Sumba tentu 

memiliki nilai-nilai sosio-kultural yang diperoleh dan 

dikembangkan dalam dan melalui lintasan sejarahnya. Akar-

akar sosio-kultural tersebut memberi penciri khas 

masyarakatnya. Namun demikian, pada sistem masyarakat 

yang terbuka, nilai-nilai tersebut bersentuhan dengan nilai-

nilai baru dari luar, terutama nilai-nilai kemoderenan. Dalam 

perjumpaan kedua nilai inilah muncul berbagai persoalan-

persoalan pendidikan dan pembangunan. 

 

3.2. Persoalan Mendasar Pembangunan Pendidikan di 

Kabupaten Sumba Barat 

Disadari bahwa tujuan pendidikan adalah pembebasan 

manusia dan penciptaan peluang dan ekspresi potensi diri 

dalam tatanan masyarakat yang bermartabat. Akan tetapi, dari 
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paparan pada bab sebelumnya nampak jelas bahwa secara 

populatif, penduduk memiliki tingkat pendidikan umum yang 

rendah dan bekerja di sektor primer yang tidak menuntut 

kualifikasi dan ketrampilan khusus. Sebagian besar 

berpendidikan di bawah SMP. Hal ini membawa konsekuensi 

pada tiga hal mendasar dalam konteks pendidikian dan 

pembangunan daerah di Sumba, yakni: (1) Kesadaran 

Pendidikan, Baku Mutu Nasional dan Keunggulan dan daya 

saing global, (2) Konsekuensi sosio-kultural dan kompleksitas 

permasalahannya, dan (3) Konsekuensi sosial ekonomi. 

 

3.2.1. Baku Mutu Nasional dan Adaptasi Terhadap 

Tatanan Global 

Tantangan eksternal utama pendidikan adalah 

pendidikan telah menjadi instrumen sistem global dan 

tatanan global. Pendidikan menjadi asupan ke sistem 

dunia dengan tuntutan-tuntutannya. Dua konsekuensi 

penting menjadi persoalan yang harus diselesaikan, 

yakni: (i) baku mutu nasional dan internasional, dan (ii) 

persoalan dan tantangan etika global. 

Pada tataran nasional mengenai keunggulan 

global, telah ditetapkan agar pendidikan menjadi salah 
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satu modus dalam rangka peningkatan daya saing 

bangsa. Kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai 

faktor daya saing nasional dan tentu daya saing daerah 

harus pula menjadi kesadaran para pengambil kebijakan 

dan pelaksana program pendidikan di Sumba Barat. 

Kesadaran tersebut tidak boleh disebabkan hanya karena 

tuntutan administrasi atau tuntutan program dari pusat 

atau karena alasan perundang-undangan, atau karena 

alokasi anggaran negara 20%. Kesadaran pengambil 

kebijakan akan pentingnya pendidikan menjadi 

keharusan kalau disadari bahwa pendidikan merupakan 

strategi investasi awal demi kelangsungan hidup di 

kemudian hari dari seseorang, keluarga, dan masyarakat 

luas. 

Pada tataran pendidikan dan satuan-satuan 

pelaksanaannya pada berbagai aras, diperlukan 

ketercapaian baku mutu nasional. Ketercapaian baku 

mutu nasional, pada satuan-satuan pendidikan berbagai 

aras, harus mencakup jumlah dan mutu guru dan 

relevansi (ketidaksesuaian mengajar antara kepakaran 

dan subjek pelajaran, dapat mencapai atau bahkan 
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melebihi 35%), sarana dan prasarana, peserta didik, 

proses pendidikan, dan standard output. 

Ada kecenderungan (yang lebih nampak jelas di 

Kawasan Timur Indonesia, terutama NTT) bahwa di 

SLTP dan terutama SLTA Negeri bersekolah anak yang 

berprestasi lebih baik dan mendapat layanan fasilitas 

pendidikan yang relatif lebih memadai. Mereka 

umumnya berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi 

yang lebih baik. Kenyataan ini kontras dengan sekolah-

sekolah swasta, yang umumnya dimasuki oleh anak-

anak yang berasal dari keluarga ekonomi rendah dengan 

capaian akademik yang relatif lebih rendah pula. Oleh 

sebab itu, ketercapaian baku mutu bukan saja kepada 

sekolah negeri, tetapi juga harus menjangkau semua 

sekolah (dalam hal ini termasuk sekolah Swasta). 

Sebuah catatan penting bahwa kerangka-kerangka 

formal (ijasah pendidikan, sertifikasi, pelatihan, bidang 

kepakaran, kemampuan manajemen) harus berkorelasi 

langsung dengan mutu layanan pendidikan pada 

berbagai satuan pendidikan dan berkorelasi kuat dengan 

luaran pendidikan. 
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Persoalan etika global perlu diantisipasi di ranah 

pendidikan sewaktu individu tidak lagi bisa 

membendung globalisasi, sewaktu nilai-nilai global 

mempenetrasi sistem-sistem lokal, atau sewaktu 

masyarakat harus berhadapan dengan kenyataan-

kenyataan lokal dan tuntutan nasional dan global. 

Bidang-bidang yang penting untuk dikuasai adalah 

bidang sains, bahasa, budi pekerti dan nilai-nilai 

humanitas (seperti pertanyaan kesetaraan gender), serta 

kekritisan terhadap problem modernitas dan problem 

kultur lokal. 

 

3.2.2. Pendidikan, Konsekuensi Sosio-kultural, dan 

kompleksitas permasalahannya 

Konsekuensi sosial-kultural berhadapan dengan 

variabel-variabel globalisasi memunculkan persoalan-

persoalan dan kontradiksi-kontradiksi, antara lain 

budaya tradisional dan relasi sosial yang modern, 

kehadiran sekolah sebagai institusi global, persoalan 

tuntutan spesialisasi pekerjaan, pasar global (global 

market) dan daya saing global (global competitiveness), 

serta birokrasi modern yang efisien dan instrumental. 
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Persoalannya ialah bagaimana mempertahankan 

atau mengadaptasikan konteks dan praktek kultural 

dengan tuntutan-tuntutan tersebut di atas dalam 

perspektif peningkatan pendidikan. Juga bagaimana 

sistem pendidikan di Sumba Barat dapat bersifat adaptif 

terhadap tekanan eksternal, terutama dalam melakukan 

pilihan-pilihan strategis (karena tidak berada dalam 

kegelimangan sumberdaya), dengan memperhatikan 

kekuatan dan kelemahan lokasional dan kelokalannya, 

termasuk identitas dan nilai lokal. 

Memang benar telah tumbuh dan mulai 

berkembang kesadaran akan pentingnya pendidikan di 

kalangan masyarakat di Sumba Barat. Namun demikian, 

kesadaran pentingnya pendidikan itu belum merata. Ada 

sejumlah kenyataan bahwa berhadapan dengan tuntutan 

kultural (memenuhi tuntutan adat ketimbang tuntutan 

biaya pendidikan) dan himpitan ekonomi, dimana 

kebutuhan pendidikan anak dapat dikorbankan (anak 

tidak ke sekolah atau bekerja untuk membantu 

memperoleh pendapatan keluarga). Misalnya, pada saat 

aktivitas pertanian meningkat, seperti menanam padi, 

anak-anak bekerja  menanam padi dengan bayaran 
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20.000 rupiah per hari. Masih tingginya tingkat putus 

sekolah, karena himpitan ekonomi dan kesempatan 

kerja, perlu dicermati pada aras pendidikan yang terlalu 

dini. 

Dengan demikian, walaupun kesadaran akan 

pentingnya pendidikan terus tumbuh, ia akan semakin 

menguat apabila masyarakat merasakan relevansi 

pendidikan bagi kesejahteraan mereka. Inilah salah satu 

tantangan pendidikan di Sumba Barat, yakni bagaimana 

pendidikan itu memberi harapan hidup yang lebih baik 

bagi masyarakat. 

Demikian pula bahwa peningkatan kesadaran akan 

pentingnya pendidikan harus pula disertai dengan upaya 

peningkatan tanggung-jawab dan partisipasi orang-tua 

pada keberhasilan pendidikan peserta didik. 

Pada sisi lain, tingginya jumlah anak titipan (Anak 

dalam rumah) yang bersekolah di Kota kabupaten, pada 

satu sisi merupakan hubungan mutualistik, yang pada 

sisi survival sang anak merupakan medium yang aman 

secara sosial, akan tetapi hal ini tentu merupakan beban 

tersendiri kepada keluarga yang dititipi dan juga beban 

ganda yang harus dipikul anak (bekerja dan bersekolah 
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pada waktu bersamaan). Upaya memahami fenomena 

kompleks ini perlu dilakukan dan membutuhkan 

intervensi yang penuh pertimbangan.  

Demikian pula bahwa ketimpangan sosial ekonomi 

dan status sosial perlu direspons dalam kerangka 

pendidikan agar pendidikan mendorong proses 

terjadinya ekualitas kesempatan dan perbesaran akses 

pendidikan. 

 

3.2.3. Pendidikan dan Konsekuensi sosial ekonomi. 

Aspek yang ketiga adalah pendidikan dan konsekuensi 

sosial-ekonomi. Data demografi, sosial-ekonomi, dan 

ketenagakerjaan menunjukkan keadaan yang pesimistik, 

yakni performansi sosial-ekonomi daerah tidak 

mendorong terciptanya peluang kerja baru yang lebih 

menjanjikan secara ekonomi. Pola utama dari 

pergerakan angkatan kerja berlangsung dimana sebagian 

besar angkatan kerja baru dengan tingkat pendidikan 

terbatas (di bawah pendidikan SLTP dan SLTA) terserap 

dalam lapangan pekerjaan primer, terutama dalam 

bidang pertanian dan sektor jasa primer. Data tersebut di 

atas menunjukkan bahwa kesempatan kerja di sektor 
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primer nampaknya merupakan katup pengaman dari 

mereka yang berpendidikan rendah dan putus sekolah, 

sebagai sumber tenaga, tentu dengan tingkat 

produktivitas primer pula (sumber tenaga kerja). Dari 

keadaan ini, maka ke depan diperlukan upaya-upaya 

peningkatan relevansi pendidikan terutama SLTP dan 

SLTA dalam rangka pemandirian hidup di sektor primer 

atau sekunder. 

Data ketenagakerjaan dan pendidikan yang 

dipaparkan pada Bab sebelumnya juga menunjukkan 

bahwa peningkatan angkatan kerja baru dalam 15 tahun 

terakhir selain diserap oleh sektor pertanian yang 

menurun, akan tetapi pertambahan angkatan kerja baru 

lebih banyak memperoleh pekerjaan sebagai tenaga 

produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar. 

Dengan kata lain, dari sudut ekonomi tidak terjadi 

mobilisasi pekerjaan secara vertikal tetapi horizontal 

(status ekonomi tidak berubah, namun status pekerjaan 

berubah). Hal ini ditopang oleh proporsi tingkat 

pendidikan yang memang sebagian besar masih SD ke 

bawah. Intervensi pendidikan sebagai eskalator ekonomi 

menjadi perlu. Oleh sebab itu ke depan diperlukan 
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upaya-upaya yang sistematis dalam rangka 

menghasilkan tenaga kerja trampil di sektor modern 

(modern skilled labor) seperti perawat, pengasuh 

(caregiver), pekerja di bidang pariwisata dan jasa lain, 

atau agar dapat kerja dengan usaha mandiri. 

Gejala lain yang patut dicermati adalah tingginya 

tawaran bekerja sebagai tenaga kerja kasar (misalnya 

PRT) oleh agen-agen pencari kerja ke luar daerah 

bahkan ke luar negeri (Menurut informasi ke Malaysia 

dan Singapura) dalam 5 tahun terakhir (misalnya di Loli 

dan di Lamboya Barat). Mereka yang ditawari bekerja 

terutama yang telah lulus SD. Jumlah orang yang 

memperoleh pekerjaan dengan jalur ini dapat mencapai 

jumlah yang sangat signifikan (di satu desa telah dapat 

mencapai 400-an orang). Harus diakui ada efek ekonomi 

yang menyertainya, namun juga banyak efek negatifnya. 

Saat ini telah ada laporan mengenai infeksi HIV dan 

gejala AIDS yang cukup mengkuatirkan, dan perlu 

dicermati.  

Pada sisi lain, ada masalah yang muncul pada 

mereka yang berhasil mengenyam pendidikan SMA dan 

Universitas bahwa mereka terbatas terutama 
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memperoleh lapangan pekerjaan di sektor pemerintahan. 

Hal ini sekaligus menunjukkan tiga hal:  

(a) Pendidikan Tinggi yang relevan dengan bidang-

bidang pekerjaan kepemerintahan dan layananan-

layanan publik (Guru, Medik dan Paramedik, dll) 

merupakan bidang-bidang yang terus diperlukan, 

dan masih merupakan sektor pengguna utama 

lulusan pendidikan tinggi. 

(b) Tingginya jumlah pencari kerja dengan tingkat 

pendidikan SMA dan universitas juga memberi 

petunjuk yang jelas bahwa pekerjaan di sektor 

pemerintahan tidak dapat dengan mudah 

menampung semua pencari kerja yang ada. 

Ketiadaan kesempatan pekerjaan di sektor lain 

memperparah persoalan ini. 

(c) Pada poin (b) di atas memberi indikasi yang kuat 

bahwa mereka yang berpendidikan SMA ke atas 

menghadapi kendala kedayasaingan 

(competitiveness) dan kemandirian yang berarti pula 

terkait dengan mutu lulusan. 
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Dengan demikian, diperlukan upaya sadar agar 

tercapai sejumlah hal:  

(a) Masih terus diperlukan tenaga terdidik 

berpendidikan tinggi akademik dan pendidikian 

tinggi profesional, guna secara berkelanjutan 

mengisi kebutuhan layanan kepemerintahan pada 

berbagai aspek layanannya. Prinsip penempatan 

kerja menurut keahlian menuntut pula perencanaan 

pendidikan profesional yang sesuai kebutuhan 

(tenaga guru, tenaga medik dan kesehatan, tenaga 

teknik, administrasi, dll).  Upaya-upaya “fabrikasi” 

pendidikan harus dihindari untuk tidak mengurangi 

peluang-peluang yang ada dalam dunia pendidikan 

tinggi yang luas, dan memanfaatkan sumberdaya 

pendidikan yang terbatas secara efektif dan efisien. 

(b) Persoalan kedayasaingan tenaga terdidik haruslah 

menjadi kesempatan perubahan yang lebih luas, 

bukan saja dalam rangka mendorong kesempatan-

kesempatan baru di Sumba, tetapi juga untuk 

memanfaatkan peluang-peluang sosial ekonomi dan 

sosial-kultural nasional, yang akan semakin 

menguat, dengan semakin menguatnya perubahan-
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perubahan sosial-ekonomi, sains dan teknologi, 

serta demokrasi di Indonesia, Asia Tenggara dan 

Asia-Timur.   

 


