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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum  

Rote Ndao merupakan pulau paling selatan yang 

menjadi pagar selatan nusantara. Rote Ndao resmi 

menjadi Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote 

Ndao pada tanggal 2 Juli 2002. Sebelumnya, daerah ini 

merupakan wilayah dari Kabupaten Kupang Propinsi 

Nusa Tenggara Timur18. 

Studi arkeologi yang dilakukan oleh Mahirta (2009) 

menunjukkan bahwa di pulau Rote telah dihuni oleh 

penduduk prasejarah, sejak zaman batu pada masa 

paleolitikum dimana ciri utama zaman ini adalah 

kegiatan manusia dengan menggunakan batu.  

Beberapa teknologi batu telah ditemukan di situs 

Lua Meko-Rote yang menunjukkan keberadaan hunian 

(manusia) seperti terlihat pada gambar 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

Lihat Therik (2009) dalam Journal of NTT Studies 1(1) dengan judul Pulau Rote: 
Perlawanan Masyarakat Desa Bo’a Terhadap Negara di Nusak Delha, Kabupaten 
Rote, Nusa Tenggara Timur Hal: 66-84 
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Gambar 4.1 :Teknologi batu pada penggalian arkeologi di Situs Lua 

Meko Rote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association  

29 (2009). 

 

Catatan sejarah berupa tulisan mengenai 

keberadaan pulau Rote dan penduduknya baru ada 

ketika bangsa Portugis dan Belanda mulai berdatangan 

di Pulau ini. Sebelumnya, sejarah keberadaan ini lebih 

sering dituturkan secara oral oleh penutur asli yang 

dikenal dengan istilah dae langak19. 

Fox (1995:25) menjabarkan bahwa keberadaan 

pulau Rote pernah ditulis dalam salah satu peta pada 

awal abad tujuh belas dengan sebutan nama pribuminya 

“Noessa Dahena” (Nusa Dahena) yang berasal dari dialek 

Rote di bagian timur yang secara harafiah berarti “Pulau 

Manusia” tetapi penamaan ini dalam dokumen Portugis 

pada abad ke-16 dan ke-17 tidak populer dan pulau 

Rote lebih dikenal dengan sebutan “Rotes” atau “Enda”.  

                                                           
19

 Lihat sumbangan pemikiran Fox yang dieditor oleh Koentjaraningrat & Donald 
Emmerson (1982) dengan judul Aspek Manusia Dalam Penelitian Masyarakat 
hal: 122 
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Didalam peta Belanda, mula-mula pulau ini 

disebut “Rotthe”, yang oleh ahli peta kemudian dikutip 

secara salah menjadi “Rotto” sedangkan dokumen VOC, 

pada pertengahan abad ke-17, pulau ini lebih sering 

disebutkan dengan nama“Rotti” dengan tiga ejaan yang 

berbeda yaitu “Rotti”, “Rotty” dan “Rotij”. Sebutan resmi 

ini terus dipergunakan sampai pada abad ke-20 dan 

diubah menjadi “Roti”20. 

Nama “Roti” sendiri dikarenakan adalah perubahan 

bahasa Melayu dari “Rote”, suatu perubahan yang 

menimbulkan suatu permainan kata yang tidak berarti 

dan sudah usang dari kata “roti” yang kebetulan dalam 

bahasa Indonesia berarti „makanan yang dibuat dari 

tepung terigu‟21.  

Sebutan “Rote” lebih sering digunakan oleh 

masyarakat pribumi, akan tetapi hal ini menimbulkan 

persoalan pula karena \r\ dan \l\ digunakan berganti 

ganti di dalam sembilan bahasa daerah yang terdapat di 

Pulau Rote. Oleh karena itu, ada juga yang menyebut 

pulau ini dengan sebutan “Lote”22.  

Penamaan “Lote”, oleh Doko (1981:6) diartikan 

secara harafiah dari ejaan kata “lo” yang berarti 

“menyerahkan” dan “te” yang berarti “tombak/lembing” 

yang dimaknai secara simbolik sebagai “persahabatan”. 

Fox sendiri (1995:26), menuturkan bahwa didalam 

adat kebiasaan, penduduk Rote bersikeras bahwa nama 

pulau mereka ini adalah nama yang diberikan oleh 

                                                           
20

 Lihat Fox (1995) dalam buku berjudul Panen Lontar : Perubahan Ekologi dalam Kehidupan 
Masyarakat Pulau Rote dan Sawu Hal: 26 

21
 Ibid 

22
 Ibid 
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Portugis. Hal ini didasarkan pada cerita tentang 

pertemuan antara seorang penduduk Rote yang 

bernama “Rotte” dengan seorang portugis yang berlabuh 

di ujung timur pulau Rote sesuai dengan versi cerita 

berikut ini : 

“….Beratus-ratus tahun yang lalu pulau kami belum 

mempunyai nama. Nenek moyang kami berasal dari 

Seram. Pada saat itu dialah satu-satunya orang disini 

yang bernama “Rotte”. Dia bertempat tinggal di 
Kerajaan Ringgou ini. Pada suatu saat dia berjalan 

ditepi pantai. Ditengah laut tampak olehnya sebuah 

kapal yang berbendera Portugis. Nenek moyangku itu 

berhenti sebab kapal Portugis itu makin lama makin 

menepi dan mengarahkan haluannya ke jurusan 
nenek moyang kami itu. Tidak lama jangkar itu 

dibuang dan kapten itu turun akan menemui nenek 

moyang kami. Kapten itu membawa buku catatan 

kecil dan sebatang pensil. Nenek moyangku menanti 

kedatangan kapten itu ditepi pantai. Setelah dekat, 

kapten itu menanyakan nama pulau yang diinjaknya 
itu, yang pada saat itu sebenarnya belum ada nama. 

Dia bertanya demikian itu dalam bahasa Portugis. 

Sudah barang tentu nenek moyangku tidak mengerti, 

tetapi dia melihat roman orang asing itu sedang 

mengajukan sebuah pertanyaan. Tetapi dia tidak tahu 
pertanyaan apa yang diajukan kepadanya. Setelah 

lama berpikir-pikir, ia mendapatkan sebuah 

persangkaan. Dia menyangka bahwa kapten kapal itu 

menanyakan namanya. Karena itu dengan tegas ia 

menyebutkan namanya sebagai jawaban atas 

pertanyaan kapten itu : “Rotte”!!. Kapten kapal itu 
menyangka bahwa nenek moyangku mengetahui apa 

yang ditanyakan dan bahwa nenek moyangku telah 

menjawab pertanyaan itu dengan benar. Maka kitab 

catatan yang dibawakannya itu ditulis : “Rotte” dan 

sejak itu dibawalahnya nama Rote itu kemana-mana 
dan dikatakan bahwa nama pulau itu adalah Rote 

(Gyanto, 1958:79-81 dalam Roen, 2008:33-34). 
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Penduduk Rote secara streotipe dikenal di NTT 

sebagai penduduk yang suka bicara dan licik seperti 

ular23. Tidey (2010) menggambarkan kondisi streotipe ini 

dalam sebuah joke cerita tanya jawab yang berisikan 

sebuah pertanyaan pilihan apabila bertemu dengan 

orang Rote dan ular, yang manakah yang harus dibunuh 

terlebih dahulu dan jawaban benarnya adalah orang 

Rote bukannya ular.  

Streotipe ini sudah luas berkembang dikalangan 

masyarakat ketika pemerintahan kolonial Belanda 

berkuasa di NTT. Joke ini muncul karena kebiasaan licik 

penduduk Rote dalam menghindari pajak yang 

dikenakan oleh Pemerintah Belanda dengan alasan 

mereka melarat dan tak ber-uang ; tidak jarang pula 

seringkali lari dari kewajiban pajak24. 

Therik (2009) melaporkan bahwa kebiasaan 

penghindaran pajak ini terus menerus terakumulasi dan 

menjadi pemicu terjadinya perlawanan masyarakat lokal 

terhadap Negara pada tahun 1960.  

Stereotipe orang Rote sebagai seorang yang licik, 

juga disebabkan karena kisah penguasaan pantai pesisir 

pulau Timor oleh penduduk Rote yang terpublikasikan 

dalam Journal of Asia-Pacific Studies  seperti dipaparkan 

sebagai berikut ini:  

                                                           
23

Lihat Tidey (2010) dalam Journal of Asia-Pacific Studies 1(3) dengan judul 
Problematizing ‘Ethnicity’ in Informal Preferencing in Civil Service: Cases From 
Kupang, Eastern Indonesia hal: 545-569. Lihat Juga Lihat Therik (2009) dalam 
Journal of NTT Studies 1(1) dengan judul Pulau Rote: Perlawanan Masyarakat 
Desa Bo’a Terhadap Negara di Nusak Delha, Kabupaten Rote, Nusa Tenggara 
Timur Hal: 66-84 

24
Lihat Fox (1995) dalam buku berjudul Panen Lontar : Perubahan Ekologi dalam 
Kehidupan Masyarakat Pulau Rote dan Sawu Hal: 5.  
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[At a certain point after the Rotenese had begun to 

arrivein Timor, the Timorese got fed up with this 

Rotineseimmigration, and requested the Rotenese to 
put a halt totheir migration to Timor. In response, the 

Rotenese cameup with the following suggestion: the 

land of Timorshould belong to whomever had the 

capacity to dry upthe land. They proposed to meet up 

at the beach thefollowing day, where they would both 

try to dry up theland. The Timorese agreed and 
returned to the beach thenext day. A few of them –

those with natural magicalpowers- sat down in the 

sand and attempted to forceback the sea by making 

big and impressive gestures.Unfortunately high tide 

was just beginning to set in,something the Timorese 
were unaware of since theyweren‟t sea people. Despite 

their pompous gestures, theTimorese could not stop 

the waves from coming in, andran back up the 

mountains scared. In the afternoon aRotenese sat 

down on the beach. In a relaxed and slowmanner he 

made some hand movements, signaling thesea to move 
back. Indeed the sea receded, because lowtides were 

setting in. Impressed with the Rotenese abilityto dry 

up the land, the Timorese agreed that the 

Rotenesecould stay25.] 

 
[Pada saat tertentu setelah orang Rote tiba di Timor, 

orang Timor mulai merasa muak dengan perpindahan 

mereka, dan meminta mereka untuk menahan laju 

perpindahan mereka ke Timor. Sebagai respon 

baliknya, orang Rote mengajukan saran seperti 

berikut: tanah Timor harus menjadi milik siapa saja 
yang punya kemampuan untuk mengeringkan tanah 

Timor. Orang Rote mengusulkan untuk bertemu di 

pantai pada hari berikutnya, di mana kedua belah 

pihak akan mencoba untuk mengeringkan tanah 

Timor. Orang Timor setuju dan mereka kembali ke 
pantai keesokan harinya. Beberapa dari mereka –yang 

memiliki kekuatan magis– duduk di atas pasir dan 

berusaha untuk memaksa mundur air laut dengan 

membuat gerakan yang besar dan mengesankan. 

Sayangnya, air laut baru mulai pasang, suatu hal 

yang tidak disadari oleh orang Timor karena mereka 
bukan orang laut. Terlepas dari gerakan mereka yang 

                                                           
25

 Lihat Tidey (2010) dalam Journal of Asia-Pacific Studies 1(3) dengan judul 
Problematizing ‘Ethnicity’ in Informal Preferencing in Civil Service: Cases From 
Kupang, Eastern Indonesia hal: 545-569. 
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sombong, orang Timor tidak dapat menghentikan 

gelombang yang datang, dan berlari ke gunung karena 

takut. Pada sorenya, perwakilan orang Rote duduk di 
pantai. Dengan gerakan yang lambat dan santai dia 

membuat beberapa gerakan tangan, memberikan 

tanda pada laut untuk kembali. Laut memang surut, 

karena sudah saatnya bagi laut untuk surut.Merasa 

terkesan dengan kemampuan orang Rote untuk 

mengeringkan tanah, orang Timor setuju bahwa orang 
Rote bisa tinggal26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 : Karaktek penduduk Rote tahun 1829. Diilustrasikan dari 
ekspedisi Salomon Muller dan dipublikasikan oleh C.J. 

Temminck Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis 
der Nederlandsche Overzeesche Bezittingen (1839:44) dalam 
Hagerdal (2012) Hal: 225 

 

4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Rote Ndao 

Kabupaten Rote Ndao memiliki luas wilayah 

1.278,05 Km2 (2,70% dari total luas Propinsi NTT) dan 

jumlah penduduk 123.408 jiwa terdiri atas laki-laki 

62.908 dan perempuan 60.500 dimana terkelompok 

dalam 82 Desa, 7 Kelurahan dan 31.271 rumah tangga  

dengan kepadatan penduduk 97 per km2 27. 

                                                           
26

  Ibid 
27

 Lihat BPS (2012) Kabupaten Rote Ndao 
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Kabupaten Rote Ndao merupakan wilayah 

kepulauan yang terdiri atas 107 pulau dengan 8 pulau 

terkategori pulau yang berpenghuni sedangkan 99 pulau 

lainnya adalah pulau-pulau kecil yang tidak 

berpenghuni. Secara geografis, Rote Ndao berbatasan 

dengan Laut Sawu disebelah utara dan barat, sebelah 

selatan dengan Samudera Hindia serta  sebelah timur 

dengan Laut Banda28.  

Didalam batas geografis Indonesia, Rote adalah 

pulau paling selatan yang dihuni oleh penduduk 

Indonesia (lihat Gambar 4.3), dan terletak hanya 500 

kilometer dari daratan Australia. Meskipun memiliki 

kedekatan geografis dengan Australia, Rote sangat 

terisolasi dalam hal akses29.  

Tidak ada penerbangan komersial langsung dari 

setiap bandara internasional ke Rote, termasuk dari 

Australia. Akses ke bandara internasional terdekat dari 

Rote ke Kupang (Timor Barat) atau Dili (Timor-Leste), 

memerlukan transportasi feri selama 2-4 jam dari Rote 

dan dilanjutkan dengan perjalanan bus darat30. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Ibid 
29

Lihat Wright & Belinda (2012) dalam Austrian Journal of South-East Asian Studies 
5(1) dengan judul On the Edge of Crisis: Contending Perspectives on 
Development, Tourism, and Communicy Participation on Rote Island, Indonesia 
hal: 102-127 

30
 Ibid 
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Gambar 4.3: Peta Nusa Tenggara Timur, Indonesia, dengan Rote 

dan negara tetangganya disorot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Austrian Journal of South-East Asian Studies (2012) 

 

Meskipun secara geografis terisolasi, Rote memiliki 

sejarah yang kompleks antara praktek pencampuran 

pembangunan khas masyarakat lokal adat dengan 

interaksi yang berlangsung melalui perdagangan dan 

pertukaran budaya31.  

Pada konteks maritim, Rote telah melakukan 

kontak dengan orang lain, terutama melalui agama misi, 

perdagangan, dan kolonisasi. Secara tradisional, hirarki 

sosial telah diselenggarakan melalui kebudayaan lontar 

(Borassus flabellifer)32. 

Mengenai kebudayaan lontar, Scarfman menulis 

sebuah naskah yang dikutip Fox (1995:12) yang 

menjelaskan bahwa “mengenai penduduk Pulau Rote, 

                                                           
31

Ibid. Lihat juga Fox (1995) dalam buku berjudul Panen Lontar : Perubahan Ekologi 
dalam Kehidupan Masyarakat Pulau Rote dan Sawu Hal: 5.  

32
Lihat juga Fox (1995) dalam buku berjudul Panen Lontar : Perubahan Ekologi 
dalam Kehidupan Masyarakat Pulau Rote dan Sawu Hal: 5. Lihat juga Barlow & 
Gondowarsito (2007) dalam Socio-economic Conditions and Poverty Alleviation 
in Nusa Tenggara Timur hal: 10. 
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suatu pulau didekat Timor yang “tidak makan” tetapi 

meminum makanannya”.  

Secara administrasi, Rote Ndao terdiri atas 10 

kecamatan yakni Rote Timur, Pantai Baru, Rote Tengah, 

Lobalain, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Barat, 

Rote Selatan, Landu Leko dan Ndao Nuse seperti yang 

digambarkan pada gambar 4.4 berikut33. 

Gambar 4.4 : Peta Kabupaten Rote Ndao dengan 10 Kecamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:http://www.wirantaprawira.de/law/2002/uu9'02.htm 

(2002) (warna merah adalah penambahan kecamatan baru 

oleh Penulis, 2013. 

Kabupaten Rote Ndao beriklim kering yang 

dipengaruhi oleh angin Muson dengan musim hujan 

pendek, yang jatuhnya sekitar bulan Desember hingga 

April sehingga memungkinkan flora seperti padang 

rumput, pohon lontar, pinus dan gewang tumbuh subur 

didaerah ini34 

 

                                                           
33

 Lihat Profil Kabupaten Rote Ndao tahun 2012. 
34

 Lihat BPS Kabupaten Rote Ndao tahun 2012 

http://www.wirantaprawira.de/law/2002/uu9'02.htm
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4.1.2 Gambaran Umum Kondisi SD GMIT di Rote 

Ndao 

Berdasarkan Statistik Pendidikan Kabupaten Rote 

Ndao (2011), Angka Partisipasi Murni (APM) di 

Kabupaten Rote Ndao, pada jenjang pendidikan SD 

menunjukkan 95,63% APM SD sedangkan 4,37% bukan 

APM SD seperti yang ditunjukkan oleh grafik 4.1  

Grafik 4.1: Angka Partisipasi Murni (APM) SD Kab. Rote 

Ndao Tahun 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Statistik Pendidikan Rote Ndao (2011) 

 

Pada pendidikan jenjang SD di Kabupaten Rote 

Ndao, gender perempuan dominan dalam menyelesaikan 

pendidikan SD sesuai dengan standar umur APM SD 

yakni 7-12 tahun yakni sebesar 96,35% bila 

dibandingkan dengan gender laki-laki yang hanya 

94,93%35. 

Sedangkan, bila dipandang dari Angka Partisipasi 

Sekolah (APS) SD, terdapat 2,29% penduduk dengan 

usia 7-12 tahun (APS SD) yang tidak/belum pernah 

mengenyam pendidikan SD -angka prosentase ini masih 

                                                           
35

 Lihat Statistik Pendidikan Kabupaten Rote Ndao tahun 2011 
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dibawah APS belum pernah sekolah di Propinsi NTT- 

dimana didominasi oleh gender perempuan36.  

Dominannya laki-laki dibandingkan dengan 

perempuan pada indikator ini disebabkan karena pada 

masyarakat di Rote -umumnya didominasi oleh 

masyarakat pedesaan- masih menganggap bahwa 

pendidikan lebih cocok untuk gender laki-laki 

dibandingkan untuk perempuan.  

Hal ini berbanding terbalik dengan APS SD tidak 

bersekolah lagi yang lebih didominasi oleh laki-laki 

(Lihat tabel 4.1).  

 

Tabel 4.1: Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun (APS SD) menurut 

jenis kelamin di Kab. Rote Ndao (%) tahun 2011 

 

 

 

 

 

Sumber : Statistik Pendidikan Rote Ndao (2011) 

Dari tabel 4.1 dapat diartikan, bahwa di Kab. Rote 

Ndao pada jenjang pendidikan SD tahun 2011, laki-laki 

mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk 

tidak menamatkan pendidikan di SD dibandingkan 

dengan perempuan yang selalu menamatkan jenjang 

pendidikan SD. 

                                                           
36

 Ibid 
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Hal ini dikarenakan, laki-laki terpaksa berhenti 

sekolah untuk membantu keluarganya dalam mencari 

penghidupan untuk keluarganya berupa kegiatan 

berladang atau menggembalakan ternaknya. 

Disamping indikator diatas, kondisi pendidikan 

jenjang SD di Kab.Rote Ndao juga dapat dilihat pada 

banyaknya peserta ujian dan prosentase kelulusan pada 

jenjang pendidikan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel 4.2 dibawah ini: 

 

Tabel 4.2:Banyaknya Peserta Ujian dan Lulus Ujian SD 

Negeri/Inpres dan Swasta Menurut Kecamatan di 

Kabupaten Rote Ndao 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Statistik Pendidikan Kab. Rote Ndao (2011) 

 

Dengan indikator kelulusan, berdasarkan tabel 

4.2, dapat dikatakan bahwa baik SD Negeri/Inpres 

maupun SD swasta tidak berbeda dalam hal mutu 

kelulusan siswa dimana baik SD Negeri/Inpres maupun 

SD swasta sama-sama menyumbang prosentase 

kelulusan yang sama. 
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Sekolah Dasar (SD) Swasta di Kabupaten Rote 

Ndao mayoritasnya adalah SD GMIT dengan 

keberadaannya sebanyak 19 buah sekolah dari 21 

Sekolah Dasar swasta yang ada di Rote Ndao (lebih 

lanjut, demi kepentingan penulisan ini, SD swasta 

hanya akan disebut dengan SD GMIT) seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 4.537 

 

Gambar 4.5 : Peta Penyebaran SD GMIT di Kabupaten Rote 

Ndao  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.indonesiatraveling.com (2013). Data lokasi SD 

GMIT di Rote ditambahkan oleh penulis (2013) 

 

                                                           
37

  Lampiran Data Inventaris SD GMIT Sekretariat Perwakilan Yupenkris Cabang 
Rote Ndao tahun 2013 terdapat 19 SD GMIT. Bandingkan dengan BPS 
Kabupaten Rote Ndao tahun 2012 yang menyatakan bahwa terdapat 21 SD 
swasta di Kab. Rote Ndao. 

http://www.indonesiatraveling.com/
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Penyebaran SD GMIT di Kabupaten Rote Ndao 

tersebar di 8 Kecamatan dengan jumlah yang bervariasi. 

Jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Lobalain 

dengan jumlah 6 buah sekolah sebagaimana yang 

ditampilkan pada tabel 4.3 berikut ini:  

Tabel 4.3 : Sebaran SD GMIT di Kabupaten Rote Ndao 

No. Nama Sekolah Lokasi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

SD GMIT Oebela 

SD GMIT Ingguinak 

SD GMIT Oetutulu 

SD GMIT Netenain 

SD GMIT Mboe‟ain 

SD GMIT Oelolot 

SD GMIT Maku 

SD GMIT Oesamboka 

SD GMIT Oemaulain 

SD GMIT Oelunggu 

SD GMIT Soka 

SD GMIT Noanadale 

SD GMIT Oe‟Ulu 

SD GMIT Baudale 

SD GMIT Hutu 

SD GMIT Kakaek 

SD GMIT Oekupi 

SD GMIT Karfao 

SD GMIT Ingufao 

Kec. Rote Barat Laut 

Kec. Rote Barat Laut 

Kec. Rote Barat Laut 

Kec. Rote Barat Laut 

Kec. Rote Barat 

Kec. Rote Barat 

Kec. Lobalain 

Kec. Lobalain 

Kec. Lobalain 

Kec. Lobalain 

Kec. Lobalain 

Kec. Lobalain 

Kec. Rote Tengah 

Kec. Rote Tengah 

Kec. Rote Tengah 

Kec. Pantai Baru 

Kec. Pantai Baru 

Kec. Landu Leko 

Kec. Rote Timur 

Sumber : Lampiran Data Inventaris SD GMIT (Lokasi 

sekolah tidak sama dengan di Lampiran Data 

Inventaris SD GMIT cabang Rote Ndao 
disebabkan pemekaran daerah Kecamatan38 

 

 

 

                                                           
38

 Wawancara dengan Zakarias Manafe pada tanggal 04 Juli 2013. 
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Kondisi fisik persekolahan SD GMIT tidak terlalu 

berbeda jauh dengan SD Negeri/Inpres yang ada di Rote 

Ndao dimana hampir semua SD di Rote Ndao telah 

direhab/dibangun baru oleh pemerintah dengan dana 

subsidi DAK.  

Hal yang mencolok antara SD Negeri/Inpres 

dengan SD GMIT adalah pemerataan kondisi fisik 

gedung sekolah dimana pada SD GMIT umumnya hanya 

terdapat tiga bangunan kelas baru yang fisiknya bagus 

untuk melengkapi tiga kelas lama yang kondisi fisiknya 

buruk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 :  Ketimpangan kondisi fisik persekolahan SD 

Negeri/Inpres dengan SD GMIT di Rote Ndao. Item (a) dan (b) 

adalah kondisi fisik gedung SD Negeri 1 Lobalain dan SD 
Inpres 2 Lobalain sedangkan item (c) dan (d) adalah kondisi 

fisik  gedung SD GMIT Noanadale Lobalain dan SD GMIT 

Soka Lobalain (hasil observasi) 

 

 

                       (a) (b) 

(c) (d) 
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Gambar 4.7 :  Gedung SD GMIT Maku Lobalain dengan view 
gedung baru dan gedung lama–masing-masing gedung baik 
antara gedung baru maupun gedung lama terdiri dari tiga 
gedung yang dipakai sebagai kelas- (Hasil observasi) 

 

Dalam hal akses infrastuktur jalan, di beberapa 

lokasi di Kecamatan Lobalain yang merupakan 

Kecamatan yang paling dekat dengan lokasi Ibukota 

Kabupaten Rote Ndao, masih banyak SD GMIT di Rote 

Ndao yang mempunyai akses infrastruktur jalan yang 

buruk.  

Akses infrastruktur jalan menuju ke SD GMIT 

Soka, SD GMIT Maku bahkan yang terparah seperti 

infrastruktur jalan menuju SD GMIT Noanadale harus 

melewati kali – masyarakat Jawa menyebutkannya 

sungai kecil- yang tidak memiliki infrastruktur jembatan 

penyeberangan sebagai penghubung. 
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(a)  (b) 

 

(a) (b) 

 

 

 

 

 

 

 

(c) (d) 

 

Gambar 4.8 : akses infrastruktur jalan menuju SD GMIT 

Maku (a) dan SD GMIT Soka (b) Kecamatan Lobalain 
Kabupaten Rote Ndao. Item (c) adalah kondisi kali sebagai 

satu-satunya akses yang harus dilewati kendaraan menuju 
SD GMIT Noanadale sedangkan item (d) adalah kondisi 

jembatan penyeberangan yang secara swadaya dibuat oleh 

masyarakat sekitar dengan memanfaatkan pohon tumbang 

(hasil observasi, lebih detail lihat pada Lampiran 2 dan 3) 

 
 

4.1.3 Gambaran Umum Kondisi Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan Pada SD GMIT di Kabupaten Rote 

Ndao 

Di Kabupaten Rote Ndao, tenaga pendidik dan 

kependidikan pada SD GMIT didominasi oleh tenaga 

pendidik dan kependidikan yang diperbantukan oleh 

Negara. Tabel 4.4 menggambarkan kondisi tenaga 

pendidik dan kependidikan pada jenjang pendidikan SD 

di Rote Ndao. 
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Tabel 4.4: Banyaknya Guru dan Pegawai Tata Usaha/Penjaga 

Sekolah Jenjang Pendidikan SD di Kabupaten Rote 

Ndao 2011. 

 

 

Tabel 4.4: Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid  Sekolah 

Dasar Negeri/Inpres dan Swasta Menurut 

Kecamatan di Kab. Rote Ndao 2011  

 

 

Sumber :  BPS Kabupaten Rote Ndao (2012) & Lampiran Data 
Inventaris SD GMIT Kab. Rote Ndao (2013) 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa di Kabupaten Rote 

Ndao terdapat guru PNS yang diperbantukan yang 

merupakan jumlah mayoritas bahkan pada SD GMIT di 

Rote Ndao tidak terdapat Guru Tetap Yayasan (GTY)39.  

Tenaga honorer yang ditempatkan di SD GMIT di 

Rote Ndao merupakan tenaga honorer yang dipekerjakan 

dan digaji oleh Pemda Kabupaten Rote Ndao -honor 

daerah- dan juga tenaga honorer yang dipekerjakan dan 

digaji oleh Sekolah melalui Komite Sekolah dengan dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) –honor komite-40.  

 

 

                                                           
39

Wawancara dengan Mama Manno, Opa Yohanes Aplugi dan Ibu Sarah Giri pada 
tanggal 27 Juni 2013. Lihat Juga Lampiran Data Inventaris SD GMIT Kabupaten 
Rote Ndao. 

40
Wawancara dengan Bapak Drs. Benjamin Keo dan Ibu Sina Foinruna-Taopan pada 
tanggal 18 Juni 2013. Lihat juga pada Lampiran Data Inventaris SD GMIT 
Kabupaten Rote Ndao 
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Disamping itu, tenaga kependidikan pada SD-SD  

GMIT di Kabupaten Rote Ndao, keseluruhannya bekerja 

sebagai penjaga sekolah dan tidak sebagai Tata Usaha 

yang dibayar melalui dana BOS41.  

 

4.2 Relasi Negara dan GMIT dalam Pendidikan pada 

SD GMIT di Rote Ndao  

4.2.1 Periode Pra GMIT: Sebuah Perkembangan 

Sejarah Pra berdirinya SD GMIT di Rote Ndao 

Tentu saja, bukan orang-orang pribumi Rote yang 

memperkenalkan pendidikan dan mengembangkan 

konsep sekolah di Rote. Bangsa Belandalah yang 

memperkenalkan konsep persekolahan di pulau Rote 

dengan didirikannya sekolah sekaligus gedung gereja 

didalam benteng pertahanan yang dikenal dengan nama 

school government (sekolah pemerintah)42. 

Akan tetapi, pengembangan persekolahan di Rote 

tidak dilakukan oleh pemerintah Belanda namun justru 

dilakukan oleh para raja nusak yang umumnya telah 

menjadi seorang Kristen43. Nusak, dalam terminologi 

masyarakat lokal merupakan sebutan untuk kerajaan-

kerajaan lokal yang mana pada tahun 1660 sudah 

terdapat 19 nusak di Rote sebagai hasil politik adu 

domba Belanda44. 

 

                                                           
41

 Lihat Lampiran Data Inventaris SD GMIT Kabupaten Rote Ndao  
42

Wawancara dengan Opa Paul Haning pada tanggal 17 Juni 2013 
43

Ibid 
44

Lihat Hans Hagerdal (2012) dalam buku berjudul Lords of the Land, Lords of the 
Sea: Conflict and Adaptation in Early Colonial Timor 1600-1800 Hal: 221 
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Persekolahan lokal di Rote dimulai ketika Foe 

Mbura, seorang raja dari nusak Thie, pulang dari 

kunjungannya ke Batavia pada tahun 1732 dan dibaptis 

dengan nama Kristen Benjamin Messa45.  

Kepulangan Foe Mbura membawa pembaharuan 

dalam bidang pendidikan dengan didirikannya sekolah 

yang dikenal dengan sekolah desa. Sekolah desa yang 

didirikan mengikuti pola sekolah pemerintah yang 

sudah ada terlebih dahulu yakni gedung sekolah  

menyatu dengan gedung istana yang juga sebagai 

gedung kebaktian/ibadah gereja di Ibukota nusak Thie, 

Fiulain dan terlepas dari lingkungan benteng Belanda46. 

Sekolah desa di nusak Thie, barulah terpisah dari 

lingkungan kerajaan pada tahun 1771, saat Ibukota 

nusak Thie dipindahkan dari Fiulain ke Danoheo namun 

gedung sekolah masih bersatu dengan gedung 

kebaktian/ibadah Gereja. Pada saat yang sama, 

dimulailah pendirian sekolah-sekolah desa pada nusak 

lainnya di Rote47. 

Dengan didirikannya sekolah desa oleh seorang 

raja nusak yang telah beragama Kristen menyebabkan 

sekolah desa banyak mendapatkan bantuan dari 

zending (lembaga pekabaran injil Kristen) sehingga 

                                                           
45

Lihat Haning (2013) dalam Foeh Mbura: Raja, Pendidik dan Penginjil Hal:7. 
Informasi lainnya mengenai waktu berdirinya sekolah pertama di Rote diberikan 
oleh Fox (1995:147) bahwa sekolah pertama didirikan sebelum tahun 1735 
sedangkan oleh Frank (1976:237) menjabarkan bahwa sekolah pertama didirikan 
pada tahun 1737. 

46
Wawancara dengan Opa Paul Haning pada tanggal 17 Juni 2013. Lihat juga 
Haning (2013) dalam Foeh Mbura: Raja, Pendidik dan Penginjil Hal:9 

47
Lihat Haning (2013) dalam Foeh Mbura: Raja, Pendidik dan Penginjil Hal:60 
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jumlah sekolah desa berkembang hampir menyamai 

sekolah pemerintah48.  

Sebagaimana yang dilaporkan oleh Jackstein 

(1984:283) yang dikutip oleh Fox (1995:178) bahwa pada 

tahun 1871 sudah terdapat 34 buah sekolah di Rote 

dimana 16 buah sekolah merupakan sekolah desa. 

Keberadaan sekolah desa di Rote sendiri, 

dimanfaatkan oleh raja nusak sebagai strategi legitimasi 

dimana dengan adanya sekolah desa pada sebuah nusak 

mempertegas pengesahan nusak tersebut menjadi 

sebuah nusak Kristen yang artinya mendapatkan 

keuntungan berupa keamanan dan bantuan 

persenjataan dari Belanda, dibebaskannya hukuman 

pemberian budak manusia sebagai upeti pada Belanda 

serta diperolehnya dana bantuan pendidikan dari 

zending49. 

Dukungan dari zending dan para raja nusak pada 

sekolah desa semakin besar dan menimbulkan 

kecemasan bagi pemerintah Belanda. Berdasarkan 

statistik Indische kerk yang dikutip oleh Frank 

(1976:237) dilaporkan bahwa di tahun 1930, jumlah 

sekolah di Rote telah meningkat menjadi 118 buah 

sekolah dengan hanya 3 buah sekolah yang merupakan 

sekolah pemerintah. 

Hal ini menyebabkan pemerintah Belanda 

mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengontrol 

pesatnya perkembangan sekolah desa di Rote dengan 

kebijakan pemberian subsidi yang besar kepada sekolah-

                                                           
48

Wawancara dengan Opa Paul Haning pada tanggal 17 Juni 2013 
49

Lihat Fox (1995) dalam Panen Lontar: Perubahan Ekologi Dalam Kehidupan 
Masyarakat Pulau Rote dan Sawu Hal: 150.  
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sekolah desa dari anggaran pemerintah Belanda guna 

memutuskan peranan zending dan para raja nusak 

sehingga perlahan tapi pasti sekolah-sekolah desa hanya 

bergantung dalam hal dana kepada pemerintah 

Belanda50.  

Disamping itu, pemerintah Belanda juga 

menempatkan pegawai pemerintah untuk memimpin 

dan mengawasi sekolah desa agar sekolah-sekolah desa 

tetap berada dalam kontrol pemerintah Belanda51.  

Pemerintah Belanda juga mewajibkan agar tenaga 

pendidik (guru) yang dipekerjakan pada sekolah-sekolah 

desa di Rote harus dikirim oleh pemerintah Belanda dan 

dibiayai oleh para raja nusak -pendiri sekolah desa- 

yang mana guru-guru tersebut mayoritas berasal dari 

Ambon52. 

Hal yang sama –kebijakan wajibnya guru dari 

pemerintah Belanda- terjadi di seluruh Indonesia –ketika 

itu masih bernama Hindia Belanda- melalui ketetapan 

Toezicht-ordonantie particulier Onderwijs (semacam 

peraturan yang mengikat saat ini) pada tanggal 17 

September 1932 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 

Oktober 1932 yang mana salah satu isi peraturannya 

menyatakan bahwa “hanya lulusan sekolah pemerintah atau 

sekolah swasta bersubsidi yang dinilai baik oleh pemerintah 

Belanda yang berhak mengajar disekolah swasta”53. 

                                                           
50

Lihat Frank (1976) dalam Benih Yang Tumbuh XI Hal:237. 
51

 Ibid 
52

Lihat Fox (1995) dalam Panen Lontar: Perubahan Ekologi Dalam Kehidupan 
Masyarakat Pulau Rote dan Sawu Hal: 150-152.  

53
Lihat Suminto (1986) dalam karya Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor 
Inlandsche zakenhal: 58-61 
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Konsekuensi dengan banyaknya guru dari Ambon, 

menyebabkan sekolah-sekolah di Rote 

menyelenggarakan persekolahannya dengan 

menggunakan bahasa asing (bahasa melayu) bukan 

dalam bahasa Rote54.  

Biaya atas penempatan seorang guru dari Ambon 

pada sekolah desa di Rote terus meningkat setiap tahun 

sehingga raja-raja nusak mendesak agar lulusan 

pertama dari sekolah pemerintah atau sekolah desa yang 

sudah diakui pemerintah Belanda di Rote mulai 

menggantikan guru-guru mereka dan mengajar 

disekolah-sekolah di Rote sehingga tercipta sistem 

pendidikan yang mandiri dan swa-didik terlepas dari 

kiriman guru dari Ambon oleh pemerintah Belanda55. 

Pola relasi antara pemerintah berkuasa (baca: 

pemerintah Belanda), Gereja dan penguasa lokal (raja-

raja nusak) dalam persekolahan di Rote, pada awal 

perkembangannya, dapat dikatakan mirip dengan model 

persekolahan yang dijalankan di Eropa pada abad ke-15, 

seperti yang digambarkan oleh  Thut & Don (2005:61) 

sebagai berikut : 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
54

Lihat Fox (1995) dalam Panen Lontar: Perubahan Ekologi Dalam Kehidupan 
Masyarakat Pulau Rote dan Sawu Hal: 150-152. Lihat juga Ricklefs (2001) dalam 
karya   A History of Modern Indonesia since c.1200. Hal: 81 

55
Lihat Fox (1995) dalam Panen Lontar: Perubahan Ekologi Dalam Kehidupan 
Masyarakat Pulau Rote dan Sawu Hal: 150-152.  
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“……Oleh karena itu, warga kota (kasus di Rote 
adalah penguasa lokal-red) menemui pemerintah 

kotapraja (di Rote adalah pemerintah Belanda di 
Rote-red) dengan permintaan agar dewan kota (Di 
Rote, Pemerintah Belanda di Kupang atau di 
Batavia–red) menyediakan dana dan 

memperkerjakan guru-guru yang dikehendaki. 

Dengan cara ini, guru sekolah dijamin segera 

dianggap sebagai pegawai kotapraja dan kerap 

kali diserahi tugas kantoran paruh-waktu dan 

kewajiban publik lainnya dibawah pimpinan 
dewan kota. Oleh sebab itu, pada abad ke-15, 
guru yang bertugas disekolah kotapraja (Di Rote 
selain sekolah kotapraja juga adalah sekolah 
desa-red) tak hanya terikat pada disiplin 

scholasticus (pengawas seluruh sekolah dalam 

sebuah domain gereja) tetapi sering pula diawasi 

dan diarahkan dewan kota dalam melaksanakan 
pekerjaannya sebagai pengajar” 

 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

penyelenggaraan sekolah desa yang juga merupakan 

sekolah swasta Kristen, pada periode ini, tidak 

terpisahkan dari relasi antara Negara (pemerintah 

Belanda), Gereja (zending) dan raja Nusak (pemerintah 

kerajaan lokal) yang kemudian dapat dikenal dengan 

istilah “tri-lateral school”.  

Tri-lateral school dapat diartikan sebagai sekolah 

dengan tiga pihak yang saling terlibat. Relasi “tri-lateral 

school”, pada awal pengelolaan sekolah desa, pada 

akhirnya lebih banyak dan sengaja didominasi oleh 

pemerintah Belanda. 
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4.2.2 Periode Pra-Reformasi tahun 1999 

Besarnya dana untuk sekolah desa oleh 

pemerintah Belanda di Rote Ndao hanya bertahan 

selama kurang lebih 15 tahun. Namun, dalam kurun 

waktu tersebut, sekolah desa di Rote Ndao sudah sangat 

tergantung pada dana pendidikan dari pemerintah 

Belanda.  

Ketika Indonesia memproklamasikan 

kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dana 

yang besar tersebut menjadi hilang dan eksistensi 

sekolah desa di Rote Ndao menjadi menurun disebabkan 

jumlah sekolah desa yang banyak tetapi dana untuk 

mengelolanya sudah tidak ada. Disaat yang bersamaan, 

peranan zending dan raja-raja nusak dalam pembiayaan 

sekolah desa memang telah diisolasi oleh pemerintah 

Belanda sejak 1930-an. 

Pendirian Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) 

yang dibentuk pada tanggal 30 Oktober 1947 juga tidak 

mampu menyelamatkan semua sekolah desa yang 

jumlahnya relatif banyak di Rote walaupun pada tahun 

yang sama GMIT telah membentuk komisi pendidikan 

dan persekolahan akibat minimnya sumber biaya56.  

Ketidakmampuan dalam mempertahankan 

sekolah desa akibat minimnya sumber biaya ini 

berdampak pada merosotnya jumlah sekolah desa di 

Rote yang awalnya berjumlah 118 buah menjadi hanya 

berjumlah 48 buah yang kemudian dikenal dengan 

nama SD GMIT57. 

                                                           
56

Lihat Frank (1976) dalam Benih Yang Tumbuh XI Hal:57 
57

 Ibid 
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Komisi ini kemudian dibubarkan dan dibentuk 

Yayasan Usaha Pendidikan Kristen (Yupenkris) pada 

tahun 1967 dimana SD GMIT di Rote Ndao berada 

dibawah naungan Yupenkris cabang Rote Ndao yang 

merupakan Cabang dari Yupenkris yang berpusat di 

Kupang58.   

Walaupun, GMIT dalam kondisi minim biaya, 

namun telah turut berpartisipasi dalam persekolahan di 

Rote dengan mengaktifkan kembali beberapa sekolah 

desa yang kemudian dikenal dengan nama SD GMIT 

ketika sekolah yang didirikan oleh Negara masih sangat 

langka di Rote Ndao59. 

Hal ini terbukti dengan tetap dipertahankannya 48 

sekolah desa yang kemudian dikenal dengan nama SD 

GMIT semisalnya SD GMIT Oesamboka pada tahun 

1948, SD Oemaulain pada tahun 1968 dan SD GMIT 

Oetutulu pada tahun 1970 ketika Negara belum 

mendirikan sekolah Negara (negeri) ataupun sekolah 

Inpres di Rote60.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58

Ibid hal: 237-238 
59

Wawancara dengan Drs. Benjamin Keo pada tanggal 18 Juni 2013  
60

Wawancara dengan Opa Yohanes Aplugi pada tanggal 27 Juni 2013. Lihat Juga 
Frank (1976) dalam Benih Yang Tumbuh XI Hal:238 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akan tetapi dengan menguatnya ekonomi Negara 

dan adanya booming pendirian sekolah Negeri/Inpres 

oleh Negara pasca tahun 1970-an, pihak GMIT berhenti 

terlibat dalam persekolahan dan kurang memperhatikan 

persekolahan di Rote Ndao disebabkan oleh argumen 

klasik (lagi), minimnya biaya61. 

Banyaknya sekolah Negeri/Inpres pasca tahun 

1970-an di Rote Ndao disebabkan oleh dua faktor utama 

yakni yang pertama adalah dukungan dana yang besar 

oleh pemerintah Orde Baru sehingga bermunculan SD-

SD baru berstatus Negeri/Inpres di Rote Ndao. 

Faktor yang kedua adalah kekuasaan otoriter 

pemerintahan Orde Baru sehingga bermunculan SD 

yang berstatus Negeri/Inpres yang diakibatkan dari 

proses pengalihan SD GMIT seperti pada contoh SD 

GMIT Busalangga, SD GMIT Ndau dan SD GMIT 

Mokdale yang dialihkan menjadi SD Inpres serta  SD 

                                                           
61

Ibid.  

Gambar  4.9 : SD GMIT 

Oemaulain. (Hasil Observasi) 

Gambar  4.10 : SD GMIT 

Oetutulu. (Hasil Observasi) 
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GMIT Oelua yang dialihkan menjadi SD Negeri tanpa 

pemberitahuan kepada pihak GMIT –melalui Yupenkris62.  

Frank (1976:237) menjelaskan bahwa, 

berkurangnya jumlah SD GMIT di Rote Ndao  

disebabkan kondisi geografis Rote Ndao yang jauh dari 

Yupenkris Pusat sehingga diperlukan biaya operasional 

yang lebih besar dimana GMIT –melalui Yupenkris- tidak 

mampu untuk menyediakannya sehingga ketika Negara 

datang dengan dana yang lebih besar, banyak SD GMIT 

yang dialihkan menjadi SD Negeri/Inpres yang 

berdampak pada hilangnya eksistensi SD GMIT di Rote 

Ndao pasca tahun 1970-an63.   

Dalam hal tenaga pendidik, Negara–melalui 

pemerintah Orde Baru- semakin dominan berkontribusi 

dalam memberikan sumber daya manusia (SDM) berupa 

guru-guru negeri (PNS) yang diperbantukan pada SD 

GMIT di Rote Ndao64.  

Disaat yang bersamaan, GMIT –melalui Yupenkris- 

sama sekali sudah tidak menyediakan tenaga guru 

yayasan sehingga guru pada SD GMIT di Rote Ndao, 

secara keseluruhan, mutlak adalah guru PNS yang 

diperbantukan oleh Negara65.  

Relasi antara Negara dan GMIT -melalui 

Yupenkris- dalam penempatan guru PNS yang 

diperbantukan pada SD GMIT di Rote Ndao, pada 

periode ini, dapat ditunjukkan pada skema 4.1 
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 Ibid. Wawancara juga dengan Zakarias Manafe pada tanggal 04 Juli 2013 
63

Wawancara dengan Opa Paul Haning pada tanggal 17 Juni 2013 
64

 Wawancara dengan Mama Manno pada tanggal 27 Juni 2013 
65

 Ibid 
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Skema 4.1 :  Relasi Negara dan GMIT dalam penempatan guru 

PNS yang diperbantukan pada SD GMIT di Rote 
Ndao pada periode Orde Baru (Diolah berdasarkan 

hasil wawancara) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : simbol yang menunjukkan hubungan vertikal dalam 

domain GMIT dimana simbol biru dengan anak panah 
kebawah menunjukkan hubungan dari level teratas ke 
level terbawah sedangkan simbol anak panah keatas 
berwarna hijau adalah kebalikannya 

 simbol yang menunjukkan hubungan vertikal dalam 
domain NKRI dimana simbol ungu dengan anak panah 
kebawah menunjukkan hubungan dari level teratas ke 
level terbawah sedangkan simbol anak panah keatas 
berwarna hitam adalah kebalikannya 

 anak panah hitam putus-putus kebawah menunjukkan 

relasi Negara dan GMIT dalam hal penempatan guru 
PNS yang diperbantukan pada SD GMIT di Rote Ndao 

 anak panah ke kanan berwarna coklat muda 
menunjukkan relasi GMIT dengan Negara dimana GMIT 
turut serta dalam pendidikan yakni pendirian SD GMIT 
di Rote Ndao 

 anak panah kesamping berwarna coklat tua 
menunjukkan relasi antara Negara dengan GMIT dalam 
hal transfer gaji PNS  

 anak panah putus-putus keatas berwarna biru 
menunjukkan relasi antara SD GMIT di Rote Ndao 
dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada 
GMIT melalui Sekretariat Perwakilan Yupenkris Rote 
Ndao dan kepada Negara melalui Dinas P&K 

Kabupaten/Kota. 

Majelis Sinode GMIT 

Majelis Yupenkris 

Sekretariat Umum 

Yupenkris 

Sekretariat Perwakilan 

Rote Ndao 

SD GMIT  
di Rote 

Ndao 

Negara Kesatuan 

Republik Indoneisa 

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Pusat 

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Propinsi  

SD Negeri 

di Rote 

Ndao 

SD Inpres 

di Rote 

Ndao 

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten 
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Dari Skema 4.1 dijelaskan bahwa guru-guru PNS 

yang diperbantukan Negara pada SD-SD GMIT di Rote 

Ndao digaji oleh Negara dengan mekanisme dimana gaji 

guru PNS yang diperbantukan dikirim kepada GMIT -

melalui Yupenkris Pusat di Kupang-66.  

Gaji tersebut selanjutnya dikirim kepada 

Sekretariat Perwakilan Rote Ndao untuk dibayarkan 

kepada guru PNS yang diperbantukan pada SD-SD 

GMIT di Rote Ndao67.  

Dengan diterapkannya mekanisme transfer gaji 

seperti diatas, mengakibatkan PNS yang diperbantukan 

pada SD GMIT di Rote Ndao harus tetap berkomunikasi 

dengan pihak Negara maupun dengan pihak GMIT                      

–melalui Yupenkris- baik dalam hal pelaporan laporan 

pertanggung jawaban maupun dalam pengambilan upah 

kerja (gaji)68.  

Menurut Aplugi69, mekanisme tersebut turut 

mempengaruhi loyalitas PNS yang diperbantukan pada 

SD-SD GMIT di Rote Ndao kepada GMIT –melalui 

Yupenkris-. Loyalitas ini disebabkan karena walaupun 

guru PNS diperbantukan oleh Negara, akan tetapi semua 

urusan pembiayaan pendidikan baik gaji maupun 

operasional sekolah harus melalui pihak GMIT –melalui 

Yupenkris-70.  
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Bahkan, PNS yang diperbantukan pada SD GMIT 

di Rote Ndao  bersedia sejumlah gajinya langsung 

dipotong oleh GMIT –melalui Sekretariat Perwakilan 

Yupenkris Rote Ndao- sebagai bentuk diakonia untuk 

pengembangan pendidikan GMIT-melalui Yupenkris-71.  

Akan tetapi, dominannya peranan pemerintah 

Orde Baru dalam hal penempatan guru PNS yang 

diperbantukan pada SD GMIT di Rote Ndao, menjadi 

kekuatan Negara untuk menekan permintaan tambahan 

Guru yang diminta oleh pihak SD GMIT seperti yang 

dikatakan sebagai berikut:  

 “Kalau kita minta guru bantu (PNS-red) 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?”72 

 

Dengan berkembangnya Sekolah Negeri dan 

Inpres pasca tahun 1970-an serta pengontrolan secara 

ketat penyelenggaraan sekolah oleh Negara –melalui 

pemerintah Orde Baru- menimbulkan kesan bahwa 

pendidikan itu hanya merupakan urusan Pemerintah 

saja sedangkan stakeholder dan elemen masyarakat 

gereja didalam GMIT dipisahkan dari penyelenggaraan 

SD GMIT di Rote Ndao73.   

Hal ini berdampak pada hilangnya semua guru-

guru jemaat -guru yang selain melayani persekolahan 

juga melayani di gereja- pada SD GMIT di Rote Ndao 
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padahal guru-guru inilah yang paling dominan ada di 

SD-SD GMIT di Rote Ndao74.  

Menurut Manno75,  GMIT –melalui Yupenkris- juga 

kurang peduli terhadap kekurangan guru pada SD GMIT 

di Rote Ndao sehingga seperti kasus pada SD GMIT 

Oetutulu hanya terdapat 1 Kepala Sekolah dan 2 orang 

guru bantu yang kesemuanya adalah guru PNS yang 

diperbantukan sedangkan Guru Tetap Yayasan (GTY) 

sama sekali tidak ada.  

Kekurang pedulian GMIT –melalui Yupenkris- pada 

SD GMIT di Rote dianggap sebagai hasil dari minimnya 

dana dan perhatian dari gereja-gereja yang tergabung 

dalam GMIT pada bidang persekolahan yang dijalankan 

oleh GMIT –melalui Yupenkris- sebagai hasil dari 

akumulasi kebijakan isolasi ketika Pemerintah Belanda 

masih berkuasa di Rote76.  

Hal ini menyebabkan SD GMIT di Rote sangat 

bergantung kepada Negara melalui Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan77. Disamping itu, Sekretariat 

Perwakilan Yupenkris di Rote Ndao tidak bisa berbuat 

perubahan berarti karena hanya difungsikan sebagai 

perpanjangan tangan saja dari Yupenkris Pusat di 

Kupang78. 

Ketika Belanda masih dominan, baik dalam hal 

biaya maupun subsidi guru dalam persekolahan di Rote 

Ndao, dimana sekolah desa yang merupakan cikal bakal 

                                                           
74

Ibid 
75
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SD GMIT berkembang dengan sangat pesat. Akan tetapi, 

dominannya peranan Negara Indonesia –melalui 

pemerintahan Orde Baru- baik dalam hal biaya maupun 

penempatan guru PNS dalam persekolahan di Rote Ndao 

justru, pada kenyataannya menyebabkan merosotnya 

jumlah SD GMIT yang ada di Rote Ndao.  

Frank (1976:57) mencatat bahwa jumlah sekolah 

desa yang diaktifkan kembali dalam bentuk SD GMIT di 

Rote Ndao telah berjumlah 48 sekolah sebelum adanya 

booming sekolah Negeri/Inpres oleh Pemerintah Orde 

Baru pada era tahun 1970-an. Jumlah ini sangat jauh 

merosot, saat boomingnya sekolah Negeri/Inpres dimana 

pemerintah Orde Baru mulai mengalihkan SD GMIT 

menjadi SD Negeri/Inpres yang kemudian hanya 

menyisakan 19 buah SD GMIT79. 

Dari uraian diatas, relasi antara Negara dan GMIT 

–melalui Yupenkris- pada periode ini, telah 

menempatkan SD GMIT di Rote Ndao sebagai sekolah 

semi negeri yang oleh Geoffrey (1989:133) dalam 

Brummelen (1993) diistilahkan sebagai “quasi-state 

school” dimana hak kepemilikan sekolah tersebut adalah 

kepunyaan Yayasan/swasta tetapi semua operasional 

sekolah termasuk pemenuhan sumber daya manusia 

(SDM) bertumpu pada negara (pemerintah). 
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4.2.3 Periode Pasca Reformasi tahun 1999 

Reformasi pada tahun 1999 telah mengubah pola 

pemerintahan yang sentralistik di Indonesia pada masa 

pemerintahan Orde Baru menjadi pola pemerintahan 

yang desentralistik. Desentralisasi menimbulkan 

kemandirian daerah-daerah yang awalnya sangat 

bergantung kepada Pemerintahan Pusat dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi 

dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai 

Otonomi Daerah, yang didalamnya mengatur 

kewenangan wajib daerah dalam urusan pendidikan.  

Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan 

kebijakan, pembiayaan, kurikulum, sarana dan 

prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta 

pengendalian mutu pendidikan di daerahnya masing-

masing80.  

Dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah 

pun, status quasi-state school yang melekat pada SD 

GMIT di Rote Ndao belum mampu dilepaskan. Dominasi 

Negara –melalui pemerintahan Kabupaten Rote Ndao- 

dalam penyelenggaraan pendidikan baik dalam hal dana 

maupun dalam hal sumber daya manusia (SDM) masih 

sangat dominan pada SD GMIT yang ada di Rote Ndao81. 

Di Kabupaten Rote Ndao, dengan adanya Otonomi 

Daerah menyebabkan relasi antara Negara dengan GMIT 

–melalui Yupenkris- dalam persekolahan SD GMIT 

menjadi berubah. Perubahan paling mendasar adalah 
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Lihat Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 
81
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Negara –melalui Pemerintahan Otonomi- sudah tidak 

melibatkan GMIT –melalui Yupenkris- dalam mekanisme 

transfer gaji82.  

Hal ini disebabkan karena GMIT dalam hal 

pendidikan –melalui Yupenkris- masih tetap 

menjalankan organisasinya dengan menggunakan pola 

sentralisasi83 dengan kekuasaan utamanya di Kupang 

sedangkan Perwakilan Yupenkris di Kabupaten Rote 

Ndao hanyalah sebatas formalitas saja84.   

Sebenarnya, di tahun 2012 telah ada keinginan 

untuk membentuk Yayasan Pendidikan Kristen 

(Yapenkris) “Sasando” sebagai upaya untuk 

mendesentralisasikan Yupenkris-GMIT. Akan tetapi, 

gagasan ini hingga saat ini, belum terealisasi di 

Kabupaten Rote Ndao 85. 

Perwakilan Yupenkris di Kabupaten Rote Ndao 

yang hanyalah formalitas semata dan difungsikan 

sebagai perpanjangan tangan tanpa kemandirian 

menyebabkan gaji PNS yang diperbantukan pada SD 

GMIT di Kab. Rote Ndao tidak dapat ditransfer ke 

Perwakilan Yupenkris di Kabupaten Rote Ndao 

melainkan diambil alih serta dibayar langsung melalui 

Dinas Pemuda, Pendidikan dan Olahraga (PPO) 

Kabupaten Rote Ndao86. 
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Perubahan ini berdampak pada hubungan antara 

guru negeri PNS yang diperbantukan baik oleh 

pemerintah Pusat, Propinsi ataupun Daerah (Negara) 

dengan GMIT –melalui Yupekris- pada SD GMIT di Rote 

Ndao dimana loyalitas guru PNS yang diperbantukan 

pada SD GMIT di Rote Ndao sudah sangat lebih condong 

mengarah ke Negara dibandingkan kepada GMIT-melalui 

Yupenkris-87. 

Kecondongan ini terlihat dengan tidak adanya lagi 

Laporan Pertanggungjawaban dari SD-SD GMIT di Rote 

kepada pihak GMIT-melalui Sekretariat Perwakilan 

Yupenkris Rote Ndao-. Semua Laporan Pertanggung 

jawaban dikirim kepada Dinas terkait (Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, PPO) baik ditingkat 

Kecamatan ataupun di tingkat Kabupaten88.  

Disamping itu, peranan Negara dalam 

menyediakan dana-dana bantuan pendidikan seperti 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) serta biaya kesejahteraan bagi guru yang 

juga diberikan kepada guru SD-SD GMIT di Rote Ndao 

disaat GMIT tidak mampu memberikan hal tersebut 

merupakan kekuatan tersendiri yang mempengaruhi 

loyalitas guru pada SD GMIT di Rote Ndao89.  

Relasi antara Negara dan GMIT –melalui 

Yupenkris- pada periode ini dapat ditunjukkan pada 

skema 4.2 berikut ini : 

                                                           
87

Wawancara dengan Sarah Y.B. Giri pada tanggal 27 Juni 2013 dan Oktovianus 
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Skema 4.2 :Relasi Negara dan GMIT pada SD GMIT di Rote Ndao 

pada Periode Pasca Reformasi (Diolah berdasarkan 
hasil wawancara)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : simbol yang menunjukkan hubungan vertikal dalam 

domain GMIT dimana simbol biru dengan anak panah 
kebawah menunjukkan hubungan dari level teratas ke 
level terbawah sedangkan simbol anak panah keatas 
berwarna hijau adalah kebalikannya 

 simbol yang menunjukkan hubungan vertikal dalam 
domain NKRI dimana simbol ungu dengan anak panah 
kebawah menunjukkan hubungan dari level teratas ke 
level terbawah sedangkan simbol anak panah keatas 

berwarna hitam adalah kebalikannya 
 anak panah hitam putus-putus kebawah menunjukkan 

relasi Negara dan GMIT dalam hal penempatan guru 
PNS yang diperbantukan pada SD GMIT di Rote Ndao 

 anak panah putus-putus Kesamping kanan berwarna 
biru menunjukkan relasi antara SD GMIT di Rote Ndao 

dalam bentuk laporan pertanggungjawaban sudah tidak 
kepada GMIT lagi melainkan hanya kepada Negara 
melalui Dinas terkait  

 anak panah putus-putus kesamping berwarna biru 
menunjukka bahwa SD GMIT dalam berurusan dengan 
Dinas terkait dalam hal kenaikan pangkat guru PNS 
yang diperbantukan di SD GMIT harus meminta 
rekomendasi dari SD Negeri/Inpres. 
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Ketiadaan Laporan pertanggung jawaban SD GMIT 

di Rote Ndao baik kepada Sekretariat Perwakilan 

Yupenkris di Rote maupun Yupenkris Pusat di Kupang 

menyebabkan saat ini,  GMIT -melalui Yupenkris- 

sekedar hanya mengetahui jumlah SD GMIT di Rote 

Ndao tanpa tahu menahu mengenai hal-hal operasional 

didalam SD GMIT tersebut, sebagaimana yang 

dipaparkan sebagai berikut: 

“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 (bahasa 

lokal yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia 

sebagai “saya”) kemungkinan besar juga tidak ada.90 

 

“Saat ini, tidak ada laporan dari SD GMIT yang ada di 

Rote Ndao kepada Sekretariat Perwakilan Yupenkris di 

Rote mengenai tenaga guru yang ada. Semua datanya 

dilaporkan kepada Dinas Pendidikan. Kalau ada laporan 

yang diminta oleh Yupenkris Pusat biasanya kami 
mengambilkan dari laporan tahun kemarin atau dari 

laporan yang ada di Dinas Pendidikan”91  

 

Lebih jauh, Giri92 memaparkan bahwa GMIT          

–melalui Yupenkris- sudah tidak ambil peduli lagi 

mengenai perkembangan dan nasib PNS yang 
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92

 Wawancara pada tanggal 27 Juni 2013 



74 
 

diperbantukan pada SD GMIT di Rote Ndao yang 

dimilikinya.   

Sedangkan oleh Negara –melalui pemerintah 

Kabupaten Rote Ndao-, SD GMIT juga dipandang sebagai 

SD kasta kedua dibawah SD Negeri/Inpres dalam hal 

kasus pengurusan rekomendasi penilaian berkas 

kelayakan kenaikan pangkat baik untuk Kepala Sekolah 

maupun oleh guru kelas yang hendak dievaluasi oleh 

Kepala Sekolah seperti yang dipaparkan sebagai berikut:  

“Kalau usul kenaikan pangkat, guru pada SD GMIT 
Oemaulain harus “menginduk” dari SD Negeri atau SD 

Inpres. Jadi, bukan Kepala Sekolah di SD GMIT 

Oemaulain yang menilai kinerja gurunya melainkan 

Kepala Sekolah dari SD Negeri/Inpres yang harus 

menilai kinerja gurunya. Itupun kita yang harus 

mencarinya”93. 

 

“Kalau semisalnya bukan Kepala Sekolah SD 
Negeri/Inpres yang menilai kelayakan kenaikan pangkat 

dari guru PNS yang diperbantukan pada SD GMIT di 

Rote Ndao maka berkasnya akan ditahan atau 

tertunda”94. 

 

Hal mengenai kasus rekomendasi kenaikan 

pangkat ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Rote Ndao 

saja melainkan menyeluruh terjadi pada semua SD 

GMIT yang berada di Propinsi NTT95.  
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4.3 Eksistensi SD GMIT di Kabupaten Rote Ndao 

Eksistensi SD GMIT yang ada di Rote Ndao, hingga 

saat ini, tidak dapat terlepas dari statusnya sebagai 

quasi-state school. Dominannya peranan Negara pada 

SD GMIT menyebabkan SD GMIT selalu bergantung 

pada kebijakan yang ditempuh pemerintah yang 

berkuasa. Bila kebijakan tersebut pro pada SD GMIT 

maka SD GMIT menjadi berkembang dan begitu pula 

sebaliknya. 

Status quasi-state school pada SD GMIT di Rote 

Ndao sebenarnya telah dimulai ketika pemerintah 

Belanda dengan sengaja mensubsidi dana pendidikan 

untuk SD GMIT yang saat itu dikenal dengan nama 

sekolah desa guna memutuskan peran dominan zending 

dan raja nusak sehingga sekolah desa tersebut tidak lagi 

mencari dana operasional dari kedua pihak diatas yang 

berdampak pada semakin kuatnya ketergantungan yang 

besar terhadap pembiayaan dari kas Belanda96.  

Eksistensi SD GMIT di Kabupaten Rote Ndao 

cenderung naik turun tergantung pada pemerintah yang 

berkuasa. Bila pro terhadap SD GMIT, eksistensinya 

cenderung naik, demikian juga sebaliknya.  

Statistik indische kerk (1930) dalam Frank 

(1976:237) mencatat bahwa eksistensi sekolah desa                 

–cikal bakal SD GMIT- berkembang dengan pesat pada 

era pemerintahan raja nusak yang disokong oleh dana 

zending. Hal ini, terbukti dengan berkembangnya 

sekolah desa dari 16 buah menjadi 115 buah. Jumlah 
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 Lihat Suminto (1986) dalam buku berjudul Politik Islam Hindia Belanda hal:58. 
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sekolah desa ini tetap bertahan ketika pemerintah 

Belanda mulai mendominasi persekolah di Rote Ndao97. 

Eksistensi sekolah desa yang kemudian dikenal 

dengan nama SD GMIT di Kabupaten Rote Ndao, 

merosot tajam dalam masa-masa transisi Indonesia 

menjadi Negara merdeka. Dengan kemerdekaan 

Indonesia, dana pendidikan yang berjumlah banyak, 

yang awalnya diterima dari anggaran pemerintah 

Belanda tiba-tiba terputus menyebabkan SD GMIT yang 

jumlahnya relatif banyak tiba-tiba kesulitan dalam hal 

pembiayaan operasional sekolah98. Hal ini berdampak 

pada berkurangnya jumlah SD GMIT yang awalnya 

berjumlah 115 buah menjadi hanya berjumlah 48 

buah99. 

Eksistensi ini semakin diperparah dengan 

pengontrolan ketat penyelenggaraan sekolah oleh 

pemerintah Orde Baru dan juga pengalihan secara 

sepihak oleh pemerintah Orde Baru pada SD GMIT yang 

dialihkan menjadi SD Negeri/Inpres pada era tahun 

1970-an ketika Indonesia secara ekonomi mulai stabil 

seperti yang dipaparkan berikut ini:  

 

 

 

 

                                                           
97

Ibid  Hal: 238 
98

Ibid  Hal: 237 
99

 Ibid Hal: 238 



77 
 

“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 dan 

juga SD GMIT Ndau menjadi SD Inpres Ndau. Semua 

SD dinegerikan pada tahun yang sama. Itu 
menimbulkan 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 saya 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.100 

 

Kuatnya dana dan pengontrolan oleh Negara –

melalui Orde Baru- dengan pengalihan SD GMIT menjadi 

SD Negeri/Inpres pada era tahun 1970-an menyebabkan 

jumlah SD GMIT yang awalnya berjumlah 48 buah 

sekolah kini hanya menyisakan 19 buah SD GMIT di 

Kabupaten Rote Ndao yang mana sampai sekarang 

masih bertahan101.  

Berkurangnya eksistensi beberapa SD GMIT yang 

ada di Rote Ndao pada era tahun 1970-an, tidak 

disebabkan oleh ketidak loyalan guru PNS yang 

diperbantukan pada SD GMIT di Rote Ndao, bahkan 

loyalitas guru PNS yang diperbantukan kepada pihak 

GMIT tetap ada disebabkan adanya mekanisme 

kerjasama antara Negara dengan GMIT melalui 

mekanisme transfer gaji102.  
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101
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Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan saat 

ini, dimana PNS yang diperbantukan sudah lebih 

dominan loyal kepada Negara melalui Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Rote Ndao 

dibandingkan kepada GMIT –melalui Yupenkris-103 

Hal ini disebabkan karena, sejak kewenangan 

pendidikan melalui Otonomi Daerah pasca reformasi 

pada tahun 1999, pihak GMIT –melalui Sekretariat 

Perwakilan Yupenkris Kabupaten Rote Ndao- sudah tidak 

dilibatkan dalam hal-hal mengenai keberadaan SD GMIT 

di Kabupaten Rote Ndao serta sudah tidak ada 

mekanisme transfer gaji104. 

Beberapa SD GMIT di Kabupaten Rote Ndao, saat 

ini, dalam statusnya sebagai quasi-state school, tetap 

memilih bertahan sebagai SD GMIT bukan sebagai SD 

Negeri atau SD Inpres adalah lebih disebabkan karena 

masih adanya aset-aset GMIT berupa sertifikat tanah 

ataupun gedung sekolah dimana SD GMIT  itu 

berada105.  

Bahkan pada kasus lainnya,  di Noanadale 

Kecamatan Lobalain, tanah dimana SD GMIT Noanadale  

berdiri, berstatus dihibahkan bukan dijual dengan 

sebuah catatan tambahan apabila SD GMIT Noanadale 

ditutup/dialihkan oleh pemerintah maka tanah tersebut 

dikembalikan kepada pemilih tanah yang sah106.  
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