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PENGANTAR PENULIS 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi-Mu ya Allah, 

atass karunia-Mu jugalah buku ini berhasil tersusun. 

Buku ini awalnya merupakan disertasi pada Program 

Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014. 

Selang waktu tidak begitu lama setelah ujian promosi 

doktor, atas dorongan serta bantuan dari M. Salahuddin 

M.Ag., M.Pd. dan Mukhlis Muma Leon, disertasi 

tersebut terwujud menjadi sebuah buku yang ada di 

hadapan pembaca saat ini. Kepada mereka berdualah 

ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis 

sampaikan. 

Data-data yang terdapat dalam buku ini selain kajian 

pustaka, merupakan hasil penelitian lapangan 

menggunakan metode etnografi dengan jalan tinggal 

dengan masyarakat di daerah miskin dan terpencil di 

Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Penelitian 

dilakukan bukan hanya pada sisi Demand pendidikan, 

namun juga dilakukan pada sisi Supply pendidikan. 

Sehingga data-data dalam buku merupakan data primer 

yang bersumber dari pihak pemerintah daerah, anggota 

DPRD, LSM, pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, 

orangtua, dan masyarakat lainnya. 

Atas terbitnya buku ini, penulis ingin menyampaikan 

terimakasih kepada beberapa pihak, yaitu kepada 

Pemerintah Kabupaten Dompu terutama jajaran yang 
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terkait dengan pendidikan, kepada guru-guru dan siswa 

serta masyarakat di daerah miskin dan terpencil yang 

dengan sukarela membantu selama penulis tinggal di 

desa mereka; Prof. Zamroni, Ph.D, dan Sumarno, Ph.D 

selaku Promotor yang telah dengan sabar membimbing 

dan mengarahkan baik dalam penulisan disertasi 

maupun jurnal; kepada penerbit dan berbagai pihak yang 

telah bersedia membantu dalam penerbitan buku ini.  

Terimakasih khusus penulis sampaikan untuk Mama 

dan Bapak, untuk doa yang tiada putus dan kepercayaan 

serta kesempatan yang diberikan untuk terus 

mengembangkan diri, untuk D’Suri, Hilal, Agus,  dan 

Zack, serta untuk yang berarti dalam hidup, yang selalu 

memotivasi dan membantuku mencapai tujuanku.   

Penulis sangat menyadari bahwa buku ini masih jauh 

dari sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat 

diperlukan untuk perbaikannya.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latarbelakang 

Setelah 67 tahun merdeka Indonesia masih 

dihadapkan pada pelayanan pendidikan (dasar dan 

menengah) yang masih belum terjangkau secara optimal 

dan tuntas bagi setiap warga negara. Tahun 1970-an kita 

pernah mengalami masa keemasan di bidang pendidikan, 

bahkan negara Malaysia dan Singapura terpaksa 

mengimpor tenaga pendidik dari Indonesia untuk 

keperluan masa depan pendidikan masyarakatnya. Tapi 

kejayaan seperti itu hanya milik masa lalu. Kini  dunia 

pendidikan Indonesia mengalami kesuraman bahkan bisa 

disebut semakin carut-marut. Kini pendidikan Indonesia 

sangat jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain, bahkan 

dengan negara yang pernah berguru pada kita. Rusli 

Yusuf (2011:3) berpendapat, jika kita kaji secara intensif, 

apa yang membuat orang-orang Indonesia mengalami 

kondisi seperti itu, yaitu dahulu putra-putri Malaysia 

belajar ke Indonesia dan sekarang putra-putri Indonesia 

yang belajar ke Malaysia. Kondisi ini terjadi karena 

kebijakan investasi sosial yang sudah dikonsepkan 

dengan baik pada masa awal kemerdekaan tidak 

diteruskan secara berkelanjutan pada masa selanjutnya. 
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Aturan hukum negara yang mengatur kebijakan di 

bidang pendidikan sudah sangat jelas. Dalam UUD 1945, 

pasal 31 (2) yang berbunyi: “Setiap warga negara wajib 

mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib 

membiayainya.” Untuk menegaskan amanat tersebut maka 

dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 31, ayat (2), dinyatakan 

bahwa: “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin 

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan 

dasar tanpa memungut biaya.” 

Sebagian dari amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas 

tersebut sudah dipenuhi dan dilaksanakan. Namun 

dalam pelaksanaannya dunia pendidikan Indonesia 

masih saja menghadapi berbagai persoalan yang pada 

akhirnya mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri. 

Lalu apa sebenarnya masalah mendasar yang dihadapi 

dunia pendidikan Indonesia? 

Sudarminta (2000:9-13) menyebutkan ada tiga 

permasalahan pendidikan yang kita hadapi dalam 

memasuki milenium ketiga, yaitu: masalah mutu 

pendidikan kita yang masih rendah, masalah masih 

belum memadainya sistem pembelajaran di sekolah-

sekolah, dan masalah merajalelanya krisis moral yang 

melanda masyarakat kita. 

Selanjutnya Slamet (2008:1) mengatakan bahwa 

Pendidikan Indonesia dibanding dengan negara-negara 

Asean masih tertinggal dalam banyak hal. Ketertinggalan 

tersebut antara lain dalam: (1) angka partisipasi 

pendidikan, (2) wajib belajar 9 tahun, (3) mutu, (4) lama 

belajar penduduk hanya sekitar 7 tahun, (5) 
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pemberantasan buta huruf baru tercapai 91 %. Selain 

tertinggal, upaya-upaya untuk mengejar ketertinggalan 

sangat lamban dan cenderung buruk, begitu juga dengan 

kesenjangan pendidikan antar wilayah sangat lebar.    

Slamet (2008:1) selanjutnya mengatakan, penuntasan 

wajib belajar 9 tahun perlu segera dilakukan mengingat: 

(1) sumberdaya manusia tangguh merupakan kunci 

kemajuan daerah karena sumberdaya manusia 

merupakan satu-satunya sumberdaya aktif, sedangkan 

sumberdaya selebihnya pasif, (2) sumberdaya manusia 

tangguh disiapkan melalui pendidikan dasar, menengah 

dan tinggi, (3) pendidikan dasar, yang esensinya adalah 

pengembangan kualitas dasar, merupakan fondasi bagi 

pengembangan sumberdaya manusia tangguh. 

Di sisi lain Zamroni (2010:201) berpendapat bahwa 

untuk mencapai tuntas wajib belajar 9 tahun bukan 

merupakan tugas yang mudah mengingat hampir 

sebagian besar sasaran berada pada daerah-daerah yang 

sulit dicapai dengan budaya masyarakat yang belum pro 

pendidikan. Pertumbuhan APM SD selama 10 tahun 

terakhir yang mengalami pasang surut tidak 

menunjukkan pertumbuhan yang berarti. Hal ini, antara 

lain, karena angka drop out jenjang SD masih cukup 

tinggi, khususnya untuk kelas-kelas awal dan di daerah 

pedesaan. 

Winarno Surakhmat (2009:20-21) mengatakan 

bahwa secara umum kita melihat bahwa 

keterbelakangan justru terdapat di daerah, khususnya di 

kantong-kantong yang terisolasi, di mana gabungan 

wajah kemiskinan dan ketidakterdidikan semakin 
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tampak. Tanpa memiliki berbagai kemudahan hidup, 

mereka bergantung pada kemurahan alam yang tidak 

selalu ramah. Kehidupan yang statis menandakan belum 

adanya kemungkinan peralihan menuju kehidupan yang 

lebih berkualitas.  

Dari manakah sumber permasalahan-permasalahan 

tersebut? Komponen pendidikan mana yang paling 

berperan penting dan paling utama yang menimbulkan 

masalah yang tidak berkesudahan dalam dunia 

pendidikan? Di antara lima faktor pendidikan, yaitu 

tujuan, pendidik, anak didik, alat-alat, dan alam 

sekitarnya, manakah yang paling berperan dalam 

menentukan kemajuan pendidikan? Ataukah kelima hal 

tersebut memiliki peran yang sama dan tidak dapat 

dipisahkan antara satu dengan lainnya? Ataukah ada 

faktor lain di luar hal tersebut yang ikut menentukan 

kemajuan pendidikan? 

Untuk melihat permasalahan pendidikan, rasanya 

terlebih dahulu perlu membedakannya menjadi dua sisi , 

yaitu sisi pemberi layanan pendidikan (supply) dan sisi 

permintaan pendidikan (demand). Pembedaan ini perlu 

dilakukan mengingat bahwa permasalahan yang timbul 

dalam dunia pendidikan bukan semata-mata hanya 

tanggungjawab satu pihak saja, tapi merupakan 

tanggung jawab bersama antara pemberi layanan dan 

pengguna jasa pendidikan itu sendiri.  

Dari sisi pemerintah, Isjoni (2006:7) berpendapat 

bahwa banyak kebijakan pemerintah membuat pelaksana 

pendidikan di daerah (pedesaan) merasa terkejut. 

Apalagi sosialisasi yang dilakukan tidak menjangkau 
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mereka secara efektif, sehingga muncul di pikiran 

mereka, apa yang harus dilakukan. Tidak mustahil 

kemudian mereka akan melakukan program 

pembelajaran apa adanya. Kondisi ini makin diperparah 

dengan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang 

serba kurang, malah tidak ada sama sekali. Apa yang 

harus mereka perbuat di dalam menjalankan aktivitas 

pembelajaran? Belum lagi tingkat kesejahteraan yang 

dirasakan kurang memadai, sehingga terpaksa 

menghabiskan separuh waktu untuk kegiatan lain demi 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.  

Di sisi lain, kebanyakan masyarakat miskin tidak 

terlibat aktif dalam proses pendidikan. Banyak penyebab 

yang membuat masyarakat golongan ini meninggalkan 

bangku sekolah atau membuat kebanyakan orangtua dari 

golongan tidak mampu mengeluarkan anaknya dari 

sekolah. Sunal at al (2003:93-116) mengatakan: “Children’s 

participation in schooling was reported to have a large negative 

effect on the family because income produced by the children was 

lost.” Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa faktor 

ekonomi dianggap sebagai faktor yang menyebabkan 

anak-anak meninggalkan bangku sekolah, karena bagi 

anak-anak dari golongan ekonomi lemah, partisipasi di 

sekolah berarti mereka tidak akan mendapatkan uang 

saku atau berkurangnya pendapatan bagi keluarganya. 

Namun dalam kenyataannya, permasalahan ekonomi 

bukan merupakan satu-satunya faktor yang dapat 

mempengaruhi partisipasi anak-anak dalam mengikuti 

proses pendidikan di sekolah.   
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Bank Dunia melaporkan bahwa kelemahan 

institusional merupakan penghambat potensial 

kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya 

pendidikan dasar. Bank Dunia sekaligus memberikan 

rekomendasi atas kelemahan tersebut. Rekomendasi 

tersebut akhirnya mendorong lahirnya desentralisasi dan 

otonomi daerah termasuk di dalamnya sektor 

pendidikan. Dari segi politik, banyak daerah yang 

menginginkan untuk menjadi daerah otonom. Namun 

dari segi sumberdaya alam serta sarana dan prasarana 

sangatlah tidak mendukung untuk mandiri.  

Begitu juga dengan Kabupaten Dompu sebagai salah 

satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 

yang melaksanakan sistem pemerintahan otonomi sejak 

tahun 1999. Jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya 

di Provinsi NTB, maka Kabupaten Dompu tergolong 

serba kekurangan. Kutipan dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Lembaga Penelitian Smeru pada tahun 

2005 menegaskan gambaran perbandingan tersebut, 

sebagai berikut: 

Using the 2000 administrative arrangement as a reference, the FGD 

participants ranked Mataram as the highest, since the people in this 

capital city of NTB are considered as the wealthiest compared to the 

people in other districts. Dompu is placed at the lo west rank because the 

area of this district is very large and the population density is low. The 

condition of the people in Dompu was considered to be lacking in all 

aspect, including health condition, education level, income and 

infrastructure. Bima, located in the eastern part of Sumbawa Island, was 

ranked second because this region is the gateway to and from East Nusa 

Tenggara, as well as the center for development in the eastern part of 
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NTB. Many people from Bima have also become successful emigrants to  

other Island. 

Pada intinya hasil penelitian tersebut menempatkan 

Kabupaten Dompu berada pada urutan bawah jika 

dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yaitu Mataram 

dan Bima. Jika dilihat dari aspek kondisi kesehatan, 

pendidikan, pendapatan, dan infrastruktur Kabupaten 

Dompu serba kekurangan. Tukiran (1993:15) mengatakan 

bahwa untuk menentukan sebuah daerah miskin, dapat 

dilihat dari indikator yang dapat mencerminkan 

kemiskinan, yaitu potensi dan fasilitas yang dimiliki 

daerah tersebut, perumahan dan lingkungan, serta 

keadaan penduduk. 

Sebenarnya, dengan adanya Program sapi, jagung, dan 

rumput laut (Pijar) yang dicanangkan oleh pemerintahan 

Kabupaten Dompu, ditargetkan kemiskinan akan 

menurun sebesar 10% pertahun. Bahkan daerah ini 

sekarang merupakan kabupaten penghasil jagung 

terbesar (No. 1) di Indonesia. Namun kenyataan di 

lapangan kemiskinan tidak berkurang. Petani jagung 

terkendala harga jagung yang turun dari Rp. 2500 

menjadi Rp. 1800 (harga maksimal), dan tidak terdapat 

pasar untuk menjual. Pada tahun-tahun sebelumnya 

terdapat perusahaan yang dikontrak oleh pemerintah 

daerah namun karena hilangnya kepercayaan akhirnya 

kerjasama diakhiri. Pada tahun sebelumnya juga petani 

dapat memperoleh dana talangan dari BRI yang 

bekerjasama dengan Pemda. Ketika pada tahun-tahun 

selanjutnya kredit tidak dapat diperoleh lagi disebabkan 

oleh masalah kredit macet, akhirnya jalan yang ditempuh 
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oleh petani adalah meminjam pada tengkulak. Maka 

selanjutnya hasil panen hanya digunakan untuk 

membayar hutang.  

Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia 

memiliki pengalaman pertumbuhan ekonomi yang kuat 

lebih dari empat puluh tahun terakhir. Pada saat yang 

bersamaan, proporsi penduduk Indonesia yang hidup di 

bawah garis kemiskinan berkurang secara dramatis. 

Meskipun demikian, sekitar 12 persen penduduk 

Indonesia kembali menjadi miskin dan 30 persen lainnya 

cenderung beresiko tinggi kembali terdorong jatuh 

dalam kemiskinan pada tahun-tahun selanjutnya. 

Menurut Laporan Bank Dunia tahun 2012, di tahun 2011, 

12,5 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis 

kemiskinan nasional, tetapi porsi terbesar penduduk 

yang tergolong di atas garis kemiskinan cenderung 

masuk ke kemiskinan. Perkiraan menunjukkan bahwa 

setengah dari rumahtangga miskin pada tahun yang 

berjalan, tidak miskin pada tahun sebelumnya. 

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Dompu, 

pada tahun-tahun awal ketika program untuk 

mengurangi kemiskinan dengan program PIJAR, 

penduduk dapat sejenak keluar dari kemiskinan. Namun 

ketika mereka tidak terintegrasi lagi dengan pasar dan 

lembaga keuangan serta tidak mendapat perlindungan 

dan bantuan dari pemerintah maka mereka kembali ke 

dalam kemiskinan. Pertanyaannya adalah apakah pola 

pemberantasan kemiskinan yang dilakukan tidak 

mengajarkan masyarakat untuk semakin berdaya dengan 

kemampuannya sendiri atau malah membuat mereka 

semakin tidak berdaya dan kembali menjadi miskin? 
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Ataukah memang kemiskinan itu tetap menjadi milik 

masyarakat akibat kebudayaan kemiskinan yang 

dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri?  

Di bidang pendidikan-pun, berdasarkan hasil Survey 

Ekonomi Nasional (NTB dalam Angka 2011), dibanding 

dengan Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumbawa, 

Kabupaten Dompu menempati urutan kedua setelah 

Kabupaten Bima dengan persentase penduduk usia 10 

tahun ke atas yang buta huruf. Hal tersebut tercermin 

pada tabel 1. 

Tabel 1 

Persentase Buta Huruf Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas 

Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin 2010 

No. Kab/Kota Persentase 

Buta Huruf 

(Laki-Laki) 

Persentase 

Buta Huruf 

(Perempuan) 

Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Lombok Barat 

Lombok Tengah 

Lombok Timur 

Sumbawa 

Dompu 

Bima 

Sumbawa Barat 

Kota Mataram 

Kota Bima 

Lombok Utara 

15,72 

17,00 

12,84 

7,78 

8,45 

9,54 

6,59 

5,49 

4,10 

17,94 

25,96 

30,89 

21,58 

11,31 

14,23 

15,19 

10,50 

9,42 

6,83 

28,86 

21,03 

24,37 

17,62 

9,53 

11,33 

12,32 

8,53 

7,54 

5,48 

23,34 

Sumber: Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2011  

Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, 2012. 
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Menurut hasil Survey Sosial dan Ekonomi Nasional 

tahun 2008, persentase buta huruf baik laki-laki maupun 

perempuan di Kabupaten Dompu adalah sebesar 12,99% 

dan merupakan yang tertinggi di Pulau Sumbawa. 

Namun pada tabel di atas persentasenya semakin 

berkurang. Capaian pendidikan lainnya untuk melihat 

perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten 

Dompu adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka 

Partisipasi Murni (APM), seperti yang tercermin pada 

tabel 2: 

Tabel 2 

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni 

Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Dompu 2010 

No. Jenjang Pendidikan APK APM 

1. 

2. 

3. 

Sekolah Dasar (SD) 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Sekolah Menengah Atas (SMA) 

124,02 

117,58 

97,09 

99,41 

93,20 

70,94 

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB  

Dalam catatan dan perhitungan secara kuantitatif, 

Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat Sekolah Dasar 

Provinsi NTB tahun 2010/2011 mencapai 111,18 dengan 

capaian tertinggi di Kabupaten Dompu. Angkanya 

mencapai di atas 100 persen karena banyak di luar anak 

usia 7-12 tahun terdaftar di SD. Di daerah perkotaan 

banyak anak kurang dari umur 7 tahun, bahkan kurang 

dari 6 tahun sudah masuk kelas 1 SD. Sebaliknya, di 

pedesaan banyak anak usia di atas 12 tahun yang masih 
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ada di jenjang SD karena pada waktu masuk kelas 1, 

usianya sudah di atas 7 tahun. 

Dalam kenyataannya, angka partisipasi tersebut 

belumlah mencerminkan keadaan di lapangan. 

Walaupun pendidikan dari SD sampai SMA di 

Kabupaten Dompu dilaksanakan secara gratis, namun 

karena kesulitan ekonomi menyebabkan anak-anak 

meninggalkan proses pendidikan. Dua alasan anak-anak 

meninggalkan sekolah adalah karena ikut orangtua 

untuk mencari nafkah yang kebanyakan sebagai buruh 

tani dan karena pengaruh temannya untuk mendapatkan 

uang saku. Menurut ILO (International Organisation Labour, 

2003:22): 

The education and preparation for working life of the current generation 

of children are of key importance to the drive to reduce and eradicate 

extreme poverty. Children from families living on poverty incomes often 

start work at the age when their better-off counterparts are beginning to 

read. 

Pendidikan pada anak-anak sebenarnya merupakan 

kunci yang penting untuk memerangi kemiskinan. 

Namun anak-anak dari keluarga tidak mampu sudah 

mulai bekerja pada umur ketika mereka seharusnya 

mulai belajar membaca. 

Sebenarnya program pendidikan gratis yang 

dilaksanakan secara nasional sangat membantu 

masyarakat tidak mampu untuk melanjutkan sekolah 

termasuk di Kabupaten Dompu. Sejalan dengan 

kebijakan tersebut, fasilitas pendidikan berupa 

pembangunan sekolah-sekolah juga dilakukan. 

Walaupun jumlah Sekolah Dasar (SD) tidak banyak 
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bertambah dalam kurun waktu 2007-2010 namun jumlah 

sekolah lanjutan bertambah cukup banyak. Jumlah 

sekolah SLTP di Kabupaten Dompu tahun 2007 sebanyak 

38 meningkat menjadi 64 tahun 2010. Demikian juga 

jumlah SLTA bertambah dari 16 unit tahun 2007 menjadi 

21 unit tahun 2010. Demikian juga SMK meningkat dari 6 

unit tahun 2007 menjadi 14 unit tahun 2010.  

Secara umum jumlah murid pada tahun 2010 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009. 

Jumlah murid SD tahun 2010 tercatat sebanyak 34.677 

murid meningkat sekitar 1,47 persen dibandingkan tahun 

2009 yang tercatat sebanyak 34.176 murid. Jumlah siswa 

SLTP turun 5,50 persen pada tahun 2010 dibandingkan 

tahun 2009. Siswa SLTA meningkat 4,19 persen pada 

tahun 2010 dibandingkan tahun 2009. Siswa SMK pun 

meningkat sekitar 4,26 persen pada tahun 2010 

dibandingkan 2009. 

Untuk mengatasi masalah pendidikan di Kabupaten 

Dompu, Plan Internasional Bekerjasama dengan Dikpora 

membentuk tim advokasi (gabungan dari wartawan, 

MUI, LSM, BKKBN dan Dikes) untuk mencari dan 

mendampingi wilayah yang dianggap parah masalah 

keterbelakangan pendidikannya. Dua wilayah yang 

dimaksud adalah Kecamatan Hu’u dan Manggelewa di 

Kabupaten Dompu. Tugas tim advokasi adalah 

memantau kembali bagaimana sekolah melaksanakan 

lima pilar pendidikan (ketersediaan, keterjangkauan, 

mutu, jaminan dan kesetaraan). Secara spesifik tugas tim 

ini adalah menjadi fasilitator orangtua siswa dan sekolah 

dalam rangka membicarakan mutu belajar anak serta 

memantau kerja komite sekolah. 
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Menurut tim advokasi, masalah yang paling parah 

dan susah untuk ditangani adalah masalah pendidikan. 

Pada umumnya di desa, hampir 70% masyarakatnya 

adalah petani dan buruh tani. Kebanyakan para petani 

tersebut berangkat untuk bekerja jam 06.00 pagi, 

sehingga anak-anak mereka tidak ada yang mengawasi 

dan hal ini menjadi salah satu alasan atau sebab kenapa 

anak-anak tidak masuk sekolah pada saat musim tanam 

dan panen karena ikut orangtuanya. 

 Keberadaan guru pun menjadi kendala dalam 

pelaksanaan pendidikan. Guru tidak setiap hari datang 

untuk mengajar, sehingga anak-anak menjadi 

terbengkalai pembelajarannya. Hal ini kadang 

disebabkan karena keberadaan guru yang didominasi 

oleh guru honorer yang pembayaran gajinya tergantung 

pada dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).  

Pertanyaannya sekarang adalah apakah arti 

pembangunan dan pertambahan gedung-gedung sekolah 

secara kuantitatif dari tahun ke tahun jika sepi dari 

siswanya dan ditinggalkan oleh siswanya? Bagaimana 

proses pendidikan dapat berlangsung jika tidak 

didukung oleh keberadaan seorang guru?  

Pertanyaan lainnya yang muncul adalah kenapa 

sebuah daerah seperti Kabupaten Dompu yang di satu 

kecamatannya (Hu’u) menjadi daerah tujuan wisata 
mancanegara, sekaligus sebagai daerah penghasil rumput 

laut dan daerah pertambangan serta hasil-hasil pertanian 

dan hasil laut lainnya, justru di situlah terjadi 

keterbelakangan secara ekonomi dan pendidikan? 

Kenapa dengan semakin banyaknya bantuan dana untuk 
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pendidikan tidak serta merta meningkatkan partisipasi 

dan kesadaran siswa dan orangtuanya dalam proses 

pendidikan? Kemiskinan dan pendidikan senantiasa 

saling terkait. Kemiskinan menyebabkan seseorang 

ataupun sekelompok orang tidak bisa mendapatkan 

pendidikan yang layak. Begitupun juga sebaliknya 

pendidikan tidak dapat diikuti dan dijalani secara 

maksimal jika seseorang atau sekelompok orang berada 

dalam kondisi miskin, baik kemiskinan secara natural, 

kultural, maupun struktural. Seperti yang terjadi di 

daerah penelitian, walaupun pendidikan dilaksanakan 

secara gratis, fasilitas seperti gedung-gedung sekolah 

terus dibangun, karena kondisi kemiskinan dalam 

berbagai bentuk yang mereka alami sehingga proses 

pendidikan lebih banyak ditinggalkan daripada terlibat 

maksimal di dalamnya. Jika keadaan yang terjadi seperti 

itu, masalah manakah yang harus lebih dahulu 

diselesaikan dan dirubah? kemiskinan atau pendidikan? 

Ataukah kedua-duanya harus diselesaikan secara 

bersamaan mengingat keterkaitan di antara keduanya?  

Jika pertanyaan mendasarnya selanjutnya adalah 

mengapa sulit sekali memotong lingkaran kemiskinan? 

Para ahli dari Bank Dunia memberi kesadaran baru 

bahwa kemiskinan yang semakin multidimensional 

jangan terlalu dilihat dari kacamata orang luar. Deepa 

Narayan (2000:1) seorang spesialis pembangunan sosial 

dalam penanganan kemiskinan Bank Dunia mengatakan 

bahwa, “Orang miskin itu paling memahami dirinya .” 

Untuk itulah model etnografi yang menjadi basis 

epistemologi kajian ini dilakukan untuk memahami 
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makna pendidikan dan kemiskinan itu sendiri dari 

kacamata masyarakat yang berada dalam lingkaran 

masalah tersebut. Mengetahui cara pandang golongan ini 

tentang dunia mereka dan permasalahan mereka akan 

mempermudah menyelesaikan permasalahan, mengingat 

permasalahan diselesaikan berdasarkan pendekatan pada 

apa yang mereka butuhkan dan sesuai dengan kondisi 

lingkungan mereka, bukan berdasarkan pandangan dari 

orang lain di luar lingkaran permasalahan tersebut.  Hal-

hal yang berkaitan dengan cara pandang dan kehidupan 

akan lebih dapat dipahami melalui pendekatan kualitatif 

etnografi karena berhubungan erat dengan nilai-nilai 

keyakinan, cara berfikir, hidup dan berperilaku, yang 

tidak dapat dilakukan secara kuantitatif. 

B. Identifikasi Persoalan 

Pendidikan adalah hak azasi manusia. Itu berarti 

bahwa setiap manusia berhak dan wajib memperoleh 

layanan pendidikan, begitu juga dengan warga negara 

Indonesia. Namunpendidikan Indonesia masih tertinggal 

dalam banyak hal dan upaya untuk mengejar 

ketertinggalan-pun belum maksimal dalam 

pelaksanaannya. Salah satu program pemerintah untuk 

mengejar ketertinggalan pendidikan tersebut adalah 

dengan adanya program wajib belajar 9 tahun. Namun 

dalam pelaksanaannya-pun belum dapat dituntaskan. 

Terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya, baik 

secara natural, kultural, dan struktural. 

Sudah banyak hal yang dilakukan baik oleh 

pemerintah maupun lembaga swasta untuk mengurangi 

dampak dari kendala yang masih menghambat 
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pelaksanaan pendidikan dasar baik secara geografis, 

ekonomi maupun kultural. Namun hal tersebut bukanlah 

hal yang mudah, mengingat permasalahan pendidikan 

saling terkait dengan berbagai permasalahan yang 

lainnya termasuk di di antaranya masalah sosial, 

ekonomi, dan budaya masyarakat di mana pendidikan itu 

sendiri berlangsung. Beberapa persoalan yang ditemui 

antara lain: 

1. Tingkat kesadaran siswa dan masyarakat yang rendah 

yang tercermin dari rendahnya partisipasi dalam 

proses pendidikan. 

2. Guru yang sering meninggalkan kewajiban 

mengajarnya. 

3. Anak usia sekolah dan masih di bawah umur sudah 

menjadi tenaga kerja. 

4. Siswa yang selalu melakukan migrasi mengikuti 

orangtua untuk mencari nafkah sehingga menjadi 

hambatan tersendiri bagi suksesnya pelaksanaan 

program pendidikan. 

5. Kondisi ekonomi masyarakat yang menyebabkan 

proses pendidikan lebih banyak ditinggalkan. 

6. Masyarakat miskin tidak terintegrasi dengan baik 

dengan institusi yang dapat meringankan beban 

kemiskinan mereka. 

Mencari jawaban atas kompleksitas masalah 

pendidikan dan keterkaitannya dengan dimensi sosial, 

politik, budaya, dan ekonomi masyarakat di mana 

pendidikan itu berlangsung menjadi sangat penting.  
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Kajian di sini ini dibatasi pada layanan pendidikan 

dan pelaksanaannya (penerapan) dalam proses 

pendidikan, serta pandangan masyarakat di daerah 

miskin terhadap pendidikan dan kemiskinan dengan 

fokus layanan pendidikan dasar yang terkait dengan 

guru, sarana, kurikulum, dan tingkat keterjangkauan 

sekolah. Pelaksanaan pendidikan dasar difokuskan pada 

siswa, pembelajaran, dan lingkungan. Sedangkan 

pandangan masyarakat difokuskan pada makna 

pendidikan dan makna kemiskinan dengan fokus dua 

daerah miskin dan terpencil, yaituKecamatan Hu’u dan 

Kecamatan Pekat di Kabupaten Dompu. 

C.  Kajian yang Relevan 

Wacana dan persoalan kemiskinan adalah persoalan 

bersama di pelbagai belahan bumi. Studi tentang 

kemiskinan misalnya dilakukan oleh Bessel (2009) 

dengan judul Pandangan Anak-anak Indonesia dan Pengalaman 

dalam Bekerja dan Kemiskinan. Penelitian dilakukan di 

Jakarta pada tahun 1994, 1995, dan 1999. Sebanyak 121 

anak yang berusia sekitar 16 tahun berpartisipasi dalam 

penelitian. 22 anak ditahun 1994, 84 anak ditahun 1995, 

dan 15 anak ditahun 1999. Kajiannya bertujuan untuk 

mengetahui pandangan dan pengalaman anak-anak yang 

bekerja terhadap kemiskinan dan bagaimana itu 

berpengaruh pada pekerjaan mereka. Dua pertanyaan 

yang diajukan adalah: (1) bagaimana anak-anak yang 

bekerja mendefinisikan kemiskinan dan pengalamannya 

dalam kemiskinan? (2) bagaimana pandangan anak-anak 

pekerja terhadap hubungan antara pekerjaan mereka 

dengan kemiskinan? 
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Bagaimana anak-anak pekerja mendefinisikan 

kemiskinan dan pengalaman mereka dalam kemiskinan? 

Kebanyakan, tapi tidak semuanya, anak-anak yang 

berpartisipasi dalam penelitian mendefinisikan diri 

mereka sebagai orang miskin. Ketika menggambarkan 

kehidupan mereka dan bagaimana kemiskinan 

berpengaruh terhadap mereka, anaka-anak sering 

menggunakan definisi yang relatif. Contohnya adalah, 

banyak yang mengatakan bahwa mereka miskin jika 

dibandingkan dengan anak-anak yang bersekolah di 

sekolah mahal dan menggunakan seragam yang mahal. 

Tetapi beberapa menyebut diri mereka lebih baik 

daripada yang lain. Anak-anak yang migrasi ke Jakarta 

dan memperoleh pekerjaan cenderung menjelaskan diri 

mereka menjadi lebih baik dari segi keuangan daripada 

jika berada di desa, dan lebih baik jika dibandingkan 

mereka yang sebaya yang kembali ke asalnya. 

Tidak mengejutkan, jika tidak ada definisi yang 

seragam tentang kemiskinan yang diberikan oleh anak-

anak dan pengalaman mereka juga berbeda-beda. Ciri-

ciri orang miskin biasanya, kekurangan uang, 

kekurangan makanan, ketidaklayakan perumahan, dan 

tidak aman secara pribadi maupun keluarga. Ketika 

anak-anak berbicara tentang menjadi orang miskin, 

mereka juga berbicara dalam konteks pendidikan. Tiga 

hal yang dikemukakan adalah: biaya pendidikan, 

pengalaman dalam pendidikan, dan pengeluaran 

sampingan dari pendidikan. Biaya pendidikan adalah 

beban yang utama untuk keluarga miskin di Indonesia. 

Biaya pendidikan menjadi sebab anak-anak yang terlibat 

dalam penelitian drop out dari sekolah, kebanyakan pada 
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akhir sekolah dasar. Pada banyak kasus, anak-anak yang 

telah drop out dari sekolah kemudian mencari kerja. 

Untuk yang bekerja sekaligus sekolah, pendapatan 

mereka sangat penting sumbangannya untuk biaya 

sekolah mereka sendiri dan kadang-kadang untuk 

saudaranya. Biaya yang tinggi hanya merupakan satu 

dimensi permasalahan pengalaman anak-anak yang 

berhubungan dengan pendidikan. Cara anak-anak 

diperlakukan di sekolah, terutama oleh guru dan juga 

teman sekolahnya, menjadi sebuah aspek yang penting 

bagi orang miskin untuk pergi ke sekolah. Tekanan yang 

diberikan oleh pihak sekolah dalam hal sepatu dan 

seragam dan ketidakmampuan beberapa keluarga untuk 

mendapatkannya menjadi hal yang berulang-ulang bagi 

anak-anak yang terlibat dalam penelitian. Anak-anak 

mengatakan mereka malas ke sekolah karena ketika 

mereka tidak menggunakan sepatu maka akan dimarahi 

oleh gurunya: “Ini bukan cara yang baik untuk pergi ke sekolah, 

ini buruk untuk setiap orang, kamu harus menggunakan sepatu ,” 

lalu anak-anak disuruh berdiri di depan kelas dan lalu 

ditertawai oleh teman-temannya yang lain. Hal tersebut 

sering terjadi. Maka, “Saya tidak ingin lagi merasa malu, lalu 

saya berhenti pergi ke sekolah.”  

Kajian yang dilakukan oleh Amy Hsin (2007) tentang 

bagaimana anak-anak di Indonesia menggunakan 

waktunya untuk berbagai aktivitas. Di banyak negara 

yang berpendapatan rendah, anak-anak diharapkan 

menjadi produktif secara ekonomi pada usia sangat 

muda. Banyak penelitian telah dilakukan terhadap 

konsekuensi anak yang bekerja terhadap prestasi dalam 
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pendidikan. Waktu adalah sumberdaya yang penting, 

dan bagaimana anak-anak menggunakan waktunya 

memiliki konsekuensi yang signifikan dengan prestasi 

secara akademik dan perkembangan peran gender dalam 

keluarga. Waktu yang dihabiskan untuk sekolah 

berhubungan dengan usia siswa, pendidikan orangtua, 

dan daerah pedesaan tetapi tidak berhubungan dengan 

jenis kelamin anak, dan komposisi keluarga.  

Temuan menunjukkan bahwa rumah tangga tidak 

berkonsentrasi untuk berinvestasi pada pendidikan. 

Anak-anak dari keluarga yang orangtuanya 

berpendidikan dan rumahtangga dengan pendapatan 

tinggi menghabiskan lebih banyak waktu untuk 

pendidikan, memperkaya aktivitas terlepas dari jumlah 

anggota keluarga, struktur anggota keluarga, atau 

gender. Anak-anak khususnya perempuan, mencurahkan 

banyak waktu untuk sekolah dan bekerja. Hasil regresi 

menunjukkan bahwa pendidikan orangtua, daerah 

pedesaan, dan kekayaan rumahtangga berhubungan 

dengan pola penggunaan waktu. Sebaliknya komposisi 

keluarga memiliki hubungan yang lemah dengan 

pekerjaan anak-anak dan sekolah. 

Penelitian Kutanegara, Endang Ediastusi & Sri 

Purwatiningsih (2007), yang berjudul Mendorong Program 

Kemiskinan dan Raskin Berbasis Lokal.  Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui keberlanjutan pendampingan 

perguruan tinggi terhadap program raskin tahun 2006, 

dan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap 

program raskin dan kemungkinan perubahan-perubahan 

pelaksanaan program. Penelitian dilaksanakan selama 
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dua bulan di Jawa Tengah (Cilacap), dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Kulon Progo). Penelitian 

dilakukan dengan dua metode pokok, yaitu kuantitatif 

dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan dengan 

melakukan survei pada keluarga miskin di wilayah 

penelitian untuk memperoleh gambaran dan pemahaman 

umum tentang kondisi demografis, sosial-ekonomi, dan 

persepsi serta pengetahuan tentang program raskin. Data 

kualitatif dikumpulkan dengan tiga teknik, yaitu 

observasi, wawancara dan FGD. 

Kemiskinan menjadi persoalan utama yang harus 

diselesaikan berbagai negara di dunia. Seiring dengan 

ratifikasi terhadap program MDGs oleh negara-negara 

berkembang di seluruh dunia, penghapusan kemiskinan 

dan kelaparan menjadi prioritas utama yang harus 

dicapai tahun 2015. Oleh karena itu, semua negara 

berkembang yang selama ini menjadi tempat 

berkembangbiaknya kemiskinan melakukan berbagai 

kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 

Kajian teoritis dan praktis telah dilakukan untuk 

memperjelas dan menjembatani kemiskinan pada tingkat 

makro dan mikro. Namun, ternyata kemiskinan laksana 

hutan belantara yang tampak indah, hijau, dan mudah 

dimasuki bila dilihat dari jauh, tetapi akan sangat 

berbeda pada tingkat praktik. Pada tataran praktis, 

kemiskinan sangat dipengaruhi oleh konteks tempat 

fenomena itu terjadi. Oleh karena itu pada tataran 

teoritis, dikenal konsep kemiskinan absolut dan relatif. 

Beberapa indikator yang berpengaruh terhadap 

kemiskinan adalag tingkat pendidikan atau sumber daya 

manusia, mobilitas warga yang masih rendah, sikap 
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masyarakat terhadap perubahan, dan berbagai faktor 

lainnya. Kondisi daerah pedesaan yang berpegunungan 

dan sarana transportasi yang buruk juga akan 

menyebabkan orang pasrah atau menerima apa adanya 

pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Mental pasrah nrimo 

terhadap keadaan sering dijumpai pada masyarakat Jawa, 

tidak terkecuali masyarakat Yogyakarta dan Jateng. Hal 

ini akan sulit memompa semangat mereka beranjak dari 

kemiskinan menuju kemakmuran atau paling tidak hidup 

layak secara ekonomis.  

Pengukuran kemiskinan secara relatif memang masih 

perlu dikembangkan. Pengukuran ini akan 

memungkinakan adanya solusi pengentasan kemiskinan 

yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi dan situasi 

daerah masing-masing. Penelitian dan pendampingan 

yang dilakuakan selama dua bulan di lokasi berbeda 

sebenarnya mencoba menemukan dan merumuskan 

kemiskinan secara bersama-sama dengan penduduk 

miskin dan masyarakat setempat. Kemiskinan relatif 

yang dirumuskan secara bottom up tersebut dapat 

digunakan untuk lebih mengembangkan program raskin 

yang tepat sasaran. Hasil pendampingan yang dilakukan, 

menemukan hasil bahwa dari sisi masyarakat miskin, 

kemiskinan merupakan wujud keterbatasan fasilitas dan 

keterbatasan kepemilikan ekonomi yang pada gilirannya 

akan mengganggu kemampuan mereka untuk mengakses 

berbagai pelayanan sosial, seperti kesehatan dan 

pendidikan. Mereka berpandangan kemiskinan yang 

mereka derita lebih sebagai akibat keterbatasan akses 

yang mereka hadapi selama ini. Itu berarti persoalan 
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struktur sosial dan kemiskinan struktural masih menjadi 

kondisi yang mengakibatkan mereka miskin.  

Upaya-upaya untuk keluar dari kemiskinan telah 

dilakukan dengan berbagai cara, namun keterbatasan 

aset dalam bidang pengetahuan, pendidikan dan 

keterampilan, serta modal telah menghambat mereka 

keluar dari kemiskinan. Kondisi ini lebih diperparah 

ketimpangan akses yang mereka hadapi ketika mencoba 

keluar dari lingkaran kemiskinan. Pada tataran mikro, 

tingkat desa, di kedua wilayah selain ditemukan faktor-

faktor penyebab kemiskinan dan juga berhasil 

dirumuskan parameter kemiskinan lokal. 

Tabel 3 

Kemiskinan menurut Masyarakat Miskin Cilacap 

Aspek Persepsi 

 Pangan  

 

 Pakaian 

 

 Rumah 

 Kesehatan 

 

 Pendidikan 

 Pekerjaan 

 Penghasilan 

 Makan hanya 2 kali sehari atau bahkan 

kurang dari dua kali 

 Pakaian bisa beli dalam satu tahun hanya 

satu kali 

 Rumah tidak menjadi patokan  

 Kesehatan hanya bisa membeli obat 

warung  

 Pendidikan tidak lebih dari SD 

 Buruh dan tukanag becak 

 Penghasilan hanya Rp. 5.000,00 sampai 

Rp 7.000,00 per hari 
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Tabel 4 

Kemiskinan menurut Masyarakat Miskin Kulon Progo 

Aspek Persepsi 

 Pangan  

 

 Pakaian 

 

 Rumah 

 Kesehatan 

 

 Pendidikan 

 

 Pekerjaan 

 

 Penghasilan 

 

 Keluarga 

 Kepemilikan  

 Tidak makan secara rutin dan kurang dari 

dua kali 

 Tidak mampu membeli pakaian baru bagi 

anaknya dalam setahun 

 Rumah tidak bisa dijadikan ukuran  

 Tidak mempunyai kesehatan, tidak mampu 

mengobatkan anaknya  

 Tidak mempunyai akses untuk pendidikan 

sampai SMP 

 Tidak mempunyai pekerjaan tetap, 

serabutan, buruh tani, glidig 

 Tidak tetap dan jumlahnya kurang dari Rp. 

450.000,00/bulan   

 Lebih dari empat jiwa dalam satu keluarga 

 Tidak memiliki lahan atau hanya menyewa 

lahan kurang dari 2.000 meter persegi. 

Tidak memiliki hewan ternak besar lebih 

dari 2 ekor (sapi, babi, kambing). 

Penggaduh ternak.                                                 

 

Studi selanjutnya dilakukan oleh Narayan, Chambers, 

Shah, at all untuk persiapan laporan Bank Dunia 

(Narayan, 2000:1), pada pengalaman lebih dari 60.000 

orang miskin laki-laki dan wanita di 60 negara di seluruh 

dunia dengan tema Suara Si Miskin, Bertujuan Untuk 

Memahami Kemiskinan Dari Perspektif Masyarakat Miskin Dan 

Menjelaskan Pengalaman Manusia Di Balik Statistik Kemiskinan. 

Penelitian memperlihatkan; pertama, kemiskinan adalah 
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multidimensional dan memiliki dimensi non ekonomi 

yang penting; kedua, kemiskinan selalu spesifik pada 

lokasi dan kelompok sosial, dan mengetahui kekhususan 

ini sangat penting untuk mendesain kebijakan dan 

program yang bertujuan untuk memerangi kemiskinan; 

ketiga, meskipun pengalaman kemiskinan berbeda untuk 

setiap kelompok yang berbeda dan tempat yang berbeda, 

terdapat persamaan yang mencolok dalam pengalaman 

kemiskinan di negara yang sangat berbeda, mulai dari 

Rusia ke Brazil, Nigeria ke Indonesia. Kehidupan 

penduduk miskin dicirikan dengan kehilangan 

kekuasaan dan kehilangan suara, dengan kurangnya 

pilihan mereka dan  kualitas hubungan dengan 

pekerjaan, pasar, negara, dan juga organisasi non 

pemerintah. Institusi baik formal maupun nonformal 

yang melakukan mediasi dan sedikit kesempatan orang 

miskin untuk masuk. 

Ketika orang miskin berbicara tentang keinginannya, 

mereka berbicara tentang dimensi materi, sosial, fisik, 

psikologi, dan juga keamanan dan pilihan serta aksi. Di 

Ethiopia seorang nenek tua mengatakan, “Hidup bagi saya 

adalah memiliki kesehatan dan kedamaian dan hidup di dalam 

cinta tanpa kelaparan.” Di Rusia, “Keinginan adalah hidup bebas 

dari kekhawatiran setiap hari akan kekurangan uang. ” Orang 

Brazil mengatakan, “Keinginannya tercapai ketika terdapat 

keselarasan, tidak ada perselisihan, tidak ada kekerasan, 

kegembiraan, berdamai dengan hidup.” Di Thailand, keinginan 

didefinisikan dengan sederhana sebagai “Kebahagiaan 

ditemukan dalam kedamaian dan harmoni di dalam pikiran dan di 

dalam masyarakat.” 
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Sebaliknya, kemiskinan dan keadaan yang buruk 

adalah kekurangan secara materi yang diinginkan, tidak 

aman, terisolasi secara sosial, tekanan psikologis, dan 

kekurangan kebebasan untuk memilih dan bertindak. 

Perempuan miskin di Mesir mengatakan: “Orang yang 

miskin adalah orang yang tidak memiliki segala sesuatu yang 

memberi dia sumberdaya yang permanen untuk hidup. Jika dia 

memiliki sumber pendapatan yang tetap, dia tidak akan meminta 

pertolongan pada orang lain,” dengan sedikit pengecualian, 

orang miskin melaporkan bahwa ketidakamanan dan 

hidup yang tidak dapat diramalkan semakin meningkat 

pada beberapa tahun terakhir. Di Rusia, orang miskin 

mengatakan, “Setiap hari saya khawatir akan saat-saat 

selanjutnya.” Wanita miskin di Brazil mengatakan,  “Tidak 

ada kontrol terhadap apapun, setiap jam senapan berbunyi, 

terutama di malam hari.” Seorang wanita miskin di Bulgaria 

mengatakan, “Menjadi miskin berarti hidup dari hari ke hari, 

tidak punya uang, tidak punya harapan .” 

Walaupun pada masyarakat yang sama, prioritas dan 

pengalaman orang miskin dapat berbeda, tergantung 

pada jenis kelamin, umur, status pernikahan, dan suku 

mereka. Pengalaman orang miskin meliputi sangat 

tingginya kekurangan pilihan dan ketidakmampuan 

untuk membuat dirinya didengarkan atau bermanfaat 

atau mengontrol apa yang terjadi pada dirinya. Tidak 

memiliki kekuasaan berpengaruh pada banyak hal, 

ketidakberuntungan yang saling berkaitan, yang 

bergantian, membuat kesulitan yang ekstrim bagi orang 

miskin untuk keluar dari kemiskinan. Orang miskin 

mengatakan bahwa ketidakamanan hidup telah 
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meningkat dan mereka tidak dapat mengambil 

keuntungan terhadap kesempatan-kesempatan baru 

karena korupsi dan kurangnya koneksi, aset, keuangan, 

informasi, dan keterampilan. 

Orang miskin mendefinisikan kemiskinan sebagai 

ketidakmampuan untuk belajar mengontrol seluruh 

hidup mereka. Laki-laki tua di Nigeria mengatakan, “Jika 

kamu ingin melakukan sesuatu dan tidak memiliki kekuasaan 

untuk melakukan itu, itu adalah kemiskinan.” Kekurangan 

sumber kekuatan orang miskin untuk berpikir dalam 

jangkauan jangka panjang.  “Kamu tidak dapat berpikir 

tentang masa depan karena kamu hanya dapat melihat bagaimana 

untuk bertahan saat ini,” seperti yang dikatakan 

sekelompok orang dewasa di Ecuador.  

Penelitian yang dilakukan oleh Truong Ngoc Thuy 

(2012) yang berjudul Strategi Pengurangan Kemiskinan 

Pada Kelompok Etnis Minoritas:  Berbagai Definisi 

Kemiskinan Di antara Masyarakat Desa Khmer di 

Mekong Vietnam. Berdasarkan data lapangan etnografi 

yang dikumpulkan selama tiga bulan di sebuah desa 

pertanian Khmer di Provinsi An Giang, tulisan ini 

berargumen bahwa anggota masyarakat yang berbeda 

memiliki definisi dan ukuran yang berbeda terhadap 

kemiskinan. Mereka memberikan definisi dengan 

berdasarkan pada keadaan kemiskinan mereka seperti 

memiliki tingkat pendapatan yang rendah, datang dari 

rumahtangga miskin (warisan/keturunan miskin), tidak 

memiliki pekerjaan yang tetap, memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah atau tidak berpendidikan, dan 

tidak memiliki lahan pertanian. Terutama sekali, faktor 
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terakhir terlihat sebagai alasan penting pada kemiskinan 

mereka, berdasarkan definisi mereka sendiri. Selain 

menyampaikan tentang kehidupan masyarakat Khmer 

yang berada dalam kemiskinan, tulisan ini juga 

membahas bahwa intervensi negara mungkin 

memberikan dampak sekaligus yang menguntungkan dan 

tidak menguntungkan bagi si miskin, seperti kebijakan 

modernisasi pertanian dan pemberian kredit pertanian.  

Beberapa penelitian etnografi dalam pendidikan, 

kemiskinan dan kemasyarakatan di atas memberikan 

kontribusi pada metode penelitian, yaitu bagaimana 

penelitian etnografi dilakukan, bagaimana memasuki 

setting penelitian, dengan siapa, di mana dan bagaimana 

melakukan penelitian untuk mendengarkan dan 

memahami pemikiran masyarakat setempat tentang 

keadaan mereka sendiri serta harapan terhadap sesuatu 

atau dunia yang ada di luar dirinya.  

Hasil-hasil penelitian sebelumnya sangat membantu 

dalam memahami pendidikan dasar dan metode 

penelitian kualitatif dalam hal ini dengan menggunakan 

pendekatan etnografi. Namun dari studi terdahulu 

tersebut belum tergambar jelas bagaimana siswa, 

orangtua dan masyarakat pada umumnya memberikan 

makna pada pendidikan dan kemiskinan dalam 

keterbatasan kehidupannya (kemiskinan), sehingga 

pemaknaan tersebut tercermin dalam sikap dan perilaku 

mereka.  

 



 

Potret Buram Pendidikan Daerah Miskin di Indonesia ~ 29 

BAB II 

WACANA PENDIDIKAN DAN KEMISKINAN  

 

A.  Pendidikan   

1. Pendidikan dan Kemiskinan 

Pendidikan menurut Suyanto & Hisyam (2000: 214-

215), sebagai sarana intervensi kehidupan dan agen 

perubahan sosial, memiliki misi yang relevan dengan 

pengentasan kemiskinan. Jika pendidikan ingin ikut 

mengentaskan kemiskinan, maka mutlak harus ada 

reorientasi proses pendidikan di sekolah maupun di luar 

sekolah. Rendahnya keterampilan, rendahnya 

produktivitas, jeleknya etos kerja, dan kurang 

tertariknya peserta didik kepersoalan masa depan dapat 

dikoreksi melalui proses pendidikan.  

Delores & Godwin (2007:837) mengatakan bahwa 

anak-anak miskin secara signifikan menunjukkan 

kemampuan yang lebih buruk dalam tes kognitif dan 

memiliki kemampuan akademis yang rendah jika 

dibandingkan dengan orang-orang yang tidak miskin. 

Mereka hadir di sekolah tidak secara tetap, datang ke 

sekolah yang berkualitas rendah, dan lebih mudah drop 

out daripada mereka yang beruntung lainnya. 

Lebih lanjut, Zamroni (2010:189) mengatakan bahwa 

bagi kelompok miskin, kesempatan memperoleh 
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pendidikan dan pendapatan bagaikan lingkaran yang 

tidak berujung. Penduduk yang miskin sejak awal usia 

anak hanya hanya mampu menyekolahkan anak-anaknya 

TK atau SD yang berkualitas rendah. Bahkan, sebagian 

besar keluarga miskin tidak mampu menyekolahkan 

anak-anaknya pada jenjang TK. Lulusan dari sekolah 

yang berkualitas rendah juga hanya mampu 

mengantarkan para lulusannya masuk ke sekolah yang 

juga rendah. Hal ini karena masuk ke sekolah yang lebih 

tinggi didasarkan pada nilai yang diperoleh pada saat 

ujian sekolah jenjang sebelumnya atau lewat tes masuk. 

Jadi amat sulit bagi anak-anak dari keluarga miskin 

untuk mendapatkan kesempatan mengenyam sekolah 

yang bermutu.  

Dapat ditebak, andai kata anak-anak keluarga miskin 

dapat masuk ke perguruan tinggi yang bermutu rendah, 

ataupun hanya dapat masuk ke program studi yang 

relatif  “kering,” hal itu tidak menjamin masa depan 

mereka untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi. 

Sebaliknya, orang yang kaya yang kebanyakan memiliki 

latarbelakang pendidikan yang relatif lebih tinggi 

memiliki kesempatan untuk menyekolahkan anak-anak 

sejak TK di sekolah yang bermutu. Tentu saja ini 

memberikan jaminan kelak anak-anak mereka juga akan 

masuk jenjang sekolah yang lebih tinggi dan bermutu.  

Pada akhirnya ini akan mengantarkan anak-anak 

mereka memasuki kampus-kampus pilihan dan/atau 

program-program studi yang kelak akan memungkinkan 

lulusannya mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan 

tinggi. Vicious circle ini memiliki makna bahwa sekolah 
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merupakan proses yang disebut social reproduction. Lewat 

proses pendidikan, kelompok orang kaya akan 

melahirkan keturunan yang berpendidikan dan juga 

kaya. Sebaliknya, kelompok orang-orang miskin juga 

akan melahirkan keturunan yang juga miskin dan 

berpendidikan relatif rendah. Pernyataan orang kaya 

semakin kaya dan orang miskin semakin miskin bukan 

sekedar mitos. Dari sinilah muncul apa yang dikenal 

transgenerational poverty. 

Wiryatnaya (2005:141) berpendapat bahwa 

pembangunan harus menyertakan program pendidikan, 

yang intinya adalah pengembangan intelektualitas, 

membuktikan bahwa mentalitas yang unggul dalam 

kreativitas dan kapasitas berpikir mempunyai peranan 

yang wigati bagi kegiatan manusia untuk menaklukkan 

kemiskinan. Demikian pula bisa disimpulkan bahwa 

sistem pendidikan yang rapuh, dalam arti kurang 

berhasil dalam pengembangan intelektualitas, tidak akan 

memberikan sumbangan yang berharga bagi peningkatan 

kualitas hidup. Dalam kerangka pemikiran ini, 

pendidikan merupakan salah satu cara utama untuk 

menaklukkan berbagai jenis keaiban manusia, walau 

hasil yang bisa dipetik tidak bisa dinikmati secara tandi 

(instantly).  

Pendidikan adalah investasi intelektual yang paling 

krusial untuk survival biokultural manusia. Dengan 

demikian, kemiskinan pada akhirnya mempunyai kaitan 

secara langsung atau kurang langsung dengan 

pendidikan. Pendidikan unggul berfungsi sebagai juru 

selamat kemiskinan yang andal. Pengentasan kemiskinan 
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tanpa upaya pembenahan dunia pendidikan bisa 

dimisalkan sebagai tindakan memancing di sungai yang 

kering, atau pekerjaan menggantang asap.  

Selanjutnya, Surakhmat (2009:21) mengatakan bahwa 

mereka yang miskin dan tidak berpendidikan adalah 

manusia yang tidak pernah memilih untuk menjadi 

terbelakang, dan mereka bukanlah jenis makhluk lain 

bila dibandingkan orang yang hidup dalam 

keberlimpahan. Falsafah mereka mungkin falsafah 

kemiskinan karena sudah terlalu lama dirundung 

kemiskinan; sikap mereka mungkin fatalistik yang 

tumbuh dari kekerasan hidup; tetapi sebagai manusia, 

mereka semua merindukan kehidupan manusiawi. 

Sachs, sebagaimana dikutip oleh Suharko (2007:4), 

kemudian mengemukakan bahwa strategi untuk 

mengurangi kemiskinan adalah dengan terlebih dahulu 

menyelesaikan “jerat kemiskinan” untuk memberantas 

kemiskinan. Walaupun si miskin punya keinginan untuk 

menyelesaikan permasalahan mereka, mereka tidak 

dapat melakukan itu dengan menggunakan sumberdaya 

mereka sendiri.  

Banyak faktor yang menjerat si miskin sampai mereka 

dalam keadaan tidak berdaya, seperti penyakit, suasana 

stress, degradasi lingkungan, isolasi fisik, dan juga 

kondisi kemiskinan yang ekstrim itu sendiri. Orang 

miskin di dunia mengetahui tentang jenjang 

pembangunan: mereka tergoda oleh gambaran kekayaan 

dari sekeliling dunia. Tetapi mereka tidak mampu 

mengambil langkah pertama pada jenjang tersebut, oleh 

karena itu maka bagaimanapun tidak dapat memulai 
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keluar dari kemiskinan. Pada intinya, si miskin harus 

dibantu untuk keluar dari jerat kemiskinan. Jika itu 

dapat diraih, maka akan ada kesempatan untuk 

mengambil langkah pertama dalam jenjang 

pembangunan.  

Slavin dan Pellino, sebagaimana dikutip oleh 

Cardinal (2011:29), mengatakan pentingnya program 

intervensi lebih awal untuk mendukung pengembangan 

bahasa, kemampuan membaca dan kemampuan sosial 

dan untuk memberikan kesempatan interaksi positif 

dengan orang dewasa dalam lingkungan pendidikan. 

Karena siswa yang hidup dalam kemiskinan mungkin 

datang dari keluarga dengan nilai yang berbeda, mereka 

dalam ketidakberuntungan dalam bentuk komunikasi 

dan kemampuan sosial. 

Selanjutnya Surakhmat (2009:17-18) berpendapat 

bahwa tanpa pemberdayaan, mereka tidak akan mampu 

keluar dari belenggu lingkaran itu. Membantu 

masyarakat miskin dengan pemberian uang dan barang 

yang seketika dapat memenuhi kebutuhan dan 

memuaskan rasa lapar, dampaknya sangat dangkal dan 

singkat. Pemberian bantuan tersebut tidak 

menumbuhkan kekuatan untuk mandiri. Sebaliknya yang 

tumbuh adalah ketergantungan. Pertanyaannya adalah 

apakah yang patut dirintis untuk meningkatkan 

kemandirian mereka dalam jangka panjang? Dari sudut 

pendidikan, jawaban terletak pada usaha meningkatkan 

semangat, kekuatan, dan kemampuan masyarakat untuk 

membantu diri sendiri. Di dalam hal inilah pendidikan 

dapat berperan sangat penting untuk memerangi dampak 

negatif dari lingkaran keterbelakangan. 
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Selanjutnya, Zamroni (2010:219-220) mengatakan, 

untuk memerangi kemiskinan, pendidikan perlu 

merumuskan kebijakan nonkonvensional. Kebijakan ini 

mengembalikan makna pendidikan pada makna yang 

sesungguhnya, yang memiliki dua prinsip. Pertama, 

pendidikan bukan sekedar sekolah atau pendidikan 

formal, yang menekankan pada penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Justru dengan penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi ini, para peserta didik 

tercabut dari akar sosial budaya masyarakatnya. Apa 

yang mereka pelajari tidak ada kaitannya dengan dengan 

realitas kehidupan mereka. Kedua, pendidikan lebih 

menekankan pada pengembangan kemampuan siswa 

untuk hidup dan bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu, 

apa yang dipelajari bukan hanya sekedar ilmu 

pengetahuan dan teknologi, tetapi justru kehidupan 

masyarakat sendiri merupakan sumber utama dari 

pembelajaran. Dengan kata lain pendidikan bersifat 

kontekstual. Kebijakan pendidikan semacam ini 

memberikan tekanan kepada pendidikan nonformal. 

Pendidikan yang akan langsung memberikan kemampuan 

dan fasilitas kepada peserta didik untuk dapat belajar 

dan bekerja. 

Pertanyaan esensial yang muncul pada pendidikan 

untuk orang miskin adalah: (1) apakah sistem 

pendidikan kita telah berpihak pada orang miskin?; 

dalam memotong lingkaran kemiskinan, apakah program 

penanggulangan kemiskinan telah responsif pada 

kebutuhan pendidikan penduduk miskin?; (3) 

pendidikan seperti apa yang dibutuhkan penduduk 

miskin?  
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Menurut Gaol (2007:295-298), pembangunan sistem 

pendidikan bagi penduduk miskin haruslah diarahkan 

pada investasi modal sosial yang hasilnya tidak serta 

merta terasakan seketika. Karenanya pendidikan untuk 

orang miskin harus dapat menyentuh beberapa persoalan 

sebagai berikut: 

 Menghilangkan citra buruk terhadap sekolah 

“Sekolah, untuk apa? Banyak penduduk Indonesia, 
termasuk penduduk miskin, yang dengan sadar 

mempertanyakan “untuk apa sesungguhnya 
pendidikan formal,” atau eksplisitnya “untuk apa 
sekolah?.” Pertanyaan ini mengemuka lantaran 

kenyataan empiris bahwa ijazah yang didapat dari 

sekolah tidak memberi jaminan apapun bagi 

kebanyakan lulusan untuk mendapat pekerjaan. 

Harus disadari memang bahwa bagi masyarakat 

miskin sekolah haruslah linked dengan lapangan kerja. 

Sepanjang keduanya berjalan sendiri-sendiri maka 

pendidikan tidak pernah menjadi kebutuhan bagi 

masyarakat miskin. Keadaan ini mungkin berbeda 

bagi warga kaya yang melihat sekolah sebagai 

investasi masa depan, atau sekedar sebuah prestise.  

 Merevitalisasi trust terhadap dunia pendidikan 

Merevitalisasi kepercayaan orang miskin terhadap 

dunia pendidikan harus dimulai dengan hasil nyata 

dan kasat mata pendidikan itu bagi penduduk 

miskin. Apakah lulusan sekolah tertentu dapat 

memberi jaminan hidup, apakah pendidikan tertentu 

berupa pelatihan dan sekolah formal lainnya dapat 

membantu orang miskin merubah nasib? Keadaan ini 
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hanya dapat dicapai jika visi pendidikan bagi orang 

miskin dirumuskan berdasarkan kebutuhan mereka, 

bukan berdasarkan visi pakar, praktisi dan birokrat 

yang merupakan pihak luar. Penyertaan warga miskin 

menjadi “guru” bagi kelompok mereka merupakan 

cara yang baik sebab merekalah yang paling paham 

karakter dan kebutuhan warga miskin tersebut. 

Kegiatan ini tentu merupakan proses panjang. 

Pemulihan kepercayaan masyarakat miskin harus 

diikuti dengan kebijakan yang jelas dan 

berkelanjutan. Namun harus pula disadari bahwa 

trust orang miskin pada pendidikanpun tidak berguna 

sepanjang mereka tidak mampu menjangkau 

pendidikan itu. Tidak sedikit orang miskin yang 

menaruh harapan besar pada pendidikan namun 

sistem yang tidak memberi peluang akses memaksa 

mereka untuk dengan berat melupakannya dan 

bahkan berusaha mendoktrin anak-anak mereka 

bahwa pendidikan tidak perlu!. 

 Harus mengarah pada hasil-hasil praktis 

Bagi negara-negara industri baru, pendidikan lebih 

diarahkan pada pencetakan-pencetakan tenaga 

terampil siap pakai. Bukan lulusan pendidikan tinggi 

yang berorientasi memperoleh gelar kesarjanaan. 

Implikasinya adalah suatu negara mengintensifkan 

pendidikan dalam bentuk training daripada 

pendidikan strata. 

 Pendidikan berbasis masyarakat miskin 

Pendidikan yang semakin mahal dan berorientasi 

bisnis akan sulit menjangkau dan dijangkau warga 
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miskin. Mendirikan sekolah-sekolah baru dalam 

kondisi negara sedang krisis juga tidak mudah. 

Karenanya pendidikan berbasis masyarakat dapat 

menjadi pilihan terbaik tanpa harus berbasis lembaga 

sekolah. Warga miskin dapat dicetak menjadi kader-

kader pendidik dengan fasilitasi pihak luar.  

 Membangun jaringan sosial 

Warga miskin tidak percaya pada pendidikan karena 

tidak menjanjikan pada pekerjaan dan perbaikan 

hidup. Pendidikan berbasis warga miskin tidak 

semata-mata mengembangkan aspek keilmuan, tetapi 

lebih diarahkan pada aspek praktis warga miskin 

yang benar-benar dibutuhkan pasar. 

Keikutsertaan dunia usaha menjadi sangat perlu 

sebagai users tenaga kerja warga miskin yang mendapat 

pendidikan berbasis masyarakat. Pembangunan jaringan 

sosial ini harus difasilitasi oleh pemerintah dengan 

berbagai upaya mobilisasi, instrumen kebijakan dan 

undang-undang. 

Kiranya jelas, bahwa untuk mengatasi kemiskinan 

dalam berbagai bentuk dengan maksud menggunakan 

pendidikan sebagai pemutus dari lingkaran kemiskinan 

itu sendiri diperlukan kerjasama antara dunia 

pendidikan, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat itu 

sendiri. Jika semua pihak dapat mengambil bagian dan 

memberikan andil maka tidak ada lagi yang namanya 

kaum terpinggirkan, yang ada adalah masyarakat yang 

berdaya. 
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2. Pendidikan dan Ekonomi 

Musaheri (2007:247) berpendapat, pendidikan dan 

ekonomi tak dapat dilepaskan. Pendidikan 

membutuhkan ekonomi serta ekonomi membutuhkan 

dukungan pendidikan. Keduanya antara pendidikan dan 

ekonomi berhubungan erat. Pendidikan yang berkualitas 

akan melahirkan mutu lulusan. Lulusan yang bermutu 

sebagai akibat dari kualitas pendidikan ditandai dengan 

adanya daya inovasi dan produktivitas manusia yang 

member nilai tambah besar pada nilai ekonomi. Ekonomi 

yang maju dan berkembang, juga akan memberikan 

kontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. 

Dengan adanya peningkatan ekonomi dapat memberikan 

daya dukung kuat pada kemajuan pendidikan. Untuk 

memajukan pendidikan membutuhkan dana dan 

ketersediaan dana sangat ditentukan oleh faktor 

ekonomi. 

Selanjutnya, Pidarta (200:254-258) berpendapat 

bahwa peranan ekonomi dalam dunia pendidikan cukup 

menentukan, tetapi bukan pemegang peranan utama. 

Sebab ada hal lain yang lebih menentukan hidup matinya 

dan maju mundurnya suatu pendidikan. Sebagai tempat 

pembinaan, pendidikan tidak memandang ekonomi 

sebagai pemeran utama seperti halnya di dalam dunia 

bisnis. Ekonomi hanya sebagai pemegang peran yang 

cukup menentukan. Mengapa demikian? Sebab tanpa 

ekonomi yang memadai dunia pendidikan tidak akan 

bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekolah yang roboh 

karena gempa atau disapu oleh gelombang sunami, 

membuat anak-anak dan guru mengungsi ketempat lain 

seperti balai desa atau tempat ibadah untuk belajar.  
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Situasi seperti ini jelas dapat mengurangi intensitas 

proses belajar mengajar. Atau sekolah yang tidak mampu 

membeli bangku, meja, dan kursi akan membuat anak-

anak belajar di lantai sambil duduk-duduk atau 

berbaring. Hal ini dapat mengurangi minat anak belajar. 

Sekolah yang tidak mempunyai alat peraga akan 

membuat pemahaman anak-anak akan pelajaran itu 

menjadi dangkal. Sekolah yang tidak mampu membeli 

buku baru, akan membuat pengetahuan yang diberikan 

kepada anak-anak ketinggalan zaman. Sekolah dengan 

SPP terlalu kecil membuat guru-guru harus bekerja keras 

mencari tambahan di luar, yang membuat perhatian 

mereka berkurang dalam mengajar. Demikian besar 

dampak negatif pendidikan yang ekonominya terbatas.  

Namun situasi ekonomi tersebut di atas, tidak mesti 

mengakibatkan suatu sekolah menjadi mati. Ada hal lain 

yang lebih menentukan hidup matinya dan maju 

mundurnya suatu lembaga pendidikan dibandingkan 

ekonomi, yaitu dedikasi, keahlian, dan keterampilan 

pengelola dan guru-gurunya. Sebetulnya inilah 

merupakan kunci keberhasilan suatu sekolah/perguruan 

tinggi. Artinya, kalau pengelola/penyelenggara dan guru-

guru/dosen-dosen memiliki dedikasi yang memadai, ahli 

dalam bidangnya masing-masing dan memiliki 

keterampilan yang mencukupi dalam melaksanakan 

tugasnya, besar kemungkinan lembaga itu sukses 

melaksanakan misinya, walaupun dengan ekonomi yang 

tidak memadai. Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan 

adalah untuk menunjang kelancaran proses pendidikan. 

Bukan merupakan modal untuk dikembangkan, bukan 

untuk mendapatkan keuntungan. 
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Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa faktor ekonomi bukanlah hal yang utama yang 

menentukan maju-mudurnya pendidikan, namun faktor 

ekonomi memiliki peran yang menentukan kemajuan 

dunia pendidikan. Faktor ekonomi sebagai faktor 

penunjang yang menentukan tersedianya berbagai 

fasilitas pendidikan, pemberian insentif kepada tenaga 

pendidik, pelaksanaan pendidikan gratis dan pemberian 

berbagai beasiswa, serta tingkat kesejahteraan 

masyarakat yang turut mempengaruhi pelaksanaan 

pendidikan. 

3. Pendidikan dan Politik 

Musaheri (2007:245) berpendapat bahwa hubungan 

pendidikan dengan politik sangat erat. Kebijakan 

pendidikan diawali dengan keputusan politik; serta 

pembangunan politik ditentukan pula oleh pendidikan. 

Menurut Tilaar (2005:129), politik berarti 

mengumpulkan kekuatan untuk mempengaruhi orang 

lain demi untuk suatu tujuan yang ingin dicapai. 

Pengalaman menunjukkan bagaimana pendidikan telah 

dijadikan alat politik sehingga pada hakikatnya 

pendidikan tersebut telah memasung kemerdekaan 

manusia. Pendidikan seharusnya menyadarkan akan hak-

hak politik seseorang ialah hak untuk menentukan 

dirinya sendiri, hak untuk memilih, hak-hak untuk 

mewujudkan nilai-nilai kemanusiaannya. 

Coleman, sebagaimana dikutip oleh Imran Manan 

(1989:86), mengungkapkan bahwa baik di negara maju 

maupun di negara baru berkembang ada tiga fungsi 
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pembangunan politik yang mempunyai pertalian erat 

dengan pendidikan, khususnya pendidikan formal, yaitu 

memajukan sosialisasi politik, menentukan 

kemungkinan memasuki elit politik, dan meningkatkan 

integrasi politik.  

Tilaar (2004:69) mengungkapkan bahwa baik 

pendidikan maupun kehidupan politik kedua-duanya 

diarahkan bagaimana menciptakan pribadi dan 

masyarakat, yang membentuk kehidupan bersama, dapat 

menciptakan kehidupan yang berbahagia. Namun 

demikian di dalam sejarah perkembangan kehidupan 

politik sebenarnya tidak begitu besar. Meskipun diakui 

bahwa tanpa pendidikan, kehidupan bersama yang 

berbahagia di dalam suatu negara tidak dapat 

diciptakan. Oleh sebab itu dapat dimengerti, mengapa 

politik (partai politik) memperebutkan pendidikan 

sebagai sarana untuk melanggengkan kehidupan 

politiknya. Melalui proses pendidikan dapat dialihkan 

pemikiran-pemikiran, ide-ide, dan cara-cara untuk 

mewujudkan kehidupan bersama yang berbahagia.  

Dengan demikian mudah dimengerti mengapa terjadi 

proses politisasi terhadap pendidikan nasional. Namun 

demikian, aspek politik pun dapat sekaligus menjadi 

pendorong bagi majunya dunia pendidikan. Pada sisi 

lain, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dalam proses 

politik dapat membawa kemajuan bagi dunia 

pendidikan. Bahkan suasana politik yang kondusif dan 

semakin tumbuh dewasa akan memberikan dampak 

positif bagi majunya dunia pendidikan. 
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4. Pendidikan dan Kebudayaan 

Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat 

hubungan yang sangat erat dalam artian keduanya 

berkenaan dengan suatu hal yang sama ialah nilai-nilai. 

Tylor sebagaimana dikutip oleh Tilaar (1999:7) telah 

menjalin ketiga pengertian: manusia, masyarakat, 

budaya, sebagai tiga dimensi dari hal yang bersamaan. 

Oleh sebab itu, pendidikan tidak dapat terlepas dari 

kebudayaan dan hanya dapat terlaksana dalam suatu 

masyarakat. Apabila kebudayaan mempunyai tiga unsur 

penting, yaitu kebudayaan sebagai suatu tata kehidupan 

(order), kebudayaan sebagai suatu proses, dan 

kebudayaan yang mempunyai suatu visi tertentu (goals), 

maka pendidikan dalam rumusan tersebut adalah 

sebenarnya proses pembudayaan.  

Ki Hadjar Dewantara, sebagaimana dikutip oleh 

Tilaar (1999:68), berpendapat bahwa pendidikan 

beralaskan garis hidup dari bangsanya (kulturil 

nasional) yang ditujukan untuk keperluan 

perikehidupan yang dapat mengangkat derajat negara 

dan rakyatnya, agar dapat bersama-sama dengan lain-lain 

bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh 

dunia. Dari hal tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 

pemikiran bahwa kebudayaan tidak dapat dipisahkan 

dari pendidikan. Bahkan kebudayaan merupakan alas 

atau dasar dari pendidikan. 

Sejalan dengan hal tersebut Pidarta (2007: 169) 

berpendapat bahwa pendidikan adalah bagian dari 

kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan mempunyai 

pengaruh timbal balik. Bila kebudayaan berubah maka 
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pendidikan juga bisa berubah dan bila pendidikan 

berubah akan dapat mengubah kebudayaan. Di sini 

tampak bahwa peranan pendidikan dalam 

mengembangkan kebudayaan adalah sangat besar. 

Pendidikan dapat mengembangkan kebudayaan melalui 

proses originasi, difusi, dan reinterpretasi. Sebab 

pendidikan adalah tempat manusia-manusia dibina, 

ditumbuhkan, dan dikembangkan potensi-potensinya. 

Semakin potensi seseorang dikembangkan semakin 

mampu ia menciptakan atau mengembangkan 

kebudayaan, sebab kebudayaan dikembangkan oleh 

manusia. 

Manan, sebagaimana dikutip oleh Pidarta (2007:169), 

mengatakan bahwa pendidikan adalah enkulturasi. 

Pendidikan adalah suatu proses membuat orang 

kemasukan budaya, membuat orang berperilaku 

mengikuti budaya yang memasuki dirinya. Enkulturasi 

ini terjadi di mana-mana, di setiap tempat hidup 

seseorang dan setiap waktu. Sebab di manapun orang 

berada di situlah terjadi proses pendidikan, di situ 

terjadi enkulturasi. Sekolah adalah salah satu dari 

tempat enkulturasi.  

Di sisi lain Eaude (2009:63) berpendapat bahwa 

anak-anak datang ke sekolah dengan apa yang disebut 

“modal kebudayaan,” di mana harapan dan kepercayaan 

mereka dipengaruhi oleh latarbelakang dan pengalaman 

mereka sebelumnya. Hal tersebut diakibatkan oleh 

banyak faktor, termasuk keluarga, kelas sosial, dan etnis  

di mana harapan dan kepercayaan bertentangan dengan 

apa yang mereka temui di sekolah, anak-anak mungkin 

akan bingung dan gelisah.  
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Dari pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

proses pembudayaan dan proses pendidikan dapat 

terjadi di mana saja dan kapan saja. Di satu sisi sekolah 

adalah tempat untuk pembudayaan, dan di sisi lain juga, 

siswa datang dari masyarakat dengan modal budaya 

dalam dirinya yang dipengaruhi oleh latarbelakang dan 

pengalaman dari mana mereka berasal. 

Lalu bagaimanakah jika pendidikan terlepas dari 

kebudayaan masyarakat? Tilaar (1999:8) mengatakan 

bahwa pendidikan yang terlepas dari kebudayaan akan 

menyebabkan alienasi dari subyek yang dididik dan 

seterusnya kemungkinan matinya kebudayaan itu 

sendiri. Dalam perkembangan kehidupan manusia proses 

yang sangat kompleks itu tidak selamanya berjalan 

dengan semestinya apalagi di dalam kehidupan modern 

dewasa ini. Bukan tidak mustahil proses kebudayaan dan 

proses pendidikan berjalan sendiri-sendiri bahkan 

kemungkinan saling bertabrakan satu dengan yang lain. 

Sehingga kebudayaan yang dimaksud dalam hal ini 

adalah kebudayaan yang dilihat dari dua sisi, yaitu 

kebudayaan yang mendukung proses pendidikan dan 

kebudayaan yang menghambat proses pendidikan. 

Kebudayaan tersebut dapat berasal dari pemberi layanan 

pendidikan maupun masyarakat pengguna layanan 

pendidikan. 

5. Kebijakan-kebijakan di Bidang Pendidikan 

Menurut Nugroho (2008: 101-102), pendidikan adalah 

sarana untuk meningkatkan keunggulan sumberdaya 

manusia untuk membangun keunggulan kompetitif suatu 

bangsa. Kenapa demikian? kenapa manusia menjadi 



 

Potret Buram Pendidikan Daerah Miskin di Indonesia ~ 45 

sangat penting? Kenapa SDM yang memungkinkan 

keunggulan kompetitif suatu bangsa?  

Pada saat belajar di bangku sekolah menengah, guru 

sekolah mengajarkan bahwa Indonesia adalah negara 

yang mempunyai kesempatan untuk menjadi negara 

paling makmur di muka bumi. Indonesia memiliki 

seluruh modal untuk makmur. Penduduk yang jumlahnya 

besar, tenaga kerja murah, sumber daya alam yang 

melimpah, iklim yang hanya dua musim, dan lokasi 

geografis yang strategis. Keyakinan itu begitu kuat 

tertanam, hingga kita bertemu dengan fakta: negara yang 

begini “kaya” mendadak miskin gara-gara krisis dan hari 

ini menjadi salah satu dari negara miskin dari negara 

berkembang kemudian melompat ke negara 

berpendapatan menengah. Kalaupun disebut sebagai 

negara berkembang, namun status tersebut tidak pernah 

beranjak untuk berubah selama berpuluh-puluh tahun. 

Apa yang salah? Bukankah kita mempunyai hutan yang 

menghijau, tambang di bawah tanah yang melimpah, laut 

dengan kekayaan yang tak ada habisnya, dan seterusnya. 

Selanjutnya Nugroho (2008:102) menyebut bahwa 

Jawabannya ada di dalam konstanta Drucker, bahwa hari 

ini kita berada pada zaman baru, zaman di mana 

keunggulan sebuah negara  tidak lagi ditentukan oleh 

kekayaannya, oleh jumlah penduduknya, dan oleh letak 

geografisnya. Keunggulan negara ditentukan oleh sejauh 

mana bangsa tersebut menguasai sumber daya ekonomi 

terkini yakni pengetahuan. Di sinilah kita masuk kepada 

arti penting pendidikan. Pfeffer mengemukakan bahwa 

keunggulan kompetitif dapat dikembangkan secara 

terus-menerus oleh manusia dan bukan oleh mesin, 
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teknologi, uang, dan kapital lain. Katanya, “People and how 

we manage them are becoming more important because many other 

sources of competitive success are less powerful than they once 

were.” Pendapat ini sejalan dengan pengusaha Jepang, 

Matsushita, yang mengatakan bahwa, “First we make 

people, than we make product.” 

Banyak negara yang telah membuktikan bahwa 

keunggulan yang menyebabkan mereka berubah menjadi 

negara maju bukanlah terletak pada banyaknya kekayaan 

alam yang mereka miliki, tetapi terletak pada kualitas 

sumber daya manusia yang mereka miliki. Oleh sebab itu, 

untuk menghadapi arus globalisasi, kita dituntut untuk 

terus berbenah diri dan menyesuaikan diri dengan arus 

perubahan tersebut jika tidak ingin tertinggal dan 

ditinggal oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Kunci 

utamanya seperti yang telah disebutkan di atas adalah 

terletak pada pendidikan.  

Pendidikan yang dapat menjawab tantangan arus 

globalisasi bukanlah pendidikan yang sudah ketinggalan 

zaman dalam berbagai segi. Setelah bangsa Indonesia 

merdeka lebih dari enam puluh tahun, wajah pendidikan 

masih saja suram dan semakin ketinggalan dari negara 

lain dalam mencetak manusia berkualitas. Menurut 

Nugroho (2008:101), dari begitu banyak isu dalam 

pembangunan pendidikan nasional, maka prioritas 

pembangunan pendidikan yang ditawarkan adalah: 

a. Pemerataan pendidikan, dengan fokus kepada 

peningkatan angka ketersediaan fasilitas sekolah 

dasar. 
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b. Mutu pendidikan, dengan fokus pada standarisasi 

pendidikan nasional 

c. Manajemen pendidikan, dengan fokus kepada 

penataan tata kelola pendidikan nasional yang 

mengarah kepada pengembangan SDM Indonesia 

yang berkelas dunia. 

Banyak kebijakan yang telah digulirkan untuk 

mengejar ketertinggalan dalam hal pendidikan, terutama 

untuk memberantas buta huruf dan meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Salah satu 

program tersebut adalah Wajib Belajar Sembilan Tahun 

(Wajar 9 Tahun).  

Menurut Suherli bahwa dalam rangka mempercepat 

penuntasan program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 

tahun dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan 

maka ditempuh usaha baru untuk perluasan kesempatan 

belajar sebagai berikut: 

a. Pembangunan unit Sekolah baru.  

b. Pembangunan Ruang Kelas baru.  

c. Pemasyarakatan SLTP Terbuka (SLTPT) dan SMP 

Satu Atap. 

d. Kampanye/Penyuluhan Wajib Belajar Pendidikian 

Dasar. 

e. Pemberian Beasiswa dan dana bantuan Operasional 

(DBO). 

f. Pendidikan bagi SD/MI, SLTP/MTs dan SMU/MA 

g. Pemberian Dana Operasional Pendidikan bagi SD/MI. 

h. Pemberian bantuan perlengkapan belajar bagi siswa 

SD/MI dari keluarga tidak mampu. 
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i. Membina dan mendorong penyelenggaraan 

pendidikan luar sekolah oleh masyarakat dalam 

bentuk Pusat Kegiatan Belajar (Paket A, B, dan C). 

Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Kebijakan 

pemerintah yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 

mengenai Otonomi Daerah dan sejalan dengan itu UU 

No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan konsekuensi 

dari keinginan era reformasi untuk menghidupkan 

kehidupan demokrasi. Maka Di era otonomi daerah 

kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah adalah: 

a. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah 

(School Based  Management) yang memberi kewenangan 

pada sekolah untuk merencanakan sendiri upaya 

peningkatan mutu secara keseluruhan 

b. Pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas 

(community based education) agar terjadi interaksi yang 

positif antara sekolah dengan masyarakat, sekolah 

sebagai community learning centre, dengan menggunakan 

paradigma belajar atau learning paradigm yang akan 

menjadikan pelajar-pelajar atau learner menjadi 

manusia yang diberdayakan. 

c. Pemerintah juga mencanangkan pendidikan 

berpendekatan Broad Base Education System (BBE) yang 

memberi pembekalan kepada pelajar untuk siap 

bekerja membangun keluarga sejahtera. Dengan 

pendekatan itu setiap siswa diharapkan akan 

mendapatkan pembekalan life skills yang berisi 



 

Potret Buram Pendidikan Daerah Miskin di Indonesia ~ 49 

pemahaman yang luas dan mendalam tentang 

lingkungan dan kemampuannya agar akrab dan saling 

memberi manfaat. Lingkungan sekitarnya dapat 

memperoleh masukan baru dari insan yang 

mencintainya, dan lingkungannya dapat memberikan 

topangan hidup yang mengantarkan manusia yang 

mencintainya menikmati kesejahteraan dunia akhirat.  

Selain berbagai kebijakan-kebijakan di atas, 

kebijakan yang sangat penting lainnya juga yang diambil 

adalah perubahan kurikulum dari waktu ke waktu untuk 

menyesuaikan diri dengan tantangan dan perubahan 

zaman. Hingga saat ini sudah terhitung sepuluh kali 

Indonesia mengalami perubahan kurikulum pendidikan 

dengan berbagai titik tekan dan tentu saja nama yang 

berbeda. Perubahan kurikulum dari awal kemerdekaan 

sampai sekarang adalah sebagai berikut: 

a. Rentjana Peladjaran 1947. Kurikulum pertama yang 

lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah “ leer 

plan,” dalam bahasa Belanda artinya rentjana 

peladjaran. Saat itu kurikulum pendidikan di 

Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan 

kolonial Belanda dan Jepang sehingga hanya 

meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. 

Rentjana Peladjaran 1947, yakni sebutan kurikulum 

saat itu merupakan pengganti sistem pendidikan 

kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan 

berbangsa saat itu masih dalam semangat juang 

merebut kemerdekaan, maka pendidikan sebagai 

development conformism lebih menekankan pada 

pembentukan karakter manusia Indonesia yang 
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merdeka dan berdaulat dengan bangsa lain. 

Pendidikan berubah dari orientasi pendidikan 

Belanda ke kepentingan nasional. Rentjana 

peladjaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah 

pada tahun 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok, 

yaitu daftar mata pelajaran dan jam pelajarannya, 

serta garis-garis besar pengajarannya. Rentjana 

pelajaran 1947 mengutamakan pendidikan watak, 

kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi 

pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, 

perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani.    

b. Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Pada tahun 1952 

kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan. 

Pada tahun 1952 ini diberi nama Rentjana Peladjaran 

Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada 

suatu sistem pendidikan nasional, lebih merinci dan 

silabus mata pelajarannya jelas sekali. Ciri yang 

paling menonjol dari Kurikulum 1952 ini bahwa 

setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi 

pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan 

sehari-hari. 

c. Rentjana Pendidikan 1964. Menjelang tahun 1964, 

dilakukan kembali penyempurnaan sistem kurikulum 

di Indonesia, yang hasilnya dinamakan Rentjana 

Peladjaran 1964. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini 

adalah penekanan pada pengetahuan akademik untuk 

pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran 

dipusatkan pada Program Pancawardhana, yaitu 

pengembangan moral, kecerdasan emosional/artistik, 

keprigelan, dan jasmani. Fokusnya pada 
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pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya dan 

moral. Pendidikan dasar lebih menekankan pada 

pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. 

d. Rencana Pendidikan 1968 atau kurikulum 1968. 

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari 

Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan 

struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana 

menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan 

dasar, dan kecakapan khusus. Dari segi tujuan 

pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa 

pendidikan ditekankan pada upaya untuk 

membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat 

jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan 

jasmani, moral, budi pekerti, dan 

keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada 

kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, 

serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. 

Kurikulum 1968 bertujuan membentuk manusia 

Pancasila sejati yang menekankan pendekatan 

organisasi materi pelajaran kelompok pembinaan 

Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan 

khusus.Kurikulum 1968 merupakan kurikulum bulat. 

Hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja. 

Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak 

mengaitkan dengan permasalahan faktual di 

lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang 

tepat diberikan kepada siswa di setiap 

jenjang pendidikan 

e. Sebagai pengganti kurikulum 1968 adalah kurikulum 

1975. Dalam kurikulum ini menggunakan Pendekatan 

Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), 
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mengarah kepada tercapainya tujuan spesifik, yang 

dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah 

laku siswa. Dalam pelaksanaannya banyak menganut 

psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada 

stimulus respon dan latihan.  

f. Kurikulum 1984 Kurikulum 1984 mengusung process 

skill approach. Meski mengutamakan pendekatan 

proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum 

ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang 

disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai 

subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, 

mengelompokkan, mendiskusikan, hingga 

melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa 

Aktif (CBSA) atau Student Active Learning.   

g. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. 

Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan 

kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan 

Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Terdapat ciri-ciri yang 

menonjol dari pemberlakuan Kurikulum 1994, di 

antaranya sebagai berikut: pembagian tahapan 

pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan, 

diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa 

untuk dapat menerima materi pelajaran cukup 

banyak. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan 

materi pelajaran yang cukup padat (berorientasi 

kepada materi pelajaran/isi). Kurikulum 1994 bersifat 

populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem 

kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. 

Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya 
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memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan 

siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, 

dan sosial. Dalam pengajaran suatu mata pelajaran 

hendaknya disesuaikan dengan kekhasan 

konsep/pokok bahasan dan perkembangan berpikir 

siswa; pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang 

abstrak.  

h. Kurikulum 2004. Kurikukum yang dikembangkan 

pada tahun 2004 diberi nama Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. Kurikulum Berbasis Kompetensi 

merupakan perangkat rencana dan pengaturan 

tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus 

dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, 

dan pemberdayaan sumber daya pendidikan 

dalam pengembangan kurikulum sekolah. Rumusan 

kompetensi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi 

merupakan pernyataan apa yang diharapkan dapat 

diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa dalam 

setiap tingkatan kelas dan sekolah dan sekaligus 

menggambarkan kemajuan siswa yang dicapai secara 

bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi 

kompeten.  

i. Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan). Awal 2006 KBK dihentikan. Muncullah 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Tinjauan dari 

segi isi dan proses pencapaian target 

kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis 

evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan 

Kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol 

adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk 

merencanakan pembelajaran sesuai dengan 
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lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah 

berada. 

j. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 difokuskan untuk 

empat mata pelajaran terlebih dahulu. Empat 

pelajaran yang kurikulumnya akan direvisi adalah 

Matematika, Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, 

serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Keempat mata pelajaran tersebut dipilih karena 

dianggap bisa mempengaruhi rasa nasionalisme dan 

meningkatkan karakter generasi muda. Saat ini, 

pendidikan di Indonesia dirasa masih terlalu liberal. 

Kurikulum ini akan mengalami banyak perubahan 

dibanding kurikulum sebelumnya yang dibuat tahun 

2006. Selain isi pengajaran, juga mengubah cara 

penyampaian termasuk penyiapan dan penyediaan 

buku ajarnya. Kelak empat mata pelajaran itu harus 

menggunakan buku yang distandarkan oleh 

kementerian. Sedangkan mata pelajaran lain, boleh 

menggunakan buku pedoman yang lain namun harus 

di bawah pengawasan kementerian. Kurikulum 2013 

nantinya tidak hanya bersifat kognitif atau hafalan 

saja. Tetapi juga mementingkan sikap dan 

keterampilan para siswa. Sedangkan untuk mata 

pelajaran lain, ada kemungkinan beberapa akan 

digabung jika memungkinkan untuk membentuk 

kurikulum yang lebih sederhana dan efektif. 

Menurut Manan (1989:61-62), keharusan 

pengembangan pendidikan itu seringkali diungkapkan  

dengan menyatakan bahwa pendidikan akan membuka 

pintu untuk menuju ke dunia modern, karena hanya 
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dengan pendidikan dapat dilakukan perubahan sosial 

budaya, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, 

penyesuaian nilai-nilai dan sikap-sikap yang mendukung 

pembangunan, dan penguasaan berbagai keterampilan 

dalam menggunakan teknologi maju untuk mempercepat 

proses pembangunan. Akan tetapi, pembangunan 

pendidikan memerlukan biaya yang besar dan hasilnya 

sangat tergantung pada ketepatan pemilihan isi dan cara 

serta jenis pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan 

tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi suatu 

masyarakat. Pembangunan pendidikan memerlukan 

biaya, memerlukan pengarahan, dan memerlukan 

dukungan sosial. Biaya yang diperlukan oleh pendidikan 

hanya akan dapat diperoleh dalam ekonomi yang 

bertumbuh. Pengarahan pendidikan dapat dilakukan 

oleh pemerintah yang kuat dan berwibawa. Dukungan 

sosial diperlukan penyelarasan pengembangan 

pendidikan dengan harapan dan realita sosial. Semua hal 

ini memperlihatkan saling hubungan dan saling 

ketergantungan antara berbagai aspek kehidupan dan 

berbagai institusi sosial dalam proses perubahan sosial 

budaya atau proses pembangunan suatu masyarakat. 

6. Pendidikan Dasar Berbasis Masyarakat 

Sayidiman Suryohadiprojo (2002:165-166) 

mengatakan bahwa pendidikan dasar mempunyai peran 

amat penting dalam keseluruhan usaha pendidikan satu 

bangsa. Tanpa mengurangi arti dari pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi, jelas pendidikan dasar 

merupakan bagian dari sistem pendidikan yang amat 

menentukan hasil usaha pendidikan secara keseluruhan. 
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Apabila tidak ada pendidikan dasar yang bermutu, sukar 

diharapkan penyelenggaraan pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi dengan peserta pendidikan yang 

memadai kemampuannya. Akibatnya adalah bahwa 

pendidikan menengah menjadi kurang bermutu, dan 

sebagai mata rantai berikutnya, pendidikan tinggi akan 

kurang dapat menghasilkan pakar dalam berbagai bidang 

yang bermutu.  

Pendidikan adalah suatu universal kebudayaan, tapi 

sifat spesifiknya sangat berbeda antara satu masyarakat 

dengan masyarakat lainnya. Collins, sebagaimana 

dikutip oleh Sanderson (2010:487), mengemukakan tiga 

tipe dasar pendidikan yang ditemukan di seluruh 

masyarakat dunia, seperti yang dikemukakan berikut ini:  

a. Pendidikan keterampilan praktis. Pendidikan jenis 

ini dirancang untuk memberikan keterampilan dan 

kemampuan teknis tertentu yang dipandang penting 

dalam melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan dan 

lain-lain. Pada hakikatnya jenis pendidikan ini adalah 

satu-satunya pada masyarakat primitif. Juga dijumpai 

dalam masyarakat agraris dan sampai pada tingkat 

tertentu juga ditemukan pada masyarakat industri 

modern. Pendidikan keterampilan menarik perhatian 

karena aneka ragam ritual yang khas pada pendidikan 

birokratik dan kelompok status tidak ada. Di sini 

tidak diperlukan pengawas, ujian kenaikan tingkat, 

atau derajat karena ujian satu-satunya yang layak 

terhadap keefektifan tipe pendidikan ini ialah 

keberhasilan dalam praktek. 
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b. Pendidikan kelompok status. Pendidikan jenis ini 

dilakukan untuk tujuan simbolisasi dan memperkuat 

prestise dan hak-hak istimewa kelompok elit dalam 

masyarakat yang memiliki pelapisan sosial. 

Pendidikan kelompok status dibedakan secara tajam 

dari pendidikan praktis dengan diabaikannya 

keterampilan produktif secara material. Karena 

kelompok-kelompok status menggunakan 

kebudayaan umum sebagai suatu sasaran 

keanggotaan kelompok, maka pendidikan kelompok 

status mengambil bentuk suatu perkumpulan (club) 

dan memasukkan banyak seremoni untuk 

memperlihatkan solidaritas kelompok dan untuk 

secara terbuka membedakan anggotanya dari yang 

bukan anggota. 

c. Pendidikan birokrasi. Pendidikan jenis ini diciptakan 

oleh pemerintah untuk melayani salah satu atau 

kedua tujuan: sebagai alat seleksi untuk merekrut 

orang-orang untuk posisi-posisi di pemerintahan, 

atau sebagai cara untuk mensosialisasikan dan 

mendisiplinkan massa agar memenangkan tuntutan 

politik mereka. Tipe pendidikan ini pada umumnya 

memberikan penekakan pada ujian, syarat kehadiran, 

peringkat dan derajat. Pendidikan bersifat umum 

pada berbagai peradaban historis yang besar, 

khususnya pada peradaban yang mempunyai negara 

birokrasi yang tersentralisasi. Inti daripada sistem 

pendidikan ini ialah sistem ujian. Ujian-ujian yang 

ketat harus dilewati agar individu-individu itu dapat 

masuk ke dalam posisi-posisi penting dalam birokrasi 

pemerintahan. Semakin tinggi sesuatu posisi, 
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semakin rumit rangkaian ujian yang harus ditempuh 

oleh seorang calon. Biasanya hanya sebagian kecil 

dari calon-calon sarjana itu yang lulus pada setiap 

ujian. 

Dari tiga tipe pendidikan di atas, kiranya jelas bahwa 

jenis pendidikan apa yang diterapkan dan diberikan pada 

masyarakat tertentu harus melihat dan mengidentifikasi 

kebutuhan dan kondisi masyarakat tersebut. Quraish 

Shihab sebagaimana dikutip oleh Deden Makbuloh 

(2007:9), sistem serta tujuan pendidikan bagi suatu 

masyarakat atau negara tidak dapat diimpor atau 

diekspor dari atau ke suatu negara atau masyarakat. Ia 

harus timbul dari dalam masyarakat itu sendiri. Ia adalah 

“pakaian” yang harus diukur dan dijahit dengan bentuk 

dan ukuran pemakainya, berdasarkan identitas, 

pandangan hidup, serta nilai-nilai yang terdapat dalam 

masyarakat atau negara tersebut. 

Todaro (1985: 132-136), seorang ahli ekonomi 

pembangunan, berpendapat bahwa kurang sesuainya 

sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan 

nasional lebih jelas terlihat di dalam sekolah-sekolah di 

pedesaan. Pendidikan dasar memperoleh bagian paling 

besar dari anggaran pendidikan di Dunia Ketiga. 

Demikian pentingnya pendidikan dasar bagi 

pembangunan nasional dan mengingat kelainannya 

kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan negara-negara 

kurang maju, maka orang perlu lebih serius 

mempertanyakan untung ruginya suatu sistem yang 

karena pertimbangan praktis, tidak mempermasalahkan 

adanya perbedaan struktur dan isinya dengan apa yang 
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berlaku di negara-negara yang telah maju. Problema 

pokok pendidikan dasar di pedesaan dan alasan-alasan 

mengapa ia sering tidak seirama dengan kebutuhan yang 

sebenarnya bagi masyarakat miskin, kiranya dapat 

diringkas sebagai berikut: 

a. Lebih dari 70% anak-anak di LDC bertempat tinggal 

dan bersekolah di wilayah pedesaan. 

b. Lebih dari 80% anak-anak ini mungkin 

memanfaatkan hidupnya untuk mencari penghasilan, 

baik yang langsung dari lahan pertanian maupun 

sebagai pekerja yang tidak terampil di wilayah 

pedesaan. Jadi sekolah dasar-sekolah dasar amat 

terbatas waktunya untuk dapat memberikan bekal 

pengetahuan, kecakapan dan gagasan-gagasan baru 

yang dibutuhkan oleh para murid agar bisa berfungsi 

secara efisien di dalam lingkungan desa (misalnya 

praktek pertanian dan pengelolaannya, kesehatan, 

nutrisi, pembangunan komuniti dan sebagainya). 

c. Sekolah Dasar pada dasarnya mencoba menyiapkan 

murid untuk Sekolah Menengah melalui latihan 

baca-tulis, hitung-menghitung dan bahasa asing yang 

mendapatkan prioritas tinggi. Latihan-latihan 

tersebut biasanya meliputi hafalan, repetisi dan 

pendalaman, bukannya pemikiran, penalaran 

ataupun pemecahan masalah. 

d. Di negara-negara yang telah maju di mana sebagian 

besar murid Sekolah Dasar dipersiapkan untuk 

memasuki Sekolah Menengah yang pada gilirannya 

adalah sebagai persiapan untuk pendidikan tingkat 

tinggi, maka penekanannya pada pelajaran baca-
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tulis, bahasa, matematika, barangkali tidak menjadi 

persoalan. Namun telah dapat diperkirakan, bahwa 

untuk itu diperlukan paling tidak 5 tahun bagi 

seorang anak untuk bisa baca-tulis dan bahkan lebih 

lama lagi untuk mendapatkan kecakapan hitung 

menghitung ataupun matematika serta penguasaan 

bahasa asing. 

e. Berdasarkan pendekatan di atas, maka problema 

pendidikan di dunia ketiga adalah: 

1) Mengingat berbagai alasan ekonomi dan sosial 

maka lebih dari 15% anak-anak yang memasuki 

Sekolah Dasar akan putus sekolah setelah tahun 

pertama dan bertambah 10% lagi pada tahun-

tahun berikutnya. 

2) Sekitar 50% anak-anak yang telah duduk pada 

tahun pertama Sekolah Dasar tidak ingin 

menyelesaikan 4 tahun berikutnya. 

3) Kurang dari 10% anak-anak yang belajar di 

Sekolah Dasar akan berhasil melanjutkan ke 

Sekolah Menengah, walaupun hanya 25-30% dari 

mereka yang sejak awal masuk dari kelas satu SD 

dapat menyelesaikan sekolahnya. 

4) Dari sejumlah murid yang melanjutkan ke Sekolah 

Menengah, kurang dari 60% yang mungkin 

berhasil menyelesaikan sekolahnya dan hanya 

kira-kira 20% yang akan melanjutkan ke 

universitas. 

5) Bagi mereka yang telah menyelesaikan Sekolah 

Lanjutan tetapi tidak mendapatkan tempat di 
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Perguruan Tinggi, probabilitas mereka untuk 

mendapatkan pekerjaan di sektor modern 

diperkirakan sekitar satu berbanding tiga di 

Amerika Latin dan lebih rendah lagi di Asia dan 

Afrika. 

Selanjutnya Todaro berpendapat bahwa merupakan 

suatu kekeliruan yang cukup serius jika sistem 

pendidikan dasar dan menengah mengikuti model 

negara-negara yang telah maju perekonomiannya. Apa 

yang sesungguhnya sangat diperlukan adalah dengan 

melakukan studi yang terperinci dan mengadakan 

percobaan-percobaan untuk menjawab pertanyaan yang 

krusial sebagai berikut: 

a. Haruskah pendidikan dasar di pedesaan di negara-

negara sedang berkembang dilaksanakan secara full-

time atau part-time? 

b. Adanya beberapa tipe pendidikan formal bagi anak-

anak apakah pelajaran baca-tulis dan hitung-

menghitung mendapatkan prioritas paling tinggi bagi 

anak-anak yang seluruh waktunya dihabiskan di 

pedesaan? 

c. Jika anak-anak diberikan gagasan-gagasan tertentu 

yang mereka mudah lupa karena mereka tidak 

mempunyai kesempatan untuk mempraktekkannya, 

apakah mereka akan lebih gampang atau masih sulit 

menerima dan mempraktekkan gagasan-gagasan 

tersebut apabila dikemudian hari nanti mereka 

diperkenalkan kembali dengan gagasan-gagasan 

tersebut? 
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Menurut Todaro, inilah pertanyaan (dan beberapa 

pertanyaan lainnya) yang sangat besar artinya bagi 

aspirasi nation-building berbagai negara Dunia Ketiga yang 

memerlukan jawaban sekiranya sistem pendidikan dasar 

(dan menengah) dimaksudkan sebagai sumbangan 

mutlak bagi pembangunan ekonomi. 

Owens dan Shaw (1977:158), berpendapat bahwa 

masalah pendidikan dalam masyarakat-masyarakat 

pedesaan lebih lanjut diperparah karena “pengalaman 
mandeg” yang dihafalkan dalam kelas-kelas desa hampir 

seluruhnya dipersiapkan oleh orang-orang kota yang 

tidak banyak tahu dan sering tidak banyak merasakan 

kehidupan dan pertanian desa. Pendidikan di negara-

negara berkembang pada umumnya terdiri dari hafalan-

hafalan, meskipun banyak dari bahan-bahan yang 

dihafalkan oleh para murid sedikit saja hubungannya 

dengan kehidupan mereka. Para murid tidak dilatih 

untuk kegiatan berpikir; mereka tidak dilatih untuk 

memanfaatkan atau menguji atau mengkombinasikan 

secara baru gagasan-gagasan yang mereka terima, tetapi 

hanya menghafalkannya guna tujuan merekamnya pada 

kertas-kertas ujian, kurikulum digariskan secara 

terperinci oleh pejabat-pejabat pendidikan pemerintah. 

Coverdale (1985:8) mengajukan pertanyaan sekaligus 

memberikan solusi sebagai berikut: apakah kiranya yang 

dapat diperbuat terhadap kaum yang berpotensi rata-

rata dan di bawah rata-rata sementara mereka masih 

duduk di bangku sekolah? Pemberian pengutamaan 

pedesaan yang khusus dengan maksud memberikan arti 

tambahan kepada silabus dan relevansinya mungkin 
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akan dapat membawa jawabannya. Hal ini selain akan 

menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu juga akan 

memperkuat dan menyesuaikan wawasan para siswa 

dengan kemajuan zaman. Itu lebih baik daripada hanya 

mencoba mengelompokkan fakta yang satu dengan yang 

serupa lainnya atau mencoba mengumpulkan berbagai 

keterampilan tangan. 

Menurut Owens dan Shaw (1977: 155), apa yang 

diperlukan dalam negara-negara adalah sistem 

pengetahuan yang bersifat nasional. Sebagian daripada 

sistem demikian adalah struktur sekolah formil, yang 

sejauh ini merupakan obyek utama “pembangunan 
pendidikan.” Tetapi di samping belajar dari buku-buku 

pelajaran, orang juga belajar dari pengalaman. Tidaklah 

cukup bagi seorang petani untuk diajari oleh guru bahwa 

pupuk akan memperbesar hasil. Ia harus belajar 

bagaimana menggunakan pupuk khusus di tanahnya 

sendiri. Di kebanyakan negara sedang berkembang 

dewasa ini, pendidikan formil tidak ditujukan untuk 

mengajar orang bagaimana caranya menggunakan 

pengetahuan. Sekarang ini hidup dan belajar harus 

digabungkan jika dikehendaki agar orang tahu 

bagaimana menangani situasi mereka sendiri dan 

menggunakan teknologi baru. 

Sevinc (2006:349) merumuskan bahwa “The main 
objective of the new primary education program of eight 

uninterrupted years was to give children more 

opportunities for functional, real-life learning.” Tujuan 

pendidikan adalah membawa siswa pada kehidupan 

nyata yang ada di sekitarnya, bukan hanya sekedar 

mengetahui teori dan informasi, tapi juga mengetahui 
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bagaimana menggunakan serta mengaplikasikannya 

dalam kehidupannya yang nyata. Sebagaimana 

pendapatnya di bawah ini:  

With all of the technological developments and the globalization of 

recent years, the nature of education has changed around the world. 

Having information is no longer considered an objective in education; 

instead, skills in acquiring information and knowing how, and where, to 

use it becoming important. Learning styles, thinking skills, decision -

making, conflict resolution, problem solving, and constructing knowledge 

are contemporary issues we need to tackle in education today. We need to 

educate children, while giving consideration to their individual 

differences, to instill in them the skills to take initiative, be critical and 

creative, and process information to suit.  

Dari berbagai pendapat di atas, kiranya jelas 

perubahan apa yang perlu dilakukan pada sistem sekolah 

formal yang memberikan pendidikan dasar pada anak-

anak sebagai generasi muda bangsa, meskipun sekolah 

formal bukan satu-satunya sistem pendidikan. Meskipun 

pada pendidikan dasar dimaksudkan untuk mengajarkan 

membaca, menulis dan berhitung pada siswa, namun 

pembelajaran tersebut harus dikaitkan dengan 

lingkungan sekitar siswa, seperti ungkapan Coverdale di 

atas, yaitu “Pemberian pengutamaan pedesaan yang khusus 

dengan maksud memberikan arti tambahan kepada silabus dan 

relevansinya.” Untuk melibatkan masyarakat miskin 

dalam pendidikan, perlu dilakukan perubahan dalam 

kelas formal sedemikian rupa sehingga perolehan 

pengetahuan akan dikaitkan dengan kehidupan rakyat 

sehari-hari dan bukan hanya sekedar pelajaran membaca, 

menulis dan berhitung. 
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Motivasi belajar yang menjadikan keajegan belajar di 

sekolah tidak terjadi dengan sendirinya. Pembelajaran 

harus diawali dari lingkungan dekat tempat mereka 

hidup, lingkungan teman sebaya, obyek konkret melalui 

pengalaman langsung atau peragaan kemudian berlanjut 

pada lingkungan yang lebih jauh. Hal tersebut senada 

dengan pendapat Litwal & Meyer (1973: 425) sebagai 

berikut: 

Educators holding this view argue that motivation is central in  

educating the child, in the best way to motivate him is by relating the 

teaching situation to his ongoing life experiences, which are always 

partially unique because (they are) dependent on his particular family 

situation. Therefore, it is necessary to ta ke learning experiences into the 

community and to bring the community into the school if one is to 

achieve maximum motivation in the child . 

Pengembangan program pendidikan dasar berbasis 

masyarakat seharusnya terus dilakukan. Warga miskin 

dididik untuk lebih kreatif dan inspiratif karena mereka 

saling belajar serta belajar langsung dari dunianya 

sendiri. Program broad based education telah 

diformulasikan oleh pemerintah, walaupun mungkin 

dalam tataran prakteknya belum dilaksanakan 

sepenuhnya. Dalam program ini pelaksanaan kegiatan-

kegiatan pendidikan mengakomodasi aspirasi dari 

sebagian besar anggota masyarakat, di mana materi 

pelajaran yang disampaikan kepada siswa di dalam kelas 

harus sinkron dengan kebutuhan masyarakat luas di 

sekitarnya. Pengajaran yang disesuaikan dengan 

keperluan masyarakat itulah yang kemudian menjadi 

keterampilan hidup bagi peserta didik, yang kelak dapat 

diaplikasikannya dalam kehidupannya yang nyata 
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walaupun kelak mereka tidak dapat melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Ki Suprayoko (2002:257) mengatakan bahwa 

keterampilan hidup bukan hanya sekedar keterampilan 

psikomotoris dalam pengertian sempit akan tetapi 

merupakan kecakapan serta keterampilan yang 

diperlukan untuk hidup layak sekaligus memerankan 

diri di tengah masyarakat. Kecakapan dan keterampilan 

yang dimaksud antara lain membaca dan menulis, 

berbahasa nasional dan internasional, merumuskan dan 

memecahkan masalah, menghitung dengan atau tanpa 

bantuan alat-alat canggih  atau teknologi, mengelola 

sumber daya alam yang ada di sekitarnya kehidupannya, 

mengelola sumber daya sosial yang ada di sekitarnya, 

menerapkan teknologi, dan sebagainya. 

Jika program broad based education yang telah 

dirumuskan dapat dilaksanakan secara ideal, kiranya 

banyak hal positif yang dapat diwujudkan. Siswa akan 

semakin dekat dan memahami lingkungan sekitarnya, 

siswa akan semakin termotivasi untuk belajar karena 

materi pembelajaran mudah dipahami karena contohnya 

nyata di sekitar kehidupannya, sehingga hal tersebut 

dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam 

pendidikan. Setelah selesai memperoleh ilmu tersebut, 

siswapun dapat mengaplikasikannya dalam 

kehidupannya di tengah keluarga dan masyarakatnya, 

sehingga orangtua dan masyarakat memiliki kepercayaan 

kembali bahwa pendidikan bermanfaat dan penting bagi 

mereka.  
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B.  Kemiskinan 

Teori kedua yang dipaparkan dalam tulisan ini adalah 

teori tentang kemiskinan. Hal-hal yang akan dipaparkan 

menyangkut sosiologi kemiskinan, dan jenis kemiskinan. 

1.  Sosiologi Kemiskinan 

Bagong Suyanto (1996:1) mengatakan bahwa 

kemiskinan telah menjadi isu sosial sekaligus politik 

yang banyak dibicarakan di berbagai kalangan. Jawaban 

terhadap istilah kemiskinanpun menjadi beragam. 

Bambang Sudibyo (1995:11) berpendapat bahwa 

substansi kemiskinan adalah kondisi deprivasi terhadap 

sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar. Baik yang 

berupa sandang, pangan, papan, kesehatan dan 

pendidikan dasar. 

Friedmann, sebagaimana dikutip oleh Bagong 

(1996:7), mendefinisikan kemiskinan sebagai 

ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan  

basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial itu meliputi:  

(a) modal yang produktif atas aset, misalnya tanah 

perumahan, peralatan, kesehatan, (b) sumber keuangan, 

seperti income dan kredit yang memadai, (c) organisasi 

sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai 

kepentingan bersama, seperti partai politik atau 

koperasi, (d) network atau jaringan sosial untuk 

memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan 

keterampilan memadai, dan (e) informasi-informasi yang 

berguna untuk kehidupan.  

Hal ini senada dengan pendapat Payne (2005:7) yang 

mendefinisikan kemiskinan sebagai “The extend to which an 
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individual does without resources.” Payne menyebutkan 

delapan sumber kemiskinan, yaitu “Financial, emotional, 

mental, spiritual, physical, supportsystems, relationships/role 

models, and knowledge of hidden rules .” UNICEF, sebagaimana 

dikutip oleh Delores&Godwin (2007:837), 

mengemukakan bahwa penduduk yang hidup dalam 

kemiskinan menghadapi kesulitan yang tiada habisnya 

yang menghambat mereka dari mendapatkan hak asasi 

dan potensi dirinya. Mereka sering kekurangan makanan 

yang memadai, tempat bernaung, akses pada pendidikan 

dan layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan 

menyuarakan apa yang terjadi dalam masyarakatnya. 

Scott, sebagaimana dikutip oleh Bayo Ala (1981:4), 

berpendapat bahwa kemiskinan itu tidak hanya 

berkaitan dengan aspek-aspek material saja, tetapi juga 

menyangkut aspek-aspek non-material. Seperti yang 

disimpulkan sebagai berikut: pertama, kemiskinan pada 

umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam 

bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan 

non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas 

kemiskinan didefinisikan meliputi kekurangan atau 

tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang 

buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Kedua, kadang-kadang kemiskinan 

didefinisikan dari segi kurang atau tidak memiliki aset-

aset seperti tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit, 

dan lain-lain. Ketiga, kemiskinan non-material meliputi 

berbagai macam kebebasan, hak untuk memperoleh 

pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga, dan 

kehidupan yang layak. 
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Menurut Emil Salim, sebagaimana dikutip oleh Bayo 

Ala (1981:8), orang miskin memiliki lima ciri, yaitu: 

a. Mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi 

sendiri, seperti tanah yang cukup, modal atau 

keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki sedikit 

sekali sehingga kemampuan memperoleh pendapatan 

menjadi sangat terbatas. 

b. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk 

memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. 

Pendapatan tidak cukup untuk memeperoleh tanah 

garapan ataupun modal usaha. Sedangkan syarat 

tidak terpenuhi untuk memperoleh kredit perbankan, 

seperti adanya jaminan kredit dan lain-lain, sehingga 

mereka yang perlu kredit terpaksa berpaling kepada 

“lintah darat” yang biasanya meminta syarat 

pelunasan yang berat dan memungut bunga yang 

tinggi. 

c. Tingkat pendidikan mereka rendah, tak sampai tamat 

sekolah dasar. Waktu mereka tersita habis untuk 

mencari nafkah sehingga tidak tersisa lagi untuk 

belajar. Juga anak-anak mereka tidak bisa 

menyelesaikan sekolah, karena harus membantu 

orangtua mencari tambahan penghasilan atau 

menjaga adik-adik di rumah, sehingga secara turun 

temurun mereka terjerat dalam keterbelakangan di 

bawah garis kemiskinan ini. 

d. Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. Banyak di 

antara mereka tidak memiliki tanah, kalaupun ada 

maka kecil sekali. Umumnya mereka menjadi buruh 

tani atau pekerja kasar di luar pertanian. Karena 



 

70 ~ Dr. Nurrahmah, M.Pd. 

pertanian bekerja dengan musiman maka 

kesinambungan kerja kurang terjamin.  

e. Banyak di antara mereka yang hidup di kota masih 

berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan 

(skill) atau pendidikan, sedangkan kota di banyak 

negara sedang berkembang tidak siap menampung 

gerak urbanisasi penduduk desa ini. 

Sedangkan lembaga-lembaga pemerintahan dan Bank 

Dunia yang biasanya dijadikan acuan dalam pengambilan 

kebijakan untuk pengentasan kemiskinan memberikan 

batasan pada kemiskinan sebagai berikut: 

a. Kriteria BPS, kemiskinan adalah suatu kondisi 

seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya 

kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari. Suatu 

keluarga digolongkan sangat miskin jika 

pendapatannya hanya mampu memenuhi kebutuhan 

minimum kalori yang ditetapkan, sedangkan bila 

pendapatannya selain mampu mencukupi kebutuhan 

kalorinya juga mampu memenuhi kebutuhan pokok 

lainnya seperti perumahan, air, sandang, dan 

pendidikan digolongkan sebagai keluarga miskin. 

b. Kriteria BKKBN, kemiskinan adalah keluarga miskin 

prasejahtera apabila: 

1) Tidak dapat melaksanakan ibadah menurut 

agamanya. 

2) Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan dua 

kali sehari. 

3) Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian 

berbeda untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan 

bepergian. 
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4) Bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah. 

5) Tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana 

kesehatan. 

6) Kriteria Bank Dunia, kemiskinan adalah keadaan 

tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan 

penghasilan USD 1,00 per hari. 

7) Ukuran dari Sayogyo. Sayogyo memberikan batas 

garis kemiskinan untuk masyarakat pedesaan setara 

dengan 20 kg beras perkapita perbulan dan bagi 

masyarakat perkotaan sama dengan 30 kg beras 

perkapita per bulan. Sebelum menetapkan ukuran 

beras perkapita perbulan sebagaimana disebutkan 

diatas, ukuran yang digunakan Sayogyo untuk 

kategori penduduk miskin adalah pengeluaran 

perkapita per tahun kurang dari 320 kg beras untuk 

penduduk pedesaan dan 480 kg beras untuk 

penduduk perkotaan. Sedangkan pengeluaran setara 

atau kurang dari 180 kg beras bagi penduduk 

pedesaan dan 270 kg beras bagi penduduk perkotaan 

dijadikan batas bagi kelompok penduduk paling 

miskin. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah 

keadaan yang kompleks yang melingkupi seorang 

individu atau sekelompok orang yang berada dalam 

situasi serba kekurangan dan keterbatasan dalam 

pemenuhan kebutuhan hidupnya dalam berbagai dimensi 

yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal.  

Kebutuhan dalam hidup manusia berbeda-beda dan 

tidak terbatas, dan terbatas juga kemampuan untuk 

pemenuhannya. Maslow, sebagaimana dikutip oleh 
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Hasibuan (1996:104), menyatakan bahwa kebutuhan 

manusia terdiri atas kebutuhan materiil dan nonmateriil, 

serta membagi kebutuhan tersebut ke dalam tingkatan-

tingkatan yang disebut hierarki kebutuhan. Hierarki 

kebutuhan Maslow adalah sebagai berikut: 

a. Kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan yang diperlukan 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

seseorang, seperti makanan, minuman, udara, 

perumahan, dan lain-lain. 

b. Kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, adalah 

kebutuhan akan keamanan dari ancaman. 

c. Kebutuhan untuk diterima oleh orang lain, yaitu 

kebutuhan sosial, teman, dicintai dan mencintai serta 

diterima dalam pergaulan. Termasuk di dalamnya 

adalah: kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang 

lain, kebutuhan akan perasaan dihormati, kebutuhan 

akan perasaan kemajuan, serta kebutuhan akan 

perasaan ikut serta atau berpartisipasi. 

d. Kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuan serta 

penghargaan dari orang lain. 

e. Kebutuhan akan aktualisasi diri, adalah kebutuhan 

akan aktualisasi diri dengan menggunakan 

kecakapan, kemampuan, keterampilan, dan potensi 

optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat 

memuaskan atau luar biasa yang sulit dicapai orang 

lain. 

Jika mencermati tingkatan kebutuhan dan 

menghubungkannya dengan berbagai batasan yang 

disebut kemiskinan di atas, dapat dilihat bahwa 
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kebutuhan akan fisik yang berupa sandang, pangan, dan 

papan adalah kebutuhan yang paling mendasar dalam 

kehidupan dan memiliki bobot yang paling rendah dari 

kebutuhan yang lainnya. Jika kebutuhan yang paling 

mendasar tidak dapat atau belum terpenuhi, maka 

kebutuhan-kebutuhan yang selanjutnya tidak dapat 

tercapai. Hal ini sejalan dengan batasan kemiskinan dan 

juga disebut sebagai kemiskinan absolut. Sehingga dapat 

disimpulkan, jika masyarakat miskin tidak terpenuhi 

kebutuhan mendasarnya secara fisik, maka mereka tidak 

akan dapat mencapai kebutuhan-kebutuhannya yang 

lebih tinggi dari kebutuhan dasar tersebut. 

2.  Jenis-jenis Kemiskinan 

Jika dilihat dari besarnya bagian pendapatan yang 

dinikmati oleh individu, kemiskinan bisa dibedakan 

menjadi dua kategori, yaitu: 

a. Kemiskinan relatif (relative poverty), yakni yang 

dinyatakan dengan berapa persen dari pendapatan 

nasional  yang diterima oleh kelompok penduduk 

dengan kelas pendapatan tertentu dibanding dengan 

proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh 

kelompok penduduk dengan kelas pendapatan 

lainnya. Orang yang sudah mempunyai tingkat 

pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar 

minimum tidak selalu berarti “tidak miskin .” Ada ahli 

yang berpendapat bahwa walaupun pendapatan 

sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, 

tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

keadaan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut 



 

74 ~ Dr. Nurrahmah, M.Pd. 

masih berada dalam keadaan miskin. Hal ini terjadi 

karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh 

keadaan sekitarnya. Kemiskinan relatif dilihat 

berdasarkan persentase pendapatan yang diterima 

oleh pendapatan lapisan bawah. Mereka yang berada 

pada lapisan bawah dalam stratifikasi pendapatan 

nasional inilah yang dianggap miskin. 

b. Kemiskinan mutlak (absolute poverty). Kemiskinan 

absolut adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan 

garis kemiskinan atau poverty line, yakni suatu 

keadaan di mana tingkat pendapatan absolut dari 

satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan, 

pemukiman dan pendidikan. Pada dasarnya konsep 

kemiskinan diartikan dengan perkiraan tingkat 

pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan 

hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau 

kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan 

seseorang untuk hidup secara layak. Konsep ini 

dimaksudkan menentukan tingkat pendapatan 

minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan 

untuk menjamin kelangsungan hidup. 

Revrisond Baswir (1999:21) membagi kemiskinan 

menjadi tiga yang dilihat dari penyebabnya, yaitu: 

kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskin-

an struktural, dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang 

disebabkan oleh keterbatasan alamiah, baik dari segi 
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sumberdaya manusianya maupun sumberdaya 

alamnya.  

b. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang 

disebabkan oleh faktor-faktor kebudayaan, yang 

menyebabkan terjadinya proses pelestarian 

kemiskinan di dalam masyarakat itu. Dalam 

perspektif ini, kemiskinan didekati pada tiga level, 

yaitu: (a) level individu ditandai dengan sifat yang 

lazim disebut a strong feeling of marginality seperti 

apatisme, fatalisme, boros, tergantung dan inferior; 

(b) level keluarga ditandai dengan jumlah anggota 

keluarga yang besar dan free union or consensual 

marriages; dan (c) level masyarakat, ditandai oleh 

tidak terintegrasinya secara efektif dengan institusi-

institusi masyarakat. Mereka seringkali dijadikan 

sebagai obyek yang perlu digarap daripada sebagai 

subyek yang perlu diberi peluang untuk berkembang. 

c. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan 

yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia 

seperti:  kebijakan perekonomian yang tidak adil, 

penguasaan faktor produksi yang tidak merata, 

korupsi, kolusi serta tatanan perekonomian 

internasional yang lebih menguntungkan kelompok 

negara tertentu 

3.  Kebudayaan  

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa 

Sanskerta, yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk 

jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-

hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. 
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Menurut ilmu antropologi sebagaimana dikemukakan 

oleh Koentjaraningrat (1990: 180), kebudayaan adalah 

keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya 

manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 

dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sedangkan 

seorang pioner antropologi Inggris Tylor mendefinisikan 

kebudayaan sebagai “that complex whole which includes 

knowledge, belief, art, law, morals, custom, and any other 

capabilities and habits acquired by man as a member of society .” 

Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, 

yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-

kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat seseorang 

sebagai anggota masyarakat. 

Dapat dikatakan bahwa kebudayaan adalah 

keseluruhan aspek kehidupan manusia yang kompleks 

yang berupa gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia 

maupun produk yang dihasilkan baik berupa kesenian, 

hukum, sistem pengetahuan dan keseluruhan adat 

istiadat yang dimiliki oleh suatu masyarakat untuk 

keberlangsungan hidupnya. Jadi singkatnya, kebudayaan 

adalah keseluruhan pikiran, sikap, dan ujud tindakan 

dan karya yang dimiliki oleh masyarakat. 

Hoenigman membedakan wujud kebudayaan menjadi 

tiga, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. 

1) Gagasan (wujud ideal) 

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang 

berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang 

sifatnya abstrak, yang sifatnya tidak dapat diraba 
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atau disentuh. Wujud dari kebudayaan ini terletak 

dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga 

masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan 

gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi 

dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan 

buku-buku hasil karya para penulis warga 

masyarakat tersebut. 

2) Aktivitas (tindakan) 

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu 

tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. 

Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. 

Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas 

manusia yang saling berinteraksi, mengadakan 

kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya 

menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat 

tata kelakuan. Sifat konkret, terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari, dan dapat diamati dan 

didokumentasikan. 

3) Artefak (karya) 

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa 

hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua 

manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau 

hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan 

didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara 

ketiga wujud kebudayaan. Dalam kenyataan 

kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan 

yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud 

kebudayaan yang lain. Sebagai contoh:wujud 

kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada 

tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia. 
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Selanjutnya, berdasarkan wujudnya, kebudayaan 

dapat digolongkan atas dua komponen sebagai berikut: 

1) Kebudayaan material, mengacu pada semua ciptaan 

masyarakat yang nyata dan konkret. Termasuk dalam 

kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang 

dihasilkan dari suatu peninggalan arkeologi, seperti 

mangkuk tanah liat, perhiasan, senjata, dan lain-lain. 

Kebudayaan material juga mencakup barang-barang, 

seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, 

pakaian, dan gedung. 

2) Kebudayaan nonmaterial, yaitu ciptaan-ciptaan 

abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. 

Inilah denyut nadi kehidupan sosial. 

Sjafri Sairin (1991:3) mengatakan bahwa berubah 

adalah sifat utama dari kebudayaan. Nanang Martono 

(2012:12) berpendapat bahwa perubahan budaya 

menyangkut banyak aspek dalam kehidupan seperti 

kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, aturan-aturan 

hidup berorganisasi, dan filsafat. Pada dasarnya ada dua 

cara yang selalu beriringan dalam proses internalisasi 

kebudayaan. Pertama adalah melalui pewarisan yang 

bersifat “internal” yang dilakukan oleh satu generasi 

kepada generasi berikutnya. Yang kedua, melalui proses 

pembudayaan dari lingkungan sekitarnya, baik 

lingkungan sosial maupun lingkungan alam sekitarnya 

(Sairin (1991:3).  

Kontak antara kedua hal itu akan menggiring pada 

proses dialog dan dialektika pada diri manusia (yang 

mempunyai alam fikiran dan akal itu), sampai 

munculnya formulasi dalam bentuk pola pilihan tentang 
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sistem nilai baru yang kemudian menjadi milik individu 

dan kelompok masyarakat itu. Karena internalisasi 

kebudayaan itu selalu melalui proses seperti itu, maka 

tidak heran kalau kebudayaan itu selalu mengalami 

perubahan dari suatu generasi kepada generasi 

berikutnya, menyesuaikan diri dengan perubahan 

kebutuhan hidup manusia pendukungnya. 

Menurut Geertz, sebagaimana dikutip oleh Sairin 

(1991:4), transformasi nilai budaya melalui sistem 

pewarisan umumnya akan membentuk model acuan yang 

disebut sebagai model for (model untuk). Model ini berisi 

sistem, gagasan, cita-cita dan sistem pengetahuan dalam 

suatu masyarakat. Jadi model ini adalah model 

kebudayaan. Tetapi karena manusia hidup dalam 

lingkungan sosial dan fisik yang ada di sekitarnya, maka 

selain model untuk yang diperoleh dari proses pewarisan, 

manusia juga memiliki model acuan lain  yang disebut 

model of (model dari). Model ini adalah merupakan 

produk dari interaksi manusia dengan lingkungannya. 

Selanjutnya Sairin (1991, 4-5), memandang bahwa 

karena manusia umumnya mengenal kedua model acuan 

itu, maka sering terkesan bahwa model untuk 

bertentangan dengan model dari. Pertentangan kedua 

model itu dapat dilihat misalnya dari berbagai keluhan 

generasi tua terhadap sikap dan tingkah laku kaum muda 

yang dipandang tidak sesuai lagi dengan model untuk yang 

telah digariskan oleh tradisi lama. Tetapi sebaliknya 

generasi muda beranggapan bahwa sebagian unsur dari 

model untuk yang diupayakan oleh generasi tua untuk 

diwariskan itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan 
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hidup mereka; kuno, kata mereka. Generasi muda itu 

telah mempunyai model acuan mereka sendiri. Oleh 

karena itu, mungkin saja model dari yang muncul dari 

pengaruh lingkungan itu kemudian akan dipandang 

sebagai model acuan yang dianggap bernilai tinggi oleh 

generasi baru itu, dan akhirnya kemungkinan sebagai 

unsur model dari itu akan menjelma menjadi model untuk. 

Demikianlah proses ini akan berjalan terus menerus.  

4.  Kemiskinan dan Kebudayaan 

Kemiskinan menjadi masalah yang utama bagi negara 

berkembang karena bagaimanapun ia merupakan sumber 

permasalahan sosial. Apalagi di negara berkembang 

terdapat gap yang sangat lebar antara yang kaya yang 

extrovert dan yang miskin yang marginalized. Kondisi 

semacam ini menjadi penting untuk dicari akar 

masalahnya karena akan mendorong sebuah alternatif 

yang bersifat solutif, apakah kemiskinan disebabkan oleh 

budaya ataukah ia hadir sebagai akibat masuknya sistem 

kapitalis yang telah 'canggih' bernama globalisasi? 

Chambers (1983:145) menggambarkan keadaan 

kemiskinan tersebut sebagai sebuah perangkap. 

Kemiskinan menurut Chambers merupakan keterjebakan 

si miskin dalam perangkap kemiskinan yang terdiri atas:  

ketidakberdayaan, terisolasi, kerawanan, kelemahan fisik 

dan kemiskinan dengan interrelasi sampai 20 pola 

hubungan yang saling kait mengkait, sebagaimana 

terlihat dalam gambar 1. 
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Gambar 1. Perangkap Kemiskinan 

Sumber : Chambers (1983:145) 

Terjadinya perangkap kemiskinan tersebut menurut 

Chambers merupakan keterpaduan di antara berbagai 

faktor (internal dan eksternal) yang saling terkait satu 

dengan lainnya yang disebut dengan ketidakberuntungan 

(disadvantages). Dari sudut pandang ini, nampak bahwa 

kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, ia 

bukanlah konsep yang berdiri sendiri, tetapi merupakan 

konsep yang bersama-sama dengan konsep lain, yaitu 

ketidakberdayaan, kerapuhan, kelemahan fisik dan 

keterasingan yang membentuk perangkap kemiskinan. 

Jalaludin Rakhmat (1999: 75) mengatakan bahwa 

keadaan yang melingkupi subyek miskin kemudian 

menciptakan apa yang oleh disebut sebagai lingkaran 

kemiskinan, yaitu sebuah lingkaran yang terdiri atas 

produktivitas, pendapatan, pendidikan dan sumberdaya 

Kerawanan 

Kemiskinan Kelemahan 
Fisik 

Ketidakberdayaan 

Isolasi 
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manusia. Lingkaran setan yang dimaksud tampak dalam 

gambar 2. 

 

Gambar 2: Vicious circle (lingkaran setan kemiskinan) 

 

Produktivitas yang rendah akibat malas, apatis, 

inferior, bergantung, atau kurang pengetahuan dan 

keterampilan, mengakibatkan pendapatan yang diterima 

atau dihasilkan rendah. Pendapatan yang rendah 

menyebabkan mereka tidak mampu meningkatkan 

pendidikannya, sehingga pendidikannya tetap rendah, 

pendidikan yang rendah menyebabkan kualitas 

sumberdaya manusia mereka rendah, dan karena kualitas 

sumberdaya manusianya rendah, maka menyebabkan 

produktivitas mereka rendah pula, demikian seterusnya. 

Lebih lanjut, Brand sebagaimana dikutip oleh Thut& 

Adams (2005:520), mengemukakan bahwa kemelaratan 

suatu negara disebabkan oleh: (1) rendahnya 

produktivitas lahan; (2) kurangnya modal; (3) rendahnya 

tingkat pendidikan, dan (4) kurangnya kepemimpinan 

Pendidikan 
rendah 

Pendapatan 
rendah Kualitas SDM 

rendah 

Produktivitas 
rendah 
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untuk memulai pembangunan ekonomi. Selanjutnya 

Thut&Adams (2005:520-521) menjelaskan bahwa unsur-

unsur keterbelakangan ekonomi tersebut dapat 

dikaitkan dalam hubungan sebab akibat untuk 

menghasilkan serangkaian lingkaran setan yang 

memperlihatkan bagaimana negara yang belum 

berkembang melestarikan hubungan tersebut itu. Salah 

satu lingkaran setan itu, seperti yang dilihat oleh para 

ekonom adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Lingkaran Setan Kemiskinan 

 

Dengan demikian, kumpulan unsur seperti 

ketidaksempurnaan pasar, kualitas tenaga kerja, dan 

lain-lain dapat menyebabkan rendahnya produktivitas 

yang akhirnya mengakibatkan kekurangan modal-suatu 

keadaan yang menghalangi pembangunan ekonomi dan 

pada tingkat yang lebih tinggi, juga menghambat 

pembangunan sosial dan pendidikan. 
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Lewis, seorang antropolog, dari sudut pandang yang 

berbeda mengungkapkan bahwa masalah kemiskinan 

bukanlah masalah ekonomi, bukan pula masalah 

ketergantungan antarnegara atau masalah pertentangan 

kelas. Memang hal-hal tadi dapat merupakan penyebab 

kemiskinan itu sendiri tetapi menurut Lewis, 

kemiskinan itu sendiri adalah budaya atau sebuah cara 

hidup.  

Dengan demikian karena kebudayaan adalah sesuatu 

yang diperoleh dengan belajar dan sifatnya selalu 

diturunkan kepada generasi selanjutnya maka 

kemiskinan menjadi lestari di dalam masyarakat yang 

berkebudayaan kemiskinan karena pola-pola sosialisasi, 

yang sebagian besar berlaku dalam kehidupan keluarga. 

Kebudayaan kemiskinan bukanlah monopoli mereka 

yang secara ekonomi tidak memiliki sumber-sumber 

produksi, distribusi benda-benda, dan jasa ekonomi. 

Kebudayaan kemiskinan dimiliki juga oleh mereka yang 

dianggap kaya atau bermodal.  

Dalam cakupan budaya kemiskinan beberapa hal 

dapat menunjukkan keberadaannya seperti meliputi 

tingkah laku kasar dalam keluarga yang selalu menjadi 

masalah mereka yang miskin, perasaan tidak puas atau 

tidak enak yang berkelanjutan, kurangnya cinta kasih, 

retaknya nilai-nilai moral dan etika, serta ketiadaan 

akses kepada kapital alias modal. Hal-hal ini dapat 

terjadi dalam keluarga kaya sekalipun. Pada intinya 

walaupun sebuah keluarga atau masyarakat dianggap 

kaya, tetapi jika gaya hidup dan cara hidupnya 

menunjukkan ciri-ciri kemiskinan maka mereka 

“mengidap” apa yang disebut “kebudayaan kemiskinan.” 
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Apa yang disebut cara hidup miskin ini merupakan 

“penyakit” hampir di semua belahan bumi yang menurut 

ukuran negara kapitalis (maju) adalah negara yang 

sedang berkembang atau miskin, padahal bisa jadi kalau 

diukur kekayaan alamnya bisa lebih kaya. 

Geriya mengemukakan bahwa budaya kemiskinan 

adalah satu sosok budaya kolektif, satu pola gaya hidup 

yang dikonstruksi secara induktif melalui akumulasi 

perilaku, pola sikap, orientasi nilai dan makin abstrak ke 

pola kognitif, pikiran, pilihan hidup dan menjadi satu 

pola gaya hidup. Budaya kemiskinan yang bersifat 

abstrak namun faktual, merupakan kristalisasi gaya 

hidup, sikap hidup dan filsafat hidup yang cenderung 

tampil sebagai budaya negatif yang menyuburkan 

kemalasan, ketergantungan, lemah kreativitas dan 

ikhtiar, terhimpit dalam struktur, meremehkan kualitas 

dan martabat, dan merasa nyaman dalam status 

kemiskinan.  

Lima karakteristik dasar budaya kemiskinan dan 

kolektiva pendukung budaya tersebut adalah: (1) 

memiliki image of limited goods, sumber daya yang 

dipersepsikan serba terbatas, mumpung ada peluang 

harus direbut dan diminta; (2) mereka lemah dalam 

disiplin, inisiatif, kreativitas, dan inovasi, apalagi untuk 

kepentingan umum dan bangsa; (3) memiliki orientasi 

nilai yang tergantung pada nasib, sangat lemah dalam 

ikhtiar untuk merubah hidup dan kebiasaan; (4) mereka 

berada dalam struktur yang terhimpit, diremehkan 

dalam harkat dan martabat; (5) mereka cenderung 

merasa nyaman dalam posisi miskin dan sulit menerima 
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perubahan dan keluar dari jebakan budaya miskin. 

Mereka juga cenderung meneruskan budaya kemiskinan 

kepada anak-cucunya.   

Kemiskinan yang dimaksud dalam tulisan ini bukan 

hanya semata-mata dilihat sebagai kemiskinan secara 

ekonomi, tapi juga kemiskinan yang dilihat dari dimensi 

kemiskinan sebagai budaya masyarakat miskin itu 

sendiri. Bisa jadi kemiskinan itu pada awalnya hanya 

merupakan kemiskinan secara ekonomi, namun lama 

kelamaan kemiskinan yang terus menjerat dan si miskin 

tidak tahu dan tidak dapat melepaskan diri dari jerat 

tersebut, akhirnya menjadi sebuah hal yang diterima 

sebagai sebuah nasib yang tidak dapat berubah dan 

akhirnya kemudian diwariskan kepada generasi 

selanjutnya. 
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BAB III  

POTRET BURAM PENDIDIKAN DI DOMPU 

 

A.  Sekilas tentang Kabupaten Dompu 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terbagi atas 

dua buah pulau, yaitu Lombok dan Sumbawa. Pulau 

Lombok terdiri atas empat daerah kabupaten dan satu 

kota madya, yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok 

Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kotamadya 

Mataram. Sedangkan Pulau Sumbawa terdiri atas empat 

kabupaten dan satu kotamadya, yakni Kabupaten 

Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan 

Kotamadya Bima.  

Secara formal dan dalam kenyataannya, tidak pernah 

disebutkan bahwa terdapat Suku Dompu dan Bahasa 

Dompu. Masyarakat Dompu digolongkan ke dalam Suku 

Bima, begitupun juga bahasa yang digunakan bukanlah 

disebut bahasa Dompu tetapi bahasa Bima atau Mbojo, 

meskipun terdapat banyak perbedaan pada kosa kata 

dan dialek yang digunakan masyarakat Bima dan 

Dompu. Begitupun juga dalam masalah penduduk, di 

Kabupaten Dompu terdapat banyak tempat/desa yang 

diberi nama sama dengan nama tempat/desa yang ada di 

Kabupaten Bima. Hal tersebut terjadi disebabkan 

masyarakat yang mendiami tempat/desa tersebut 
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berasal dari penduduk Kabupaten Bima yang pindah ke 

Kabupaten Dompu. Suku dan bahasa masyarakat 

Dompu digolongkan ke dalam suku dan bahasa 

Bima/Mbojo dan belum ada jawaban yang pasti kenapa 

tidak ada bahasa Dompu dan suku Dompu, dan kenapa 

orang Dompu digolongkan sebagai suku Bima.  

Kabupaten Dompu disebut juga dengan nama Bumi 

Nggahi Rawi Pahu, dan Nggahi Rawi Pahu sekaligus menjadi 

semboyan Kabupaten Dompu. Kalau diterjemahkan, 

Nggahi berarti perkataan; Rawi berarti perbuatan; Pahu 

berarti muka atau wujud nyata. Jadi kalau diterjemahkan 

secara keseluruhan, maka Nggahi Rawi Pahu berarti 

perkataan-perbuatan-kenyataan atau satunya kata 

dengan perbuatan dalam mewujudkan kenyataan atau 

apa yang dikatakan harus sesuai dengan perbuatan. 

Selanjutnya Mahmud Hasan (2008: 11), yang menulis 

dan menelusuri sejarah Dompu berdasarkan folklore 

(pengetahuan tentang tradisi lisan) dari masyarakat 

Kabupaten Dompu, karena memang mereka tidak 

memiliki tradisi tulis, menuliskan bahwa bukan hal 

yang kebetulan manakala istilah tersebut (Dompo) 

dikaitkan secara geografis dengan letak Kabupaten 

Dompu sekarang, yang nyata-nyatanya “memotong”  

atau “ma-dompo-na” Pulau Sumbawa, sehingga pulau itu 

menjadi dua bagian: timur dan barat, atas dan bawah 

(ese ro awa), Bima dan Sumbawa (dalam arti sempit). 

Atau dengan kata lain, dengan adanya Kabupaten 

Dompu, mengakibatkan pulau yang utuh itu seolah-olah 

menjadi/berbelah dua (na-dompo-d’uaku). 
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Secara geografis, Kabupaten Dompu terletak di 

antara 1170 42’ - 1180 30’ Bujur Timur dan 80 06’ – 90 05’ 

Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:  

Sebelah Utara : Laut Flores dan Kabupaten Bima 

Sebelah Selatan : Lautan Indonesia 

Sebelah Timur : Kabupaten Bima 

Sebelah Barat : Kabupaten Sumbawa 

Luas wilayah Kabupaten Dompu 2.324,55 km2 

dengan ketinggian kota berkisar antara 15-62 meter di 

atas permukaan laut. Luas tersebut termasuk Pulau 

Satonda seluas 472 ha sesuai SK Gubernur Nusa 

Tenggara Barat tanggal 26 Desember 1995 No. 678 

Tahun 1995 tentang penetapan kedudukan Pulau 

Satonda yang menyatakan bahwa Pulau Satonda, 

termasuk dalam wilayah Kabupaten Dompu. Penetapan 

tersebut dilakukan karena sebelumnya Pulau Satonda 

menjadi daerah perebutan antara Kabupaten Bima dan 

Dompu. 

Secara umum struktur perekonomian Kabupaten 

Dompu masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor-

sektor lain yang memberikan sumbangan cukup besar 

adalah sektor perdagangan khususnya perdagangan 

besar dan eceran, kemudian diikuti oleh sektor jasa-jasa 

dan bangunan. Sektor pertanian di Kabupaten Dompu 

merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat 

besar peranannya, hampir setengah pendapatan daerah 

berasal dari sektor ini.  

Di Kabupaten Dompu, Islam merupakan agama 

mayoritas yang dianut oleh penduduk asli, disusul oleh 
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agama Hindu, Protestan, Katolik, dan Budha. 

Banyaknya penduduk yang beragama Hindu di 

Kabupaten Dompu disebabkan daerah ini menjadi 

daerah tujuan transmigrasi bagi Suku Sasak dan Suku 

Bali. Agama Protestan dan Katolik dianut oleh Suku 

Cina dan Ambon yang pada umumnya menjadi 

pengusaha dan kebanyakan berasal dari Surabaya dan 

daerah timur Indonesia. 

Penduduk asli Dompu adalah masyarakat/Dou Bada, 

Dou Karijawa, Dou Potu, dan Dou Kandai Dua. Nama-nama 

tempat bermukimnya masyarakat asli Dompu tersebut 

diberi nama juga dengan nama desa/kelurahan, yaitu 

Kelurahan Bada, Kelurahan Karijawa, Kelurahan Potu, 

dan Kelurahan Kandai Dua. Sepanjang pengamatan dan 

keterangan dari masyarakat, hanya penduduk asli itulah 

yang memiliki bahasa halus dan tingkatan bahasa yang 

berbeda-beda yang pada saat berkomunikasi bisa 

disesuaikan penggunaannya tergantung umur dan 

situasi. 

Penduduk lain di luar penduduk asli yang mendiami 

desa/kelurahan lain kebanyakan berasal dari Bima, dan 

nama kampungnyapun disesuaikan dengan diberi nama 

yang sama dengan kampung asalnya di Bima. Dalam 

sejarahnya seperti yang ditulis oleh Zollinger 

(Sjamsuddin, 2004:14), bahwa Dompu karena 

malapetaka letusan Tambora sangat kekurangan 

penduduk. Dalam perjalanan waktu puluhan bahkan 

seratusan tahun kemudian Dompu terpaksa menerima 

“migrasi” penduduk dari kerajaan sekitarnya, 

khususnya dari Bima. Terjadi interaksi yang relatif 
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intensif antara penduduk Dompu dan penduduk Bima. 

Terbentuklah komunitas-komunitas Bima di Dompu 

seperti yang lambat-laun kemudian akhirnya menjadi 

orang-orang Dompu. Selanjutnya dalam buku catatan 

Jeneli Dompu M. Aziz Saleh (Sjamsuddin, 2004: 14) 

dituliskan bahwa “Sebab itu atas persetudjuan sultan Dompu 

dan Bima didatangkan rakjat kolonisasi (pembojong) dari Bima 

dengan sjarat rakjat itu mendjadi rakjat keradjaan Dompu. 

Karena itu bertambah djumlah kampung dan djiwa di Dompu: 

olonduru, olobaka, Montabaru, Rasana’ebaka, elobaka,

untju dan lain-lain.” 

Kabupaten Dompu tergolong Kabupaten yang minim 

sumber daya alam jika dibandingkan dengan tiga 

kabupaten lainnya di Pulau Sumbawa (Kabupaten Bima, 

Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat). 

Begitupun juga dengan pendapatan daerah ini. Jika 

dibandingkan dengan kabupaten lain yang sudah lama 

terbentuk maka pendapatan Kabupaten Dompu 

tergolong kecil, yaitu hanya sekitar 1. 984 Milyar 

Rupiah. Perbandingan PDRB antara Kabupaten yang 

ada di NTB dapat dilihat pada Tabel 5 berikut: 

Tabel 5 

PDRB Provinsi NTB atas dasar harga berlaku 

Menurut Kab/Kota 2010 (Milyar Rupiah) 

No. Kabupaten/Kota PDRB (Milyard Rupiah) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Lombok Barat 

Lombok Utara 

Lombok Tengah 

Lombok Timur 

3.940 

1.411 

4.640 

6. 215 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Sumbawa* 

Dompu* 

Bima* 

Sumbawa Barat* 

Kota Mataram 

Kota Bima* 

3.968 

1.984 

3.069 

17.961 

4.829 

1.000 

*Keterangan: Kab/Kota di Pulau Sumbawa 

Sumber: PDRB Kab/Kota di Indonesia.   

Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. 

Data pada tabel 5 memperlihatkan bahwa jika 

dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang sudah 

lama terbentuk, maka PDRB Kabupaten Dompu 

tergolong kecil. Kota Bima dan Lombok Utara 

merupakan perluasan atau pemisahan dari Kabupaten 

Bima dan Lombok barat, dan baru terbentuk beberapa 

tahun terakhir.  

Selanjutnya, berdasarkan data sensus penduduk 

2010 (NTB dalam Angka 2011) pun, terdapat 53.073 

rumahtangga di Kabupaten Dompu, dan berdasarkan 

Survey Sosial Ekonomi Nasional (NTB dalam Angka 

2010), terdapat sebanyak 26.836 keluarga fakir miskin 

pada tahun 2010, keluarga berumah tidak layak 

sebanyak 6.275, anak jalanan sebanyak 2.019 orang, dan 

masyarakat terasing/komoditas adat terpencil sebanyak 

5.091 orang. Jika melihat perbandingan jumlah 

rumahtangga secara keseluruhan dan jumlah 

rumahtangga yang merupakan fakir miskin, maka dapat 

diketahui bahwa setengah dari rumahtangga yang ada di 

Kabupaten Dompu merupakan keluarga fakir miskin 



 

Potret Buram Pendidikan Daerah Miskin di Indonesia ~ 93 

(50,56%). Namun terdapat perbedaan dengan data yang 

diperoleh langsung dari Kantor Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Dompu, seperti yang tertera pada tabel 6: 

Tabel 6 

Data Penduduk Miskin di Kabupaten Dompu 

Uraian 2008 2009 2010 

Penduduk miskin (jiwa) 54.730 49.524 43.600 

% Penduduk Miskin 24,52 21,76 19,90 

Garis Kemiskinan (Rp) 151.445 182.699 199.312 

Laju per tahun (%) -11,78 -9,51 -11,96 

Kedalaman Kemiskinan 4,48 3,41 2,92 

Keparahan Kemiskinan 1,04 0,83 0,81 

Sumber: Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu  

Data pada tabel 6 menggambarkan bahwa 

persentase penduduk miskin pada tahun 2010 hanya 

sebesar 19,90%, semakin berkurang jika dibandingkan 

dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil 

wawancara awal dengan tim advokasi pendampingan 

dari PLAN Internasional dianggap paling miskin 

dibandingkan dengan tempat lain di Kabupaten Dompu 

adalah Kecamatan Hu’u dan Kecamatan Pekat . 

Kecamatan Hu’u secara statistik atau beradasarkan data 

pada BPS Kabupaten Dompu, digolongkan sebagai 

daerah yang semua desanya adalah desa miskin. 

Sedangkan Kecamatan Pekat berdasarkan SK. Bupati 

Kabupaten Dompu No. 147 tahun 2012 tanggal 29 Maret 

2012 adalah daerah yang memiliki daerah terpencil 

paling banyak (12 daerah terpencil), walaupun pada 
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tahun sebelumnya semua desa digolongkan sebagai 

daerah terpencil. 

B.  Fakta Layanan Publik dalam Pendidikan Dasar di 
Daerah Miskin di Kabupaten Dompu 

Komponen layanan pendidikan di sini akan 

difokuskan pada guru, sarana prasarana, kurikulum, 

dan keterjangkauan sekolah. 

1. Guru  

Salah satu komponen pendidikan yang sangat 

penting adalah guru. Di Kecamatan Hu’u terdapat 286 

guru, sedangkan di Kecamatan Pekat terdapat 466 guru 

untuk tingkat sekolah dasar (SD). Pada tabel 7 berikut 

ini dapat dilihat sebarannya pada tiap jenjang 

pendidikan. 

Tabel 7 

Jumlah Guru SD Menurut Jenjang Pendidikan 

No. Kecamatan 

Ijazah Tertinggi 

Jumlah 
SLTA D1 D2 D3 

D4/ 

S1 
S2 

1.  Hu’u 17 4 134 0 131 0 286 

2.  Pekat 88 13 156 1 208 0 466 

Jumlah 105 17 290 1 339 0 752 

Sumber: Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, 2012. 

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk 

tingkat pendidikan, masih terdapat guru yang memiliki 
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jenjang pendidikan setingkat SMA. Guru yang masih 

memiliki ijazah SMA tersebut ada yang sudah berstatus 

PNS dan ada yang berstatus GTT. Penggunaan guru 

yang masih memiliki ijazah SMA terkadang terpaksa 

dilakukan untuk menggantikan ketiadaan guru, entah 

karena kekurangan guru tetap atau karena 

ketidakhadiran guru yang seharusnya mengajar. Pada 

tabel 8 berikut terlihat jumlah guru pada masing-

masing golongan dan status kepegawaian pada masing-

masing kecamatan. 

Tabel 8 

Jumlah Guru SD Menurut Status Kepegawaian 

No. Kecamatan Status Kepegawaian 

Gol 

II 

Gol 

III 

Gol 

IV 
Jml 

Non 

PNS 
Jml 

1. Hu’u 46 42 30 118 168 286 

2. Pekat 86 66 23 175 291 466 

Jml 132 108 53 291 459 752 

Sumber: Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, 2012.  

Selanjutnnya pada tingkat MI terdapat 120 orang 

guru dengan tingkat pendidikan yang bervariasi mulai 

dari SMA sampai dengan S1, yang tersebar pada dua 

kecamatan. Pendidikan secara dominan terkonsentrasi 

pada jenjang D2. Pada tabel 9 berikut dapat dilihat 

sebarannya pada masing-masing kecamatan. 
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Tabel 9 

Jumlah Guru MI Menurut Jenjang Pendidikan 

No. Kecamatan Ijazah Tertinggi 

SLTA SLTA D1 D2 D3 D4/S1 >S2 Jumlah 

1. Hu'u 0 5 0 37 6 5 0 53 

2. Pekat 0 4 11 31 1 20 0 67 

Jumlah 0 9 11 68 7 25 0 120 

Sumber: Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, 2012. 

Berdasarkan status kepegawaian, dari 120 orang 

guru yang terdapat pada dua kecamatan tersebut, 9 

orang di antaranya berkedudukan sebagai PNS, 

sedangkan 111 orang di antaranya adalah Non-PNS. Jadi 

sebanyak 92.50% adalah guru yang berstatus GTT, 

sedangkan sisanya 7.50% adalah guru yang berstatus 

sebagai PNS. Data jumlah guru berdasarkan status 

kepegawaian pada masing-masing kecamatan dapat 

dilihat pada tabel 10 berikut: 

Tabel 10 

Jumlah Guru MI Menurut Status Kepegawaian 

No. Kecamatan 

Status Kepegawaian 

PNS 
Non-

PNS 
Jumlah Gol 

II 

Gol 

III 

Gol  

IV 

Sub 

jumlah 

1. Hu'u 1 2 1 4 49 53 

2. Pekat 1 4 0 5 62 67 

Jumlah 2 6 1 9 111 120 

Sumber: Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, 2012. 
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Selanjutnya pada tingkat SMP terdapat 308 guru, 

dengan perincian 129 orang di antaranya adalah guru 

yang berstatus sebagai PNS, sedangkan 179 orang adalah 

guru yang berstatus sebagai Non PNS/GTT. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel 11 berikut: 

Tabel 11 

Jumlah Guru SMP Menurut Jenjang Pendidikan 

No. Kecamatan 

Ijazah Tertinggi 

Jml 
SLTA D1 D2 D3 

D4/ 

S1 
S2 

1. Hu'u 0 1 3 32 102 0 138 

2. Pekat 0 1 6 34 128 1 170 

  Jumlah 0 2 9 66 230 1 308 

Sumber: Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, 2012. 

Seperti terlihat pada tabel, tingkat pendidikan yang 

dimiliki oleh guru, jika dibandingkan dengan SD, maka 

sudah tidak ada guru yang memiliki jenjang pendidikan 

setingkat SMA. Selanjutnya pada tabel 12 berikut akan 

diperlihatkan jumlah guru menurut status kepegawaian 

pada masing-masing kecamatan. 

Tabel 12 

Jumlah Guru SMP Menurut Status Kepegawaian 

No. Kecamatan 

Status Kepegawaian 

Gol Gol Gol 
Jml 

Non 
Jml 

II III IV PNS 

1. Hu'u 12 32 6 50 88 138 

2. Pekat 20 50 9 79 91 170 

 
Jumlah 32 82 15 129 179 308 

Sumber: Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, 2012. 
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Jika dibandingkan antara guru yang berstatus PNS 

dan Non-PNS, maka perbandingannya tidak terlalu jauh 

berbeda jika dibandingkan dengan tingkat SD/MI. 

Namun pada tingkat MTs, masih terdapat guru yang 

memiliki jenjang pendidikan SMA. Hal tersebut dapat 

dilihat pada tabel 13 berikut ini: 

Tabel 13 

Jumlah Guru MTs Menurut Jenjang Pendidikan 

No. 

K
ec

am
at

an
 

Ijazah Tertinggi 

Jumlah 

<=SMA 
PGSL/ 

D1 
D2 D3 

D4/ 

S1 
S2 S3 

1. Hu'u 3 1 0 0 23 1 0 28 

2. Pekat 46 0 10 6 53 0 0 115 

Jumlah 49 1 10 6 76 1 0 143 

Sumber: Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, 2012. 

Dari tabel terlihat, bahwa guru yang memiliki 

pendidikan setingkat SMA masih cukup besar, yaitu 

sebanyak 49 orang. Selanjutnya pada tabel 14 terlihat 

sebaran guru pada masing-masing golongan dan status 

kepegawaian. 

Tabel 14 

Jumlah Guru MTs Menurut Status Kepegawaian 

No. Kecamatan 

Status Kepegawaian 

PNS 
Non 

PNS 
Jumlah Gol  

II 

Gol 

III 

Gol 

IV 

Sub 

jumlah 
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No. Kecamatan 

Status Kepegawaian 

PNS 
Non 

PNS 
Jumlah Gol  

II 

Gol 

III 

Gol 

IV 

Sub 

jumlah 

1. Hu'u 0 4 0 4 24 28 

2. Pekat 0 2 4 6 109 115 

Jumlah 0 6 4 10 133 143 

Sumber: Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, 2012. 

Pada tabel terlihat bahwa sebagian besar guru pada 

MTs adalah guru yang berkedudukan sebagai Non-

PNS/GTT, atau sebesar 93.01% adalah guru GTT, 

sedangkan sisanya sebesar 6.99% adalah guru yang 

berstatus sebagai PNS. 

Jika jumlah guru yang ada pada masing-masing 

sekolah dan kecamatan dibandingkan dengan jumlah 

siswa yang ada, maka akan didapatkan rasio siswa 

terhadap guru seperti yang terlihat pada tabel 15 

berikut ini: 

Tabel 15 

Rasio Siswa Per Guru Menurut Jenis Satuan Pendidikan 

No. Kecamatan 
Siswa Per Guru 

SD MI SD+MI SMP MTs SMP+MTs 

1. Hu'u 9 4 8 8 5 7 

2. Pekat 11 15 11 9 4 7 

Rata-rata 10 9 9 8 4 7 

Sumber: Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, 2012. 
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Dari tabel dapat diketahui bahwa tiap satu orang 

guru pada tingkat SD/MI rata-rata mengajar 9 orang 

siswa. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs tiap satu 

orang guru rata-rata mengajar 7 orang siswa. 

Kalau dilihat secara keseluruhan, maka 

perbandingan antara guru yang ada dengan jumlah 

siswa atau yang biasa disebut rasio siswa perguru 

secara rata-rata bisa dikatakan masih dalam titik yang 

normal. Untuk Kecamatan Hu’u seorang guru pada 

tingkat SD dapat mengajar 9 orang siswa, sedangkan 

untuk MI, seorang guru mengajar sebanyak 4 orang 

siswa. Pada tingkat SMP, seorang guru mengajar 

sebanyak 8 orang siswa, sedangkan untuk MTs, seorang 

guru mengajar 5 orang siswa. Sedangkan untuk 

Kecamatan Pekat seorang guru pada tingkat SD 

mengajar 11 orang siswa, sedangkan untuk MI, seorang 

guru mengajar 15 orang siswa. Pada tingkat SMP, 

seorang guru mengajar 9 orang siswa, dan untuk MTs 

seorang guru mengajar 4 orang siswa.  

Jika dilihat dari tingkat kelayakan mengajar pada 

tingkat SD/MI, maka persentase guru yang layak 

mengajar masih cukup rendah, yaitu hanya sebesar 41. 

45%, dengan perincian rata-rata sebesar 45.22% untuk 

SD dan 19.64% untuk MI. pada tabel 16 berikut 

diperlihatkan rinciannya: 
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Tabel 16 

Persentase Guru Layak Mengajar Pada Tingkat SD/MI 

No. 

K
ec

am
at

an
 

Persentase Guru Layak Mengajar 

SD MI SD+MI 

L P L+P L P L+P L P L+P 

1. Hu'u 58.41 37.57 45.80 13.64 6.45 9.43 51.11 32.84 40.12 

2. Pekat 47.13 41.89 44.64 32.26 27.78 29.85 45.45 39.92 42.78 

Rata-rata 52.77 39.73 45.22 22.95 17.11 19.64 49.29 36.38 41.45 

Sumber: Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, 2012. 

Sebaliknya pada tabel 17 berikut dapat dilihat 

bahwa persentase guru yang tidak layak mengajar pada 

tingkat SD/MI masih sangat tinggi, yaitu sebesar 

58.55%, dengan perincian 54.78% pada tingkat SD, dan 

80.36% untuk tingkat MI. 

Tabel 17 

Persentase Guru Tidak Layak Mengajar Pada Tingkat SD/MI 

No. 

K
ec

am
at

an
 

Persentase Guru Tidak Layak Mengajar 

SD MI SD+MI 

L P L+P L P L+P L P L+P 

1. Hu'u 41.59 62.43 54.20 86.36 93.55 90.57 48.89 67.16 59.88 

2. Pekat 52.87 58.11 55.36 67.74 72.22 70.15 54.55 60.08 57.22 

Rata-rata 47.23 60.27 54.78 77.05 82.88 80.36 51.72 63.62 58.55 

Sumber: Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, 2012. 

Berbeda dengan tingkat SD/MI, pada tingkat 

SMP/MTs terjadi hal yang sebaliknya, di mana 
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persentase guru yang layak mengajar lebih tinggi 

dibandingkan dengan guru yang tidak layak mengajar. 

Pada tabel 18 berikut dapat dilihat persentase guru yang 

layak mengajar pada masing-masing kecamatan. 

Tabel 18 

Persentase Guru Layak Mengajar Pada Tingkat SMP/MTs 

No. 

K
ec

am
at

an
 Persentase Guru Layak Mengajar 

SMP MTS SMP+MTS 

L P L+P L P L+P L P L+P 

1. Hu'u 66.67 78.57 73.91 76.47 100.00 85.71 69.01 81.05 75.90 

2. Pekat 77.89 73.33 75.88 42.11 53.85 46.09 61.99 66.67 63.86 

Rata-rata 72.28 75.95 74.89 59.29 76.92 65.90 65.50 73.86 69.88 

Sumber: Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, 2012. 

Pada tingkat SMP persentase guru yang layak 

mengajar sebesar 74.89%, sedangkan pada tingkat MTs 

sebesar 65.90%, dengan rata-rata keseluruhan sebesar 

69.88%. Sedangkan untuk guru yang tidak layak 

mengajar mengalami penurunan jika dibandingkan 

dengan tingkat SD/MI, yaitu rata-rata keseluruhan 

hanya sebesar 30.12%. pada tabel 19 berikut 

diperlihatkan hal tersebut. 
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Tabel 19 

Persentase Guru Tidak Layak Mengajar Pada Tingkat 

SMP/MTs 

No. 

K
ec

am
at

an
 

Persentase Guru Tidak Layak Mengajar 

SMP MTS SMP+MTS 

L P L+P L P L+P L P L+P 

1. Hu'u 33.33 21.43 26.09 23.53 0.00 14.29 30.99 18.95 24.10 

2. Pekat 22.11 26.67 24.12 57.89 46.15 53.91 38.01 33.33 36.14 

Rata-rata 27.72 48.10 25.10 40.59 23.07 34.10 34.50 26,14 30.12 

Sumber: Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, 2012. 

Dari sisi lain, kondisi guru baik dari segi distribusi 

maupun bidang keahlian di Kecamatan Hu’u dapat 

digolongkan masih di bawah standar yang ideal. Dari 

segi jumlah, masih terdapat sekolah dasar yang hanya 

memiliki dua guru tetap, yaitu kepala sekolah dan wakil 

kepala sekolah, sedangkan sisanya adalah terdiri dari 

guru honorer. Dari segi bidang keahlian, pada tingkat 

SD masih ada sekolah yang tidak memiliki guru 

olahraga, sehingga semua guru kelas sekaligus menjadi 

guru olahraga.  

Pada tingkat SMP masih ada sekolah yang tidak 

memiliki guru olahraga tetap dan hanya honorer. Di 

tingkat SMP, masih ada sekolah yang tidak memiliki 

guru bidang studi tertentu, misalnya guru bidang studi 

Ilmu Pengetahuan Sosial. Menurut keterangan kepala 

sekolah, untuk mensiasati kekurangan guru maka guru 

matematika dapat sekaligus mengajarkan ekonomi 

karena dianggap muatan yang terdapat di dalam mata 
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pelajaran tersebut ada yang mirip. Karena sekolah-

sekolah tidak memiliki guru tetap (PNS), maka guru 

honorer difungsikan sekaligus sebagai guru kelas, 

walaupun dalam peraturannya hal tersebut tidak 

diperbolehkan, namun hal tersebut diambil untuk 

mengantisipasi kekurangan guru tetap. Untuk guru 

yang berstatus honorer ini, sumber untuk pembayaran 

gaji berasal dari dana BOS dan tunjangan fungsional. 

Pembayaran gaji ini biasanya diterima tiap tiga bulan. 

Tidak semua guru honorer dapat memperoleh tunjangan 

fungsional, karena persyaratannya adalah harus 

mengajar selama 24 jam dan harus mengajar mulai dari 

sebelum tahun 2006. Sehingga guru yang tidak 

memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat menerima 

tunjangan fungsional. Bahkan tidak semua guru yang 

memenuhi persyaratan tersebut dapat menerima 

tunjangan fungsional, karena terbentur lagi pada 

kemampuan daerah untuk membayarnya.  

Dampak yang ditimbulkan oleh tidak adanya guru 

yang mengajar bukan hanya pada terganggunya proses 

pembelajaran, namun ada dampak lain yang 

ditimbulkan, seperti hasil interviudengan KCD Dikpora 

Kecamatan Hu’u sekaligus sebagai kepala SDN 14 Hu’u 
yang menjelaskan bahwa dampak lain yang ditimbulkan 

oleh tidak adanya guru adalah kegiatan siswa pada saat 

jam sekolah tidak terawasi. Pada saat jam belajar siswa 

terlihat berada di luar kelas dan di luar sekolah, 

sehingga merekapun dapat melakukan hal-hal yang 

melanggar hukum, seperti penggunaan obat-obatan 

terlarang. 
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Selanjutnya, kondisi guru di Kecamatan Pekat tidak 

jauh berbeda dengan yang ada di Kecamatan Hu’u.  

Kedua kecamatan ini sama-sama kekurangan guru 

terutama guru tetap, terutama guru tetap/PNS. Dalam 

satu sekolah terkadang hanya memiliki guru tetap 

sejumlah dua orang, yaitu kepala sekolah dan wakil 

kepala sekolah, sementara guru yang lainnya adalah 

guru honorer. Kondisi ini menyebabkan seorang guru 

honorer menjadi pengajar rangkap terhadap beberapa 

kelas sekaligus yang terkadang terpaksa disatukan 

dalam satu kelas.  

Selain dari pada itu, terdapat juga sekolah yang 

diajar oleh seorang karyawan yang berpendidikan 

sekolah menengah atas (SMA), walaupun profesi 

sebenarnya adalah seorang tata usaha. Kondisi ini 

terjadi karena guru kekurangan guru dan karena guru 

yang seharusnya mengajar tidak melaksanakan 

kewajibannya. 

Di daerah ini, guru tidak melaksanakan kewajiban 

bisa karena beberapa hal. Alasan yang pada umumnya 

dikemukakan adalah karena pengurusan admisnistrasi 

yang harus dilakukan di kantor dinas pendidikan yang 

ada di ibukota kabupaten, sehingga jarak yang jauh dan 

sulitnya transportasi menyebabkan guru meninggalkan 

kewajibannya. Alasan selanjutnya adalah adanya guru 

yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas 

(Universitas Terbuka), di mana jadwal kuliahnya 

dilakukan pada akhir minggu, sehingga jarak yang jauh 

dan transportasi yang sulit menyebabkan guru-guru 

meninggalkan kewajibannya dalam beberapa hari. 

Alasan yang terakhir adalah guru-guru yang berasal dari 
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luar daerah terpencil yang ditempatkan di daerah 

terpencil dan pedesaan tanpa didukung oleh fasilitas 

yang memadai seperti perumahan, dan fasilitas 

pendukung lainnya seperti air dan listrik menyebabkan 

guru-guru enggan dan bahkan tidak betah berada di 

tempat tugasnya. Alasan lainnya terkadang daerah 

terpencil hanya dijadikan daerah penitipan sementara 

bagi para guru yang baru diangkat menjadi pegawai 

negeri sipil, entah mereka menjalankan tugasnya 

maupun hanya sekedar penitipan nama tanpa 

menjalankan tugasnya dan selanjutnya mereka akan 

dipindahkan ke daerah perkotaan. 

Sementara dari segi sumber penggajian bagi guru 

honorer/GTT adalah dari dana BOS, tunjangan 

fungsional, dan tunjangan daerah terpencil. Berdasarkan 

keterangan guru, tidak semua tunjangan tersebut dapat 

mereka peroleh, karena terbentur kemampuan daerah 

dan mereka tidak dapat memperoleh tunjangan secara 

dobel. Artinya kalau seorang guru sudah memperoleh 

tunjangan fungsional maka guru tersebut tidak akan 

mendapatkan tunjangan daerah terpencil. Kalau guru 

tersebut sudah menerima sertifikasi, maka guru tidak 

dapat lagi menerima tunjangan fungsional. 

2. Sarana Prasarana 

Di Kecamatan Hu’u, dari segi kuantitas dapat 

dikatakan masalah sarana-prasarana seperti bangunan 

sekolah sudah sepenuhnya terpenuhi untuk situasi dan 

kebutuhan masyarakat setempat. Bahkan dapat 

dikatakan bahwa sekolah-sekolah dibangun dengan 

mengikuti kemana saja penduduk setempat berpindah 
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tempat, atau sekolah yang mengikuti kemana siswanya 

berada. Hampir di tiap desa/dusun terdapat sekolah 

dasar dan sekolah menengah pertama yang cukup untuk 

dijangkau oleh masyarakat setempat. 

Menurut data yang terdapat pada Kantor Dinas 

Dikpora kabupaten Dompu, terdapat 52 sekolah untuk 

tingkat SD dan 15 sekolah untuk tingkat SMP yang 

berada di bawah Dinas Dikpora di Kabupaten Dompu, 

yang tersebar pada masing-masing kecamatan. Rincian 

sekolah untuk jenjang pendidikan dasar pada masing-

masing kecamatan ditunjukkan pada tabel 20 berikut: 

Tabel 20 

Jumlah SD dan SMP pada Masing-Masing Kecamatan 

No Kecamatan 
SD SMP 

Jumlah 
Negeri Swasta Negeri Swasta 

1. Hu’u 15 2 4 2 23 

2. Pekat 35 0 9 0 44 

Jumlah 50 2 13 2 67 

Sumber: Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, 2012. 

Selain sekolah di bawah naungan Kantor Dikpora, 

terdapat juga sekolah di bawah naungan Kantor 

Departemen Agama, yaituMadrasah Ibtida’iyah (MI) 

dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), yaitu sekolah 

setingkat SD dan SMP yang tersebar pada masing-

masing kecamatan. Dari tabel 21 di bawah ini dapat 

dilihat rincian dari sekolah tersebut: 
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Tabel 21 

Jumlah MI dan MTs pada Masing-Masing Kecamatan 

No. Kecamatan 

Jenjang Pendidikan 

Jumlah MI MTs 

Negeri Swasta Negeri Swasta 

1. Hu’u 0 4 0 2 6 

2. Pekat 0 14 0 9 23 

Jumlah 0 18 0 11 29 

Sumber: Kantor Departemen Agama Kabupaten Dompu, 2012.  

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 18 sekolah di 

tingkat MI yang ada, belum terdapat sekolah yang 

berstatus sekolah negeri. Begitu juga dengan status 

sekolah pada tingkat MTs, dari 11 sekolah yang ada, 

semuanya masih berstatus sekolah sawasta.  

Jika jumlah sekolah yang ada dibandingkan dengan 

jumlah siswa yang ada, maka akan didapat rasio siswa 

per sekolah seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 22 

Rasio Siswa Per Sekolah Menurut Jenis Satuan Pendidikan 

No. Kecamatan 
Siswa Persekolah 

SD MI SD+MI SMP MTs SMP+MTs 

1. Hu'u 185 108 175 223 64 177 

2. Pekat 147 83 130 171 63 120 

Rata-rata 166 95.5 152.5 197 63.5 148.5 

Sumber: Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, 2012. 
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Dari tabel terlihat bahwa rata-rata tiap sekolah pada 

tingkat SD/MI memiliki siswa sebanyak 152 orang. 

Sedangkan pada tingkat SMP/MTs rata-rata tiap 

sekolah memiliki siswa sebanyak 148 orang. 

Untuk daerah yang dijadikan tempat penelitian, 

yaituKecamatan Hu’u, terlihat bangunan sekolah sudah 

tersedia hampir di setiap desa/dusun, walaupun sarana 

penunjang lainnya belum memadai. Dapat dikatakan 

bahwa di daerah Kecamatan Hu’u sekolah-sekolah 

mengikuti kemana penduduknya bermukim, walaupun 

terkadang hal tersebut menyebabkan jumlah muridnya 

tidak memadai. Dikatakan jumlah siswa tidak memadai 

disebabkan karena terdapat sekolah yang kekurangan 

siswa, bahkan selama 2 tahun terakhir tidak 

mendapatkan siswa baru. Sementara di sekolah-sekolah 

lainnya terutama yang berada di daerah yang agak padat 

penduduknya, jumlah siswa dapat dikatakan sangat 

banyak sehingga harus membuka beberapa rombongan 

belajar atau kelas paralel. Terkadang sebagian 

masyarakat yang memiliki kemampuan secara ekonomi, 

yang berada di daerah pinggiran lebih memilih untuk 

menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang ada di 

pusat kota kecamatan, yaitu sekolah yang dari segi 

kualitas lebih baik, walaupun dari segi jarak sangat 

jauh. 

Di satu sisi pihak pemberi jasa pendidikan, yaitu 

Dinas Pendidikan berusaha menertibkan sekolah-

sekolah yang kekurangan siswa dengan jalan mengambil 

kebijakan untuk melikuidasi, namun di sisi lain 

masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan masih 

mengharapkan terdapat sekolah yang dapat terjangkau 
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dari segi jarak untuk anak-anak mereka. Kutipan 

wawancara berikut mencerminkan hal tersebut: 

Begini, sebenarnya sekolah itu sudah mau kita likuidasi 

sebab siswanya sudah ndak ada. Memangsiswanya 36 dari 

dulu. Mau kita likuidasi tapi sebagian masyarakat setelah 

kita komunikasikan ainani(jangan) katanya dimana kita 

sekolahkan anak-anak, itu masalahnya. Kkita mau likuidasi 

anak-anak jauh SD-nya kesana. Memang segitusiswanya 

setiap tahunnya. Kisarannya tiga empat orang saja. Memang 

awalnya banyak. 

Kutipan pernyataan lainnya dalam wawancara yang 

sama: 

Makanya suasananya begitu. Kadang setahun ini kosong, 

tahun depan ada lagi. Memang kontribusi masyarakat untuk 

sekolah di situ itu jaranglah. Mau juga kita hapus, kasian 

masyarakat. Masih ada mereka yang mau bersekolah disitu. 

Makanya kondisi memang begitu disana. Mau kita hapus kita 

ndak enak masih ada masyarakat yang mengharapkan masih 

ada sekolah disitu. 

Ketika disinggung masalah masih adanya sekolah 

dengan bangunan dari bedeg dan berlantaikan tanah 

serta berada dekat bahkan dapat dikatakan hampir di 

emperan rumah penduduk, kutipan wawancara sebagai 

berikut menjelaskannya: 

Sebenarnya begini masyarakat ini juga tele (bandel). Kita 

sudah ajukan ke Pemda (Bupati) supaya dilikuidasi sekolah 

itu. Karena masalah tanah yang belum ada. Masalah jarak dia 

SD 14 dengan SD 5 itu dekat saja. Alasan masyarakat sering 

ketabrak mobil anak-anak katanya. Itu alasannya kenapa dia 

buka sekolah di situ. Sebenarnya kita ndak mengharapkan 

sekolah ada di situ. SD 5 di dekatnya itu masih bisa 

menampung tapi masyarakatnya  ngotot masih tetap mau. 

Kayak hidup segan mati tak mau.  
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Walaupun sekolah-sekolah tersebut belum 

sepenuhnya memiliki kelengkapan fasilitas, bahkan 

terdapat sekolah yang hanya memiliki empat kelas (SD 

10) dan salah satu kelasnya disekat menjadi dua, namun 

pada sekolah-sekolah yang lain kelas-kelas yang adapun 

belum sepenuhnya digunakan bahkan terkunci 

selayaknya sebuah gudang. Hal tersebut terjadi karena 

murid yang kurang dan guru yang tidak hadir sehingga 

siswa-siswa digabung dalam satu kelas. 

 

Gambar 4. MIS Al-Safar 

Pada gambar di atas, terlihat bahwa sekolah yang 

hanya berjarak sekitar dua meter dari tepi pantai ini 

memiliki bangunan yang sangat sederhana, bahkan 

dapat dikategorikan sudah tidak layak. Ruang kelas 

hanya terdiri dari dua kelas, dan satu kelas lagi masih 

menumpang di rumah penduduk.  
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Gambar 5. MTs Miftahul Jannah 

Pada gambar tersebut terlihat sekolah yang hanya 

terbuat dari bedek yang sudah berlubang dan lantainya 

masih dari tanah liat. Sekolah tersebut hanya terdiri 

dari tiga kelas, dan ruang kantor menurut keterangan 

guru, bertempat di atas rumah panggung penduduk 

yang ada di sebelah selatan bangunan sekolah tersebut. 

Walaupun demikian, terdengar guru yang mengajar 

dengan begitu bersemangat dan cenderung berteriak 

pada murid-muridnya yang sebagian terlihat sedang 

tertidur di kelas. 

 

Gambar 6. SDN 14 Hu’u 
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Pada gambar bagian kiri terlihat sebuah ruangan 

yang disekat menjadi dua dengan menggunakan kain 

bekas spanduk. Pada bagian kanan terlihat suasana 

kelas lima dengan bangku dan kursi seadanya. 

     

(a) Gambar 7. SDN 10 Hu’u   (b) Gambar 8. SDN 09 Hu’u 

Masih adanya sekolah dengan kondisi seperti itu 

yang hanya beratap terpal dan rumbia, berdinding 

bedek, dan berlantaikan tanah, dapat dibayangkan 

keadaannya pada musim hujan. Seorang guru 

mengeluhkan bahwa pada musim hujan mereka tidak 

dapat melakukan proses belajar-mengajar dengan 

nyaman dikarenakan atap yang bocor. Bahkan pada 

beberapa sekolah mereka mengalami kekurangan 

bangku, dikarenakan karena pengadaan bangku/kursi 

yang tidak ada dan dikarenakan kebiasaan masyarakat 

yang meminjam bangku atau kursi milik sekolah pada 

saat mengadakan acara-acara keluarga dan tidak 

dikembalikan lagi.  

Sarana lain yang tidak kalah pentingnya dalam 

menunjang proses pendidikan adalah perpustakaan. 

Sepanjang pengamatan, rata-rata perpustakaan menjadi 

satu dengan ruang guru dan ruang kepala sekolah. 
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Bahkan ada yang belum memiliki perpustakaan. 

Kalaupun ada yang mereka sebut perpustakaan, itu 

adalah tempat meletakkan buku paket dan alat peraga 

yang akan dipergunakan dalam proses pembelajaran, 

sehingga sangat kecil kemungkinan anak-anak untuk 

mengakses dan menggunakan perpustakaan tersebut.  

Walaupun di sekolah tersebut terdapat alat peraga, 

namun tidak dapat dipergunakan, dikarenakan guru-

guru tidak memiliki kemampuan dan keahlian untuk 

menggunakannya. Yang menarik dari keberadaan 

sebuah perpustakaan adalah keberadaan buku-buku di 

dalamnya, jika dapat diakses oleh siswa maka akan 

dapat menggantikan ketidakhadiran guru walaupun 

kehadiran guru tidak melulu dapat digantikan oleh 

buku. Hal ini terjadi pada sekolah di daerah paling 

ujung Selatan Kabupaten Dompu sekaligus ujung 

selatan Indonesia, yaitu pada SDN 09 Hu’u.  

Pada sekolah tersebut, walaupun perpustakaan 

dibagi dengan ruangan guru dan kepala sekolah serta 

kamar tidur guru bantu dari program Indonesia 

mengajar, namun perpustakaan tersebut dapat diakses 

oleh anak-anak dan dimanfaatkan oleh guru dan kepala 

sekolah sebagai sarana untuk mengisi waktu siswa jika 

guru tidak hadir. Perpustakaan terlihat menarik dengan 

rak yang berwarna-warni dan buku yang diatur sesuai 

dengan bidang keilmuan. Menurut peneliti, inilah 

kekayaan paling berharga yang dimiliki oleh sekolah 

tersebut di antara ruang kelas yang terbengkalai kotor 

dan kekurangan bangku, rumah dinas guru yang kotor 

dan tidak terawat, serta atap yang bocor. Gambar 

berikut menunjukkan situasi perpustakaan tersebut. 
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Gambar 9. Perpustakaan SDN 09 Hu’u dan SMPN 4 Seatap 

yang disatukan dengan Ruang Kepala Sekolah dan Ruang 

Guru. 

   

Gambar 10. Ruang Kelas SMP       Gambar 11. Ruang Kelas SD 
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Gambar 12. Ruang Kelas SD yang Terbengkalai 

Pada tiga gambar tersebut, terlihat ruangan kelas 

yang kotor dan tidak terawat. Bangku, kursi dan meja 

terlihat tidak beraturan dan lantainya yang putih 

terlihat kotor dengan berbagai sampah. Sedangkan pada 

gambar di bawah, terlihat rumah guru yang sangat 

kotor dan penuh dengan coretan di dindingnya.  

 

Gambar 13. Rumah Dinas Guru yang Kotor dan Tidak Terawat 

dan Siswa yang Menunggu Gurunya 
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Dari beberapa SD dan SMP yang dikunjungi, tidak 

terlihat fasilitas penunjang seperti wc/toilet di sekolah-

sekolah tersebut. Kalaupun ada wc/toilet, namun tidak 

dapat dipergunakan dikarenakan tidak adanya air. Pada 

saat peneliti mengajak murid SD 09 Hu’u dan SMP 04 
Seatap Hu’u untuk bermain ke tepi pantai, dapat 
tercium bau kotoran di sepanjang jalan di sebelah 

sekolah yang menuju pantai (sekolah berada di tepi 

pantai daerah paling ujung selatan Indonesia yang 

berbatasan dengan Australia).  

Pada saat peneliti mewawancarai anak-anak 

tersebut di tepi pantai, peneliti berteriak karena 

terdapat salah seorang siswa yang masuk ke dalam laut 

padahal air laut pada saat itu sedang naik. Lalu para 

siswa tersebut tertawa dan lalu menjelaskan bahwa 

teman mereka bukan berenang tapi hendak membuang 

hajat. Pada kunjungan yang dilakukan ke daerah tepi 

pantai di sekitar SDN 07 Hu’u tempat di mana anak-

anak dan orangtuanya mengambil dan menjemur 

rumput laut, hal serupa juga terlihat dan dirasakan. 

Pada saat air laut surut dipagi hari terlihat dan tercium 

bau kotoran yang berserakan di mana-mana. Jadi 

masyarakat masih menggunakan alam sekitarnya 

sebagai wc/toilet.  

Dari 2 SMP Negeri dan 1 MTs Swasta yang 

dikunjungi, terlihat mereka belum memiliki fasilitas 

seperti laboratorium. Walaupun pada SMPN 2 Hu’u 
sudah terdapat peralatan laboratorium yang baru 

diperoleh, namun belum dapat dipergunakan. Bahkan 

kepala sekolahnya pun menunjukkan bahwa ruangan 

yang dijadikan perpustakaan masih digabung menjadi 
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satu dengan ruangan BP/BK. Dalam ruangan yang 

disebut perpustakaan tersebut memang terdapat buku-

buku, namun hanya sekedar ditumpuk begitu saja, 

tanpa memisahkannya sesuai dengan bidang keilmuan. 

Kursi dan buku yang berdebu menandakan bahwa 

tempat tersebut jarang dipergunakan.  

 

Gambar 14. Ruang Perpustakaan SMPN 2 Hu’u  

Selanjutnya untuk Kecamatan Pekat, masih 

membutuhkan bangunan sekolah terutama untuk 

daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau karena 

kondisi jalan dan transportasi yang tidak memadai. 

Kebiasaan masyarakat yang hidup di dalam kebun-

kebun dan tidak terdapatnya jalan raya dan alat 

transportasi yang memadai menyebabkan sekolah-

sekolah harus dibangun agar terjangkau oleh 

masyarakat. 

Bangunan sekolah yang ada di Kecamatan Pekat dari 

beberapa sekolah yang dikunjungi, sudah merupakan 
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bangunan permanen. Walaupun masih ada sekolah yang 

kekurangan kelas. Seperti pada SDN 30 Pekat yang 

merupakan SD terpencil, ruangan kelas hanya 2 lokal 

yang digunakan, 1 lokal digunakan untuk bahan 

bangunan dan peralatan kantor, sedangkan ruangan 

yang lainnya sedang diperbaiki. Pada saat kunjungan ke 

SD tersebut, wawancarapun hanya bisa dilakukan di 

halaman sekolah sambil berdiri dan duduk di atas 

tumpukan kayu bangunan, karena tidak terdapat kursi 

dan ruangan kantor. 

 

Gambar 15. SDN 30 Pekat 

Pada gambar terlihat bahwa pada saat penelitian 

dilakukan, SDN 30 Pekat hanya menggunakan 2 lokal 

untuk proses belajar-mengajar, dan satu lokal 

digunakan untuk meletakkan bahan bangunan dan alat-

alat kantor lainnya, namun tidak terdapat sama sekali 

meja dan kursi guru atau kursi tamu. Pada gambar 

bagian kiri adalah bangunan awal sekolah dan 

bangunan lainnya yang sedang diperbaiki untuk 

penambahan lokal kelas dan ruang kantor. 
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Pada SDN 26 dan SDN 32 Pekat yang keduanya 

merupakan SD terpencil, ruang guru, ruang kepala 

sekolah, tempat alat peraga, dan ruang perpustakaan 

digabung menjadi satu.  

  
SDN 26 Pekat         (b) SDN 32 Pekat 

Gambar 16. Gambar Ruang Kepsek, Ruang Guru, dan 

Perpustakaan SDN Terpencil 

 

Gambar 17. Perpustakaan, Aula, Ruang Keterampilan, Ruang  

Belajar   SDN 12 dan SMPN 4 Seatap Pekat. 
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Pada SDN 12 dan SMPN 4 Seatap Pekat, ruangan 

perpustakaan, ruang penyimpanan alat keterampilan 

seperti mesin jahit, ruang belajar untuk siswa SMP dan 

aula untuk mengadakan acara imtaq tiap hari jumat 

digabung menjadi satu.  

 

Gambar 18. SDSN 11 Pekat 

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa pada 

SDSN 11 Pekat perpustakaan digabung menjadi satu 

dengan ruang guru, ruang kepala sekolah, gudang alat 

peraga dan alat olahraga, serta dijadikan tempat untuk 

istirahat para guru 

 

Gambar 19. SMPN 3 Pekat 
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Sedangkan pada SMPN 3 Pekat sudah terdapat 

ruangan perpustakaan tapi dengan buku yang minim 

dan terlihat jarang digunakan. 

3. Kurikulum  

Pada saat penelitian dilakukan, kurikulum yang 

diterapkan di Kabupaten Dompu adalah Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Namun dari 

wawancara dengan Bagian Kurikulum pada Bagian 

Pendidikan Menengah diperoleh keterangan bahwa 

pada saat wawancara ini dilakukan bersamaan dengan 

sedang diadakannya pelatihan bagi Wakil Kepala 

Sekolah Bidang Kurikulum untuk penguatan dan 

penyusunan KTSP yang baik.  

Ya tergantung sekolah itu. Manajemen Berbasis Sekolah itu, 

mampu gak? Makanya sekarang ini kita sedang melatih 

teman-teman Wakasek Kurikulum untuk menyusun KTSP 

itu. KTSP kita lemah. Kenapa saya katakana lemah? Siswa 

kita bukan siswa yang bodoh, tapi gurunya yang bodoh. 

Misalnya malas bikin silabus dan RPPsehingga belilah buku 

yang percetakan itu yang sudah ada silabus. Pertanyaannya 

sama gak silabus yang di Jakartayang di Bandung yang dijual 

di buku itu dengan kondisi di Dompu? 

Selanjutnya dikatakan: “Selama tiga hari ini kita 

sudah latih teman-teman untuk mencoba merumuskan 

KTSP yang baiklah. Tidak mungkin kita meningkatkan 

mutu belajar kalau pedomannya saja tidak baik.” 

Tersirat bahwa pelajaran muatan lokal diserahkan 

kepada masing-masing sekolah untuk memberikan 

materi yang sesuai dengan keadaan lingkungan 

setempat. Muatan lokal (mulok) dapat saja menyangkut 
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budaya setempat, potensi alam, dan lain-lain. Hanya 

saja dalam penerapan KTSP terhambat dalam 

kemampuan guru dan sekolah dalam menjabarkan 

kurikulum ke dalam satuan-satuan yang lebih kecil, 

seperti RPP, Kompetensi Dasar, Standar Kompetensi, 

serta Standar Kelulusan. Pernyataan tersebut seperti 

tercermin dalam kutipan wawancara berikut ini:  

Kelemahan kita di sini, ya dalam menyusun kurikulum itu, 

kemudian memetakan Kompetensi Dasar, Standar 

Kompetensi, dari Standar Kompetensi ke Kompetensi Dasar 

sampai Standar Kelulusan. Saya risih ya, berbicara bukan 

men-judge, pendidikan karakter. Saya lihat di raport itu kan 

akhlak mulia 8, nah saya tanya bagaimana indikator bahwa 

siswa itu berakhlak mulia. Apa indikatornya? Kan mpa’a hafa 

kan (asal-asalan)? Misalnya saya menemukan anak masuk 

tanpa salam, kemudian di sana karena dia injak lumpur di 

depan sana masuk ke dalam sini misalnya. Apakah itu tidak 

dinilai gak dalam sekolah, kemudian anak-anak yang coret-

coret tembok. Gimana penilaiannya? Harus ada instrumen 

yang jelas gitu!!! 

Hal lain juga yang menjadi kendala dalam penerapan 

kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan 

masyarakat setempat adalah jalur komunikasi yang 

tidak terjalin dan tidak lancar antara satu sekolah 

dengan sekolah yang lain dan antara satu lokasi dengan 

lokasi yang lain. Hal ini berakibat pada kurangnya 

informasi bagi pihak sekolah untuk mengetahui hal apa 

saja yang dapat dimasukkan dan disesuaikan ke dalam 

kurikulum. Hal ini juga disebabkan kurangnya 

sosialisasi dari pihak yang berkaitan terhadap 

penerapan KTSP, ini terbukti dengan pengadaan latihan 
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penyusunan KTSP, padahal kurikulum direncanakan 

akan segera berganti. 

Dua daerah penelitian memiliki permasalahan yang 

berbeda yang sering ditemui dalam interaksi 

kesehariannya, baik dengan siswa maupun dengan 

masyarakat sekitar sekolah. Mata pelajaran yang bisa 

dengan tepat secara fleksibel menyentuh permasalahan 

yang terjadi di masyarakat adalah mata pelajaran 

muatan lokal.  

Untuk daerah seperti wilayah Hu’u yang menjadi 
daerah tujuan wisata, pada tingkat SMP sudah ada 

sekolah seperti SMPN 2 HU’u yang memasukkan materi 
kesehatan reproduksi dalam pelajaran muatan lokalnya. 

Hal ini dianggap penting karena mulai banyaknya 

terjadi kasus pergaulan bebas di kalangan remaja yang 

disebabkan banyaknya pendatang dari luar daerah dan 

turis mancanegara di Kecamatan Hu’u. 

Selanjutnya untuk Kecamatan Pekat, tiga hal yang 

menjadi kendala dalam pendidikan adalah kenakalan 

siswa, pernikahan dini, dan rendahnya suasana 

keagamaan di masyarakat untuk mendukung proses 

pendidikan di sekolah.  Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kurikulum pada SMPN 2 Pekat mengungkapkan: 

Siwe (wanita) kelas satu sudah menikah, kelas dua sudah 

menikah, apalagi yang kelas tiga. Ikut ujian daftar 50 orang. 

Yang ikut ujian 40 orang. 10 orang sudah nikah. Itu 

permasalahan. Itu resiko seorang guru. Mungkin semacam 

ada kenakalan luar biasa di Dompu ini. Bisa dikatakan 

Doropeti (nama tempat) mungkin yang rawan, nakal. Harus 

ada Sekolah Tuna Daksa.  
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Selanjutnya untuk Kecamatan Pekat, masih terdapat 

kebingungan pada sebagian sekolah dalam mencari 

kurikulum apa yang tepat untuk diterapkan dengan 

kondisi siswa dan lingkungan masyarakat yang tidak 

kondusif. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 

pada SMPN 2 Pekat mengungkapkan: “Heran juga saya tu, 

walaupun pake kurikulum jabara’i, istilah simbolik untuk 

kekesalahan yang luarbiasa atas subyek apapun yang dapat 

terjemahan bebasnya barangkali jenis apapun, dari Jakarta ka, ti 

wa’umu ara(tidak mungkin bisa) Doropeti.” Usaha pihak 

sekolah untuk mendidik siswa tidak mendapatkan 

dukungan masyarakat sekitar SMPN 2 berada, karena 

masyarakat memberikan contoh yang tidak positif 

kepada siswa dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga 

memberikan keterangan bahwa hukuman seperti 

skorsing tidak dapat memberikan efek jera pada siswa 

yang telah melakukan pelanggaran. Skorsing yang 

diberikan malah akan membuat siswa merasa senang 

dan akan memperpanjang sendiri masa skorsing 

tersebut. 

Untuk tingkat pendidikan SD/MI di daerah miskin 

dan terpencil, kurikulum apapun yang diterapkan 

tidaklah menjadi masalah. Guru mengajar siswa yang 

digabung dalam satu kelas dengan pelajaran yang rata-

rata dapat diterima dan dipahami oleh semua siswa. 

Pada kebanyakan sekolah-sekolah yang dikunjungi, 

guru mengajar tanpa perencanaan dan bahkan tidak 

dapat mengajar sesuai dengan jadwal yang sudah 

direncanakan pada awal semester. Hal ini terjadi karena 
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apa yang dipelajari disesuaikan dengan tingkat 

kehadiran guru dan siswa.  

4. Keterjangkauan Sekolah 

Sulitnya sekolah-sekolah dijangkau pada daerah 

penelitian terutama yang dikategorikan sebagai daerah 

terpencil disebabkan kondisi geografis daerah yang 

terletak di atas kaki pegunungan. Untuk Kecamatan 

Pekat, selain karena kondisi jalan yang sangat rusak, 

juga karena tidak adanya alat transportasi umum yang 

dapat digunakan, baik dari luar desa/dusun, maupun di 

dalam desa/dusun. Sedangkan pada Kecamatan Hu’u 

sekolah-sekolah yang terletak di ujung daerah sulit 

dijangkau karena tidak terdapat kendaraan umum yang 

melewati, walaupun kondisi jalan sudah sangat 

memadai. 

Selanjutnya Pada tabel 23 berikut akan terlihat 

tingkat kesulitan untuk menuju SD/MI dan SMP/MTs. 

Pada tabel berikut juga akan diperlihatkan kriteria desa 

pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten 

Dompu, yaitu desa terpencil dan tidak terpencil 

berdasarkan SK. Bupati Dompu No.47 Tahun 2012 

(Kriteria desa terpencil dan tidak terpencil pada 

lampiran). 
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Tabel 23 

Kriteria Desa dan Tingkat Kesulitan ke SD/MI dan SMP/MTs 

No. Kecamatan 

Desa 

Tingkat 

kesulitan ke 

SD+MI 

Tingkat 

kesulitan ke 

SMP+MTs 

S
el

u
ru

h
n

y
a

 

T
er

p
en

ci
l 

M
u

d
ah

 

S
u

li
t 

S
u

li
t 

S
ek

al
i 

M
u

d
ah

 

S
u

li
t 

S
u

li
t 

S
ek

al
i 

1. Hu’u 8 1 14 0 1 2 0 0 

2. Pekat 12 12 32 0 9 2 1 0 

Jumlah 76 28 217 6 18 29 6 1 

Sumber: Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, 2012. 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 76 desa yang 

ada di Kabupaten Dompu, masih terdapat 28 desa yang 

berstatus sebagai desa terpencil. Dari tabel tersebut 

juga terlihat bahwa Kecamatan Pekat adalah kecamatan 

yang memiliki tingkat kesulitan paling banyak dengan 

tingkat kesulitan paling sulit untuk menjangkau atau 

menuju SD. Sekolah-sekolah yang sulit sekali dijangkau 

terdapat pada desa-desa yang dikategorikan terpencil, 

di Kecamatan Pekat sekolah yang sulit sekali dijangkau 

adalah sebanyak 9 sekolah dari 12 SD yang 

dikategorikan terpencil. Sedangkan untuk Kecamatan 

Hu’u SD yang dikategorikan sulit dijangkau hanyalah 

bagi orang yang datang dari luar, sedangkan bagi 

masyarakat setempat tidak begitu sulit karena 

kebanyakan siswa tinggal dan menetap di sekitar 
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sekolah dan hampir semua sekolah yang ada di 

Kecamatan Hu’u terletak di pinggir jalan raya walaupun 

tidak ada transportasi umum yang melewatinya. 

C.  Pelaksanaan Pendidikan Dasar dan Makna 
Pendidikan bagi Masyarakat  di Daerah Miskin 

1.  Pelaksanaan Pendidikan Dasar 

a)  Kecamatan Hu’u 

Di Kecamatan Hu’u terdapat 14 sekolah dasar negeri 

dan diberi nama sesuai dengan urutan tahun berdirinya, 

yaitu SDN 1 sampai dengan SDN 14, dan sebagian di 

antaranya diberi nama sesuai dengan nama desa di mana 

sekolah tersebut berada, seperti SDN 8 disebut juga 

dengan SD Jala, SD 10 disebut SD Nangasia, SD 09 

disebut SD Nanga  Doro, dan SD 13 disebut juga SD 

Ncangga. Nama-nama tersebut adalah nama desa di 

mana sekolah tersebut berada. Di Kecamatan Hu’u juga 

terdapat 4 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), 

yaitu SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3 Satap (Seatap), dan 

SMPN 4 Satap (Seatap). 

Sekolah-sekolah yang dijadikan tempat penelitian 

adalah sekolah yang dianggap mewakili secara geografis 

dan status. Sebanyak 7 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 

1 Madrasah Ibtidaiyyah Swasta (MIS) serta 2 Sekolah 

Menengah Pertama dan 1 Madrasah Tsanawiyyah 

Swasta (MTs) dijadikan sampel. Sekolah-sekolah 

tersebut tersebar hampir di setiap desa/dusun. SDN 05 

merupakan satu-satunya sekolah dasar yang berstatus 

Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN) yang ada di 

Kecamatan Hu’u dan terletak tepat di kota kecamatan. 
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SDN 14 terletak tidak begitu jauh dari SDN 05, yaitu 

berjarak sekitar 2 kilo meter. SDN 06 dan MTs terletak 

di desa yang bersebelahan dengan kota kecamatan, 

sedangkan SDN 8, SDN 09, SDN 10, SDN 13, MIS, SMPN 

2 dan SMPN 4 adalah sekolah-sekolah yang terletak di 

pinggir pantai atau tidak begitu jauh dari pantai.  

Sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Hu’u 

hampir sebagian besar terletak atau berada di pinggir 

jalan besar yang menghubungkan kota Kabupaten 

Dompu dengan Kecamatan Hu’u, hanya MIS yang 

terletak sekitar setengah kilometer dari jalan raya. 

Walaupun demikian, di Kecamatan Hu’u sendiri tidak 

terdapat angkutan umum yang dapat digunakan untuk 

bepergian dari satu desa/dusun ke desa/dusun yang lain. 

Siswa yang berangkat sekolah dapat menggunakan 

motor pribadi atau ojeg motor atau tepat pada jam 

06.00 pagi bagi anak-anak yang masuk pagi dan tepat 

jam 12 siang bagi anak-anak yang sekolahnya masuk 

siang dapat menggunakan bis angkutan yang menuju 

kota Dompu untuk menuju sekolahnya dengan hanya 

membayar  Rp. 1000. 

1) Siswa 

Murid-murid sekolah dasar di pinggir pantai di 

daerah penelitian dapat digambarkan tampilannya 

secara fisik dengan rambut berminyak dan kemerahan, 

kulit kehitaman, ada yang masih mengeluarkan ingus, 

sebagian memakai sepatu, kebanyakan memakai sandal 

jepit dan bahkan kebesaran untuk ukuran kakinya, dan 

menggunakan seragam yang tidak seragam. Seragam 

lusuh dan penuh noda tanah atau tumbuhan, ada yang 
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menggunakan seragam merah putih, pramuka, olahraga, 

batik dengan bawahan putih, batik dengan bawahan 

merah, baju putih dengan bawahan hitam dalam satu 

hari, dan sebagian lebih senang bertelanjang kaki 

sedangkan sepatunya ditenteng. Bukan hanya 

bertelanjang kaki, bahkan sebagian dari anak-anak laki-

laki bahkan bertelanjang dada, karena mereka lebih 

senang jika bajunya dibuka entah ditenteng atau 

dimasukkan ke dalam tas. Kaki-kaki kecil yang 

mengenakan sandal jepit kebesaran bahkan hanya 

bertelanjang kaki itu kakinya sangat kotor dan penuh 

debu serta tanah. 

Jika murid-murid tersebut didekati dalam jarak 

dekat, maka akan tercium aroma khas lautan seperti 

“wou ngoru,” artinya bau amis, karena anak-anak tersebut 

berenang dan mencari rumput laut atau hanya sekedar 

bermain di pantai. Bahkan pada salah satu kunjungan 

ke sebuah sekolah dasar, peneliti sempat melihat murid-

murid secara bergantian dan bahkan secara 

berkelompok saling mencari kutu seperti terlihat pada 

gambar berikut.   

         

(a) Siswa SDN 10 Hu’u (b) Siswa SDN 09 Hu’u 

Gambar 20. Gambaran Siswa di Daerah Miskin 
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Pada sekolah yang dikategorikan unggulan dan 

berada tepat di ibukota kecamatan, murid-muridnya 

dapat digolongkan berpenampilan lebih rapi dan 

memakai seragam, baik seragam sekolah sehari-hari 

maupun seragam olahraga serta mengenakan sepatu, 

karena anak-anak yang bersekolah di tempat tersebut 

rata-rata digolongkan berasal dari keluarga dengan 

status ekonomi menengah ke atas dan orangtua yang 

memiliki jabatan pada lembaga pemerintahan yang 

semuanya berada di Ibukota Kecamatan. Namun pada 

sekolah yang jaraknya hanya dua kilometer dari sekolah 

unggulan terdapat sebuah sekolah yang bangunannya 

hanya terbuat dari bedek dan beratap rumbia dan terpal 

di mana siswanyapun menggunakan seragam yang tidak 

seragam. Bahkan pada saat berolahraga pun mereka 

hanya menggunakan baju yang biasa digunakan untuk 

tidur dan bermain di rumah.  

  

Siswa SDN 10 Hu’u     (b) Siswa SDN 14 Hu’u  

 Gambar 21. Gambaran Siswa di Daerah Miskin 
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Usia siswa pun bervariasi, tidak melulu mengikuti 

aturan usia siswa sekolah dasar, yaitu 7-12 tahun. Pada 

beberapa kunjungan, peneliti menemukan siswa yang 

seharusnya masih berusia Taman Kanak-Kanak (TK) 

sudah duduk di kelas 1 SD. Alasan guru-guru adalah 

karena tidak adanya TK, dan karena kurangnya siswa 

yang akan mendaftar sebagai siswa pada tahun ajaran 

baru sehingga siswa yang belum berusia SD pun 

didaftarkan sebagai siswa SD. Pada tabel 24 berikut 

akan diperlihatkan angka partisipasi kasar dan angka 

partisipasi murni pada tingkat SD/MI di Kabupaten 

Dompu. 

Tabel 24 

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni 

(APM)Jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) di Kabupaten Dompu 

No. Kecamatan APK SD APM SD APK MI APM MI 

1. Hu'u 115.329 111.229 9.581 8.244 

2. Pekat 118.272 111.912 22.926 20.622 

Rata-rata 114.792 107.823 13.376 11.478 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata 

APK dan APM pada tingkat SD adalah diatas 100. 

Untuk Kecamatan Hu’u nilai APK dan APM adalah 

sebesar 115.329 dan sebesar 111.229. Sedangkan untuk 

MI, nilai APK dan APM berada jauh di bawah angka 

100, yaitu nilai APK sebesar 9.581dan nilai APM sebesar 

8.244. Selanjutnya pada tabel 25 berikut akan 

diperlihatkan APK/APM pada tingkat SMP/MTs. 
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Tabel 25 

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni 

(APM)Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) di 

Kabupaten Dompu 

No. Kecamatan APK SMP APM SMP APK MTs APM MTs 

1. Hu’u 110.0791 110.0791 12.54941 10.67194 

2. Pekat 78.84517 50.48544 25.60041 21.87021 

Rata-rata 95.92981 86.75409 19.03636 16.75494 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata 

APK dan APM untuk tingkat SMP/MTs di Kabupaten 

Dompu berada di bawah angka 100.  Bahkan untuk MTs 

angka APK/APM berada jauh di bawah angka 100.  

Dalam kenyataannya, jumlah siswa pada tiap 

sekolah bervariasi. Terdapat sekolah dengan siswa yang 

melebihi daya tampung kelas yang ada sehingga harus 

membuka kelas paralel. Namun terdapat juga sekolah 

yang kekurangan murid bahkan selama beberapa tahun 

ajaran tidak mendapatkan murid baru. Kepala sekolah 

SMPN 2 Hu’u misalnya menjelaskan bahwa dekatnya 

lokasi sekolah dengan pantai membuat siswa 

meninggalkan proses pembelajaran untuk beraktivitas 

di pantai, entah untuk bermain atau mencari nafkah 

serta membantu orangtua, dan hal tersebut memberikan 

tugas tambahan bagi pihak sekolah untuk mencari dan 

menjemput siswa-siswanya ke rumah atau ke pantai. 

Dari segi semangat belajar, siswa pun memiliki 

semangat yang bervariasi. Pada sebagian sekolah, 

terdapat murid-murid yang begitu setia menunggu 
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kehadiran gurunya bahkan selama seminggu berturut-

turut. Ketika ditanyakan alasan mereka tetap menunggu 

kehadiran gurunya yang tidak jelas kehadirannya, 

jawaban siswa adalah mereka akan tetap menunggu 

gurunya sampai datang dan karena gurunya meminta 

mereka untuk menunggu kehadiran gurunya dan jika 

sampai pada jam tertentu gurunya tidak hadir maka 

siswapun boleh pulang. Pada sekolah yang lain pun 

siswa menunggu kehadiran gurunya dengan setia dan 

diisi dengan belajar sendiri di kelas dan sebagian yang 

lainnya hanya bermain-main.  

 Menurut keterangan siswa, mereka sudah 

seminggu tidak belajar karena ketidakhadiran gurunya. 

Namun mereka tetap hadir di sekolah setiap harinya, 

sampai batas waktu yang dijanjikan gurunya untuk 

menunggu. Jika gurunya tidak hadir sampai jam 10.30, 

maka mereka akan pulang dengan sendirinya. Siswa 

tersebut mengatakan bahwa gurunya hanya kadang-

kadang saja rajinnya, sehingga selama seminggu itu 

seluruh kelas untuk tingkat SMP tidak belajar. 

Sekalipun demikian, Siswa-siswa tersebut mengatakan 

bahwa walaupun tidak ada guru, mereka belajar sendiri 

di perpustakaan. Hal yang samapun terlihat pada SDN 

14 Hu’u, ketika gurunya tidak hadir, sebagian siswa 
terlihat belajar sendiri di kelas.  

Ketika berbicara tentang prestasi belajar siswa, ada 

jawaban beragam tentang hal tersebut. Prestasi dalam 

hal ini berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang 

lainnya.  Prestasi dan capaian pendidikan dalam hal ini 

pun perlu dilihat dari dua sisi, yaitu pada satu sisi 

dengan melihat data secara keseluruhan yang terdapat 
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di Kantor Dikpora Kabupaten Dompu, dan di sisi lain 

dengan melihat langsung kondisi riil siswa yang ada di 

lapangan, berdasarkan pantauan langsung peneliti 

selama bergaul dengan siswa, dan keterangan dari guru 

serta kepala sekolah tentang keadaan siswa. 

Dari data yang terdapat pada Kantor Dikpora 

Kabupaten Dompu, pada tingkat SD/MI, nilai rata-rata 

USBN masing-masing adalah 6.5 dan 6.4. Sedangkan 

pada tingkat SMP/MTs, nilai rata-rata UN masing-

masing adalah 6.6 dan 5.3. Data tersebut dapat dilihat 

pada tabel 26 berikut. 

Tabel 26 

Rata-Rata USBN dan UN Tiap Satuan Pendidikan Di 

Kabupaten Dompu Tahun 2011/2012 

No. Kecamatan 

SD MI SMP MTS 

Rata-2 

USBN 

Rata-2 

USBN 

Rata-2 

USBN 

Rata-2 

USBN 

1. Hu'u 6.3 6.3 7.5 6.3 

2. Pekat 6.4 6.4 4.6 6.4 

 
Rata-rata 6.5 6.4 6.6 5.3 

Sumber: Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, 2012. 

Pada beberapa sekolah yang diamati pada saat 

proses pembelajaran dan pada saat peneliti mengambil 

bagian untuk mengisi jam kosong untuk mengajar siswa 

di kelas, mengajar siswa menyelesaikan PR di rumah, 

berbicara dengan siswa pada saat mereka bermain di 

sekolah dan di kampung, dapat diketahui bagaimana 

kemampuan siswa pada beberapa mata pelajaran.  
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Masih terdapat murid kelas 1 SD belum memiliki 

kemampuan untuk menuliskan angka 1 sampai 10 

dengan benar. Begitupun juga dalam hal membaca. 

Selanjutnya pada beberapa sekolah yang dikunjungi, 

kemampuan siswa untuk kelas-kelas lanjutan seperti 

kelas 4 dan 5 dalam hal mengenal perkalian masih 

kurang bahkan buruk. Begitupun juga dalam hal 

pengetahuan tentang negaranya sendiri, seperti 

pengetahuan tentang presiden dan wakilnya, lambang 

negara dan lagu kebangsaan, serta Pancasila, mereka 

sama sekali tidak mengetahuinya. Padahal pada 

beberapa sekolah sudah terdapat gambar presiden dan 

wakilnya serta lambang burung garuda di atas papan 

tulis di tiap kelas. Setiap ujian terkadang siswa harus 

dijemput dari tempat tinggalnya, mereka hanya datang 

ujian tanpa membawa apapun, karena pihak sekolah 

yang menyediakan semua alat-alat tulis. Namum alat 

tulis tersebut hanya bertahan selama satu hari itu saja, 

seperti ilmu yang diajarkan yang hanya diingat pada 

hari itu saja, besoknya mereka akan melupakannya lagi, 

bahkan jadwal pembelajaranpun siswa tidak 

mengetahuinya. Hal tersebut dapat dilihat ketika 

ditanyakan jadwal pembelajaran pada saat itu, siswa 

harus terlebih dahulu berlarian melihat jadwal pada 

papan administrasi di dinding kelas.  

2) Pembelajaran 

Meskipun sebagaimana layaknya sekolah-sekolah 

pada umumnya memiliki jadwal pelajaran yang akan 

dijadikan acuan dalam kegiatan pembelajaran setiap 

harinya, namun di beberapa sekolah di daerah 
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penelitian hal tersebut tidak dapat berlangsung 

sebagaimana perencanaan yang sudah dijadwalkan 

tersebut. Berdasarkan pengamatan dan keterangan dari 

guru, proses pembelajaran pada beberapa sekolah tidak 

dapat mengikuti jadwal yang sudah direncanakan 

disebabkan karena kemauan anak-anak untuk belajar 

yang minim dan karena penggabungan siswa ke dalam 

satu kelas sekaligus.  

Kemauan anak-anak untuk belajar yang minim 

tercermin dari masih adanya anak-anak yang bermain di 

halaman sekolah pada saat seharusnya mereka 

mengikuti pembelajaran di kelas. Menurut keterangan 

guru, mereka tidak dapat memaksa siswa untuk masuk 

ke kelas, tapi murid tersebut akan masuk dengan 

sendirinya ketika mereka sudah lelah bermain. Guru 

tidak dapat melakukan apapun atau bersikap keras 

sedikit saja pada siswa tersebut disebabkan hal 

tersebut akan menyebabkan orangtua dan masyarakat 

sekitar akan ikut campur dan membalas dengan 

melakukan kekerasan terhadap guru, seperti yang 

pernah terjadi adalah orangtua mencekik guru sehingga 

guru tersebut minta segera dipindahkan ke tempat lain. 

Hal lain yang juga terjadi adalah minimnya partisipasi 

siswa dalam proses pendidikan. Siswa yang hadir di 

sekolah setiap harinya bukan merupakan keseluruhan 

siswa yang terdaftar sebagai siswa di sekolah yang 

bersangkutan, bisa hanya beberapa orang, sepertiganya, 

setengahnya, dan bahkan menurut salah seorang guru 

ada siswa yang terdaftar sebagai siswa bahkan tidak 

pernah hadir di sekolah. Guru-guru mengatakan mereka 

sudah berusaha untuk mencari dan menjemput siswa-
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siswa tersebut. Menjemput di sini berarti menjemput 

kemanapun siswa tersebut berada, entah di atas gunung 

tempat ladang orangtuanya berada, dan di laut bahkan 

dengan menggunakan perahu tempat orangtua mencari 

rumput laut. Setelah dijemput siswa tersebut harus 

dimandikan terlebih dahulu oleh gurunya “kalau mau 

belajar dan berada di dekat mereka dengan nyaman, 

maka harus dimandikan dulu,” begitu ujar salah seorang 

guru.  

Hal lain juga yang mencerminkan kurangnya 

semangat belajar dalam diri siswa adalah ketika 

ditanyakan jadwal pembelajaran yang akan mereka 

lakukan, mereka sama sekali tidak mengetahuinya 

walaupun ditanyakan berulang-ulang. Mereka harus 

terlebih dahulu membaca dan melihat jadwal pelajaran 

yang ada di dinding kelas. Kalau anak-anak tersebut 

terbiasa belajar di rumah, terbiasa mempersiapkan 

keperluan sekolahnya, dan mengetahui tujuannya ke 

sekolah, maka mereka akan mengetahui apa yang akan 

dipelajarinya pada hari yang bersangkutan. 

Satu kebiasaan “unik” lainnya yang ditemui di 

beberapa sekolah adalah menggabungkan siswa dalam 

satu kelas. Kebiasaan menggabungkan siswa dalam satu 

kelas bisa disebabkan oleh tiga hal, yaitu karena 

kurangnya siswa, karena tidak ada guru, dan karena 

kurangnya ruangan kelas. Siswa yang hadir hanya 

berjumlah beberapa orang menyebabkan guru 

menggabungkan siswa dengan siswa dari kelas yang 

berbeda tingkatannya. Pada beberapa kali kunjungan ke 

beberapa sekolah, peneliti menemukan penggabungan 

yang terjadi bahkan semua siswa dari kelas 2 sampai 
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kelas 6 digabung dalam satu ruangan. Ada juga yang 

menggabung siswa TK dengan kelas 1 dan 2, kelas 2 dan 

kelas 3, kelas 3 dan 4, kelas 5 dan kelas 6. Bahkan pada 

salah satu sekolah siswa bisa masuk dan duduk di kelas 

manapun pada saat guru mengajar, di tempat mana saja 

yang mereka sukai. Dikarenakan siswa digabung dalam 

satu ruangan, maka cara guru mensiasati dalam 

mengajar adalah dengan dua cara, yaitu dengan 

mengajar apa saja yang dapat diterima oleh rata-rata 

siswa, cara yang lainnya adalah dengan membagi papan 

tulis menjadi dua atau tiga bagian sesuai dengan 

tingkatan kelas yang digabung, dan menuliskan 

pelajaran atau soal yang harus dipecahkan oleh siswa. 

Selanjutnya tugas guru adalah tinggal memeriksa 

pekerjaan siswa dan memberikan penilaian. Pengamatan 

yang dilakukan di SDN 09, SDN 10, dan SDN 13 

memperlihatkan hal tersebut.  

Namun pada sebuah sekolah yang terletak tidak 

jauh dari tepi pantai, proses pembelajaran tetap 

berlangsung walaupun sekolah mereka sedang 

dibongkar. Mereka bisa membagi siswa ke dalam dua 

kelompok belajar, yaitu pagi dan sore, bahkan guru 

olahraga dapat memanfaatkan tepi pantai yang terletak 

tidak jauh dari sekolah untuk dijadikan tempat olahraga 

karena untuk menjaga keamanan anak-anak dari bahan 

bangunan dan juga karena semakin sempitnya lapangan 

olahraga mereka karena adanya pembangunan Gedung 

TK dan Perpustakaan (seperti terlihat pada gambar 

berikut). Dalam beberapa kali kunjungan kepala 

sekolah pun tetap berada di tempat, jikapun ada guru 

kelas yang berhalangan hadir maka cara mensiasatinya 
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adalah dengan menempatkan guru honorer atau guru 

tidak tetap sebagai pengganti atau pendamping pada 

masing-masing kelas, sehingga guru akan tetap ada.  

 

Gambar 22. Guru SDN 08 Hu’u Dompu memanfaatkan tepi 
pantaiuntuk kegiatan pembelajaran 

 

Gambar 23. Suasana Pembelajaran di SDN 8 Hu’u  
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Dari gambar terlihat suasana pembelajaran pada 

SDN 8 Hu’u dengan seorang guru honorer yang 
menggantikan guru tetap. Pada dinding kelas terlihat 

tulisan “Caha mena sakola diloa kai,” yang berarti rajin 

sekolah agar pintar.” Dengan jumlah murid sebanyak 43 

orang, suasana kelas sangat gaduh. Guru harus 

berteriak untuk menenangkan murid-muridnya.  

 

Gambar 24. Salah Satu Kata Penyemangat di Dinding Kelas 

SDN 8 Hu’u 

Gambar tersebut memperlihatkan tulisan di salah 

satu dinding kelas SDN 8 Hu’u dengan kalimat “Wi’i 

sakola di sampula kai,” yang berarti kalau meninggalkan 

sekolah maka akan menjadi bodoh. 

3) Lingkungan 

Hal yang sangat penting yang turut mendukung 

keberhasilan program pendidikan adalah dukungan dari 

lingkungan. Lingkungan dalam hal ini adalah tempat di 
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mana pendidikan berlangsung dan juga menyangkut 

hal-hal yang ada di sekitar proses pendidikan 

berlangsung dan memberikan pengaruh positif atau 

negatif, baik yang dapat dilihat maupun yang tidak 

dapat dilihat. Dalam hal ini lingkungan yang dimaksud 

adalah lingkungan kebijakan, lingkungan masyarakat 

dan lembaga swadaya masyarakat, dan lingkungan alam. 

Lingkungan kebijakan menyangkut komitmen 

pemerintah daerah dan lembaga-lembaga yang berada di 

bawahnya yang terkait dengan pendidikan yang 

mendukung maupun tidak mendukung proses 

pendidikan. Komitmen ini terwujud dalam kebijakan 

dan implementasinya dalam proses pendidikan. 

Lingkungan masyarakat menyangkut komitmen 

masyarakat dalam proses pendidikan. Komitmen ini 

terkadang mendukung proses pendidikan, namun 

terkadang juga tidak adanya komitmen menyebabkan 

sikap masyakat tersebut menghambat proses 

pendidikan. Selain masyarakat secara individual, 

terdapat juga lembaga swadaya masyarakat atau 

organisasi-organisasi non-pemerintah yang turut 

memberikan andil dalam proses pendidikan di 

masyarakat. 

Lingkungan alam menyangkut kedaan alam yang 

mendukung dan menghambat proses pendidikan. 

Termasuk di dalamnya adalah kondisi geografis dan 

kekayaan alam yang memberikan dukungan dan 

terkadang juga memberikan hambatan dalam proses 

pendidikan. 
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Kebijakan Pendidikan 

Arah kebijakan pendidikan di Kabupaten Dompu 

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM), yaitu peningkatan kualitas dan 

pemerataan untuk memperoleh pendidikan. Yang 

memiliki kewenangan tertinggi dalam pengambilan 

kebijakan adalah bupati sebagai kepala daerah, yaitu 

yang memiliki kewenangan dalam mengambil 

kebijakan-kebijakan umum di bidang pendidikan. 

Namun secara teknis pengambilan kebijakan di bidang 

pendidikan kewenangannya dimiliki oleh Kepala Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 

Selain pihak pemerintah yang memiliki kewenangan 

dalam pengambilan kebijakan pendidikan secara umum 

dan Dinas Pendidikan yang memiliki kewenangan 

secara teknis, terdapat juga lembaga Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) yang melakukan pengawasan 

dan mengesahkan Undang-undang di bidang 

pendidikan.  

Pihak pemerintah daerah sebagai pemilik wewenang 

tertinggi di daerah/kabupaten berfungsi sebagai 

pengambil kebijakan umum dan melakukan 

pengawasan terhadap proses pendidikan dan hal-hal 

teknis yang dilakukan oleh dinas pendidikan. Pihak 

DPRD berfungsi mengawasi dan menyediakan payung 

hukum berdasarkan temuan di lapangan dan masukan 

dari masyarakat, dari lembaga-lembaga swadaya 

masyarakat, dari Dinas Pendidikan, dan dari 

pemerintah.  
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Pihak pemerintah daerah yang dalam penelitian ini 

diwakili oleh Sekretaris Daerah (Setda) merangkap 

Asisten III Bupati, memberikan keterangan bahwa 

pemerintah sudah menetapkan kebijakan umum di 

bidang pendidikan seperti yang tertuang RPJM, dan 

sudah melakukan pengawasan, selanjutnya jika 

terdapat masalah antara kebijakan yang telah 

ditetapkan dan implementasi di lapangan, maka 

masalahnya terletak pada dinas pendidikan sebagai 

dinas teknis yang memiliki kewenangan secara teknis.  

Selanjutnya, pihak Dinas Pendidikan sebagai dinas 

teknis yang mengimplementasikan berbagai kebijakan 

pendidikan, mengatakan tidak memiliki hak penuh 

untuk melakukan apapun yang berkaitan dengan 

pendidikan. Segala kewengan dimiliki oleh bupati 

sebagai kepala daerah. sehingga ketika muncul berbagai 

masalah dalam proses pendidikan, maka mereka tidak 

dapat mengambil tindakan. 

Pihak DPRD khususnya Komisi III, selaku pihak 

yang memiliki kewenangan dalam melakukan 

pengawasan dan menyediakan payung hukum bagi 

dunia pendidikan merasa sudah melakukan pengawasan 

dan memberikan masukan terhadap Dinas Pendidikan 

ketika muncul permasalahan. Dalam pembicaraan 

dengan ketua Komisi III yang membidangi Pendidikan 

dan salah satu anggota Komisi III yang merupakan 

wakil dari Kecamatan Pekat, tentang pelaksanaan tugas 

dan fungsi mereka, terlihat bahwa lembaga ini yang 

diwakili oleh dua orang anggotanya dalam memberikan 

penjelasan tidak terlalu meyakinkan, kemungkinan 

dalam menjalankan tugas sebagai anggota dewanpun 
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demikian. Mereka memberikan penjelasan bahwa 

mereka sudah melakukan tugasnya untuk mengawasi 

dan wakil dari masing-masing daerah sudah turun 

untuk melihat dan menampung masalah dan keluhan 

dari masyarakat. Selanjutnya yang melaksanakan secara 

teknis adalah pihak Dinas Pendidikan. 

Hal yang paling menonjol yang terlihat adalah 

sekolah-sekolah terutama yang berada di daerah 

pinggiran, tanpa kehadiran gurunya. Sebagian besar 

porsi guru adalah berasal dari tenaga honorer/GTT. 

Dalam satu sekolah terkadang hanya terdapat dua orang 

yang memiliki kedudukan sebagai PNS, yaitu kepala 

sekolah dan wakil kepala sekolah, sedangkan yang 

lainnya adalah tenaga honorer. Tenaga honorer tersebut 

ada yang sudah mengabdi dalam kurun waktu sebelum 

tahun 2006 dan ada juga yang mengabdi baru beberapa 

tahun terakhir. Sebagian dari mereka berasal dari 

lulusan perguruan tinggi setempat.  

Wewenang pengangkatan pegawai dalam hal ini 

guru adalah kewenangan kepala daerah berdasarkan 

usulan dari Dinas Dikpora sebagai pengelola pendidikan 

secara teknis. Namun dalam kenyataannya di lapangan, 

kepala sekolah pun dapat mengangkat guru honorer 

entah berdasarkan kebutuhan maupun tanpa 

memperhitungkan kebutuhan sekolah yang 

bersangkutan. Kebijakan pengangkatan guru tanpa 

memperhitungkan kebutuhan dilakukan untuk menjaga 

kondisi sosial yang akan terjadi di masyarakat yang 

akan memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan 

bagi pihak sekolah.  
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Pernyataan seorang pegawai Dikpora pada Seksi 

Pendidikan Dasar dan bertugas menerima dan 

mengelola data guru di Kabupaten Dompumenjelaskan 

hal tersebut: “Sebenarnya tidak ada dasar hukum kepala 

sekolah mengangkat guru, tapi tidak ada laporan juga. 

Sebenarnya kita tidak mau terimauntuk yang 2007-2009.” 

Selanjutnya disampaikan pula bahwa:  “Kepala sekolah-

kepala sekolah di sini berani mengangkat guru . Sebenarnya tidak 

bisa dan tidak ada dasar hokum sesuai PP 48 Tahun 2005.” 

Pembedaan antara guru yang diangkat atau mengabdi 

pada tahun 2006 dan tahun-tahun sebelumnya 

dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan 

bagi seorang guru untuk memperoleh tunjangan 

fungsional sebesar Rp. 250.000/bulan, selain harus 

memiliki jam mengajar selama 24 jam/minggu. Lebih 

jauh ia menuturkan:  

Sebenarnya tidak ada masalah yang 2006 ke atas. Tidak ada 

masalah karena dari situ saja kita verifikasi . Tapi karena 

banyak guru yang masuk baru, mau ndak mau kita terima 

karena  otomatis ribut kan. Tapi otomatis yang tidak 

memenuhi syarat, saya tidak beraniseperti yang kurang jam 

mengajar karena ada juga kepala sekolah yang sama sekali 

gak memberikan jam mengajar. 

Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa seharusnya 

bagi seorang guru agar dapat memperoleh tunjangan 

fungsional, maka harus memenuhi dua persyaratan, 

yaitu mengajar selama 24 jam/minggu, dan mulai 

mengabdi dari tahun 2006 atau sebelum tahun 2006. 

Namun disebabkan banyaknya guru yang baru masuk 

maka persyaratan jangka waktu mengabdi tidak dapat 

terpenuhi sehingga yang dijadikan patokan adalah 



 

Potret Buram Pendidikan Daerah Miskin di Indonesia ~ 147 

jumlah jam mengajar selama seminggu. Kebijakan ini 

diambil untuk menjaga kondisi sosial di masyarakat. 

Penolakan berarti akan terjadi keributan dan yang akan 

menjadi sasarannya adalah kantor Dinas Dikpora dan 

sekolah.  

Kebijakan untuk menerima guru honorer disebabkan 

banyaknya desakan dan permintaan dari masyarakat 

untuk menjadi tenaga pengajar. Seorang guru yang ikut 

serta mendampingi Kepala Seksi Pendidikan Dasar pada 

Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu misalnya 

menyampaikan: “Semua yang di kampung yang sudah kuliah 

itu, semuanya mau masuk jadi guru.” Selanjutnya guru 

tersebut mengatakan: “Kadang kepala sekolah di kampung itu 

sangat terjepit didesak kiri kanan minta masuk sekolah .” Ketika 

dipertanyakan tentang penertiban guru-guru honorer 

tersebut, Kepala Seksi Pendidikan Dasar menjelaskan: 

“Sekolah yang memiliki kewenangan untuk itu. D ampak 

sosialnya ribut lagi nanti, bahkan melakukan pressure.” 

Kepada Pejabat Sekretaris Daerah yang juga 

merangkap Asisten I Bupati Kabupaten Dompu 

dipertanyakan tentang tugas pengawasan yang 

dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap 

pengangkatan guru-guru di Kabupaten Dompu 

menyampaikan bahwa:  

Pengawasan sudah instruksikan. Kepala sekolah tidak boleh 

lagi menerima pegawai. Jadi penerimaan pegawai siapapun 

dia pegawai atau guru harus ada instruksi bupati. Nah 

sekarang kenyataannya, misalnya sekolah A kepala 

sekolahnya itu saya, saya punya anak dua yang sudah tamat 

sekolah guru. Daripada nganggur anaknya ini, masukkan 

suruh ngajar ke sekolah bapaknya. Terus ndai walimu ntau 
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ana(saudara juga punya anak), akhirnya tadinya guru yang 

seharusnya mengajar 24 jam perminggu cuma 20 jam 

perminggu tidak dapat memenuhi jam mengajar 

seharusnyakarena di sekolah itu banyak tenaga honorer yang 

mengajar. Bagaimana mungkin dikatakan kurang. Misalnya 

ndaimu (saudara) menyampaikan kekurangan itu di mana? 

Sampel yang diambil itu berapa sekolah? Dan di berapa 

kecamatan? 

Dalam kenyataannya, untuk seluruh wilayah 

Kecamatan Hu’u, hanya lima sekolah dasar yang 

memiliki guru olahraga tetap, sedangkan untuk tingkat 

SMP belum memiliki guru olahraga tetap. Hal tersebut 

disebabkan oleh guru olahraga sudah diangkat menjadi 

kepala sekolah dan sebagiannya lagi sudah dipindahkan 

ke tempat lain tanpa ada penggantinya lagi. Hal ini 

menyebabkan pada beberapa sekolah di tingkat SD, 

guru kelas sekaligus menjadi guru olahraga, atau ada 

juga sekolah yang sekaligus mengadakan jam olahraga 

hanya sekali seminggu untuk seluruh muridnya.  

Pengawas Sekolah Kecamatan Hu’u mengatakaan 

bahwa adalah tidak mungkin mengejar peningkatan 

mutu dengan kondisi tenaga pendidikan seperti itu. 

“Bagaimana mungkin kita mengejar mutu sementara kondisi 

tenaga pendidiknya seperti ini, kepala sekolah yang diwajibkan 

untuk mengajar 6 jam tidak bisa mengajar, karena apa? Banyak 

sekali tugas-tugas lain yang menumpuk,” demikian ia 

mengeluh. Selanjutnya Pengawas Sekolah Kecamatan 

Hu’u mengatakan: 

Sehingga fokus kepala sekolah itu hanya kepada  pendataan, 

hanya kepada keuangan. Sementara tugas pokok yang 
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mestinyamelakukan kontrol, monitoring setiap hari itu ke 

tupoksinya sekolah ini tidak dilaksanakan. 

Kepala sekolah yang memiliki kewajiban untuk 

mengajar sebanyak 6 jam per minggupun tidak dapat 

melaksanakan kewajibannya secara maksimal, 

dikarenakan banyaknya kewajiban administrasi yang 

menjadi tanggungjawab kepala sekolah. Tugas utama 

untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan-

kegiatan di dalam sekolah sendiripun tidak maksimal 

dilaksanakan dikarenakan kepala sekolah memiliki 

tugas lain, yaitu mengurus pendataan dan keuangan. 

Seharusnya terdapat tata usaha untuk melaksanakan 

hal tersebut, namun dalam kenyataannya di tingkat SD 

tidak terdapat tata usaha, begitupun juga di tingkat 

SMP, tidak terdapat tata usaha yang berstatus sebagai 

pegawai tetap, hanya SMPN 2 Hu’u yang memiliki satu 
orang tata usaha yang berstatus sebagai pegawai tetap 

(PNS). Kalaupun terdapat pegawai tidak tetap (PTT), 

namun dalam melaksanakan kewajibannya tidak dapat 

dituntut untuk maksimal. 

Di sisi lain, kebijakan dalam bidang pendidikan 

tidak pernah terlepas dari masalah politik. Kepala 

sekolah dan guru direkrut dan dimutasi berdasarkan 

pilihan politik yang mereka berikan pada saat 

kampanye dan pemilihan pimpinan daerah. Wawancara 

dengan kepala sekolah SDN 06 Hu’u mencerminkan hal 
tersebut, “Da berpihak ngge’epa hanu ba douka. Serba salah, 

edeku masalah. Berpihak wali ede ngaha ede, da ngolu wali dou 

ngaha munta wali, midi walimu ngaha edeku. Edeku masalah 

ndai ta ake de.” Pernyataan itu berarti bahwa kalau tidak 
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berpihak tetap akan mendapatkan masalah, berpihak 

pun akan lebih parah lagi, apalagi jika pihak yang 

diusung tidak menang. Hal tersebut senada dengan 

ungkapan seorang guru berikut: 

Kalau kita bicarakan dengan hal itunya ibu, terkait dengan 

kita ini selaku PNS. Maju salah, mundur salah, diam juga 

gitu. Memang pegawai negeri itu tetap memberikan sebuah 

hak pilih, cuma satu harapannya, jangan dilibatkan pegawai 

negeri. Justru itu kenapa kita ini kiri-kanan. Namanya orang 

berkuasa, harus diikuti. Syukur-syukur orang yang berkuasa 

itu menang. Ketika tidak menang, resikonya kita. Itu 

makanya kalau bisa, coba bisabiar PNS itu tidak diberikan 

kewenangan untuk terlibat. Cukup dia memberikan hak 

suara. 

Selanjutnya, salah seorang informan (guru) 

mengatakan bahwa dirinya dipindah dan ditempatkan 

pada daerah-daerah pelosok karena tidak memilih 

pimpinan daerah yang terpilih pada saat itu. Memilih 

untuk memihak dan tidak memihak akan tetap 

memberikan efek yang sama pada kepala sekolah 

maupun guru. Jika mereka tidak mengambil sikap 

untuk memihak maka akan mendapatkan akibatnya 

pada saat setelah proses pemilihan berlangsung. Jika 

mereka memihak dan ikut terlibat, maka jika kandidat 

yang diusung terpilih maka itu merupakan hal yang 

patut disyukuri, namun jika kandidat yang diusung 

tidak terpilih maka mereka akan menerima imbasnya, 

misalnya dimutasi. 

Salah seorang kepala sekolah dan guru bantu dari 

Program Indonesia Mengajar mengatakan bahwa 

Kecamatan Hu’u hanyalah dijadikan tempat 
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pembuangan. Yang dimaksudkan tempat pembuangan 

di sini adalah guru-guru yang memiliki catatan buruk 

dari segi moral, dan berbeda pilihan politik dengan 

pemerintah yang berkuasa, maka akan dipindahkan ke 

daerah pelosok dan ujung kabupaten. Peneliti 

mengumpamakan daerah ini sebagai wilayah tanpa 

hukum. Selama penelitian di daerah tersebut, tidak 

terlihat polisi atau kantornya, tidak terlihat masyarakat 

yang menggunakan kelengkapan untuk berkendaraan 

seperti helm, bahkan tukang ojeg yang setiap hari 

mengantar peneliti selama penelitian menceritakan 

bahwa dia bertemu dengan buronan polisi karena 

melakukan pembunuhan di daerah tersebut dan sudah 

menetap. Memang pada daerah tersebut sudah terdapat 

jalan raya yang menghubungkannya dengan tempat lain, 

namun angkutan umum yang datang dari ibukota 

kabupaten tidak menjangkau ke daerah tersebut.  

Selanjutnya wawancara dengan pegawai Dikpora 

Kecamatan Hu’u, kembali menguatkan tentang 

pengaruh politik dalam dunia pendidikan: “Maunya kita 

itu, bagi guru-guru yang masih kurang, de aijana pana lao ndadi 

kapala sakolani. Hanta ulujaku guru-guru yang punya pangkat 

lebih tinggi, senior. Namanya duniake adinda, wa’upara eda ma 

ndaiku, kalau tidak masuk dunia politik, tidak akan dapat 

jabatan apa-apa.” Ungkapan tersebut berarti agar guru-

guru tidak terburu-buru menjadi kepala sekolah agar 

guru-guru yang punya pangkat lebih tinggi diangkat 

menjadi kepala sekolah terlebih dahulu. Informan 

tersebut mengatakan bahwa salah satu sebab tidak 

terdapatnya guru olahraga yang berstatus sebagai PNS 
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di hampir semua sekolah di Kecamatan Hu’u 

disebabkan guru olahraga tersebut sudah diangkat 

menjadi kepala sekolah. Yang bersangkutan juga 

mengatakan bahwa jika guru-guru tidak terlibat dalam 

dunia politik, maka tidak akan mendapatkan jabatan 

apa-apa. Informan menilai bahwa otonomi daerah 

menyebabkan orang-orang yang memiliki pengaruh 

berbuat semaunya dan saling melaporkan.  

Informan lainnya mengatakan bahwa kebijakan yang 

diambil untuk memindahkan guru-guru hampir tiap 

tahun dari satu tempat ke tempat yang lainnya 

menyebabkan administrasi menjadi kacau. Dalam 

pengamatan dan hasil wawancara dengan guru-guru 

dari kecamatan lain diluar daerah yang dijadikan sampel 

penelitian juga mendukung hal tersebut. Jika mereka 

dipindahkan hampir tiap tahun dari kecamatan yang 

satu ke kecamatan yang lain, sehingga data diri mereka 

secara administratif belum ada di tempat yang baru, lalu 

sudah dipindahkan lagi ke tempat yang lain. 

Kepala Seksi Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas 

Dikpora Kabupaten Dompu mengatakan bahwa 

terjadinya kekacauan dalam sistem pengangkatan dan 

penempatan kepala sekolah dan guru dikarenakan 

Dinas Dikpora tidak memiliki wewenang penuh dalam 

mengangkat dan menempatkan kepala sekolah dan 

guru. Kutipan wawancara berikut menjelaskan hal 

tersebut: “Ya kita kan penataan. Dengan adanya temuan ini, 

kita sudah menata. Masalah lebih lanjut, ya di sana-sana. 

Masalahnya yang utama kita ini ndak ada kewenangan Dinas 
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Dikpora ini sebagai dinas penuh untuk mengatur penempatan 

guru itu.” Selanjutnya informan mengatakan: 

Coba ada kasi kewenangan kita untuk menempatkan guru. 

Kasih kewenangan misalnya ada ketentuan Peraturan Bupati, 

Peraturan Daerah yang memberikan kewenangan penuh 

kepada kita untuk manata guru misalnya guru A ini dengan 

SK kepala dinas saja bisa ditempatkan di sana. Ada masalah 

ditempatkan di sana. Bisa-bisa saja atasi. Minimal bisa 

mengatasi masalah guru. Tapi sekarang, bagaimana kita usul 

saja yang lain, yang lain yang muncul. Memang ada 

penumpukan juga. 

Informan mengatakan bahwa seorang yang ingin 

diangkat untuk menjadi kepala sekolah hanya perlu 

mengubungi kepala daerah yang memiliki kewenangan 

lebih tinggi dari Dinas Dikpora: “Makanya kita mau 

informasikan kemana? Untuk apa kita dengarkan Dikpora. Lebih 

enak bupati. Hubungi Pendopo saja saya sudah bisa kepala 

sekolah kok. Mau ambil tindakan apa orang dikpora ndak berani. 

Saya sudah pegang orang atas. Dampaknya apa? Kinerja guru 

enaknya saja mau ke sana kemari. Kita minta data ini saja 

susah.” Kalimat tersebut menyiratkan bahwa seseorang 

hanya perlu menghubungi atau mendatangi Pendopo 

(rumah dinas bupati) untuk mendapatkan jabatan yang 

diinginkan. Jika keinginan masyarakat tidak dipenuhi, 

maka yang akan terjadi adalah timbulnya keributan, 

bahkan pengerusakan dan pembakaran terhadap 

bangunan kantor maupun sekolah. Mereka menganggap 

bawa Dinas Dikpora tidak memiliki kewenangan dalam 

menangani mereka. Imbas dari semua masalah ini adalah 

kualitas guru dan kepala sekolah yang tidak memadai 

untuk mengelola pendidikan.  
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Bupati sebagai kepala daerah pun merasa tidak 

berdaya dengan keadaan yang ada. Hal tersebut 

tercermin dari kalimat: “Jasasia doho aka mara hanta nahu ,” 

yang berarti karena jasa orang-orang itulah sehingga 

yang bersangkutan menjadi bupati. Maka, ketika guru 

atau kepala sekolah tersebut menuntut janji sebagai 

balas jasa sebagai tim sukses, maka harus dipenuhi.  

Kepala Seksi Pendidikan Dasar menjelaskan bahwa 

kondisi yang dijelaskan bukan hanya terjadi di 

Kecamatan Hu’u dan Kecamatan Pekat saja, namun 

hampir di semua wilayah. Idealnya pada tahun-tahun 

sebelumnya (pada saat Dikpora masih bernama 

Dikbud), seseorang yang akan menjadi kepala sekolah 

harus melewati proses yang panjang lewat pelatihan 

calon kepala sekolah. Setelah lolos pelatihan, seseorang 

harus magang terlebih dahulu, kemudian menjadi 

kepala sekolah dan harus ditempatkan pada daerah-

daerah belakang kemudian ke tengah. Namun dalam 

kenyataannya sekarang, sistem perekrutan seorang yang 

akan menjadi kepala sekolah tidak melewati proses 

seperti itu lagi, dan perekrutan dilakukan mulai dari 

tengah dan langsung masuk ke sekolah-sekolah besar 

yang ada di kota. Padahal dari segi manajerial calon 

kepala sekolah tersebut belum terlatih dan belum 

memadai untuk mengelola pendidikan.  

Kinerja pengawas pun tidak jauh berbeda dengan 

kepala sekolah dan guru. Padahal seharusnya pengawas 

merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan 

yang bertugas mengawasi dan memberikan pembinaan 

langsung kepada sekolah-sekolah. Yang ditemui di 
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lapangan adalah seorang pengawas turun ke sekolah 

untuk mengawasi dengan terlebih dahulu 

memberitahukan waktu kedatangannya, sehingga pihak 

sekolah sudah terlebih dahulu mengatur semuanya. Hal 

ini berarti kondisi riil di lapangan tidak akan diketahui. 

Dalam dua kali pengamatan yang dilakukan di SDN 9 

Hu’u, peneliti tidak pernah melihat adanya guru yang 

berjenis kelamin wanita, dan kalaupun ada guru yang 

mengajar, hanya ada seorang guru tetap dan seorang 

guru dari Program Indonesia Mengajar. Dalam 

kunjungan yang ketiga terlihat tiga orang guru honorer 

perempuan, dua orang guru honorer pria, dan dua guru 

tetap/PNS. Salah seorang dari mereka menjelaskan 

bahwa mereka hadir di sekolah karena ada pesan 

singkat lewat SMS dari kepala sekolah agar hadir di 

sekolah karena akan ada pihak pengawas yang datang 

pada hari itu, walaupun pada hari itu kepala sekolahnya 

sendiri tidak terlihat di sekolah tersebut.  

Proses perekrutan sedikit banyak mempengaruhi 

kualitas kepala sekolah, dan itu tercermin dari 

kinerjanya dikemudian hari pada saat mengelola 

pendidikan di satuan terkecil lingkungan kerjanya. 

Selain mengajar selama 6 jam dalam seminggu, kepala 

sekolah pun memiliki kewajiban untuk mengerjakan 

segala hal yang menyangkut administrasi di sekolahnya. 

Laporan administrasi sekolah tersebut diperlukan 

untuk perencanaan dan perkiraan kebutuhan sekolah-

sekolah dimasa yang akan datang. Namun bila kepala 

sekolah tersebut tidak memiliki kemampuan yang 

memadai untuk menyusun administrasi sekolah dan 

selanjutnya memberikan laporan kepada pihak 
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pengawas, Dinas Dikpora Kecamatan, yang selanjutnya 

diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, maka 

hal tersebut akan mengambat penyusunan perencanaan 

pendidikan pada tahun-tahun selanjutnya. 

Kenyataan di atas menyiratkan bahwa tidak ada 

kejelasan tentang cara perekrutan pengawas dan kepala 

sekolah serta bagaimana pekerjaan seorang pengawas di 

evaluasi, diawasi dan ditindak lanjuti. Bukan hanya 

ketidakjelasan cara perekrutan pengawas dan kepala 

sekolah saja yang terjadi, namun dari pembicaraan 

dengan berbagai pihak diketahui bahwa tidak ada 

kejelasan pertanggungjawaban pelaporan tugas 

pengawas secara struktural. Kepala Cabang Dinas 

Dikpora menjelaskan bahwa pengawas sekolah dalam 

menjalankan tugasnya tidak memberikan laporan 

kepada kantor cabang dikpora. Tidak terdapat 

penunjukkan secara resmi bahwa pelaporan hasil 

pengawasan harus terlebih dahulu diserahkan kepada 

Dinas Dikpora yang ada di kecamatan: “Tidak ada surat 

yang resmi yang mengatakansegala sesuatu yang menyangkut 

administrasi sekolahlewat kecamatan baru ke kabupaten. Tidak 

ada!!! Cuma lisan saja,” demikian keluhannya.  

 Kepala Seksi Pendidikan Dasar pada Dinas 

Dikpora Kabupaten juga memberikan pernyataan 

bahwa para pengawas tidak memberikan laporan tugas 

kepengawasannya kepada Dinas DikporaKabupaten 

untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Keadaan seperti itu 

menyebabkan mereka harus turun sendiri untuk melihat 

keadaan yang ada di lapangan. Cuplikan wawancara 

berikut menjelaskan hal tersebut. 
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Pengawasannya begitu, yang ngawasi juga begitu, 

pengawasnya turun, ya begitu-begitu saja pembinaannya. 

Cuma dikasi jajan, dikasi jagung lupa kepengawasannya, lupa 

pekerjaannya. Kadang-kadang begitu. Mana laporan 

kepengawasannya? Ndak pernah satu lembarpun di meja kita 

inisupaya bisa kita tindak lanjuti. Ndak ada!!! Makanya kita 

ndak tahu, kita turun langsung saja tau kondisi-kondisi itu. 

Selain hal yang sudah dipaparkan tersebut, terdapat 

lembaga pemerintah lain yang memiliki program di 

bidang pendidikan dengan mekanisme memberdayakan 

masyarakat untuk aktif terlibat menggali kebutuhan 

dan permasalahan mereka sendiri, dengan mendapatkan 

pendampingan dari Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri). PNPM-Mandiri 

ini berada di bawah naungan dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (PMD) dengan menggunakan dana 

APBN dan Hibah dari Bank Dunia.  

Pada saat penelitian dilakukan, wujud nyata secara 

fisik program PNPM-Mandiri adalah dengan 

dibangunnya sebuah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) 

dan perpustakaan di Desa Jala Hu’u. Sekolah dan 
perpustakaan tersebut berdekatan dengan SDN 8 Jala, 

dan menurut keterangan Kepala Sekolah SDN 8 Jala, 

nantinya sekolah dan perpustakaan tersebut akan 

diserahkan pelaksanaannya kepada SDN 8.  

Masyarakat 

Dalam pemetaan wilayah pendidikan dan sekolah 

yang peneliti lakukan, kebanyakan sekolah-sekolah 

yang semakin jauh dari kota kecamatan dan terletak di 

dekat laut dan gunung semakin berkurang bahkan 
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cenderung tidak mendapatkan dukungan dari 

masyarakat. Orangtua cenderung menjadikan anak-

anaknya sebagai tenaga kerja, membantu dalam menjaga 

adik-adiknya ketika orangtuanya bekerja di ladang atau 

laut. Pada saat musim hujan, musim tanam dan panen 

dan pada saat air laut surut, maka pada saat itu 

pekerjaan tambahan kepala sekolah dan guru adalah 

“menghalau” dan menjemput muridnya untuk datang 

belajar ke sekolah. 

Gambar berikut memperlihatkan kegiatan siswa SD 

dan SMP dipagi hari dan meninggalkan sekolah. 

 

(a)                                (b) 

 

(c)                                   (d) 
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(e)                                   (f)     

Gambar 25. Kegiatan Siswa Pencari Rumput Laut 

Gambar (a) memperlihatkan seorang siswa kelas 1 

SD membantu orangtuanya untuk mengumpulkan 

teripang yang dicari ibunya di sela-sela dan di balik 

batu karang di pinggir pantai pada saat air laut surut di 

pagi hari, dan selanjutnya teripang tersebut akan dijual 

pada orang-orang China yang ada di ibukota kabupaten. 

Gambar (b), (c), (d), dan (e) menunjukkan siswa SD 

dan SMP sedang mencari rumput laut di atas karang 

dan kemudian menjemurnya di atas pasir di pinggir 

pantai. Gambar (f) menunjukkan seorang anak SD yang 

dibawa orangtuanya ke pinggir pantai, sedang 

menggunakan sarung dan tidur di atas pasir di antara 

rumput laut yang dikumpulkan oleh orangtuanya. 

Gambar-gambar tersebut diambil pada jam 06.00-08.30 

pagi pada saat seharusnya anak-anak tersebut berada di 

sekolah.     

Sikap orangtua yang lainnya yang tidak mendukung 

proses pendidikan anaknya adalah penggunaan dana 

bantuan pendidikan untuk hal-hal yang di luar 
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peruntukkannya. Seorang kepala sekolah mengatakan 

bahwa beasiswa miskin yang dibagikan seharusnya 

dipergunakan untuk membeli alat tulis dan pakaian 

siswa, namun orangtua menggunakan bantuan tersebut 

untuk membeli keperluan dapur. Begitupun juga 

bantuan yang diberikan oleh turis-turis asing dalam 

bentuk pakaian, makanan dan alat tulis. Jika orangtua 

mengetahui adanya pemberian bantuan, maka mereka 

akan berbondong-bondong datang untuk menanyakan 

ke sekolah, namun perlengkapan sekolah tersebut hanya 

bertahan selama satu hari saja, keesokan harinya harus 

diberikan lagi yang baru. 

Hal lain yang juga dapat diamati di masyarakat 

adalah kurangnya pengawasan pengawasan dan aturan 

orangtua terhadap kegiatan anak-anak di luar jam 

sekolah. Kegiatan siswa yang tidak sesuai dengan 

umurnya mencerminkan hal tersebut, seperti yang 

terlihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 26. Kegiatan Siswa SD di luar Jam Sekolah 
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Gambar tersebut diambil pada saat setelah jam 

sekolah berakhir. Siswa-siswa SD tersebut bermain 

karambol selepas jam sekolah, bahkan masih ada di 

antaranya yang menggunakan pakaian seragam sekolah.  

 

Gambar 27. Kegiatan Siswa SMP di luar Jam Sekolah 

Gambar tersebut diambil pada saat siang hari, pada 

saat jam sekolah untuk tingkat SMP belum dimulai. 

Papan karambol tersebut secara bergantian digunakan 

oleh anak-anak SD, SMP dan orangtua mereka. Pada 

saat setelah siswa SD pulang sekolah, dan pada saat 

siswa SMP belum berangkat sekolah, atau pada sore 

hari mereka secara bergantian menggunakan papan 

karambol tersebut. Begitupun juga pada malam hari 

setelah magrib, mereka secara bergantian 

menggunakannya. Sedangkan para orangtua 

menggunakan papan karambol tersebut pada saat sudah 

mendekati larut malam sampai menjelang pagi. Biasanya 

bagi anak laki-laki kegiatan bermain karambol ini akan 

diikuti juga dengan bermain bola di sawah di pinggir 
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kampung pada sore harinya. Kegiatan ini terus berulang 

setiap harinya. Anak-anak di luar jam sekolah 

melakukan kegiatan seperti menonton, bermain 

karambol, dan bermain bola.  

Hal lain juga yang diamati selama penelitian adalah 

kebiasaan beberapa sekolah yang terletak di pinggir 

pantai atau yang berada di daerah-daerah yang jauh dari 

ibu kota kecamatan adalah kebiasaan untuk pulang 

begitu jam istirahat pertama dimulai. Pada saat jam 

istirahat pertama dimulai maka siswa akan langsung 

pulang dan tidak kembali lagi ke sekolah. Hampir 

semua sekolah yang berada di pinggir pantai mengalami 

hal tersebut.  

Anak-anak memiliki kebiasaan meninggalkan 

sekolah dan tidak kembali lagi karena mereka belum 

sarapan sebelum berangkat sekolah. Alasan perut yang 

lapar menjadi sebabnya anak-anak tersebut pulang. 

Pihak sekolah sering memberitahukan orangtua agar 

memasak dipagi hari, agar anak-anak sarapan sebelum 

berangkat sekolah, namun orantua tidak mengindahkan 

hal tersebut. Jika anak-anak tidak kembali lagi ke 

sekolah, maka guru-guru harus mencari dan menjemput 

siswanya. 

Namun di SDN 08 Hu’u, dukungan yang diberikan 
masyarakat sekitar sekolah dapat digolongkan sangat 

bagus. Sekolah yang terletak hanya beberapa meter dari 

pantai, tokoh masyarakat dan orangtua yang tergabung 

dalam komite sekolah bahu-membahu dan ikut terlibat 

aktif dalam proses pendidikan ank-anaknya. Dalam 

beberapa kali kunjungan, peneliti sempat mengikuti 
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rapat dan pembicaraan yang mereka lakukan. Dalam 

pembicaraan tersebut tokoh masyarakat dan orangtua 

terlibat dalam perencanaan kebutuhan-kebutuhan 

sekolah dan program-program yang akan dilakukan 

dalam masa tugas mereka. Pada kunjungan selanjutnya 

apa yang mereka rencanakan sebelumnya yang mereka 

tuangkan dalam bentuk proposal sudah terlihat 

wujudnya dalam bentuk barang-barang kebutuhan 

sekolah tersebut. Dalam kunjungan tersebutpun 

peneliti sempat mengikuti rapat Komite Sekolah yang 

membicarakan tentang gedung sekolah yang sedang 

diperbaiki, dan memang pada saat peneliti datang 

gedung sekolah sedang dibongkar pada bagian utaranya, 

sedangkan tiga kelas pada bagian selatan akan 

dibongkar belakangan agar tetap dapat dipergunakan 

untuk proses pembelajaran walaupun bergantian kelas 

1, 2, dan 3 pada pagi hari, sedangkan kelas 4, 5, dan 6 

pada sore hari.  

 

Gambar 28. Keterlibatan Masyarakat dalam Program 

Pendidikan di SDN 08 Hu’u. 
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Di depan sekolahpun terlihat sebuah bangunan yang 

sedang dikerjakan sehingga mengambil sebagian 

halaman tempat olahraga dan bermain siswa. Kepala 

sekolah mengatakan bahwa gedung tersebut adalah 

gedung untuk perpustakaan dan TK yang didirikan atas 

bantuan PNPM Mandiri dan kedepannya akan 

diserahkan pengelolaannya pada SD. Ketika disinggung 

masalah halaman tempat bermain anak-anak yang 

semakin sempit, beliau menjelaskan bahwa Komite 

Sekolah sedang merencanakan untuk mengajukan 

permohonan untuk memindahkan dan membangun SD 

ke tepi pantai. 

Berbicara tentang kebiasaan masyarakat yang 

membawa anak-anaknya ke laut untuk mencari rumput 

laut. informan mengatakan, untuk menjaga agar hal 

tersebut tidak terjadi, mereka biasanya menggunakan 

momen-momen seperti shoalat berjamaah lima waktu 

dan Jum’at sebagai waktu untuk memberikan himbauan 

pada orangtua agar tidak membawa anaknya ke laut 

yang akan mengganggu proses pendidikan anaknya. 

Kepala sekolah pun mengatakan bahwa terkadang 

mereka harus menjemput siswa dengan menggunakan 

perahu jika dibawa orangtuanya untuk mengambil 

rumput laut sampai ke seberang laut. Terkadang ada 

juga orangtua yang sudah mempunyai kesadaran, 

dengan sendirinya datang mengantar kembali anaknya 

ke sekolah.  

Berdasarkan keterangan seorang ibu yang menjadi 

kader PLAN International yang juga sekaligus menjadi 

ketua sanggar dan aktif di kegiatan kemasyarakatan, 

sebenarnya di Kecamatan Hu’u sudah terdapat sanggar 
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pada masing-masing desa, hanya saja tingkat 

keaktifannya berbeda.  

Namun tidak semua anak-anak aktif dan 

memanfaatkan keberadaan sanggar yang ada di desa 

mereka untuk mengembangkan diri atau untuk mengisi 

waktu di luar jam sekolah. Hal itu terlihat dari kegiatan 

anak-anak yang dari waktu kewaktu hanya bermain 

dengan alat-alat yang seharusnya tidak sesuai dengan 

umurnya. Peran orangtua dan masyarakat sangat 

diperlukan dalam mengawasi dan mengarahkan 

kegiatan anak-anak di luar jam sekolah. Seperti 

ungkapan seorang guru berikut ini: 

Diliat secara realitas, bukan dalam arti kata kita menjelekkan 

orangtua murid, tidak ada niat seperti itu. Rasanya saya liat 

itu sore-sore itu. Malam-malam juga. Jadi  anak-anak sekolah 

itu kan banyak nongkrong, banyak bermain. Ini artinya 

kurang pengawasan. Bahkan kita juga selaku guru itu, tetap 

memberikan sebuah harapan di sekolah kepada siswa. 

Namanya siswa masih kecil sedikit saja orangtua itu kurang 

pengawasan. Bahkan kita juga selaku guru itu terutama 

sekali wali kelas memberikan jadwal untuk belajar di rumah ; 

jam sekian istirahat; jam sekian belajar; jam sekian tidur; jam 

sekian membantu orangtua. 

Sebenarnya pihak sekolah sudah memberikan jadwal 

kegiatan kepada siswa untuk dikembangkan dirumah 

bersama orangtua, namun hal tersebut tidak dilakukan, 

bahkan orangtuapun tidak mengontrol perkembangan 

anak-anaknya.  

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lembaga 

swasta, yaitu Plan Internasional yang salah satu 

kegiatannya bergerak di bidang pendidikan mendirikan 



 

166 ~ Dr. Nurrahmah, M.Pd. 

sanggar belajar di berbagai desa/dusun yang ada di 

Kecamatan Hu’u. Sanggar ini digerakkan dan 

dilaksanakan oleh masyarakat setempat, bertujuan 

untuk membantu anak-anak dan remaja dalam 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 

ditemui di sekolah dalam hal pelajaran, dan juga 

membantu meningkatkan kepercayaan diri dan 

kemampuan anak-anak dengan berlatih dan mengikuti 

berbagai lomba seni dan pidato. Sedangkan untuk yang 

lebih dewasa diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan 

seperti pelatihan untuk membuat keterampilan dengan 

melihat potensi alam yang tersedia di sekitar 

lingkungannya, yaitu rumput laut dan kerang untuk 

dimanfaatkan menjadi makanan dan barang kerajinan. 

Sanggar ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan 

berbagai hasil kegiatan yang telah diselenggarakan oleh 

pihak pemerintah, yaitu memberikan penyuluhan 

tentang pola hidup sehat, tanaman obat-obatan, dan 

pernikahan dini.  

Plan Internasional selain merangkul masyarakat 

lewat mendirikan sanggar belajar, juga melakukan 

pendampingan terhadap program pendidikan baik di 

sekolah maupun di masyarakat. Pendampingan ini 

dimaksudkan untuk memastikan keterlaksanaan lima 

pilar pendidikan, terutama Paikem. Program 

pendampingan dan advokasi dilakukan oleh pihak 

pemerintah yang diwakili oleh BKKBN, dengan 

merangkul tokoh masyarakat, dan Plan Internasional 

dimaksudkan untuk mendeteksi permasalahan-

permasalahan yang terjadi di lapangan dalam rangka 

mempersiapkan payung hukum dalam bidang 
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pendidikan, di mana pada saat penelitian dilakukan 

rancangan undang-undang telah diserahkan ke DPRD 

dan tugas tim advokasi telah selesai dilaksanakan.  

Selanjutnya, pihak Plan memberikan keterangan  

bahwa kedepannya akan ada lembaga swasta lain, yaitu 

yayasan harapan (Kanada) yang akan mendampingi 

masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan dan kesehatan dengan jalan 

membangun sekolah dan rumah sakit. Sebelum sekolah 

dan rumah sakit dibangun, maka terlebih dahulu 

kepada masyarakat akan diberikan pendidikan 

terutama bahasa Inggris. Pembelajaran bahasa Inggris 

terlebih dahulu akan diberikan kepada komite guru, 

komite guru akan mengajarkan kepada guru, 

selanjutnya guru akan mengajar kepada siswa. 

Pengajaran tersebut dimaksudkan agar kelak 

komunikasi dengan masyarakat lancar. 

Alam  

Lingkungan Kecamatan Hu’u yang secara geografis 

terletak dekat dengan daerah pantai menyebabkan hal 

tersebut turut mempengaruhi proses pendidikan. Hal 

ini terutama terjadi pada desa-desa yang terletak cukup 

dekat dengan pantai. Anak-anak terkadang 

meninggalkan proses pembelajaran dengan berbagai 

sebab yang berhubungan dengan laut, antara lain 

bermain, mencari ikan, mencari udang, mencari rumput 

laut, dan mengikuti orangtuanya yang mencari nafkah 

di laut.  

Seorang kepala sekolah mengatakan bahwa pada 

musim rumput laut dan musim mencari ikan anak-anak 
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dibawa oleh orangtuanya ke laut. Kutipan wawancara 

berikut menjelaskan hal tersebut “Kalau dilaut itu 

musim rumput laut, musim ikan dibawa anaknya ke 

pinggir pantai, kita jemput.” Hal ini berarti bahwa pada 

musim rumput laut dan musim mencari ikan, anak-anak 

dibawa ke pinggir pantai oleh orangtuanya sehingga 

guru harus menjemput siswanya. Sehingga hal tersebut 

berakibat pada tingkat kehadiran siswa di sekolah: “Dua 

rauna mpa mamai sakola weki na sampuru sakelas. Tolu rauna 

mamai sakola.” Hal ini berarti bahwa jika dalam kelas 

murid berjumlah sepuluh, maka yang hadir hanya dua 

atau tiga orang. 

b) Kecamatan Pekat 

Di Kecamatan Pekat terdapat sebanyak 35 Sekolah 

Dasar Negeri (SDN), dan 12 di antaranya termasuk ke 

dalam SD daerah terpencil sesuai dengan SK Bupati 

terbaru tahun 2012 (SK terdapat pada lampiran 

halaman). Pada tahun-tahun sebelumnya seluruh SDN 

yang ada di Kecamatan Pekat dikategorikan sebagai SD 

terpencil, karena memang kalau dilihat dari letak 

geografis, keadaan jalan, sarana transportasi dan 

komunikasi, sarana dan prasarana yang lainnya yang 

bisa dikategorikan buruk, minim, bahkan tidak ada.  

1) Siswa 

Kalau dilihat secara tampilan fisik, murid-murid di 

Kecamatan Pekat terlihat lebih rapi dan bersih 

walaupun tidak semuanya menggunakan seragam 

sekolah dan bersepatu.  Walaupun sebagian di antara 

mereka hanya menggunakan sandal jepit, namun 
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terlihat bajunya dimasukkan ke dalam rok atau 

celananya. Pada salah satu SD terpencil terlihat juga 

murid yang membawa buku-bukunya dengan 

menggunakan kantung plastik. 

Sebagian besar murid tersebut atau sekitar 95% 

menggunakan bahasa Sasak (Lombok) sebagai bahasa 

dalam pergaulan sehari-hari, baik di lingkungan 

masyarakat maupun di sekolah, kecuali dengan guru 

yang tidak bisa menggunakan bahasa Sasak. Hal 

tersebut terjadi karena Kecamatan Pekat adalah daerah 

tujuan transmigrasi dulunya dan sebagian besar 

penduduknya berasal dari Pulau Lombok. Bahkan anak-

anak yang orangtuanya berasal dari Kabupaten Dompu 

dan Kabupaten Bima sekalipun fasih menggunakan 

bahasa Sasak karena terbiasa dari kecil bergaul dengan 

orang-orang yang menggunakan bahasa Sasak. Sehingga 

dalam melakukan penelitianpun harus menggunakan 

campuran antara bahasa Sasak dan Bahasa Indonesia 

dalam berkomunikasi dengan anak-anak dan 

masyarakat dikarenakan ada sebagian masyarakat yang 

tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam 

berkomunikasi.  

Pada beberapa gambar di berikut ini akan 

diperlihatkan tampilan siswa di daerah terpencil di 

Kecamatan Pekat, baik pada saat proses pembelajaran 

maupun pada saat berada di luar kelas. 
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Gambar 29. Siswa SDN 23 Pekat 

Gambar tersebut diambil pada hari sabtu, di mana 

kehadiran siswa berkurang karena bertepatan dengan 

adanya pasar sabtu. Walaupun sebagian dari siswa 

tersebut masih menggunakan sandal jepit, namun 

mereka terlihat sudah menggunakan pakaian yang 

seragam. 

 

Gambar 30. Siswa SDN 26 Pekat 
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Pada gambar tersebut terlihat siswa di daerah 

terpencil menggunakan baju seragam yang tidak 

seragam. Ada yang menggunakan baju olahraga, batik, 

putih, bahkan ada yang menggunakan pakaian di luar 

seragam sekolah. Sebagian besar siswa terlihat 

menggunakan sandal jepit. 

 

Gambar 31. Siswa SDN 30 Pekat 

Gambar tersebut memperlihatkan siswa di salah 

satu SD terpencil sedang menggunakan ruang kelas 

untuk bermain. Proses pembelajaran pada hari itu tidak 

dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang seharusnya, 

dikarenakan pada pagi hari terjadi hujan deras, sehingga 

hanya beberapa siswa saja yang hadir di sekolah dan 

harus digabung dengan kelas yang lain dalam proses 

pembelajaran. 
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Gambar 32. Siswa SDN 12 Pekat 

Gambar tersebut diambil pada pagi hari di mana 

pembelajaran belum dimulai. Siswa terlihat 

memanfaatkan waktu untuk bermain. Sebagian siswa 

terlihat menggunakan sepatu, dan sebagian lagi terlihat 

menggunakan sandal jepit. 

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pendidikan, dapat dilihat dari  

besarnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka 

partisipasi murni (APM). Rata-rata APK dan APM pada 

tingkat SD adalah diatas 100. Untuk Kecamatan Pekat 

nilai APK dan APM adalah sebesar 118.272 dan sebesar 

111.912. Sedangkan untuk MI, nilai APK dan APM 

berada jauh di bawah angka 100, yaitu nilai APK sebesar 

22.926 dan nilai APM sebesar 20.622. Selanjutnya pada 

tabel 25, diperlihatkan APK/APM pada tingkat 

SMP/MTs. 
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Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata 

APK dan APM untuk tingkat SMP/MTs di Kabupaten 

Dompu berada di bawah angka 100.  Bahkan untuk MTs 

angka APK/APM berada jauh di bawah angka 100. Di 

Kecamatan Pekat nilai APK/APM untuk tingkat SMP 

sebesar 78.845 dan APM sebesar 50.485. Sedangkan 

untuk tingkat MTs nilai APK sebesar 25.600 dan APM 

sebesar 21.870. 

Selanjutnya untuk mengetahui capaian dalam 

pendidikan, hal yang dapat dijadikan indikator salah 

satunya adalah dengan nilai evaluasi, seperti yang 

diperlihatkan pada tabel 26. Prestasi atau capaian 

pendidikan dalam hal inipun harus dilihat secara 

kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif , yaitu 

berdasarkan angka rata-rata nilai USBN dan UN yang 

terdapat pada Kantor Dinas Dikpora Kabupaten 

Dompu, sedangkan secara kualitatif berdasarkan 

wawancara dan pengamatan selama berada di lapangan. 

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata 

nilai USBN untuk SD/MI di Kecamatan Pekat adalah 

sebesar 6.4 dan 6.4. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs 

nilai USBN adalah sebesar 4.6 dan 6.4. Nilai USBN 

untuk tingkat sebesar 4.6 yang diperoleh oleh 

Kecamatan Pekat merupakan nilai USBN paling rendah 

jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain di 

Kabupaten Dompu. 

Dalam kenyataannya, pada saat diuji dengan 

matematika dasar seperti perkalian, dan pengetahuan 

tentang negara Indonesiapun siswa-siswa masih banyak 

yang tidak menguasai. Bahkan siswa setingkat SMP pun 
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masih belum menguasai perkalian. Namun pada sebuah 

sekolah terpencil, seorang guru honorer mengatakan 

bahwa anak-anak yang berasal dari suku Bali cenderung 

memiliki kemampuan yang sangat baik jika 

dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, 

terutama dalam hal perhitungan. 

2) Pembelajaran 

Pada sekolah-sekolah yang terletak di daerah 

terpencil proses pembelajaran harus disesuaikan dengan 

kondisi sosial ekonomi dan keadaan alam di sekitar 

lingkungan sekolah berada. Pada saat penelitian 

dilakukan, jumlah siswa yang hadir bisa hanya beberapa 

orang saja. Berbagai alasan dikemukakan oleh guru dan 

kepala sekolah, yaitu karena siswa dibawa oleh 

orangtuanya ke lahan pertanian, menjaga adiknya, 

menjaga ternak (sapi), dibawa ke pasar pada saat hari 

pasaran karena orangtua takut anaknya diculik, karena 

cuaca dan gangguan hewan liar, karena kebiasaan pada 

musim tanam. Anak-anak tersebut jika melihat orang 

asing yang baru mereka lihat datang ke sekolahnya 

seperti pada saat peneliti datang, maka mereka akan 

cenderung takut dan berujar “kita mau disuntik.” Maka 

strategi yang diterapkan jika mau memberikan 

imunisasi atau mau menjaring (istilah Bidan Desa) 

keadaan kesehatan siswa, maka dengan datang tiba-tiba 

(tapi tetap ada surat pemberitahuan sebelumnya), dan 

mengumpulkan siswa dalam satu ruangan dan ruangan 

tersebut dikunci. Jika mereka tahu sebelumnya kalau 

mereka akan didatangi oleh petugas kesehatan, maka 

mereka tidak akan masuk sekolah. 
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Berdasarkan keterangan dari salah satu guru pada 

salah satu SD terpencil, terkadang siswa tidak 

berangkat sekolah jika teman yang berdekatan 

rumahnya/lahan pertaniannya tidak berangkat sekolah. 

Penduduk di sekitar sekolah langsung tinggal di lahan 

pertaniannya sehingga jarak antara satu lahan dengan 

lahan lainnya berjauhan karena masing-masing 

penduduk memiliki lahan yang luasnya dalam hitungan 

hektar. Keadaan tersebut menyebabkan anak-anak 

dikhawatirkan tidak aman selama perjalanan ke sekolah 

jika tidak bersama-sama dengan temannya, karena 

dapat diganggu oleh babi hutan, dan monyet yang 

sekaligus merupakan hama bagi pertanian mereka, atau 

bahkan diculik. Begitupun juga pada saat pulang 

sekolah, siswa kelas 1 SD tidak dapat dipulangkan lebih 

awal, karena harus menunggu teman atau kakaknya 

sampai jam bubar sekolah dengan alasan keamanan. 

Namun demikian, pada sekolah-sekolah tersebut 

tetap terdapat komitmen untuk mencapai proses 

pendidikan yang lebih baik, dan hal tersebut dapat 

dilihat dari slogan ataupun catatan-catatan yang dapat 

dilihat di dinding masing-masing sekolah seperti yang 

terlihat pada gambar-gambar berikut ini: 

 

Gambar 33. Ruang Kantor SDN 26 Pekat 
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Gambar tersebut menunjukkan ruangan kantor yang 

merupakan gabungan ruangan kepala sekolah, ruangan 

guru, dan ruangan perpustakaan serta ruang alat peraga 

dengan tulisan di dindingnya yang merupakan budaya 

sekolah SDN 26 Pekat yang juga merupakan salah satu 

SDN Terpencil, yaitu disiplin waktu mengajar antara 

jam 7.30-12.00. 

 

Gambar 34. Kode Lonceng SDN 30 Pekat 

Walaupun tulisan yang ditempel di kaca tersebut 

tidak menunjukkan jadwal masuk dan selesainya 

pembelajaran, namun SDN 30 Pekat yang merupakan 

salah satu SDN Terpencil, menggunakan frekuensi kode 

lonceng untuk menandai setiap kegiatan pembelajaran. 

 

  Gambar 35. Visi dan Misi SMPN 3 Pekat 
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Tulisan visi dan misi SMPN 3 Pekat akan terlihat 

begitu memasuki bagian depan gedungnya. Hal tersebut 

menunjukkan komitmen pihak sekolah serta hal apa 

saja yang ingin dicapai dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

 

Gambar 36. Kegiatan Imtaq SDN 12 dan SMPN Satap Pekat 

Gambar tersebut diambil pada saat kegiatan imtaq 

yang dilakukan pada jam pertama tiap hari Jum’at. 

Seluruh siswa SD dan SMP satu atap digabung menjadi 

satu dalam sebuah ruangan yang disebut ruangan serba 

guna, karena memang ruangan tersebut digunakan 

untuk ruangan kelas, ruangan keterampilan, ruangan 

aula, ruangan perpustakaan dan ruangan berbagai alat 

peraga. Kepala sekolah berkomitmen bahwa sekolah 

akan tetap mengadakan kegiatan imtaq pada tiap hari 

Jum’at, dengan tujuan untuk membentengi diri siswa 

terhadap pengaruh-pengaruh negatif akibat 
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perkembangan zaman. Dalam kegiatan tersebut terlihat 

yang terlibat dan memimpin jalannya acara adalah dari 

siswa sendiri, baik untuk menjadi pembawa acara, 

membaca ayat suci, membaca hikmah imtaq, serta 

membaca do’a. Kepala sekolah dan guru hanyalah 
mengarahkan.  

3) Lingkungan 

Lingkungan yang dimaksud di sini adalah 

lingkungan kebijakan dalam bidang pendidikan, 

lingkungan masyarakat dan lembaga swadaya 

masyarakat, dan lingkungan alam.  

Kebijakan Pendidikan 

Seperti halnya di Kecamatan Hu’u, maka situasi di 

Kecamatan Pekat dalam bidang pendidikan tidak jauh 

berbeda, terutama dalam hal guru. Tenaga guru yang 

didominasi oleh tenaga honorer dan tidak 

terdistribusinya guru dengan baik merupakan hal yang 

sering ditemui pada hampir tiap sekolah. Di satu sisi 

Kabupaten Dompu secara keseluruhan kekurangan guru 

yang berstatus PNS/guru tetap, sehingga digunakanlah 

tenaga guru honorer/GTT untuk menutupi kekurangan 

tersebut. Namun di sisi lain, pengangkatan guru 

honorer tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan 

perbaikan terhadap kesejahteraannya, salah satunya 

dengan memberikan imbalan berupa gaji yang layak dan 

kontinyu. 

Seorang guru honorer pada SDN 23 Pekat yang 

mulai mengajar pada tahun 2005, mengatakanbahwa 

dirinya hanya mendapat tunjangan fungsional pada 
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tahun 2009 dan 2010, yang biasanya diberikan sekali 

dalam enam bulan. Guru tersebut mengatakan bahwa 

dirinya sangat kesulitan untuk mendapatkan tunjangan 

fungsional untuk tahun berikutnya, meskipun sudah 

mengusulkan berkas permohonan. Kepala Sekolah SDN 

23 Pekat memberikan keterangan yang sama bahwa 

walaupun usulan sudah diajukan bagi guru-guru 

honorer untuk mendapatkan tunjangan, namun tidak 

mendatangkan hasil.  

Selanjutnya bagi guru-guru yang mendapatkan 

tunjangan daerah terpencil, maka mereka tidak akan 

mendapatkan tunjangan fungsional. Sumber 

pembayaran bagi mereka hanya dari dana BOS dan 

tunjangan daerah terpencil yang dibayarkan per 

triwulan dengan persyaratan memiliki NUPTK. 

Keterangan tersebut diberikan oleh beberapa orang 

guru pada SDN 26 Pekat, sebagai salah satu SD 

terpencil seperti pada kutipan wawancara berikut: 

“Ndak bisa terima yang lain, kebijakan dari atas. Pada umumnya 

begitu di Kecamatan Pekat ini. Yang termasuk kriteria daerah 

terpencil. Artinya guru-guru yang sudah menerima tunjangan 

terpencil ndak bisa terima tunjangan fungsional .” 

Bagi guru-guru yang sudah lulus sertifikasi pun 

pembayarannya tidak dilakukan secara langsung ke 

rekening masing-masing kepala sekolah atau guru, 

namun harus terlebih dahulu masuk ke rekening 

pemerintah daerah. Pada saat penelitian berlangsung, 

sedang terjadi permasalahan (demo) antara pihak 

Kantor Dikpora dengan guru-guru karena adanya 

tunggakan dana sertifikasi. Setelah terjadi demonstrasi 



 

180 ~ Dr. Nurrahmah, M.Pd. 

akhirnya dana sertifikasi dicairkan, namun dalam 

jumlah hitungan bulan yang masih kurang. 

Ketika disinggung masalah pengangkatan guru 

honorer, Kepala Sekolah SDN 11 Pekat mengungkapkan 

bahwa kebijakan pengangkatan GTT merupakan salah 

satu jalan untuk menampung tenaga kerja yang tidak 

dapat ditampung oleh sektor lain.  

Saya lihat di Dompu ini pun di mana-mana semua tamatan-

tamatan sekolah inikan membutuhkan lapangan kerja. Nah 

kalau misalnya kebijakan-kebijakan ini tidak terlalu 

diberikan pada adik-adik yang sudah tamat, mau diapakan 

ilmunya itu. Nah sekarang tamatan jurusannya S1, tetapi 

tidak dimanfaatkan ilmu itu kepada sekolah-sekolah yang 

membutuhkan, apa jadinya? Makanya bersyukur juga kalau 

ada sekolah yang masih membutuhkan guru GTT. 

Sekolah-sekolah didominasi oleh tenaga honorer. 

Hal tersebut tercermin dalam wawancara dengan guru 

dan Kepala Sekolah SDN 23 Pekat yang memberikan 

keterangan bahwa sekolah mereka hanya memiliki 1 

orang guru yang berstatus sebagai PNS, sedangkan 5 

orang lainnya adalah guru yang berstatus GTT. Begitu 

juga pada SDN 26 Pekat, hanya memiliki 3 orang guru 

yang berstatus PNS, sedangkan 7 orang lainnya adalah 

guru honorer. Guru agama dan guru olahraga juga masih 

berstatus GTT. Guru yang berstatus PNS difungsikan 

untuk menjadi wali kelas untuk kelas atas, yaitu kelas 

IV, V, dan VI. Sedangkan untuk kelas rendah wali 

kelasnya berasal dari tenaga honorer. 

Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada SDN 

04 Pekat, seperti keterangan yang diberikan oleh kepala 

sekolah dan guru, bahwa SDN 04 Pekat hanya memiliki 
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dua orang guru bidang studi. Sehingga guru agama dan 

guru olahraga dijadikan sebagai guru kelas. Hal lain 

juga yang menjadi masalah adalah adanya guru yang 

masih berstatus CPNS yang ditempatkan pada SMPN 

04 Pekat. Guru yang berstatus CPNS yang berasal dari 

luar daerah Kecamatan Pekat, hanya mengajar paling 

tidak tiga hari dalam seminggu, dan selebihnya mereka 

tidak berada di Kecamatan Pekat. Selanjutnya setelah 

guru tersebut berubah status menjadi PNS, guru-guru 

tersebut akan pindah ke kota kabupaten.  

Di luar itu, kebijakan-kebijakan yang diambil di 

bidang pendidikan selalu dikaitkan dengan politik 

seperti halnya dalam hal perekrutan dan mutasi guru-

guru. Perekrutan dan mutasi tergantung pada pilihan 

politik mereka. Walaupun pada awalnya di daerah 

terpencil terdapat banyak guru yang direkrut dan 

ditempatkan, namun setelah selesai pemilihan kepala 

daerah, maka guru dan kepala sekolah akan segera 

dimutasi ke tempat lain sesuai dengan dukungan 

mereka terhadap kandidat kepala daerah pada saat 

kampanye atau pemilihan kepala daerah. Jika kandidat 

yang mereka usung terpilih, maka mereka akan 

mendapatkan promosi jabatan atau ditempatkan di 

tempat yang mereka inginkan, biasanya akan 

ditempatkan di daerah perkotaan. Namun sebaliknya, 

jika kandidat yang mereka usung pada saat pemilihan 

tidak terpilih, maka hal tersebut akan menyebabkan 

mereka dimutasi ke tempat lain yang jauh.  
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Masyarakat 

Pada awal-awal tahun 2000-an, keadaan lingkungan 

dan sekolah di Kecamatan Pekat belum berkembang jika 

dibandingkan dengan keadaan sekarang. Menurut 

keterangan kepala sekolah, guru, dan masyarakat 

setempat, dulunya tidak terdapat jalan raya dan 

kendaraan dari dan yang menuju daerah tersebut. 

Dulunya Kecamatan Pekat masih berupa hutan, dan 

untuk menuju tempat lain hanya dapat menggunakan 

kuda dan truk milik perusahaan PT. Veneer yang berada 

di daerah tersebut.  

Begitupun juga dengan bangunan-bangunan sekolah. 

dulunya sekolah masih berupa bangunan sederhana, 

bahkan tempat duduknya masih berupa tanaman hidup. 

Kepala Sekolah SDN 11 Pekat yang juga sekaligus Ketua 

PGRI Wilayah Kecamatan Pekat yang sudah menjadi 

guru dan bertugas di Kecamatan Pekat selama 24 tahun, 

memberikan keterangan bahwa sekitar tahun 2004-

2006 terdapat sebuah lembaga yang memberikan 

bantuan berupa bangunan sekolah kepada 30 sekolah, 

baik berupa dana rehab maupun bangunan baru. 

Keterangan lain dari Wakil Kepala Sekolah dan 

Guru SDN 29 Pekat (SDN Terpencil), bahwa pada 

beberapa tahun lalu terdapat sebuah lembaga yang 

memberikan bantuan dalam bidang pendidikan. Wakil 

kepala sekolah mengatakan bahwa dirinya pada saat itu 

bahkan menjadi bendahara untuk program tersebut. 

lembaga tersebut memberikan bantuan dalam bentuk 

bangunan sekolah, buku, dan pelatihan manajemen 

sekolah yang diadakan di aula PT.Veneer pada saat itu. 
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Dana tersebut hanyalah merupakan dana perangsang, 

yang pada akhirnya masyarakat ikut terlibat dalam 

proses pendidikan dengan memberikan bantuan, yaitu 

merelakan sebagian tanahnya untuk bangunan sekolah. 

Bangku dengan tulisan JFPR berikut ini merupakan 

salah satu bukti dari program bantuan tersebut. 

 

Gambar 37. Bangku Bantuan JFPR 

Keterangan lainnya diperoleh dari anggota tim yang 

terlibat langsung dalam program tersebut, bahwa 

program tersebut merupakan perintisan pelaksanaan 

desentralisasi pendidikan dasar atau DBED 

(Decentralized Based Education Project). Program yang 

diberi nama CBBEP (Community Basic Education for Poverty 

Alleviation) dibiayai oleh dana hibah dari JFPR (Japan 

Fund for Poverty Reduction) berdampingan dengan DBEP, 

dengan sumber dana dari pinjaman dari ADB (Asian 

Development Bank). Program JFPR yang berlokasi di 
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Kecamatan Pekat ini memiliki program, yaitu 

mempersiapkan dan membangun kapasitas masyarakat 

(Social Preparation&Capacity Building), pemberdayaan 

masyarakat (Civil Work), Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS), dan belajar-mengajar (Teaching-Learning). 

Pada masyarakat Pekat saat ini dukungan 

masyarakat terhadap proses pendidikan sudah lebih 

baik jika dibandingkan dengan keadaan beberapa tahun 

yang lalu. Pada beberapa tahun yang lalu masyarakat 

memiliki kebiasaan membawa anak-anaknya untuk 

tinggal di lahan pertanian sehingga akan meninggalkan 

sekolah selama beberapa saat lamanya. Namun saat ini 

masyarakat sudah memiliki kesadaran sehingga anak-

anaknya tidak lagi dibawa ke lahan pertanian. 

Di sekitar tempat tinggal peneliti selama melakukan 

penelitianpun pendidikan dalam masyarakat terutama 

dalam hal pendidikan agama berlangsung dengan baik. 

Setiap sore anak-anak usia TK dan SD terlihat 

berduyun-duyun dengan menggunakan alat shoalat 

mengikuti pelajaran membaca al-Qur’an di rumah 
seorang ustadz, dan pada hari minggu merekapun akan 

mengikuti kelas diniyah. 

Masyarakat Pekat 90% berasal dari suku Sasak 

(Lombok), sehingga budaya yang mewarnai kehidupan 

sehari-haripun adalah budaya Sasak. Salah satu budaya 

dalam suku ini adalah budaya “merari kocet” (pernikahan 

pada usia dini di mana anak-anak bahkan pada usia SD 

pun sudah menikah. Budaya masyarakat Sasak ketika 

ingin melakukan pernikahan adalah dengan cara 

terlebih dahulu melarikan atau mencuri si perempuan. 
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Jika sudah dilarikan maka pantang untuk diambil 

kembali oleh keluarganya dengan semboyan: “Lebih baik 

mati daripada dipulangkan kembali .” Jika sudah demikian, 

maka mereka harus dinikahkan walaupun usianya 

masih di bawah umur. 

Menurut keterangan masyarakat dan guru-guru, 

sudah banyak cara untuk mencegah dan mengurangi 

terjadinya pernikahan dini ini. Pihak sekolah 

menerapkan kebijakan bagi siswa yang melakukan 

pernikahan pada saat sekolah dengan membayar denda 

sejumlah uang tertentu. Namun hal tersebut tidak juga 

membuat jera, karena siswa tetap melakukannya 

walaupun harus membayar sejumlah uang denda. 

Pada kunjungan ke SMPN 03 Pekat, hal lainpun 

dikemukakan oleh guru-guru. Mereka mengeluhkan 

rendahnya “moral” siswa baik di lingkungan sekolah 

maupun di lingkungan masyarakat. Wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum mengatakan: “Walau profesor 

sekalipun yang datang, tidak akan mampu mengajar di sini .” 

Mereka sama sekali tidak bisa menegur siswa dengan 

tegas jika siswa melanggar peraturan, karena siswa 

akan mengatakan: “Wara piti busi pa ro? Kalau diartikan 

secara bebas: “Ada uang dingin Pak?” Itu berarti bahwa 

jika guru melakukan kekerasan terhadap mereka, maka 

guru tersebut harus terlebih dahulu menyediakan uang 

entah agar mereka tidak melaporkan kejadian tersebut 

pada polisi atau agar kejadian tersebut tidak 

diperkarakan oleh polisi. 

Hal lainpun dikemukakan oleh guru agama pada 

SMPN tersebut, jika di lingkungan masyarakat mereka 
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melihat siswa yang meminum minuman keras dan 

melaporkan kejadian tersebut pada polisi, maka polisi 

akan datang ke lokasi kejadian, tapi bukan untuk 

menegur siswa tersebut tapi malah mereka pun ikut-

ikutan bergabung untuk melakukan hal tersebut. 

Masyarakat Doropeti di mana SMPN 03 Pekat berdiri 

adalah masyarakat yang sebagian besarnya berprofesi 

sebagai penebang kayu yang berasal dari Kabupaten 

Bima dan Dompu. Menurut keterangan guru dan bidan 

desa, masyarakat Doropeti enggan untuk berladang, 

sehingga penghasilannya diperoleh dari menjual kayu 

hasil penebangan liar. Jika mereka sudah mendapatkan 

uang dari menjual kayu tersebut maka mereka akan 

mengadakan pesta dengan mengundang band musik.  

Pada saat melakukan pesta tersebut mereka 

meminum minuman keras dan merokok di hadapan 

anak-anak yang ikut menonton sehingga anak-anakpun 

ikut melakukan hal tersebut. Polisi yang diharapkan 

dapat mencegah hal tersebutpun ikut melakukannya. 

Guru-guru mengatakan bahwa mereka sudah kehabisan 

akal menghadapi siswa dan masyarakat yang tidak 

mendukung lewat pemberian contoh, sehingga mereka 

hanya melakukan apa yang bisa dilakukan tanpa bisa 

berbuat banyak. Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kurikulum mengatakan: “Kone kurikulum Jabara’i rau di 

Jakarta ka, tiwa’umu ara Doropeti” (Sekalupun kurikulum 

yang dibuat oleh malaikat di Jakarta, tidak akan 

mempan untuk digunakan di Doropeti). Seorang dosen 

dari Universitas Mataram pernah memberikan usulan 

sebagai jalan keluarnya untuk permasalahan kenakalan 

pada siswa, yaitu dengan memberikan sanksi skorsing 
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selama seminggu. Ternyata skorsing tersebut malah 

akan membuat siswa yang dihukum semakin senang 

dan mereka akan memperpanjang sendiri skorsingnya 

menjadi sebulan. Seorang guru mengatakan bahwa 

mereka hanya sekedar melaksanakan kewajiban 

mengajar, saja karena sudah menerima gaji.  

Kebiasaan lain dari masyarakat yang tidak 

mendukung kesuksesan pendidikan anak-anaknya 

adalah penggunaan dana bantuan pendidikan untuk hal 

yang tidak seharusnya. Menurut keterangan kader 

kesehatan dan tokoh masyarakat setempat serta 

pengamatan pada saat petugas Dinas Sosial memantau 

keliling pelaksanaan pemberian dana PKH di dalam 

masyarakat, didapati kenyataan bahwa ada sebagian 

masyarakat yang menjadikan kartu PKH sebagai 

jaminan untuk mendapatkan pinjaman, dan jika mereka 

tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut maka 

kartu PKH akan berpindah tangan. 

Alam  

Di Kecamatan Pekat alam memberikan pengaruh 

yang cukup besar pada proses pendidikan. Alam dapat 

mempengaruhi proses pembelajaran terutama pada 

kehadiran siswa dan guru di sekolah. Alam memberikan 

pengaruh dalam dua keadaan, yaitu karena kondisi 

geografis dan karena cuaca.  

Kondisi geografis Kecamatan Pekat yang terletak di 

dataran tinggi dan tersebar di antara perbukitan dan 

hutan serta lahan pertanian, memberikan hambatan 

tersendiri dalam pelaksanaan pendidikan terutama 

terhadap tingkat kehadiran siswa, terutama untuk 
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sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil. 

Rumah-rumah penduduk yang berada di lahan 

pertanian dan terpisah jauh antara satu dengan yang 

lainnya memyebabkan siswa harus secara berkelompok 

untuk berangkat dan pulang dari sekolah.  

Kondisi alam menyebabkan saling ketergantungan 

antara siswa yang satu dengan yang lainnya dan hal itu 

berarti jika sebagian dari siswa itu tidak berangkan 

sekolah, maka sebagian yang lainnya juga tidak 

berangkat sekolah.  

Selanjutnya karena Kecamatan Pekat berada di 

dataran tinggi, maka curah hujan sangat tinggi. Selama 

penelitian berlangsung, hampir tiap hari terjadi hujan 

dan itu menyebabkan jalan-jalan yang sebagian besar 

masih berupa jalan rintisan dan terbuat dari tanah liat 

akan becek, bahkan sangat sulit untuk dilewati. Curah 

hujan yang tinggi menyebabkan jadwal pembelajaran 

harus disesuaikan, terutama untuk jadwal istirahat dan 

jam pulang sekolah. Wawancara dengan beberapa orang 

guru di daerah terpencil yang menjelaskan hal tersebut. 

Dari kutipan wawancara tersebut dapat diketahui 

bahwa waktu istirahat siswa hanya dapat dilakukan 

sekali saja, dan jadwal pulang sekolah harus lebih cepat 

dari jadwal yang seharusnya untuk menjaga 

kemungkinan curah hujan yang lama yang menyebabkan 

anak-anak tertahan lebih lama di sekolah, sedangkan 

pada pagi harinya siswa tidak terbiasa dengan sarapan 

terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. 

Kondisi alam dengan curah hujan tinggi juga 

menyebabkan cepat rusaknya pagar sekolah. Padahal 
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pagar sekolah sangat diperlukan untuk melindungi 

anak-anak dan warga sekolah lainnya dari serangan 

hewan liar yang datangnya dari hutan di sekitar 

sekolah. Curah hujan yang tinggi menyebabkan pagar 

sekolah digerogoti rayap dan hanya dapat bertahan 

selama dua tahun. 

2. Makna Pendidikan bagi Masyarakat di Daerah 
Miskin 

Makna pendidikan bagi seorang kepala sekolah di 

ujung selatan Indonesia adalah untuk meningkatkan 

mutu sumberdaya manusia yang akan mengelola 

sumberdaya alam. Menurutnya, sumber dari segala 

sumber adalah sumberdaya manusia. Karena pendidikan 

akan membentuk sumberdaya manusia yang akan 

mengelola sumberdaya alam yang pada akhirnya akan 

merubah adat istiadat atau akan merubah tingkah laku. 

Lewat pendidikanlah sikap dapat dirubah sedikit demi 

sedikit.  

Hal yang senada juga diungkapkan oleh seorang 

kepala sekolah, yang mengkaitkan pendidikan dengan 

sumberdaya alam yang dimiliki oleh daerahnya. Kutipan 

wawancara berikut menggambarkan hal tersebut:”Di 

sini ada tambang yang masuk. Saya berikan arahan, 

pandangan pada siswa itu. Ini tambang ini anak-anak 

untuk kamu semua, bukan untuk orang lain. Kalau 

kamu memang tidak sekolah, tidak mungkin kamu 

masuk di tambang ituharus orang yang berpendidikan, 

harus orang yang berijazah.” Hal tersebut dihubungkan 

dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki 

Kecamatan Hu’u, namun dikuasai oleh orang yang 
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datang dari luar karena sumberdaya manusia yang 

dimiliki tidak memadai. Lebih lanjut dikatakan: 

Tidak ada lagi yang tidak sadar sekolah sekarang, harus 

sekolah semua. Kalau memang tidak sekolah kan rugi. Nanti 

menyesal. (Menyesal) tidak ada duluan, pasti belakangan. 

Pasti menyesal nggomi doho watisi hanumu, tio kaimu ma batu 

polisi, ma batu hanu, musti punya ijazah, batu ketua RT saja 

harus punya ijazah sekarang. Siapa tau nggomi doho ake pede, 

ndadi presiden kombi, ndadi menteri kombi pede. 

Kepala sekolah tersebut memberikan pengertian 

akan makna pendidikan dalam kehidupan anak-anak 

didiknya kelak, bahwa semua harus sekolah dan kalau 

tidak sekolah maka akan rugi dan menyesal dikemudian 

hari. Karena untuk menjadi polisi bahkan untuk 

menjadi ketua RT sekalipun harus punya ijazah. 

Ungkapan yang terakhir berarti: “Siapa tau di antara 

kalian ini akan ada yang menjadi presiden….mungkin jadi menteri  

nanti.” 

Selanjutnya Kepala Sekolah pada SDN 13 Hu’u 
memandang bahwa pendidikan atau ilmu yang dimiliki 

oleh anak-anak didiknya dapat merubah nasibnya kelak. 

Hal itu sudah dibuktikan oleh anak-anak didiknya 

sebelumnya, meskipun hanya berbekal kemampuan 

berbahasa Inggris dan bermain sky, anak-anak tersebut 

dapat menjadi orang yang berhasil.  

Orang anak-anak yang sudah punya ilmu itu sudah kaya raya. 

Hasil didikan saya, maksud saya dia sudah bisa berbahasa  

Inggris; dia mendapat uang dari turis-turis manca negara; ada 

yang sudah kaya betul itu.  
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Kepala sekolah tersebut mengatakan bahwa anak-

anak yang menguasai bahasa Inggris dan bisa bermain 

sky dijadikan anak angkat oleh turis, bahkan diberikan 

modal untuk usaha. Turis-turis tersebut tidak menyukai 

anak-anak yang tidak memiliki pendidikan.  

Selanjutnya, Ketua Komite Sekolah pada SDN 08 

Hu’u mengatakan bahwa pendidikan bukan untuk 
menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), tapi pendidikan 

yang menyadarkan siswanya tentang dirinya, dan 

berbakti pada orangtua. Lalu pendidikan harus seperti 

apa? Pendidikan untuk menyadarkan siswa sehingga 

tidak merusak alam misalnya menggunakan alat-alat 

yang merusak laut.  

Dalam pembicaraan dengan siswa-siswa SMPN 

tercermin akan makna dan harapan mereka sekaligus 

atas pendidikan yang ditempuhnya. Anak-anak tersebut 

mengatakan bahwa mereka bersekolah agar menjadi 

orang yang pintar dan untuk mendapatkan ilmu dan 

setelah itu ingin bekerja dan dengan sendirinya setelah 

itu akan menjadi orang yang kaya karena dapat bekerja. 

Walaupun tidak ada guru, mereka mengatakan bahwa 

mereka dapat belajar sendiri dari buku. Dalam 

pembicaraan tersebut tersirat dua hal sekaligus dalam 

pemikiran anak-anak tersebut, yaitu makna pendidikan 

dan cita-cita mereka kedepannya. Sekolah bagi mereka 

adalah untuk mendapatkan ilmu dan menjadi orang 

yang pintar dan selanjutnya akan mendapatkan 

pekerjaan yang akan membuat mereka menjadi orang 

yang kaya.  
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Bagi anak-anak pada tingkat SD pendidikan atau 

sekolah dalam bahasa yang dapat mereka pahami adalah 

pada akhirnya untuk menjadi guru, bidan, dokter, 

polisi, dan bahkan menjadi petani. Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh anak-anak pada sebuah SD Terpencil 

bahwa mereka sekolah agar kelak menjadi guru, bidan, 

dan dokter, walaupun kehidupan mereka serba terbatas, 

tidak mendapatkan akses listrik untuk kehidupan 

setiap hari dan bahkan untuk menonton televisi mereka 

harus menumpang di rumah tetangga. 

Di sisi lain, bagi salah satu orangtua siswa 

pengambil rumput laut, pendidikan atau sekolah tidak 

ada gunanya jika perut lapar. Berikut kutipan 

wawancara yang dilakukan di tepi pantai dengan 

orangtua siswa tersebut: “Sakola kapa’i ademu labo daa 

ngaha katantu bata pa wa’uni made .” Ungkapan tersebut 

berarti: “Sekolah dengan sungguh-sungguh tanpa makan hanya 

sia-sia saja, akan mati.” Sang bapak tersebut lebih memilih 

untuk membawa anak-anaknya ke tepi pantai walaupun 

harus meninggalkan sekolahnya. Karena baginya tidak 

ada gunanya sekolah kalau perut lapar dan akan 

menyebabkan kematian bagi anaknya.  

Hal yang berbeda diungkapkan oleh seorang ibu 

bahwa pendidikan yang diperoleh oleh anaknya akan 

membuat anaknya sedikit lebih pintar dan pada 

akhirnya akan memperoleh pekerjaan. Kutipan 

pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: “De watini 

ne’e ja kau loa ana sato’i. Ne’e jaa karawi sato’I ndede pa.” 

Ungkapan tersebut berarti: “Agar anak sedikit lebih pintar, 

agar bisa bekerja. Hanya itu.” 
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Orangtua siswa sekaligus kepala sekolah dan ketua 

PGRI Kecamatan Pekat menjelaskan bahwa pendidikan 

sangat penting dan bermanfaat. Tanpa pendidikan 

segala sesuatu tidak akan berjalan dengan baik.  

Selanjutnya kepala sekolah SMPN 2 Hu’u menjelaskan 

secara lebih lengkap makna pendidikan seperti dalam 

kutipan kalimat di bawah ini: 

Ya kalau menurut saya itu, bagaimana anak itu 

berketerampilan yang bagus. Kemudian itu juga berdasarkan 

agama itu bagaimana anak itu berakhlak yang mulia itu , 

menjadi orang yang baik, yang pintar dan untuk masa yang 

akan datang buat mereka itu. Kalau menurut saya, makanya 

di sekolah kita ini sering dilakukan imtaq setiap hari Jum’at 

misalnya apa yang kita lakukan itu baca Yasinan. Kemudian 

ada istilahnya lagi senandung Al-Qur’an diberikan pada 
anak-anak itusehingga nanti anak itu ada perubahan sedikit 

demi sedikit karena kita mengingat bahwa akhir-akhir ini 

banyak anak-anak yang tawuran. Kemudian hal-hal yang lain 

yang kita lakukan seperti tadi, anak-anak diajak untuk 

melakukan kegiatan ekstrakurikuler itu tadi untuk seperti 

lintas alamsehingga mereka itu tidak ingat lagi hal-hal yang 

tidak hanu. 

Penjelasan Bapak tersebut tentang makna 

pendidikan berkaitan dengan perkembangan yang 

terjadi di kalangan anak-anak dan remaja di Kecamatan 

Hu’u yang banyak terlibat dengan penggunaan obat-

obatan dan pergaulan bebas pada waktu belakangan. 

Adanya lokasi pariwisata dan keberadaan tambang 

memberikan pengaruh pada pergaulan dan tingkah laku 

anak-anak. 
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D. Gambaran Kehidupan dan Makna Kemiskinan 
bagi Masyarakat di Daerah Miskin 

1. Gambaran Kehidupan Masyarakat di Daerah 
Miskin 

a)  Kecamatan Hu’u 

Dua kecamatan yang dijadikan tempat penelitian 

sebenarnya merupakan kecamatan yang paling kaya 

akan sumberdaya alam dibandingkan kecamatan lainnya 

yang ada di Kabupaten Dompu. Kecamatan Hu’u 

terletak di ujung selatan Kabupaten Dompu sekaligus 

ujung selatan Indonesia, sedangkan Kecamatan Pekat 

terletak di ujung Utara Kabupaten Dompu. Berdasarkan 

data pada Kantor BPS, semua desa yang ada di 

Kecamatan Hu’u digolongkan sebagai desa miskin, 

sedangkan di Kecamatan Pekat tidak ada penggolongan 

jelas oleh BPS tentang status desa dan dusun, hanya 

yang menjadi patokan adalah penggolongan 12 

desa/dusun sebagai daerah terpencil berdasarkan SK 

Bupati untuk keperluan di bidang pendidikan. 

 

Gambar 38. Pantai Lakey Hu’u Dompu  
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Kecamatan Hu’u memiliki wisata pantai yang 

memiliki pemandangan indah dan gelombang yang 

tinggi dan biasanya dijadikan tempat selancar 

wisatawan manca negara.  Di pinggir pantai pun 

terdapat bangunan hotel. 

Sumberdaya lain yang dimiliki oleh kecamatan ini 

adalah tambang emas yang sedang dieksplorasi, 

budidaya burung walet dan lahan yang luas baik di 

pinggir jalan maupun di atas lereng gunung yang 

biasanya digunakan untuk menanam tanaman pangan, 

daerah penghasil ikan dan udang, serta rumput laut. 

Menurut keterangan dari masyarakat, rumput laut 

tersebut selain untuk konsumsi langsung, juga sebagai 

bahan dasar untuk membuat kosmetika, tergantung 

jenisnya. Masyarakat pengambil rumput laut biasanya 

membangun gubuk-gubuk di pinggir pantai untuk 

tempat tinggal selama mengambil rumput laut dengan 

mengajak serta seluruh anggota keluarga inti. 

Masyarakat biasanya mengumpulkan rumput laut yang 

diambil setiap hari untuk dijual tiap minggunya dengan 

rata-rata penghasilan Rp. 2.500.000/minggunya. 

Masyarakat pengambil rumput laut kadang di pinggir 

pantai di atas karang-karang ketika air surut atau 

mereka menyelam sampai kedalaman 10 meter dengan 

terlebih dahulu menggunakan perahu untuk menuju ke 

tengah laut dan untuk mengangkut rumput laut dari 

tengah laut ke pinggir pantai dan selanjutnya di jemur 

di atas pasir di pinggir pantai. Gambar berikut ini 

adalah gubug-gubuk yang dibangun masyarakat 

pengambil rumput laut di tepi pantai, dan kegiatan 
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masyarakat mengangkut dan menjemur rumput laut di 

atas pasir. 

 

Gambar 39. Gubuk di Tepi Pantai dan Rumput Laut yang 

Dijemur 

 

Gambar 40. Masyarakat Mengangkut Rumput 
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Gambar 41. Rumput Laut yang Dijemur dengan Latarbelakang 

Rumah Penduduk  

Di Kecamatan Hu’u tidak terdapat pasar tempat 

menjual kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya.  

Biasanya masyarakat berjualan langsung pada toko atau 

warung kecil atau bangunan seperti gubuk yang tidak 

memiliki dinding dan atapnya hanya terbuat dari jerami. 

Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang biasanya 

membeli barang-barang seperti ikan dan sayur mayur di 

ibukota kabupaten dengan menggunakan bis pertama 

yang berangkat dari Kecamatan Hu’u menuju Ibukota 

Kabupaten Dompu pada pukul 05.00 pagi, dan akan 

kembali lagi dengan menggunakan bis pertama yang 

datang dari ibukota kabupaten, yaitu pada pukul 10.00, 

atau bisa lebih lama lagi waktunya tergantung pada 

banyaknya muatan. Selama melakukan penelitian, 

peneliti pun menggunakan bis angkutan yang 

digunakan oleh para pedagang tersebut. Satu-satunya 

pasar “kaget” yang cukup besar adalah seperti yang 

terlihat pada gambar berikut: 
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Gambar 42. Pasar Kaget di Desa Jala Kecamatan Hu’u Dompu. 

Walaupun Kecamatan Hu’u merupakan salah satu 

daerah penghasil ikan di Kabupaten Dompu, namun 

ikan-ikan yang dihasilkan tidak dijual langsung di 

Kecamatan Hu’u dan tidak sepenuhnya digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Hu’u. Menurut 

keterangan masyarakat Hu’u, ikan yang diperoleh para 

nelayan akan diambil oleh para pedagang dan dijual ke 

ibukota Kabupaten Dompu atau daerah lainnya, 

sehingga masyarakat sekitar tidak dapat mengkonsumsi 

ikan yang dihasilkan oleh nelayan setempat. Kalaupun 

terdapat ikan yang dihasilkan oleh nelayan dan dijual 

kepada penduduk setempat, itu hanyalah ikan kecil-

kecil dan sisa dari yang dijual kepada pedagang 

pengumpul dan jenisnya sama setiap harinya. Hal 

tersebut dapat dilihat pada saat para ibu-ibu yang 

berprofesi sebagai pedagang pulang dari berbelanja di 
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ibukota Kabupaten Dompu, mereka membeli ikan segar. 

Pada saat menggunakan kendaraan yang sama dengan 

para ibu-ibu tersebut dalam perjalanan dari ibukota 

kabupaten ke Kecamatan Hu’u, peneliti merasa heran 

dikarenakan kenapa Kecamatan Hu’u sebagai penghasil 

ikan segar tetapi malah membeli ikan dari tempat lain? 

Kenapa ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat setiap 

harinya sama jenisnya dari waktu kewaktu? Kenapa 

hampir tiap hari pemilik rumah tempat peneliti tinggal 

selama penelitian terus menerus memasak dan 

mengkonsumsi sayur-mayur yang sama tiap harinya 

padahal kalau dilihat pemilik rumah tergolong 

masyarakat yang berada dibandingkan dengan 

masyarakat yang lainnya? 

Jawabannya adalah masyarakat setempat lebih 

memilih untuk menjual ikan yang diperolehnya kepada 

para pedagang pengumpul daripada menjual kepada 

masyarakat sekitar, walaupun mereka sendiri akan 

kembali membeli ikan ataupun tidak mengkonsumsi 

ikan samasekali. Pengamatan tersebut diperkuat oleh 

keterangan Kepala Sekolah SDN 09 Hu’u yang 
mengatakan bahwa Indeks Prestasi Manusia (IPM) 

Dompu rendah karena mereka kekurangan gizi. Mereka 

makan hanya dengan menggunakan garam, sementara 

ikan yang dihasilkan dijual. 

Keadaan lain yang ditemui dalam masyarakat yang 

ada di daerah ujung Indonesia seperti keterangan kepala 

sekolah, keterangan guru yang mengajar di tempat 

tersebut, keterangan masyarakat sekitarnya, dan 

keterangan dari tukang ojeg, serta berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan terhadap aktivitas 
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penduduk selama penelitian berlangsung, bahwa 

masyarakat yang memiliki lahan pertanian cenderung 

menggadaikan lahannya atau tidak mengerjakannya 

sendiri. Setiap pagi yang terlihat adalah masyarakat 

baik laki ataupun perempuan hanya duduk menganggur 

di depan rumahnya masing-masing, baik secara individu 

maupun berkelompok. Hal tersebut tercermin dalam 

wawancara dengan kepala sekolah SDN 13 Hu’u pada 
tanggal 6 Oktober 2012 berikut ini: “Kebanyakan orangtua 

itu ndak paham karena ekonomi. Tidak ada lain. De uma nggati 

kai ati, douma mai kanggihi jago, mboto dou pendatang-

pendatang, caru pa dohona, inae (rumahnya hanya beratap 

rumbia, orang datang menanam jagung, kebanyakan 

pendatang, mereka enak saja duduk-duduk, aduuuh). 

Kemudian selanjutnya: “Pendatang dari sini, umpamanya di 

luar dari dusun itu. Maksud saya, katakan dianggap pendatang 

gitu, bauku daka rawikaimu bune dou doho aka nggomi doho? 

Tuwu ngaha lah, katakan untuk menyambung kehidupan tu  

(Kenapa kalian tidak bekerja seperti orang-orang itu? 

Untuk menyambung hiduplah). Selanjutnya, “Ada 

bantuan sama turis bawa lengkap pakaian sekolah, bawa alat 

tulis, bahkan bawa jajan satu plastik satu orang. Bawa bantuan. 

Waktu ada bantuan, mereka menanyakan jatah anak sekolah. ” 

Dari pembicaraan tersebut dapat diketahui bahwa 

sebagian dari masyarakat tersebut walaupun memiliki 

lahan pertanian, namun mereka tidak mengerjakannya 

melainkan hanya duduk menganggur saja. Keadaaan 

yang kekurangan tidak memacu mereka untuk rajin 

bekerja seperti orang-orang yang datang dari luar 

kampung, walaupun hanya untuk menyambung hidup. 
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Namun ketika ada yang datang memberikan bantuan 

pendidikan dan makanan untuk anak-anaknya, maka 

mereka akan berbondong-bondong datang untuk 

menanyakannya. Dari pembicaraan tersebut juga 

diketahui bahwa mereka hanya mau menerima hasil 

yang sudah jadi tanpa mau bekerja. Hal yang sama juga 

diceritakan oleh tukang ojeg yang setiap penelitian 

mengantar peneliti. Tukang ojeg mengatakan bahwa 

masyarakat di desa tersebut tidak mau mengerjakan 

lahannya, tapi lebih memilih untuk menggadaikan 

lahannya kepada orang dari luar daerah. Dalam 

pengamatan pun dapat dilihat setiap pagi saat peneliti 

meliwati jalan yang menuju sekolah-sekolah dan pada 

saat memasuki kampung untuk berbicara dengan para 

orangtua yang sedang duduk berkumpul di bale-bale, 

dan di emperan rumah gubuknya. Gambar berikut 

mencerminkan keadaan yang sempat direkam tersebut: 

 

(a)                                               (b) 
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(c)                                 (d) 

Gambar 43. Keadaan Lingkungan Perkampungan di Daerah 

Miskin 

b. Kecamatan Pekat 

Kecamatan Pekat merupakan kecamatan yang paling 

luas dan paling jauh jaraknya dari ibukota kabupaten di 

antara kecamatan yang lainnya. Kecamatan ini pada 

mulanya adalah penghasil jambu mente, kayu, dan madu 

serta memiliki hutan lindung yang luas dan tanah lahan 

lainnya yang biasanya digunakan penduduk untuk 

menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, dan 

kedelai. Kecamatan ini merupakan salah satu tujuan 

transmigrasi di Kabupaten Dompu sehingga 

masyarakatnya pun terdiri dari berbagai etnis dan suku. 

Pada saat penelitian berlangsung, di kecamatan ini 

sedang dibudidayakan tanaman tebu oleh sebuah 

perusahaan investor dari luar daerah. Sumberdaya lain 

yang akan dikembangkan dan masih dinegosiasikan 

antara berbagai pihak yang terkait adalah pasir besi.  
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Maraknya penebangan hutan dan peladangan liar 

yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun 

oknum yang datang dari tempat lain menyebabkan 

banyak kerugian yang yang tidak disadari oleh 

masyarakat setempat ataupun banyak pihak yang 

lainnya. Hal yang tidak disadari oleh masyarakat adalah 

penyebab semakin susahnya masyarakat mendapatkan 

madu dan tanaman jambu mente yang terus diserang 

oleh hama selama beberapa tahun terakhir sehingga 

tidak bisa produktif lagi. Penebangan hutan dan 

peladangan liar menyebabkan habitat tempat tinggal 

lebah dan hama tanaman jambu mente seperti kupu-

kupu rusak. Sehingga menyebabkan lebah penghasil 

madu tidak dapat berkembangbiak dan begitu juga 

hama seperti kupu-kupu dan hama lainnya melakukan 

“turun gunung” dan menjadikan tanaman jambu mente 

sebagai tempat bernaung dan akhirnya akan merusak 

tanaman jambu mente. Di sepanjang jalan terdapat 

banyak lahan jambu mente tapi sudah tidak bisa 

produktif lagi, karena setiap berbunga langsung akan 

diserang oleh kupu-kupu dan hama yang berwarna 

putih. Masyarakat sudah mengupayakan pencegahan 

dengan menggunakan obat-obatan namun semakin 

parah. Menurut masyarakat jalan satu-satunya untuk 

menghilangkan hama adalah menebang semua pohon 

jambu mente yang ada di Kecamatan Pekat namun 

masyarakat terbentur lagi dengan biaya yang 

dibutuhkan untuk menebang semua tanaman jambu 

mente tersebut dan butuh waktu bertahun-tahun lagi 

untuk menanam dan menghasilkan. 
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Hal lain yang tidak disadari oleh masyarakat 

setempat adalah akan habisnya sumber air di atas 

pegunungan karena penebangan dan peladangan liar 

yang dilakukan. Masyarakat Kecamatan Pekat 

menggunakan sumber mata air yang berasal dari atas 

pegunungan untuk kebutuhan sehari-hari yang 

disalurkan dengan menggunakan pipa ke rumah-rumah 

penduduk, atau pada saat musim hujan menggunakan 

air payau yang diangkut dengan menggunakan 

kendaraan dari sumber mata air dekat pantai, karena 

pada musim hujan air dari pegunungan cenderung 

keruh dan kotor. Namun tidak semua penduduk dapat 

melakukannya, karena terbentur alat transportasi dan 

jarak yang jauh.  

Hal lain juga yang akan terjadi ke depannya jika 

masyarakat terus merusak hutan lindung dan 

melakukan peladangan liar, maka hal tersebut akan 

menyumbang pada terjadinya pemanasan global dan 

kembali aktifnya gunung Tambora yang merupakan 

salah satu gunung berapi di Indonesia yang meletus 

pada tahun 1815, di mana akibat letusannya berakibat 

sangat dahsyat pada waktu itu, seperti yang 

digambarkan oleh  Stommel dan Stommel “The Year 

Without A Summer,” Scientific American, 1979 yang dikutip 

seorang ahli Fisika ITB Sri Wirjosoedardjo 

(Sjamsuddin, 2004: 5-6)), yang menulis dalam harian 

Kompas 1982 menyebutkan bahwa ternyata letusan 

Tambora mempunyai dampak pula pada tahun-tahun 

sesudahnya. Letusan Tambora menyebabkan abu 

mengelilingi bumi di stratosfir untuk beberapa tahun, 

memantulkan kembali cahaya surya ke dalam ruang 
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angkasa dan mengurangi banyak radiasi yang mencapai 

bumi. Secara perlahan abu mencapai daerah-daerah 

bergaris lintang tinggi dan menyebabkan musim panas 

yang dingin di Amerika Timur Laut. Musim panas 1816 

merupakan musim panas terdingin yang pernah dialami. 

Di Kecamatan Pekat untuk penerangan bersumber 

dari tenaga surya yang hanya dapat digunakan dari jam 

18.00 sampai dengan jam 06.00. Sumber lainnya adalah 

dengan menggunakan jenset, namun hanya dapat 

dilakukan oleh sebagian masyarakat yang memiliki 

kemampuan untuk memilikinya. Namun tidak semua 

desa/dusun yang ada di Kecamatan Pekat dapat 

menikmati aliran listrik. Pada sebagian desa/dusun 

terutama pada daerah yang dikategorikan daerah 

terpencil, belum dapat menikmati aliran listrik. 

Selanjutnya, di Kecamatan Pekat tidak terdapat 

pasar permanen yang ada tiap hari seperti di ibukota 

kabupaten. Pasar diberi nama sesuai dengan nama hari, 

kecuali hari Kamis dan Jum’at, dan tempatnya 

berpindah-pindah. Jadi kalau ada suatu area yang 

difungsikan sebagai pasar, maka itu hanya digunakan 

seminggu sekali, yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, 

Sabtu, dan minggu. Barang-barang yang dijual biasanya 

didatangkan dari ibukota kabupaten atau bahkan dari 

Lombok dan Bima. Para pedagang dari Dompu, Bima, 

dan Lombok itulah yang datang membawa barang-

barang untuk dijual kepada masyarakat setempat 

dengan menggunakan mobil box ataupun truk. 

Masyarakat biasanya menggunakan dua hari, yaitu 

Kamis dan Jum’at untuk kegiatan keagamaan. Bahkan 

biasanya orang Sasak tidak melakukan kegiatan seperti 
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berladang pada hari Jum’at. Selain mereka melakukan 

solat Jum’at, pada sore harinya mereka akan menghadiri 

pengajian yang diadakan di masjid. 

 

Gambar 44. Rintisan jalan menuju daerah terpencil, Dusun 

Gunung Sari  

Desa-desa yang ada di Kecamatan Pekat terpisah-

pisah dan jaraknya berjauhan antara satu dengan 

lainnya. Desa-desa yang ada di Kecamatan Pekat 

sebagian besar terletak di atas lereng perbukitan dan 

pegunungan. Hanya beberapa desa saja yang terletak di 

dataran yang landai dan gampang dijangkau karena 

berada di jalan besar yang menghubungkan dengan 

ibukota kabupaten. Susahnya desa-desa tersebut 

dijangkau selain karena letaknya yang berjauhan, juga 

disebabkan karena tidak tersedianya alat transportasi 

umum dan jalan raya yang rusak bahkan jalan yang 

menuju ke desa-desa tersebut masih merupakan jalan 

rintisan yang hanya berupa tanah liat, sebagian 

berkerikil dan berbatu dan tertutup pepohonan dan 

ranting. Pada musim kemarau jalanan akan berdebu, 

sedangkan pada musim hujan jalanan akan becek dan 
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akan susah dilewati oleh kendaraan, kecuali kendaraan 

khusus untuk daerah pegunungan dan daerah yang 

terjal, seperti kendaraan yang memiliki roda besar.  

Jika dilihat dari 35 SD yang ada di Kecamatan Pekat, 

12 di antaranya adalah merupakan SD terpencil. Jadi 

dapat dikatakan bahwa 12 desa/dusun di mana SD 

tersebut berada adalah juga merupakan daerah 

terpencil. Dari 3 SD terpencil yang dikunjungi, terdapat 

kesamaan karakteristik antara ketiga tempat tersebut 

jika dibandingkan dengan tempat lain yang bukan 

merupakan tempat terpencil, walaupun pada tahun 

sebelumnya semua tempat di Kecamatan Pekat 

dikategorikan sebagai daerah terpencil. Karakteristik 

yang sama antara daerah yang dikategorikan terpencil 

adalah susah terjangkau karena jalan raya yang belum 

permanen, tidak tersedianya listrik, air bersih yang sulit 

diperoleh, sarana kesehatan yang jauh dari jangkauan, 

pasar yang tidak tersedia, serta sarana komunikasi yang 

sulit karena daerah pegunungan sehingga tidak dapat 

menggunakan telepon seluler karena tidak ada sinyal 

dan tidak terdapat aliran listrik. Kalaupun terdapat 

sinyal untuk telepon seluler, namun mereka tidak dapat 

menggunakannya setiap saat dikarenakan telepon 

tersebut harus dititipkan pada teman-teman yang 

tinggal di desa sebelah yang lumayan jauh untuk bisa 

diisi lagi batereinya.  

Pada daerah terpencil, seperti yang pernah 

dituturkan oleh seorang guru, mereka harus berjalan 

sangat jauh untuk memperoleh air untuk minum 

ataupun mandi. Pada daerah terpencil lainnya pernah 

terdapat proyek bantuan dari PNPM Mandiri yang 
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membantu untuk pengadaan air dan listrik, namun 

mereka harus memilih salah satunya saja, yaitu listrik 

atau air. Akhirnya mereka memilih air, sehingga desa 

mereka tidak mendapat bantuan listrik dan mereka tiap 

malam menggunakan lampu teplok. Bahkan penduduk 

setempat sangat kesulitan untuk mendapatkan bahan 

bakar minyak untuk keperluan sehari-hari. 

 Bangunan rumah yang terdapat di daerah terpencil 

tergolong sangat sederhana dan bahkan cenderung bisa 

dikatakan sebagai gubuk. Kebanyakan bangunan 

tersebut adalah bantuan pemerintah yang 

diperuntukkan untuk kaum transmigran. Berikut 

adalah gambar dari bangunan rumah yang terdapat di 

daerah terpencil tersebut: 

       

Gambar 45. Desa Nangakara  Gambar 46. Desa Gunungsari 

Gambar tersebut merupakan contoh bangunan 

rumah yang terdapat di dua dusun terpencil yang ada di 

Kecamatan Pekat, dan berada di sepanjang jalan pada 

saat naik ke dua dusun tersebut. Pada dua desa 

terpencil yang dikunjungi, walaupun rumah yang satu 
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dengan lainnya berjauhan jaraknya, sekitar setengah 

kilo meter, namun masih dapat terlihat keberadaan 

rumah-rumah tersebut sejauh mata memandang. Namun 

pada desa terpencil lainnya yang dikunjungi, yaitu 

dusun Oi Ntala, sama sekali tidak terlihat keberadaan 

rumah-rumah penduduk, yang terlihat hanya 

pepohonan sejauh mata memandang. Sehingga menurut 

keterangan guru SDN 26 Pekat, pegawai 

inspektorat/Bawasda hanya sekali saja berkunjung ke 

SDN tersebut. Sang guru mengatakan mungkin 

kunjungan itu untuk yang pertama dan terakhir, 

“Pegawai inspektorat mengatakan bahwa mereka belum 

pernah melihat jalan yang menuju sekolah separah itu di 

Kabupaten Dompu.” 

Pada tiap desa sudah terdapat Puskesmas Pembantu 

(Pustu), namun kebiasaan masyarakat yang hidup 

berkelompok dan berjauhan antara satu dusun dengan 

dusun yang lainnya menyebabkan mereka kesulitan 

mendapat pelayanan kesehatan secara cepat. Setiap 

bidan desa bertanggungjawab pada masing-masing 

Pustu dan diberi fasilitas kendaraan bermotor. Dalam 

beberapa kesempatan mengikuti dan menemani bidan 

desa berkeliling melayani masyarakat, terlihat betapa 

sulitnya menjangkau dan memberikan pelayanan 

dengan kondisi lingkungan yang berat dan tersebar.  

Selanjutnya kalau berbicara tentang akses 

masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan 

maupun lembaga bukan keuangan, dari pemerintah 

lewat bank BRI masyarakat khususnya petani diberikan 

kredit, seperti kredit lunak untuk membantu dalam 

menjalankan usaha taninya. Namun dalam 
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pelaksanaannya kredit tersebut tidak berjalan 

sebagaimana yang diharapkan. Pada satu kesempatan 

berbicara dengan seorang ketua kelompok tani 

memperlihatkan daftar kredit dan tagihannya yang 

sudah mencapai milyaran rupiah karena akumulasi dari 

tunggakan yang sudah sekian tahun, sehingga 

konsekuensinya adalah petani tidak dapat lagi 

memperoleh bantuan jika belum dapat melunasi 

tunggakan tersebut. Menurut ketua kelompok tersebut, 

petani tidak maksimal menggunakan bantuan/kredit 

yang diberikan untuk lahan pertanian, tapi kredit 

digunakan untuk keperluan yanag lain sehingga banyak 

panen yang gagal dan mereka menunggak kredit. Ini 

adalah contoh lain dari sikap masyarakat kecil yang 

menggunakan dana bantuan yang diberikan oleh 

pemerintah maupun pihak lainnya bukan pada 

tempatnya, sama seperti mereka menggunakan dana 

bantuan untuk keperluan pendidikan anak-anaknya 

untuk keperluan di luar pendidikan. 

Dari sisi petani dan masyarakat, mereka mengatakan 

bahwa meraka tidak dapat mengembalikan cicilan 

kredit dikarenakan hasil panen mereka tidak 

mencukupi untuk mencicil kredit. Pihak pemerintah 

memang menggalakkan kebijakan penanaman jagung 

besar-besaran untuk wilayah Dompu, namun pada saat 

pemanenan tidak terdapat pasar untuk menjual produk 

dan harganya pun tidak seberapa, sehingga terpaksa 

petani terkadang harus menjual ternak dan 

menggadaikan lahannya untuk menutupi hutangnya.  

Pada kesempatan berbicara dengan petugas 

lapangan dari Dinas Kehutanan pada saat 
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penyeberangan dengan menggunakan kapal ferri dari 

Pelabuhan Poto Tano (Sumbawa) ke Pelabuhan 

Kayangan (Lombok Timur), ketika disinggung tentang 

kebijakan pemerintah yang menggalakkan secara besar-

besaran pembukaan lahan untuk penanaman jagung, 

namun pada akhirnya pemerintah tidak mendampingi 

petani pada saat penjualan hasil. Petugas lapangan 

tersebut mengatakan bahwa kualitas jagung yang 

dihasilkan oleh petani tidak sesuai dengan permintaan 

pasar, sehingga kesulitan dalam pemasaran dan petani 

terpaksa menjual dengan harga rendah, karena mereka 

tidak dapat menyimpan produknya dalam waktu yang 

lama.  

Tidak semua petani mendapatkan akses dan 

mengetahui secara jelas tentang dana bantuan untuk 

lahan pertaniannya, bahkan sebagian dari masyarakat 

cenderung merasa takut untuk mengambil kredit, 

dikarenakan melihat pengalaman petani-petani lainnya 

yang tidak dapat mengembalikan kredit. Ada sebagian 

masyarakat yang merasa takut untuk mengambil kredit 

dikarenakan melihat pengalaman temannya yang lain 

yang tidak dapat mengembalikan kredit, sehingga 

menyebabkan pada periode berikutnya kredit tidak 

dapat dicairkan lagi. Satu saja anggota kelompok yang 

tidak mengembalikan kredit, maka akan berakibat pada 

semua anggota kelompok yang lain. Kebiasaan lain dari 

masyarakat di daerah ini adalah seperti menjual atau 

menggadaikan tanah lahannya untuk keperluan 

pernikahan dan biaya untuk menjadi TKI (Tenaga Kerja 

Indonesia) baik itu ke Malaysia maupun Kalimantan.  
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 Masyarakat yang menjadi tenaga kerja di 

Malaysia atau Kalimantan, menggadaikan atau menjual 

tanah lahannya untuk biaya menjadi tenaga kerja. 

terkadang ironisnya adalah mereka berangkat bekerja 

dengan modal menggadaikan tanah miliknya, dan 

selanjutnya mereka bekerja di daerah/negara lain untuk 

menebus kembali tanah lahannya tersebut. Padahal 

masyarakat yang diwawancarai di atas adalah 

masyarakat yang tidak memiliki lahan sendiri. 

Masyarakat tersebut hanya meminjam lahan orang lain 

dan lahan seluas satu hektar tersebut dapat 

menghasilkan sebanyak dua ton jagung. Masyarakat 

tersebut memiliki keyakinan bahwa jika rajin bekerja 

walaupun meminjam lahan orang lain, tapi jika dirawat 

dengan baik maka akan berhasil tanpa perlu pergi 

merantau ke daerah/negara lain. Peneliti pun 

berkesempatan untuk mendatangi dusunnya dan dapat 

melihat petani tersebut sedang membangun rumahnya 

yang kedua, yang menurut pengakuannya, itu adalah 

hasil dari bekerja menjadi buruh dan meminjam tanah 

lahan orang lain.  

Tapi ada hal yang patut diacungi jempol dari 

masyarakat yang bermukim di Kecamatan Pekat yang 

rata-rata berasal dari suku Sasak ini. Walau 

bagaimanapun keadaan ekonominya, mereka tetap akan 

berusaha sekuat tenaga untuk memberikan bantuan dan 

sumbangan dalam pembangunan tempat peribadatan. 

Dapat dilihat dari aktifnya kegiatan masing-masing 

petugas yang telah ditunjuk untuk berkeliling 

mengumpulkan beras dan uang untuk pembangunan 

masjid di desa mereka. Dapat juga dilihat masyarakat 
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yang mengangkut berbagai sumbangan bahan-bahan 

bangunan ke lokasi pembangunan masjid, yang dapat 

berwujud bambu, papan, kayu, dan lain-lain. Menurut 

keterangan masyarakat setempat walau miskin 

sekalipun, masyarakat setempat tetap akan berusaha 

dan akan merasa malu kalau tidak dapat 

menyumbangkan sesuatu untuk masjid. Biasanya hal ini 

terjadi hampir di semua tempat yang didiami oleh 

masyarakat yang berasal dari suku Sasak. 

Hal lain yang juga ditemui dalam masyarakat suku 

Sasak ini adalah tingginya angka pernikahan di bawah 

umur dan juga tingginya angka perceraian. Seorang laki-

laki dan seorang perempuan bisa saja menikah lebih 

dari beberapa kali, bahkan terdapat seorang laki-laki 

yang menikah sampai sembilan kali. Sudah bukan 

menjadi rahasia lagi, bahkan sudah dianggap sebagai 

kebiasaan bahwa masyarakat suku ini identik dengan 

menikah muda dan kawin-cerai. 

2. Makna Kemiskinan bagi Masyarakat di Daerah 
Miskin 

Pandangan tiap orang terhadap kemiskinan akan 

berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang 

lainnya. Pandangan tersebut tergantung pada sisi mana 

dia melihat keadaan yang bisa dikategorikan sebagai 

keadaan seseorang yang bisa dikatakan miskin dan pada 

lingkungan mana dia berada. Ketika bertanya bertanya 

tentang makna miskin dan kaya pada anak-anak SMP, 

mereka cenderung melihat perbedaan antara kedua hal 

tersebut dari sisi benda-benda atau fasilitas yang dapat 

mereka lihat setiap harinya. Ketika bertanya tentang 
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makna kemiskinan pada orangtua, maka mereka 

berpendapat bahwa kemiskinan adalah menyangkut 

kemauan dan kepemilikan terhadap aset-aset tertentu.  

Ketika diminta untuk menyebutkan hal-hal apa saja 

yang dimiliki oleh seseorang yang bisa disebut orang 

kaya, maka anak-anak (siswa) akan menyebutkan satu 

persatu barang-barang rumahtangga yang dimiliki 

sebagai perlambang status seorang yang disebut kaya, 

seperti kutipan wawancara dengan beberapa siswa SMP 

yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2012. Menurut 

anak-anak tersebut, orang yang dapat dikategorikan 

sebagai orang yang kaya adalah orang yang memiliki 

barang-barang seperti kulkas, TV, mesin cuci, rice cooker 

(meskipun mereka salah menyebut dengan “kuskes”), 

parabola, dan semua perhiasan rumah lainnya.  

Ketika ditanyakan apakah orang yang bisa sekolah 

dapat disebut sebagai orang yang kaya, sebagaian siswa 

menjawab bahwa orang yang sekolah adalah orang yang 

kaya, namun sebagian lainnya menjawab tidak, yang 

mengatakan bahwa orang yang bisa sekolah 

dikategorikan sebagai orang kaya, dengan alasan karena 

orang yang sekolah akhirnya dapat bekerja di kantor 

dan itu akan menyebabkannya menjadi orang kaya.  

Pertanyaan ini sengaja diajukan dengan cara 

menggunakan pertanyaan yang sebaliknya dari kondisi 

orang miskin, agar lebih mudah ditangkap oleh anak-

anak sesuai dengan tingkatan umurnya. Sehingga 

berdasarkan pemikiran mereka tersebut, maka orang 

yang disebut miskin adalah orang yang memiliki 
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keadaan sebaliknya dari kriteria yang telah mereka 

sebutkan. 

Selanjutnya ketika ditanyakan kriteria orang yang 

digolongkan sebagai orang miskin dan kaya pada 

sekelompok orangtua, maka akan diperoleh jawaban 

bahwa pada kelompok orangtua memandang bahwa 

orang yang dikategorikan sebagai orang miskin adalah 

orang yang hanya menunggu banjir dari langit atau 

menunggu hujan dari langit untuk ladangnya dan tidak 

memiliki sawah hanya memiliki ladang atau hanya 

memiliki tanah kering. Menurut mereka, orang miskin 

hanya bertani di ladang sekali setahun, kalau ada hujan 

maka ada yang akan diambil, kalau tidak ada hujan 

maka tidak ada yang akan diambil. Selanjutnya orang 

kaya menurut mereka adalah orang yang memiliki 

tanah, kerbau, dan kuda.    

Seorang tokoh masyarakat di desa Jala Kecamatan 

Hu’u sekaligus sebagai ketua komite SDN 08 Jala pada 

tanggal 12 Oktober 2012 mengatakan bahwa indikator 

masyrakat prasejahtera di desa Jala Kecamatan Hu’u 

adalah dengan melihat tingkat penghasilan yang kurang 

dari lima puluh ribu rupiah. Pendapat tersebut melihat 

bahwa orang yang dikategorikan sebagai orang miskin 

adalah orang yang berpendapatan kurang dari lima 

puluh ribu perharinya. Selanjutnya wawancara dengan 

seorang kepala sekolah mengisyaratkan bahwa bahwa 

indikator miskin dilihat dari penghasilan, dan 

kepemilikan lahan sawah dan ternak yang biasa 

digunakan oleh masyarakat untuk mengolah tanah atau 

untuk dijual, yaitu kerbau.  



 

216 ~ Dr. Nurrahmah, M.Pd. 

Selanjutnya seorang ibu di Sorinomo Kecamatan 

Pekat melihat kemiskinan dengan cara membandingkan 

dirinya dengan orang-orang di sekitarnya yang 

menerima bantuan PKH adalah orang yang tidak bisa 

dikatakan sebagai orang miskin. Karena jika 

dibandingkan dengan dirinya, orang-orang tersebut 

memiliki rumah yang lebih bagus daripada rumahnya 

yang hanya terbuat dari papan, serta memiliki tanah 

lahan dan sapi. Hal yang lain juga dikatakan oleh 

seorang papuk (nenek-bahasa Sasak/Lombok). 

Papuk tersebut membandingkan dirinya dengan 

peneliti dengan melihat bahwa dari segi rumah dan 

masih lengkapnya keberadaan kedua orangtua. 

Sementara dirinya memiliki tanah lahan tapi sudah 

digadaikan untuk membayar biaya pada saat anaknya 

berangkat untuk menjadi tenaga kerja ke Malaysia.  

Selanjutnya, Kepala Sekolah SMPN 2 Hu’u 

memaknai kemiskinan dan kemajuan suatu daerah 

dengan cara membandingkan dengan keadaan pada 

masa lampau.  

Masyarakat dikatakan sudah tidak miskin atau 

berada di level ekonomi menengah ke atas dengan cara 

membandingkan dengan keadaan masyarakat 

sebelumnya, yaitu dari semakin bervariasinya sumber-

sumber penghasilan masyarakat. Masyarakat 

sebelumnya memiliki penghasilan yang kurang, 

sedangkan masyarakat yang sekarang memiliki 

penghasilan yang semakin meningkat, dengan 

banyaknya hal yang bisa dilakukan seperti mengambil 

rumput laut, mengambil batu, dan pasir. 
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Selanjutnya Kepala Sekolah SDN 11 Pekat bahwa 

kemiskinan dilihat dengan cara membandingkan saat 

sekarang dengan saat sebelumnya. Perubahan-

perubahan yang terjadi dalam kurun waktu itulah yang 

menjadi indikator untuk melihat kemiskinan. 

Perubahan keadaan lingkungan dari hutan belantara 

menjadi perkampungan, dari lahan-lahan yang dimiliki 

oleh petani yang luas dan jika mereka rajin maka akan 

membuat mereka menjadi kaya, dan dari perubahan 

fasilitas transportasi yang menyebabkan pemerintah 

daerah memberikan penilaian untuk mengurangi daerah 

terpencil di Kecamatan Pekat. 

Ketika diajukan pertanyaan berikut pada seorang 

kepala sekolah SDN paling ujung wilayah Indonesia: 

“Bukankah malas dan tidak berpendidikan itu adalah 

disebut miskin juga?” Bapak tersebut menjawab: “Itu 

bobrok namanya, karena malas dan tidak berpendidikan 

akhirnya dijual semua harta bendanya, awalnya tidak 

miskin.” Fenomena ini banyak terjadi pada masyarakat 

setempat. Masyarakat setempat menjual tanah 

pertaniannya kepada orang-orang yang datang dari luar 

daerah, lalu ketika musim panen tiba, mereka 

memungut sisa-sisa hasil panen pada tanah yang 

sebelumnya pernah menjadi miliknya. 
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BAB IV 

MEMBEDAH KEMISKINAN DAN KEPENDIDIKAN 

DI DAERAH MISKIN 

 

A.  Layanan Publik dalam Pendidikan Dasar di Daerah 
Miskin 

Layanan publik dalam pendidikan dasar di daerah 

miskin masih memiliki banyak kekurangan. Hal-hal yang 

disoroti dalam penelitian ini adalah masalah guru, 

kurikulum, sarana-prasarana, dan keterjangkauan 

sekolah. 

1. Guru  

Secara kuantitas, kalau dilihat dari rasio guru dengan 

murid, maka dapat dikatakan jumlah guru yang ada 

sudah memadai, walaupun guru-guru tersebut 

didominasi oleh tenaga honorer. Hanya saja distribusi 

guru tersebut antara satu tempat dengan tempat yang 

lain dan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang 

lainnya tidak merata. Tidak terdistribusinya guru dengan 

merata terutama terjadi di daerah pedesaan dan daerah 

terpencil. Walaupun terdapat kebijakan untuk 

menempatkan guru yang baru diangkat sebagai CPNS 

pada daerah terluar/daerah pedesaan, dalam 

kenyataannya, kebanyakan guru yang ditempatkan di 

daerah pedesaan dan terpencil tersebut hanya bertahan 
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selama beberapa waktu, kemudian akan mengajukan diri 

untuk pindah ke daerah perkotaan.  

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru 

Republik Indonesia mengatakan bahwa rasio jumlah 

guru di Indonesia “termewah” di dunia. Hal ini 

diakibatkan tidak idealnya jumlah guru yang ada di 

Indonesia dibanding dengan jumlah siswa. Di Indonesia, 

rasio guru dan murid adalah 1:18, di Amerika rasionya 

adalah 1:20, dan di Korea rasionya adalah 1:30. Namun 

meski jumlah berlebihan, terdapat masalah pada 

pendistribusiannya yang tidak merata.  

Pada daerah sampel penelitian yang pertama, yaitu 

Kecamatan Hu’u, rasio guru dan murid adalah sebesar 1:9 

untuk tingkat SD, 1:4 untuk MI, 1:8 untuk SMP, dan 1:5 

untuk MTs. Ini berarti bahwa pada tingkat SD dan MI 

seorang guru akan mengajar sebanyak 9 dan 4 orang 

siswa. Sedangkan untuk tingkat SMP dan MTs seorang 

guru akan mengajar sebanyak 8 dan 5 orang siswa 

Untuk daerah sampel penelitian yang kedua, yaitu 

Kecamatan Pekat, rasio guru dan murid untuk tingkat 

SD adalah 1:11, untuk MI 1:15, untuk SMP 1:9, dan untuk 

MTs 1:4. Hal ini berarti bahwa untuk tingkat SD dan MI 

seorang guru akan mengajar sebanyak 11 dan 15 orang 

siswa. Sedangkan untuk tingkat SMP dan MTs seorang 

guru akan mengajar sebanyak 9 dan 4 orang siswa. 

Rasio guru dan murid yang jauh lebih kecil dari rasio 

guru dan murid secara nasional menunjukkan bahwa 

sebenarnya Kabupaten Dompu tidak mengalami 

kekurangan guru, walaupun dalam kenyataannya di 

lapangan tidak ada guru yang hadir untuk mengajar dan 
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untuk guru yang mengajar pada bidang studi tertentu 

masih kekurangan.  

Rendahnya tingkat kehadiran guru yang mengajar 

dapat disebabkan oleh berbagai sebab, yaitu karena 

kebanyakan guru-guru yang ditempatkan di daerah 

terpencil adalah bukan penduduk asli daerah tersebut, 

sehingga guru-guru tersebut tinggal jauh dari lokasi 

sekolah. Guru-guru pun enggan berada di daerah 

terpencil karena fasilitas yang tidak mendukung, seperti 

perumahan, air, dan listrik. Kalaupun ada guru yang 

berdomisili di daerah dekat lokasi sekolah, kebanyakan 

adalah guru honorer.  

Hal selanjutnya yang menyebabkan guru 

meninggalkan kewajiban mengajar adalah karena 

panjangnya rantai administrasi antara kecamatan dengan 

ibukota kabupaten. Sebenarnya di tiap-tiap kecamatan 

terdapat Kantor Cabang Dinas (KCD) sebagai 

perpanjangan tangan Dinas Dikpora yang ada di 

kabupaten, namun dalam pelaksanaannya dinas yang ada 

di kecamatan tidak difungsikan sebagaimana mestinya 

oleh guru dan pengawas. Dari pihak Dinas Dikpora pada 

tingkat kabupaten pun tidak memberikan kewenangan 

dan aturan yang jelas tentang fungsi dan kewenangan 

KCD yang ada di kecamatan. 

Hal ini menyebabkan guru dan pengawas dalam 

mengurus administrasi akan langsung ke tingkat 

kabupaten, sehingga hal tersebut akan menyebabkan 

tersitanya waktu yang seharusnya digunakan untuk 

mengajar. Untuk daerah yang terjauh dengan kondisi 

transportasi yang sulit seperti Kecamatan Pekat, akan 
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menyebabkan guru meninggalkan kewajiban 

mengajarnya selama beberapa hari. Hal ini juga berlaku 

bagi guru-guru yang sedang melanjutkan pendidikan ke 

tingkat Strata 1. Mereka akan meninggalkan kewajiban 

mengajarnya selama beberapa hari dari akhir minggu 

sampai awal minggu karena alasan mengikuti kuliah 

yang diadakan di tingkat kabupaten. 

Selanjutnya, jika dilihat dari kualitas dan tingkat 

kelayakan guru yang mengajar, pada tingkat SD dan MI, 

rata-rata sebesar 38.52% guru layak mengajar, sedangkan 

sisanya sebesar 61.48% guru tidak layak mengajar. Dari 

3.894 orang guru SD yang ada di Kabupaten Dompu, baru 

sejumlah 57 orang (1.46%) yang telah menerima 

pelatihan pada berbagai mata pelajaran. Sedangkan pada 

tingkat MI, dari 416 orang guru, baru 4 orang (0.96%) 

yang telah mendapatkan pelatihan pada berbagai mata 

pelajaran. 

Pada tingkat SMP dan MTs, rata-rata guru yang layak 

mengajar lebih tinggi jika dibandingkan dengan guru 

pada tingkat SD dan MI, yaitu sebesar 73.50%. 

Sedangkan sisanya sebesar 26.50% guru tidak layak 

mengajar. Pada tingkat SMP, dari 1.646 guru yang ada, 21 

orang di antaranya (1.28%) sudah mendapatkan 

pelatihan pada berbagai mata pelajaran. Sedangkan pada 

tingkat MTs, dari 618 orang guru yang ada, baru 16 orang 

(2.59%) yang sudah mendapatkan pelatihan pada 

berbagai mata pelajaran.  

Rendahnya jumlah guru yang telah menerima 

pelatihan akan berimbas pada keahlian dan kemampuan 

guru tersebut dalam memberikan pembelajaran di kelas. 
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Contohnya adalah walaupun pada sebagian sekolah 

sudah terdapat alat peraga untuk mata pelajaran 

tertentu, namun barang-barang tersebut hanyalah 

menjadi sekedar barang pajangan di lemari kantor, 

karena guru tidak memiliki keahlian untuk 

menggunakannya dalam proses pembelajaran.  

Kurangnya pelatihan yang diterima oleh guru-guru 

inipun tercermin pada rendahnya kemampuan guru 

untuk menyusun rencana pembelajaran sebagai mana 

mestinya. Pihak pengawas mengeluhkan rendahnya 

kemampuan guru dalam hal ini. Walaupun rencana 

pembelajaran hanya dapat diterapkan pada sekolah-

sekolah yang berada di ibukota kecamatan. Sedangkan 

untuk sebagian sekolah yang berada di pinggiran, sangat 

kecil kemungkinan untuk melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan jadwal ataupun perencanaan, dikarenakan 

penggabungan siswa ke dalam satu ruangan. 

2. Kurikulum 

Pada tingkat SD/MI titik tekannya bukan terletak 

pada kurikulum apa yang diterapkan pada saat itu, 

meskipun pada tingkat SD/MI merupakan fondasi bagi 

kelanjutan pada proses pembelajaran pada tingkat-

tingkat selanjutnya. Pada kelas-kelas awal di tingkat 

SD/MI yang lebih ditekankan adalah pada pembelajaran 

menulis, membaca, dan berhitung. Sedangkan pada 

kelas-kelas selanjutnya, penekanan terletak pada 

persiapan untuk mengikuti ujian akhir. 

Pada sekolah-sekolah di daerah penelitian yang 

dikategorikan sebagai daerah miskin dan terpencil, hal 
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yang paling penting adalah bagaimana menghadirkan 

siswa di sekolah atau bagaimana meningkatkan 

partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya 

kurikulum apa yang akan diterapkan adalah menjadi hal 

yang selanjutnya. Kurikulum menjadi hal yang 

berikutnya untuk dibicarakan, karena guru-guru dalam 

kenyataannya tidak dapat mengajar sesuai dengan 

perencanaan yang ada. Bukan hanya tidak berdasarkan 

kurikulum ataupun berdasarkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), bahkan guru pun tidak dapat 

melaksanakan jadwal pembelajaran seperti yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. Guru mengajarkan hal yang rata-

rata dapat diterima atau dipahami oleh siswa yang 

berasal dari berbagai kelas yang berbeda yang digabung 

dalam satu kelas. Siswa digabung dalam satu kelas 

karena alasan tidak adanya guru yang hadir, atau karena 

siswa yang hadir kurang. 

Pada tingkat SMP/MTs, peranan kurikulum yang 

fleksibel terutama pada mata pelajaran muatan lokal 

sangat penting, karena wilayah yang berbeda memiliki 

permasalahan dan kebutuhan yang berbeda dan 

pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk 

mendekati permasalahan dan kebutuhan tersebut. Pada 

tingkat SMP/MTs, siswa bukan hanya sekedar belajar 

menulis, membaca, dan menghitung seperti pada tingkat 

SD/MI, namun lebih dari itu, pembelajaran yang mereka 

terima dan proses pendidikan yang mereka jalani harus 

dapat membentuk kepribadian mereka untuk menjadi 

manusia yang siap menghadapi tantangan kehidupan 

yang terus berubah sesuai dengan perubahan zaman. 
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3. Sarana-Prasarana 

Pada dasarnya, sekolah-sekolah yang terdapat di dua 

daerah penelitian sudah terpenuhi secara kuantitas. Pada 

daerah penelitian yang pertama (Hu’u), sekolah-sekolah 

(terutama sekolah dasar), berdiri hampir di tiap 

desa/dusun. Dapat dikatakan bahwa sekolah mengikuti 

kemana saja penduduk bermukim untuk mencari nafkah.  

Pada daerah penelitian yang kedua (Pekat), sekolah-

sekolah pun didirikan dengan mengikuti kebiasaan 

masyarakat yang hidup terpisah satu sama lain dan 

berkelompok untuk mencari nafkah hidupnya. 

Walaupun terdapat sebagian sekolah yang sulit 

terjangkau karena kondisi geografis, namun sekolah 

tersebut dari segi kuantitas sudah memadai, walaupun 

harus dibangun lagi untuk menyesuaikan dengan kondisi 

masyarakat yang hidup berpencar-pencar di antara 

perbukitan dan lahan-lahan pertanian. 

Jika dilihat dari rasio antara sekolah dengan siswa 

yang ada, secara keseluruhan di Kabupaten Dompu rata-

rata SD menampung sebanyak 162 siswa, MI sebanyak 

105 siswa, SMP sebanyak 241 siswa, dan MTs sebanyak 

75 siswa. Untuk Kecamatan Hu’u satu sekolah pada 

tingkat SD menampung sebanyak 185 siswa, untuk MI 

menampung sebanyak 108 siswa, SMP memiliki siswa 

sebanyak 223 orang, sedangkan untuk tingkat MTs satu 

sekolah memiliki siswa sebanyak 64 orang. Sedangkan 

untuk Kecamatan Pekat, satu sekolah SD memiliki siswa 

sebanyak 147 orang, MI memiliki siswa sebanyak 83 

siswa, SMP memiliki siswa sebanyak 171 siswa, dan MTs 

memiliki siswa sebanyak 63 orang. 
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Jika dilihat dari perbandingan antara jumlah sekolah 

yang ada dengan jumlah siswa yang dimiliki, maka dapat 

dikategorikan bahwa kelas-kelas tersebut belum terlalu 

gemuk dalam menampung jumlah siswa yang ada. Walau 

mungkin dalam kenyataannya siswa-siswa tersebut 

tidak terdistribusi  juga dengan baik antara satu sekolah 

dengan sekolah yang lainnya. 

Pada daerah penelitian yang pertama (Kecamatan 

Hu’u), rasio siswa SD adalah 28/kelas, MI sebanyak 

24/kelas, SMP sebanyak 36/kelas, dan MTs sebanyak 

32/kelas. Sedangkan untuk Kecamatan Pekat, rasio siswa 

SD adalah sebanyak 22/kelas, MI sebanyak 15 

orang/kelas, SMP sebanyak 31 orang/kelas, dan MTs 

sebanyak 31 orang/kelas. 

Jika dilihat dari perbandingan antara jumlah siswa 

dengan jumlah kelas yang ada, maka dapat dikatakan 

bahwa rasio murid dengan kelas yang ada adalah masih 

ideal untuk tingkat SD dan MI. Sedangkan untuk tingkat 

SMP dan MTs sudah berada diatas nilai ideal yang 

seharusnya, yaitu 30 orang. 

Selanjutnya, fasilitas merupakan hal yang sangat 

mendukung dalam proses pembelajaran sehari-hari, 

walaupun bukanlah hal yang utama yang harus ada 

dalam proses pembelajaran. Ada yang berpendapat 

bahwa hal yang utama yang harus ada dalam proses 

pembelajaran adalah adanya guru dan murid, dan tidak 

menjadi masalah guru dan murid tersebut belajar di 

manapun dengan menggunakan media apapun, karena 

yang terpenting adalah kemauan untuk belajar. Namun 

seiring perkembangan zaman, maka semakin 
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berkembang juga cara dan media yang digunakan dan 

dibutuhkan untuk memudahkan guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Untuk sekolah-sekolah pada tingkat SD/MI fasilitas 

utama yang dibutuhkan adalah ruang kelas, lapangan 

olahraga, perpustakaan, toilet, air bersih, dan listrik. 

Namun dalam kenyataannya, rata-rata sekolah terutama 

di daerah yang dijadikan sampel dalam penelitian, 

kekurangan fasilitas tersebut.  

Kekurangan ruang kelas masih dapat diatasi dengan 

membagi satu ruang kelas menjadi dua bagian dengan 

menggunakan penyekat seperti lemari atau kain. 

Terkadang kekurangan ruang kelas tersebut diatasi 

dengan menggabungkan siswa ke dalam satu kelas, 

walaupun tingkatannya berbeda. Tidak tersedianya 

lapangan olahraga disiasati dengan menggunakan 

halaman sekolah, dan bahkan ada guru yang 

memanfaatkan tepi pantai untuk kegiatan olahraga 

bersama dengan siswanya.  

Kekurangan fasilitas yang tidak dapat disiasati 

dengan menggunakan hal yang lainnya adalah tidak 

adanya fasilitas seperti toilet, air bersih, dan 

perpustakaan. Rata-rata sekolah yang dikunjungi dalam 

proses penelitian tidak memiliki perpustakaan, toilet, 

dan air bersih. Satu-satunya sekolah yang memiliki 

perpustakaan dengan buku-buku yang tertata cukup rapi 

dan menarik adalah pada SDN yang berada di ujung 

paling selatan Kabupaten Dompu. Walaupun ruang 

perpustakaan harus dibagi tiga dengan ruang Kepala 

Sekolah/ruang guru, ruang tempat tinggal guru bantu, 
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serta dengan perpustakaan, namun siswa memiliki 

keleluasaan untuk menggunakan perpustakaan dan 

buku-buku yang ada di dalamnya, dan terlihat menarik 

dengan rak buku dan meja yang berwarna-warni. Siswa 

menggunakan perpustakaan untuk mengisi waktu ketika 

guru tidak hadir. Selanjutnya ketiadaan toilet dan air 

bersih sangat terasa di beberapa tempat yang dikunjungi, 

karena hal tersebut menyebabkan siswa dan masyarakat 

sekitar menggunakan alam sekitar untuk membuang 

kotoran, yang menimbulkan bau tidak sedap. 

Untuk sekolah-sekolah pada tingkat SMP/MTs, 

fasilitas yang dibutuhkan selain ruang kelas, lapangan 

olahraga, perpustakaan, tempat ibadah, air bersih, toilet, 

dan listrik, fasilitas lain yang juga sangat diperlukan 

adalah laboratorium. Pada beberapa sekolah pada tingkat 

SMP/MTs yang dikunjungi, secara keseluruhan tidak 

memiliki laboratorium. Kalaupun ada ruangan yang akan 

digunakan sebagai laboratorium, namun belum terdapat 

peralatan pendukung di dalam laboratorium tersebut.  

4. Keterjangkauan Sekolah  

Daerah yang dijadikan tempat penelitian adalah 

daerah yang dikategorikan sebagai daerah miskin dan 

terpencil baik oleh BPS maupun oleh pemerintah 

setempat untuk kepentingan pendidikan. Tentunya salah 

satu indikator atau kriteria yang dapat menjadikan 

sebuah daerah dikategorikan sebagai daerah miskin atau 

terpencil adalah sulitnya daerah tersebut terjangkau atau 

masih minimnya sarana transportasi yang menuju dan 

dari daerah tersebut. 
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Pada daerah penelitian yang pertama (Kecamatan 

Hu’u), jalan raya sudah dapat dikategorikan sudah baik. 

Sekolah dasar berada hampir di setiap desa/dusun. 

Sekolah-sekolah tersebutpun sebagian besar berada di 

pinggir jalan raya. Hanya saja di Kecamatan Hu’u, akan 

kesulitan untuk mendapatkan kendaraan umum, karena 

tidak terdapat transportasi umum antara satu tempat 

dengan tempat yang lainnya di Kecamatan Hu’u. 

Bagi anak-anak yang bersekolah di tingkat 

pendidikan SMP/MTs, cara untuk menuju ke sekolah 

adalah dengan menggunakan ojeg motor atau 

menggunakan bis yang datang dari kabupaten yang 

mengangkut pedagang, tapi hanya datang dua kali sehari.  

Pada daerah penelitian yang kedua (Kecamatan 

Pekat), yang sebagian besar desanya dikategorikan 

sebagai daerah terpencil, sebanyak 12 sekolah 

dikategorikan sebagai SD terpencil. Bagi desa-desa yang 

dikategorikan sebagai desa terpencil, sekolah-sekolah 

sulit dijangkau karena keadaan jalan yang sangat buruk 

dan tidak terdapatnya transportasi umum. Daerah 

pegunungan dengan curah hujan yang tinggi semakin 

memperburuk keadaan jalan yang menuju daerah 

tersebut.  

Kebiasaan masyarakat yang hidup di kebun-kebun 

atau lahan pertanian yang terpisah jauh antara satu 

dengan yang lainnya, juga menyebabkan sulitnya anak-

anak mereka menjangkau sekolah. Pada musim hujan 

(daerah pegunungan hampir selalu terjadi hujan), anak-

anak akan kesulitan untuk menuju dan pulang dari 

sekolahnya. Jika terjadi hujan, maka anak-anak akan 
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kesulitan menuju sekolah, dan juga akan menyebabkan 

anak-anak tertahan lama di sekolah. 

B.  Pelaksanaan Pendidikan Dasar dan Makna 
Pendidikan bagi Masyarakat di Daerah Miskin 

1. Pelaksanaan Pendidikan Dasar di Daerah Miskin 

a. Siswa 

Angka partisipasi dalam suatu kegiatan penting 

untuk diketahui, dengan mengetahui angka partisipasi 

tersebut dapat dinilai apakah kegiatan tersebut disukai 

masyarakat atau tidak disukai. Begitu juga dengan 

program pendidikan. Semakin besar angka partisipasi 

suatu program pendidikan berarti program, lembaga, dan 

daerah tersebut berkualitas. Sebaliknya, angka 

partisipasi yang kurang dan peserta banyak berhenti 

dalam proses pelaksanaan program, berarti program, 

lembaga dan daerah tersebut tidak berkualitas. Konsep 

yang digunakan untuk melihat partisipasi dalam 

pendidikan antara lain dengan Angka Partisipasi Kasar 

(APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). 

Di kabupaten Dompu, angka partisipasi kasar (APK) 

untuk tingkat SD adalah rata-rata sebesar 114.792, hal ini 

menunjukkan bahwa nilai APK lebih dari 100%, yang 

disebabkan populasi murid yang bersekolah pada jenjang 

SD ada yang berada di luar standar umur yang 

seharusnya untuk siswa SD. Hal ini berarti terdapat 

siswa yang berumur diatas 12 tahun dan di bawah 7 

tahun yang bersekolah di tingkat SD. Adanya murid yang 

berusia diatas 12 tahun menunjukkan adanya siswa yang 

tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. sedangkan 
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adanya siswa di bawah 7 tahun menunjukkan adanya 

siswa yang masuk sekolah diusia yang lebih muda dari 7 

tahun. Angka 114.792% berarti bahwa terdapat 14.792% 

penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah 

di SD. 

Perhitungan berdasarkan data yang bersumber pada 

statistik pendidikan kantor Dinas Dikpora Kabupaten 

Dompu, diperoleh rata-rata angka partisipasi murni 

(APM) untuk SD di Kabupaten Dompu adalah sebesar 

107.823%. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 

7-12 tahun, 107 orang bersekolah di SD. APM yang 

bernilai diatas 100 adalah hal yang jarang terjadi, karena 

hal itu berarti jumlah siswa yang berusia 7-12 tahun lebih 

banyak daripada penduduk yang berusia 7-12 tahun. Hal 

yang menyebabkan nilai APM diatas 100% adalah adanya 

siswa dari luar daerah yang masuk ke suatu daerah 

untuk bersekolah. Kalau dilihat dari data nilai APM, 

kecamatan yang memiliki nilai APM diatas 100% adalah 

daerah-daerah pertanian yang memungkinkan penduduk 

pindah untuk mencari nafkah ke tempat tersebut dalam 

waktu tertentu dengan membawa serta anak-anak 

mereka, dan sebagian dari kecamatan tersebut adalah 

daerah tujuan transmigrasi, baik bagi penduduk dari 

dalam Kabupaten Dompu sendiri maupun penduduk dari 

kabupaten lain di sekitar Kabupaten Dompu, terutama 

kebanyakan suku Sasak dan suku Bali. 

Pada tingkat MI dan MTs, nilai APK/APM berada 

jauh di bawah angka 100%. Pendidikan pada tingkat MI 

ini walaupun berada di bawah naungan departemen 

agama, dalam kenyataannya, tugas kepengawasan juga 

dilakukan oleh pihak dikpora. Pada sebagian sekolah 
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yang dikunjungi pengurus yayasan dan guru 

mengeluhkan rendahnya perhatian dan bantuan untuk 

sekolah mereka.  

Dalam kenyataannya pada daerah tertentu 

pendidikan jenis ini dapat menjadi alternatif bagi 

masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya karena 

SD dianggap jauh dari jangkauan, contohnya adalah MI 

yang terdapat di pinggir pantai di Kecamatan Hu’u, 

masyarakat sekitar memilih menyekolahkan anak-

anaknya ke MI karena SD dianggap terlalu jauh dari 

pemukiman dan hal tersebut dianggap dapat 

membahayakan jiwa anak-anaknya jika harus menempuh 

jarak yang jauh. Begitupun juga bagi masyarakat Sasak, 

sekolah jenis ini, terutama yang berbentuk pesantren 

seperti yang terdapat di Kecamatan Pekat, menjadi 

tujuan bagi orangtua untuk menyekolahkan anak-

anaknya. 

Pada tingkat SMP, nilai APK secara rata-rata adalah 

95.929%. Hal ini berarti bahwa terdapat 95.92% 

penduduk yang berusia 13-15 tahun atau yang kurang dan 

lebih dari usia standar tersebut yang tengah menempuh 

pendidikan di SMP. Sedangkan nilai APM untuk SMP 

adalah sebesar 86.754%, yang berarti bahwa terdapat 

86.754% penduduk yang berusia 13-15 tahun yang 

bersekolah di SMP, dan sisanya 13.246% penduduk yang 

berusia 13-15 tahun tersebut tidak mengikuti pendidikan 

pada tingkat SMP. 

Angka partisipasi dalam data secara perhitungan 

(APK/APM) harus dibandingkan juga dengan data-data 

yang terjadi di lapangan sehari-hari, karena bisa jadi 
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APK/APM belum mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya di lapangan. Hal ini berarti bahwa siswa 

yang terdaftar sebagai peserta didik di sebuah institusi 

pendidikan belum tentu terlibat aktif dalam proses 

pendidikan, disebabkan berbagai alasan dan kendala. 

Pada dua daerah yang dijadikan tempat penelitian, 

yaituKecamatan Hu’u dan Kecamatan Pekat terutama 

pada daerah pinggir pantai dan daerah terpencil, dalam 

kenyataannya siswa tidak sepenuhnya terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran tiap harinya. Seorang guru 

mengatakan bahkan terdapat siswa yang hanya terdaftar 

sebagai siswa tapi belum pernah mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Rendahnya partisipasi siswa 

dalam proses pendidikan disebabkan karena tidak 

adanya guru yang hadir untuk mengajar, dan juga karena 

kebiasaan mesyarakat yang membawa serta anak-

anaknya untuk mencari nafkah. 

Selain tingkat partisipasi siswa dalam proses 

pendidikan, hal lain juga yang perlu dilihat adalah 

prestasi siswa tersebut. Prestasi dilihat dari dua sisi , 

yaitu berdasarkan data-data nilai ujian yang terdapat 

pada Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, dan juga 

kenyataan yang terdapat di lapangan sehari-hari.  

Berdasarkan data pada Dinas Dikpora Kabupaten 

Dompu, rata-rata nilai Ujian Sekolah Bersama Nasional 

(USBN) untuk tingkat SD adalah 6.5, untuk MI 6.4, 

untuk SMP 6.6, dan untuk MTs 5.3. Secara keseluruhan 

maupun secara sendiri-sendiri terlihat rata-rata nilai 

USBN cukup memuaskan. Namun hal tersebut perlu juga 
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dibandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan 

sehari-hari.  

Berdasarkan keterangan Kepala Sekolah dan guru, 

dan berdasarkan hasil pengamatan selama guru mengajar 

dan observasi partisipatif yang dilakukan pada saat 

penelitian, dapat diketahui bahwa kemampuan siswa 

pada rata-rata sekolah yang dijadikan sampel masih 

rendah. Kemampuan siswa pada kelas rendah di tingkat 

SD dalam hal membaca dan menulis angka dan huruf 

dalam skala 1 sampai 10 sangat rendah. Pada kelas-kelas 

selanjutnya kemampuan matematika, dan pengetahuan 

umum lainnya dapat digolongkan sangat rendah, 

terutama dalam hal perkalian dan pengetahuan umum 

tentang negara Indonesia, seperti lambang negara, 

Pancasila, dan nama presiden kebanyakan dari siswa 

belum mengetahuinya, padahal di tiap-tiap kelas sudah 

ada di dinding. Hal tersebut bukan saja terjadi pada 

siswa-siswa SD, namun juga terjadi pada siswa di 

tingkat SMP. Namun hal yang berbeda terjadi pada 

sebuah sekolah di daerah terpencil pada daerah 

penelitian yang kedua, yaituKecamatan Pekat. Menurut 

keterangan salah seorang guru, anak-anak yang berasal 

dari suku Bali cenderung mempunyai kemampuan yang 

lebih baik dibandingkan dengan anak-anak lainnya, 

terutama dalam hal matematika. 

Namun secara umum, rendahnya partisipasi dan 

prestasi siswa merupakan akibat dari hal-hal lain yang 

turut mempengaruhinya. Sebagaimana pandangan 

pendekatan sistem (Musaheri, 2007:55-56) pendidikan 

terdiri dari unsur-unsur raw input, instrumental input, 
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environmental input, proses, output, dan balikan. Raw input 

adalah masukan utama pendidikan berupa peserta didik 

untuk mendapatkan perlakukan dalam proses 

pendidikan secara proporsional.  

Anak didik dalam pengertian secara sempit adalah 

anak yang belum dewasa yang diserahkan kepada 

tanggungjawab pendidik. Peserta didik yang belum 

dewasa berinteraksi dengan berbagai input lainnya 

dalam sebuah proses pendidikan. Dengan demikian, 

proses interaksi antara raw input dengan input-input yang 

lainnya dalam proses pendidikan akan menentukan mutu 

keluaran pendidikan.  

Pembiasaan dan budaya dalam keluarga dan 

masyarakat juga turut mempengaruhi prestasi dan 

partisipasi siswa dalam proses pendidikan. Walaupun di 

sekolah siswa mengalami proses pembudayaan lewat 

proses belajar, namun dari rumah pun sebenarnya 

mereka turut membawa serta budayanya sendiri yang 

dipengaruhi oleh kebiasaan dan nilai-nilai yang terdapat 

di dalam keluarganya. Begitupun juga sebaliknya, budaya 

yang dipelajari di sekolah jika bertentangan dan tidak 

ditemui dalam lingkungan keluarga maka akan menjadi 

hal yang tidak akan berlanjut. 

Hal ini dapat dilihat dalam kenyataannya setiap hari, 

anak-anak hanya menghabiskan beberapa jam saja untuk 

belajar di sekolah. Sebagian waktu anak-anak adalah 

berada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketika 

budaya belajar yang diperoleh di sekolah tidak didapat 

dan diteruskan dalam lingkungan keluarga, maka budaya 

belajar yang didapat dari lingkungan sekolah menjadi hal 
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yang agak sulit untuk tertanam dan menjadi pembiasaan 

dalam diri anak-anak.  

Pada kebanyakan anak-anak yang ditemui dan 

diamati serta berdasarkan keterangan guru dan 

masyarakat, dapat dilihat bahwa anak-anak ketika 

berada di luar jam sekolah tidak lagi bersentuhan dengan 

hal-hal yang telah didapatnya dari lingkungan sekolah. 

Orangtua pun tidak berusaha untuk memotivasi dan 

mengontrol aktivitas anak-anaknya. Cerminan dari hal 

tersebut adalah rendahnya kemampuan yang dimiliki 

oleh anak-anak bahkan untuk hal-hal yang mendasar 

sekalipun. 

b. Pembelajaran  

Pembelajaran di kebanyakan sekolah yang menjadi 

sampel terutama pada tingkat SD, dilaksanakan secara 

“unik.” Pada kebanyakan kelas-kelas yang dikunjungi, 

siswa-siswa digabung ke dalam satu kelas, atau beberapa 

kelas. Penggabungan ini terjadi untuk mensiasati 

kekurangan guru, kekurangan siswa, serta kekurangan 

ruangan kelas. 

Kekurangan guru yang dimaksud di sini adalah 

kurangnya guru yang hadir untuk mengajar. Sehingga 

untuk mensiasati ketidakhadiran guru tersebut adalah 

dengan menggabung siswa ke dalam satu kelas atau ke 

dalam beberapa kelas. Sehingga guru yang mengajar 

dalam kelas tersebut membagi papan tulis menjadi dua 

atau tiga bagian sesuai dengan banyaknya kelas yang 

digabung.  
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Kekurangan siswa yang dimaksud di sini adalah 

karena kurangnya siswa yang hadir dalam proses 

pembelajaran, atau juga karena memang sekolah tersebut 

hanya memiliki siswa yang sedikit pada tahun ajaran 

yang sedang berjalan. Pada satu sekolah ditemui jumlah 

siswa yang dimiliki hanya 36 orang, karena selama tiga 

tahun berturut-turut sekolah tersebut tidak memperoleh 

siswa baru.  

Kekurangan ruang kelas dapat juga menjadi penyebab 

digabungnya siswa kedalam satu kelas atau beberapa 

kelas. Kekurangan kelas karena memang sekolah 

tersebut hanya memiliki beberapa kelas, atau karena 

sebagian dari kelas sedang di perbaiki. Terdapat juga 

sekolah yang mensiasati kekurangan ruang kelas ini 

dengan menyekat satu ruangan menjadi dua bagian 

dengan menggunakan lemari atau kain. 

Pada saat siswa digabung kedalam satu ruangan, 

pembelajaran akan terlihat berbeda antara satu kelas 

dengan kelas yang lainnya jika guru membagi papan tulis 

menjadi dua atau tiga bagian, sehingga pada papan tulis 

akan terlihat jelas mata pelajaran untuk masing-masing 

kelas. Namun ada juga pada saat siswa digabung dalam 

satu kelas, maka hal yang dipelajari adalah mata 

pelajaran yang rata-rata dapat diterima dan dipahami 

oleh rata-rata siswa tersebut.  

Namun terdapat juga sekolah yang mensiasati 

kekurangan kelas dengan membagi jadwal pembelajaran 

menjadi pagi dan sore. Ketika hal yang sama diusulkan 

pada sekolah lainnya yang kekurangan kelas, mereka 

keberatan jika harus melaksanakan pembelajaran dua 
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kali dalam sehari, karena mereka kekurangan personil 

dan akan menyita waktu mereka untuk urusan yang 

lainnya. 

Penggabungan siswa ke dalam satu kelas ini hanya 

dapat dilakukan untuk tingkat SD. Untuk tingkat SMP 

penggabungan sulit dilakukan karena tingkat kesulitan 

dan spesifikasi mata pelajarannya. Di SD penggabungan 

dimungkinkan terjadi karena sistem guru kelas yang 

dapat mengajar dan menguasai beberapa mata pelajaran 

sekaligus, kecuali mata pelajaran agama dan olahraga. 

Sedangkan pada tingkat SMP, pembelajaran yang lebih 

spesifik dengan sistem mata pelajaran yang hanya dapat 

dikuasai oleh masing-masing guru secara individu. 

Sehingga kasus pada satu sekolah SMP adalah 

ketidakhadiran guru selama seminggu menyebabkan 

siswa juga tidak dapat menerima pelajaran. 

Hal lain juga yang menjadi kendala pada kebanyakan 

sekolah-sekolah yang ada di desa adalah kebiasaan 

masyarakat yang tidak terbiasa untuk sarapan. 

Kebiasaan masyarakat ini yang juga menjadi kebiasaan 

sebagian siswa akan berpengaruh pada proses 

pembelajaran. Di mana anak-anak yang tidak terbiasa 

sarapan tersebut ketika sudah mendekati waktu siang 

akan meninggalkan proses pembelajaran (bolos) dengan 

alasan belum sarapan pada pagi harinya. Hal tersebut 

terjadi pada daerah penelitian yang pertama, di mana 

pada daerah-daerah ujung, pada jam 10 anak-anak akan 

secara otomatis pulang, dan walaupun kembali lagi ke 

sekolah, mereka sudah berganti pakaian dan datang ke 

sekolah untuk tujuan bermain. Hal tersebutpun menjadi 

kebiasaan masyarakat pada daerah penelitian yang 
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kedua. Namun hal tersebut tidak menyebabkan siswa 

akan membolos tapi pihak sekolah yang tidak dapat 

menahan siswa terlalu lama di sekolah karena siswa 

tidak sarapan pada pagi harinya.  

c. Lingkungan  

Menurut Musaheri (2007:56) environmental input 

adalah masukan dari aspek lingkungan yang 

keberadaannya merupakan faktor penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan berupa ekologi atau alam 

sekitar, masyarakat, dan keluarga, serta media massa.  

Selanjutnya Soedijarto (1993:121) berpendapat 

bahwa faktor lingkungan dapat memberikan suasana 

yang menguntungkan atau merugikan bagi terjadinya 

proses belajar mengajar yang bermutu bagi pencapaian 

tujuan pendidikan. Begitu juga dalam hal ini, faktor 

lingkungan (kebijakan, masyarakat, alam) dapat 

memberikan pengaruh yang menguntungkan dan 

merugikan terhadap proses pendidikan.  

1) Kebijakan Pendidikan 

Dalam pelaksanaannya di lapangan, terdapat 

beberapa lembaga pemerintah yang memiliki program 

yang berkaitan dengan pendidikan. Selain pemerintah 

daerah yang memiliki kewenangan dalam kebijakan 

umum, kemudian secara teknis dilaksanakan oleh Dinas 

Pendidikan, kemudian terdapat lembaga DPRD yang 

melakukan pengawasan dan menyediakan payung 

hukum bagi pendidikan. Secara teknis juga terdapat 

Dinas PMD yang memberikan perhatian dalam bidang 

pendidikan dengan memberdayakan masyarakat di 
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daerah miskin untuk menggali dan merencanakan 

kebutuhan-kebutuhannya sendiri. 

Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan secara 

idealnya mempunyai tujuan yang baik untuk 

peningkatan kualitas pendidikan. Namun terkadang 

dalam penerapannya berbeda dengan kenyataan dan 

penerapannya di lapangan. Perbedaan antara yang 

seharusnya dengan kenyataan ini dapat disebabkan oleh 

kondisi sosial ekonomi masyarakat, lemahnya 

pengawasan, ketidakjelasan rentang tugas tiap-tiap 

bagian dalam struktur organisasi, kepemimpinan kepala 

sekolah, rendahnya tingkat kedisiplinan, dan faktor 

politik yang ikut mewarnai dunia pendidikan. 

Kebijakan bidang pendidikan di Kabupaten Dompu 

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) dan secara teknis akan dilaksanakan 

oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Namun 

kebijakan-kebijakan yang diambil tersebut terbentur 

dengan berbagai hal lainnya dalam penerapannya. 

Hal pertama adalah budaya masyarakat yang 

mengedepankan pemaksaan kehendak dan kekerasan 

untuk mencapai tujuannya turut mempengaruhi 

kebijakan yang diambil. Kebijakan-kebijakan yang 

diambil oleh Kepala Sekolah pada level terbawah 

dipengaruhi oleh budaya masyarakat tersebut, walaupun 

kebijakan tersebut bukan merupakan kewenangan dari 

Kepala Sekolah yang bersangkutan. Berdirinya perguruan 

tinggi-perguruan tinggi swasta setempat yang 

melahirkan banyak lulusan dan selanjutnya 

membutuhkan lapangan pekerjaan, turut mempangaruhi 
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terjadinya hal tersebut. Banyak di antara guru honorer 

merupakan lulusan perguruan tinggi setempat yang 

terkadang belum jelas status hukumnya dan kualitas 

lulusan yang dilahirkannya. 

Hal kedua adalah lemahnya sistem pengawasan, yang 

tercermin dari banyaknya guru yang hadir di sekolah 

hanya pada saat mengetahui adanya kegiatan monitoring 

yang akan dilakukan. Seharusnya seorang pengawas 

tidak perlu terlebih dahulu memberitahukan 

kedatangannya kepada pihak sekolah, agar dapat 

mengetahui hal yang sebenarnya yang terjadi di 

lapangan. Kegiatan kepengawasan inipun akan 

dipengaruhi lagi oleh pelayanan yang diberikan oleh 

pihak sekolah yang didatangi. Terkadang penyambutan 

dan cara pihak sekolah “menjamu” pihak pengawas 

menyebabkan seorang pengawas lupa akan tugas 

kepengawasannya.  

Hal ketiga adalah ketidakjelasan rentang tugas tiap-

tiap bagian dalam struktur organisasi. Di tingkat 

kecamatan, seorang kepala kantor cabang dinas tidak 

mengetahui apa yang menjadi batasan tugasnya. Karena 

dalam pelaksanaannya pihak pengawas dan pihak 

sekolah tidak memberikan laporan akan tugasnya kepada 

kantor cabang dinas, melainkan langsung diberikan 

kepada kantor dinas yang ada di kabupaten. Hal ini turut 

mempengaruhi proses belajar mengajar yang terjadi di 

sekolah, karena jauhnya jarak rantai pengurusan 

administrasi menyebabkan guru-guru dan kepala sekolah 

menjadikan alasan tersebut untuk meninggalkan 

kewajiban mengajarnya.  
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Hal keempat adalah kepemimpinan kepala kekolah. 

Jika membandingkan antara sekolah-sekolah yang ada di 

daerah pedesaan, daerah terpencil, dan daerah pinggir 

pantai yang jauh dari ibu kota kecamatan, maka tidak 

semua sekolah mengalami hal yang sama dalam proses 

belajar mengajar setiap harinya. Kekurangan guru, 

kekurangan kelas, dan kekurangan fasilitas tidaklah 

menjadi kendala yang berarti dalam proses 

pembelajarannya. Seorang kepala sekolah yang tegas dan 

disiplin serta mampu mengelola proses pendidikan yang 

berlangsung di dalam sekolahnya dan secara aktif 

melibatkan orangtua dan masyarakat dalam proses 

pendidikan dan pengambilan keputusan serta 

penyelesaian masalah-masalah yang ada di sekolah dan 

masyarakat, terbukti memberikan pengaruh yang positif 

dalam proses pendidikan.  

Pada salah satu SDN yang terdapat di pinggir pantai, 

kekurangan guru PNS dapat disiasati dengan 

menerapkan sistem guru paralel dalam satu kelas. 

Kekurangan kelas dapat disiasati dengan membagi 

jadwal pembelajaran menjadi pagi dan siang. Tidak 

adanya fasilitas olahraga seperti lapangan olahraga dapat 

disiasati dengan memanfaatkan tepi pantai dan alam 

sekitarnya. Komite sekolah, pengusaha, serta masyarakat 

juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan-

keputusan yang menyangkut sarana-prasana, dan 

permasalahan-permasalahan yang timbul pada siswa. 

Hal kelima adalah rendahnya tingkat kedisiplinan. 

Rendahnya tingkat kedisiplinan ini baik yang terjadi 

pada kepala sekolah maupun guru. Rendahnya tingkat 

kedisiplinan pada kepala sekolah akan berpengaruh 
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besar pada sekolah dan seluruh komponen yang ada di 

dalamnya. Jika seorang kepala sekolah tidak memiliki 

kedisiplinan dan tidak dapat mendelegasikan wewenang 

yang dimilikinya kepada wakilnya maka proses 

pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik. Jika 

sekolah memiliki pemimpin yang tidak jelas dalam 

tingkat kedisiplinan, terutama tingkat kehadiran di 

sekolah, maka guru dan siswa akan kehilangan arah 

dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Begitupun 

juga, jika guru memiliki tingkat kehadiran yang rendah, 

maka siswa juga akan terbengkalai proses 

pembelajarannya.  

Hal keenam adalah faktor politik yang turut 

mewarnai dunia pendidikan. Untuk daerah ini, faktor 

politik terasa sangat kental mempengaruhi hal-hal 

lainnya di luar politik itu sendiri. Dunia pendidikan 

dijadikan alat untuk mencapai tujuan dalam bidang 

politik. Proses perekrutan dan penempatan guru, kepala 

sekolah, pengawas, dan komponen-komponen lainnya, 

serta pengambilan kebijakan-kebijakan tidak dapat 

dipisahkan dari politik. Hal ini yang menyebabkan 

hilangnya sebagian kewenangan Dinas Pendidikan secara 

teknis untuk mengambil kebijakan. Guru-guru 

diharuskan menentukan pilihan politik secara jelas 

dalam keberpihakan terhadap pihak yang akan berkuasa. 

Jika pihak yang didukung menjadi penguasa maka 

selanjutnya guru akan mendapatkan promosi jabatan, 

sebaliknya jika pihak yang didukung gagal menjadi 

penguasa, maka guru tersebut akan mendapatkan 

perlakuan berupa mutasi ke tempat-tempat yang 

memang biasanya dijadikan daerah pembuangan, yaitu 
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daerah pelosok. Proses politisasi ini terjadi sepanjang 

masa kekuasaan dan bahkan akan terus berlanjut seiring 

dengan pergantian penguasa. 

Menurut Tilaar (2005:129), pendidikan tidak terlepas 

dari politik. Politik berarti mengumpulkan kekuatan 

untuk mempengaruhi orang lain demi untuk suatu 

tujuan yang ingin dicapai. Pengalaman menunjukkan 

bagaimana pendidikan telah dijadikan alat politik 

sehingga pada hakikatnya pendidikan tersebut telah 

memasung kemerdekaan manusia. Pendidikan 

seharusnya menyadarkan akan hak-hak politik seseorang 

ialah hak untuk menentukan dirinya sendiri, hak untuk 

memilih, hak-hak untuk mewujudkan nilai-nilai 

kemanusiaannya. 

Begitupun juga dalam penelitian ini, kebijakan-

kebijakan yang diambil di bidang pendidikan tidak 

terlepas sepenuhnya dari pengaruh dunia politik. 

Perekrutan kepala sekolah, pengawas, guru tetap dan 

guru honorer, pengadaan sarana-prasarana, serta mutasi 

kepala sekolah dan guru sangat kental dipengaruhi oleh 

politik. Walaupun secara teknis kewenangan di bidang 

pendidikan berada di tangan Dinas Pendidikan Pemuda 

dan Olahraga, namun dalam kenyataannya hal tersebut 

tidak sepenuhnya terlaksana. 

Pada sisi pengambil keputusan atau pada tingkat 

teratas pengambil kewenangan di bidang pendidikan 

mengatakan bahwa dunia pendidikan dapat terlepas dari 

pengaruh dunia politik. Namun kenyataan yang terdapat 

di lapangan dan keterangan dari kepala cabang dinas,  

pegawai Dikpora, pengawas, kepala sekolah, dan guru, 
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menjelaskan bahwa sangat sulit bagi mereka untuk 

bersikap netral tanpa harus terlibat dalam dunia politik. 

Penempatan dan kedudukan yang mereka dapatkan 

tergantung pada pilihan politik yang mereka lakukan. 

Begitupun juga untuk mendapatkan sarana-prasarana 

dan kebutuhan di sekolah mereka harus melakukan 

pendekatan-pendekatan pada pihak-pihak yang terkait 

jika ingin mendapatkan atau memperoleh sarana yang 

dibutuhkan. 

Tilaar (2004:69) mengungkapkan bahwa pada 

hakikatnya antara pendidikan dan politik tidak dapat 

dipisahkan satu dengan yang lain. Baik pendidikan 

maupun kehidupan politik kedua-duanya diarahkan 

bagaimana menciptakan pribadi dan masyarakat, yang 

membentuk kehidupan bersama, dapat menciptakan 

kehidupan yang berbahagia. Meskipun diakui bahwa 

tanpa pendidikan, kehidupan bersama yang berbahagia 

di dalam suatu negara tidak dapat diciptakan. Melalui 

proses pendidikan dapat dialihkan pemikiran-pemikiran, 

ide-ide, dan cara-cara untuk mewujudkan kehidupan 

bersama yang berbahagia. Dengan demikian mudah 

dimengerti mengapa terjadi proses politisasi terhadap 

pendidikan nasional.  

2) Masyarakat 

Dalam penelitian ini dapat dilihat, bahwa tempat 

yang berbeda memiliki permasalahan dan karakteristik 

yang berbeda pula, baik dari segi alam dan manusianya. 

Namun terdapat juga persamaan permasalahan-

permasalahan dan karakteristik dasar yang dimiliki oleh 
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penduduknya, sebagai karakteristik dasar masyarakat 

yang pernah terjajah. 

Lingkungan masyarakat tempat di mana sebagian 

besar waktu siswa dihabiskan setiap harinya, memiliki 

pengaruh yang sangat besar terhadap proses pendidikan 

anak-anak, baik secara positif maupun negatif. Waktu 

yang dihabiskan di sekolah tidak sebanyak waktu yang 

dihabiskan oleh siswa ketika berada di lingkungan 

masyarakat. Sehingga proses pendidikan dan baik-

buruknya kualitas pendidikan yang tercermin dari 

tingkah laku siswa sehari-hari adalah juga 

tanggungjawab masyarakat di mana siswa tersebut 

berasal dan berada. 

Terdapat dua sisi yang kontras di dalam masyarakat. 

Di satu sisi terdapat golongan yang berusaha 

memberikan contoh yang positif dan mengajak serta 

anak-anak di lingkungan sekitarnya kearah yang positif. 

Namun di sisi lain terdapat sebagian golongan yang 

memberikan contoh yang negatif dan dapat membawa 

anak-anak di lingkungan sekitarnya kearah yang negatif 

pula. Contoh nyata dua sisi kehidupan yang kontras ini 

dapat dilihat dalam waktu dan tempat yang bersamaan. 

Ketika sebagian dari kaum tua menjalankan ibadah 

dan mengajarkan ayat-ayat suci kepada sebagian anak-

anak kecil di masjid, sementara pada waktu yang 

bersamaan juga sebagian dari orangtua dan anak-anak 

bermain musik, berteriak, dan bermain karambol di 

seberang masjid. Ketika anak-anak melihat apa yang 

dilakukan oleh orang yang lebih dewasa, maka mereka 

akan ikut mencontoh dengan ikut melakukan hal yang 
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sama. Tergantung manakah yang lebih kuat daya tarik 

menarik antara hal yang positif dan negatif ini. Tapi 

mengingat semakin majunya saluran informasi yang 

dapat diakses masyarakat dan semakin tingginya 

kesadaran akan hak asasi pada tiap individu yang 

cenderung memberikan efek negatif bagi masyarakat 

yang belum memiliki pijakan yang kuat, maka daya 

tarikan hal yang negatif cenderung mempengaruhi 

kehidupan anak-anak. 

Anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktu 

di luar jam sekolah dengan hal-hal yang seharusnya tidak 

sesuai dengan usianya, dan mereka melakukan hal 

tersebut tanpa ada larangan dan pengawasan dari 

orangtua. Walaupun orangtua menegur dan 

memperingatkan perilaku negatif yang anak-anak 

lakukan, maka si anak mempunyai jawaban sendiri 

untuk hal tersebut. seorang ibu menceritakan ketika dia 

menegur seorang anak kecil yang bolos sekolah. Anak 

tersebut menjawab “masalah buat lhu? .”  

Perilaku masyarakat lainnya yang tidak mendukung 

proses pendidikan adalah menggunakan dana bantuan 

untuk program pendidikan anak-anaknya untuk hal-hal 

yang tidak seharusnya, rata-rata terjadi pada dua daerah 

yang dijadikan daerah penelitian. Masyarakat 

menjadikan alasan ekonomi sebagai pembenaran atas 

sikap mereka, padahal budaya konsumtif masyarakat 

adalah juga menjadi sebabnya.  

Sikap masyarakat lainnya yang tidak mendukung 

proses pendidikan adalah lewat pemberian contoh yang 

tidak baik kepada siswa dalam bentuk perilaku seperti 
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melakukan kekerasan terhadap guru di sekolah dan 

melakukan kegiatan seperti meminum minuman keras di 

depan anak-anak di bawah umur. Sikap orangtua yang 

tidak menghormati guru inilah yang akhirnya dicontoh 

oleh anak-anak yang juga ikut tidak menghormati 

gurunya baik di lingkungan sekolah maupun di 

lingkungan masyarakat sehari-hari.  

Suasana lingkungan ini sangat tidak kondusif bagi 

proses pendidikan, baik di lingkungan masyarakat 

maupun lingkungan sekolah. Kedua jenis lingkungan ini 

tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan keberhasilan 

proses pendidikan. Kedua lingkungan ini harus saling 

menopang dalam proses pendidikan. 

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa 

selalu terdapat dua sisi yang kontras dalam masyarakat. 

Di antara semua masalah yang ada, selalu ada pihak yang 

memberikan perhatian dan berusaha merangkul 

masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan dalam 

kehidupannya. Sejauh ini lembaga swasta memainkan 

peranan yang sangat penting dalam merangkul dan 

memberdayakan masyarakat, baik dalam bidang 

pendidikan maupun bidang-bidang kehidupan yang 

lainnya.  

Plan Internasional selama bertahun-tahun terus 

mendampingi masyarakat, terutama yang ada di daerah 

pedesaan (Kecamatan Hu’u). Bentuk pendampingan yang 

telihat nyata adalah memberdayakan masyarakat 

setempat dan menyediakan wadah bagi anak-anak, 

remaja, dan orang dewasa, baik yang masih berstatus 

siswa maupun yang sudah putus sekolah untuk 
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mengembangkan diri, memanfaatkan potensi alam yang 

ada di lingkungan sekitarnya, serta memberikan 

sosialisasi tentang hak dan kewajibannya sebagai warga 

masyarakat. 

Namun semua hal akan kembali lagi pada masyarakat 

yang bersangkutan. Pihak luar hanyalah sebagai stimulan 

dan penggerak saja, masyarakat itu sendirilah yang harus 

aktif untuk bergerak dan merubah nasibya sendiri lewat 

wadah yang telah dirintis dan disediakan. Seideal dan 

sebagus apapun program yang telah direncanakan oleh 

pihak luar, namun jika masyarakat tidak ikut terlibat 

aktif dan bekerjasama untuk menjalankan program 

tersebut, maka semua kegiatan itu tidak akan berjalan 

lancar. Hal tersebut terjadi di Kecamatan Hu’u. 

Walaupun di setiap desa/dusun Plan Internasional telah 

menyediakan wadah untuk memberikan ruang bagi 

masyarakat untuk mengembangkan diri, namun 

masyarakat tidak terlibat aktif di dalamnya. Dari 

beberapa sanggar yang ada di tiap desa/dusun, hanya 

satu sanggar yang masih aktif. Menurut pengurus 

sanggar, tidak setiap anak-anak dan remaja terlibat aktif 

dalam setiap kegiatan sanggar. Hal tersebutpun dapat 

dilihat dari masih banyaknya anak-anak yang melakukan 

kegiatan yang tidak bermanfaat di luar jam sekolah, 

sementara sebagian yang lain terlibat kegiatan sanggar.  

Jika masyarakat di Kecamatan Hu’u tidak terlibat 

aktif dalam memanfaatkan wadah-wadah yang telah 

dirintis oleh lembaga swasta sebagai tempat untuk 

belajar dan berkumpul, hal yang sebaliknya dapat dilihat 

di Kecamatan Pekat. Sebagian besar masyarakat Pekat 

adalah berasal dari suku Sasak (Lombok). Masyarakat 
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suku ini yang daerah asalnya terkenal dengan sebutan 

“Pulau seribu masjid,” membawa pula budaya dari 

tempat asalnya untuk tetap diterapkan di Kecamatan 

Pekat sebagai daerah tempat tinggalnya yang baru.  

Masyarakat suku Sasak terkenal taat beribadah, dan 

selalu menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam kegiatan mereka setiap 

harinya, baik di kalangan anak-anak maupun orang 

dewasa.  

Setiap hari pada waktu sore, anak-anak aktif 

mengikuti pelajaran baca tulis al-Qur’an di masjid, 
sedangkan pada tiap minggunya terdapat juga kegiatan 

diniyyah bagi anak-anak tersebut yang diberikan oleh 

seorang ustadz yang juga merupakan guru pada salah 

satu MI setempat. Bagi orang-orang dewasa, terdapat 

pengajian pada hampir tiap waktu solat, dan khusus bagi 

kaum wanita terdapat pengajian tiap Jum’at sore, dan 

semua kegiatan tersebut diadakan di masjid. 

Berbicara tentang kerjasama pemerintah dan pihak 

swasta dalam proses pendidikan di Kecamatan Pekat, 

pada beberapa tahun silam, kehadiran pihak ini sangat 

memberikan perubahan yang besar pada proses 

pendidikan di Kecamatan Pekat. Hal ini terbukti dengan 

terdapatnya banyak bangunan sekolah dasar yang sudah 

berdiri permanen di Kecamatan ini, walaupun daerah ini 

merupakan kecamatan yang letaknya paling jauh dari 

ibukota kabupaten dengan jumlah daerah terpencil 

paling banyak.  

Selain bantuan fisik berupa bangunan, dan sarana 

penunjang lainnya, bantuan yang juga diberikan adalah 



 

250 ~ Dr. Nurrahmah, M.Pd. 

pelatihan manajemen sekolah dan belajar mengajar serta 

penyiapan dan penguatan kapasitas masyarakat untuk 

pelaksanaan desentralisasi pendidikan dasar. Program 

pendidikan dasar berbasis masyarakat untuk 

pengurangan kemiskinan ini (CBBEP) merupakan 

perintisan pelaksanaan sistem desentralisasi pendidikan 

dasar yang dilaksanakan oleh JFPR berdampingan 

dengan DBEP. Program tersebut menurut keterangan 

pihak-pihak yang pernah terlibat didalamnya, cukup 

memberikan pengaruh pada para pelaku pendidikan di 

Kecamatan Pekat, yaitu pada guru, siswa, dan juga 

masyarakat. Masyarakat turut diberdayakan dengan 

adanya kegiatan ini, begitu juga dengan pihak swasta, 

yaitu PT. Veneer yang terdapat di Kecamatan Pekat saat 

itu.  

Masyarakat suku Sasak adalah masyarakat yang 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

karakteristik masyarakat setempat. Karakteristik 

masyarakat ini pada dasarnya adalah masyarakat yang 

mau mendengarkan dan mengikuti siapa yang dianggap 

pemimpin atau figur yang ditokohkan, terutama 

pemimpin agama, dalam hal ini mereka menyebutnya 

ustadz atau sebutan yang lebih tinggi lagi adalah Tuan 

Guru. Jadi jika ingin memberdayakan dan menyatukan 

masyarakat suku ini, maka terlebih dahulu harus 

mendekati atau melalui Tuan Guru atau tokoh agama 

yang sudah mereka percayai.  

3) Alam  

Lingkungan alam dapat memberikan pengaruh yang 

menguntungkan jika manusia dapat mengantisipasi dan 
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mengelolanya dengan baik. Sebaliknya lingkungan alam 

dapat memberikan pengaruh yang merugikan jika 

manusia tidak dapat mengelola dan mengantisipasi 

kejadian-kejadian alam tersebut dengan baik.  

Kecamatan Hu’u mempunyai potensi alam yang 

memberikan sumbangan besar pada proses pendidikan. 

Keberadaan laut sebagai daerah pariwisata dan penghasil 

sumberdaya lainnya seperti udang, rumput laut, dan ikan 

serta daerah pertambangan, pembudidayaan sarang 

walet, serta lahan pertanian yang luas merupakan 

potensi yang memberikan sumbangan terbesar pada 

sektor pendidikan bagi kecamatan ini.  

Wisatawan mancanegara yang datang berkunjung 

atau bahkan datang dan menikah dengan warga 

setempat, selain terjadi akulturasi budaya, namun juga 

memberikan andil dalam pendidikan dengan 

memberikan beasiswa atau menjadi orangtua asuh bagi 

siswa yang mereka pilih, atau memberikan bantuan 

berupa alat tulis, pakaian, dan makanan. Ketertarikan 

wisatawan tersebut dikarenakan melihat keterampilan 

anak-anak setempat dalam bermain sky. Seperti 

ungkapan seorang kepala sekolah, bahwa turis tertarik 

dengan anak-anak yang memiliki kemampuan berbahasa 

Inggris dan bermain sky. Sehingga 76.84% sumbangan 

biaya pendidikan di Kecamatan ini bersumber dari hal-

hal seperti itu. 

Berkah yang diberikan oleh alam ternyata 

menimbulkan perilaku negatif pada sebagian masyarakat 

atau orangtua. Sumberdaya alam berupa rumput laut 

yang berada pada beberapa titik di Kecamatan Hu’u 
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menyebabkan anak-anak meninggalkan proses 

pendidikan. Orangtua yang mengambil rumput laut 

membawa anak-anaknya ke pinggir pantai baik untuk 

membantu mencari rumput laut, maupun untuk 

membantu merawat adik-adiknya, atau bahkan untuk 

mencari teripang dan udang.  

Berbagai alasan dikemukakan oleh orangtua yang 

membawa anak-anaknya ke pinggir pantai untuk 

mencari rumput laut. Sebagian orangtua mengatakan 

bahwa anak-anaknya meninggalkan sekolah dan mencari 

rumput laut disebabkan ikut-ikutan atau karena melihat 

teman-temannya yang lain meninggalkan sekolah untuk 

mencari rumput laut. Orangtua yang lain mengatakan 

bahwa mereka membawa anak-anaknya ke pinggir 

pantai karena khawatir dengan keselamatan anaknya 

jika ditinggal di rumah, dan menganggap bahwa sekolah 

tidak ada gunanya jika perut lapar dan hal tersebut akan 

mendatangkan kematian. Sedangkan siswa sendiri 

mengatakan bahwa tidak menjadi masalah bagi mereka 

kalau meninggalkan sekolah, karena mereka sudah 

meminta izin. 

Selanjutnya hal yang berbeda yang disebabkan oleh 

keadaan alam yang terjadi di Kecamatan Pekat, adalah 

hal yang tidak dapat diantisipasi oleh masyarakat itu 

sendiri disebabkan kemampuan yang tidak dimiliki dan 

sarana-prasarana yang tidak mendukung. Sebenarnya 

curah hujan yang tinggi tidak menjadi masalah bagi 

proses pendidikan jika masyarakat memiliki kemampuan 

untuk mengantisipasinya serta sarana seperti jalan dan 

transportasi tersedia. Namun bagi Kecamatan Pekat, 

terutama untuk beberapa daerah yang dikategorikan 
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sebagai daerah terpencil yang sangat minim bahkan 

buruk sarana transportasinya, hal tersebut menjadi 

penghalang bagi proses pendidikan.  

Jalan raya yang belum diaspal dan masih berupa 

tanah liat akan bertambah rusak dan sangat sulit dilalui 

jika hujan turun. Sedangkan daerah terpencil yang rata-

rata berada di daerah pegunungan memiliki curah hujan 

yang tinggi. Jika hujan terjadi pada malam hari atau pagi 

hari, maka siswa dan guru akan kesulitan atau bahkan 

tidak dapat hadir di sekolah. Sebaliknya jika hujan turun 

pada siang hari sebelum jam sekolah selesai, maka siswa 

dan guru akan kesulitan dan bahkan harus bertahan di 

sekolah sampai hujan reda. Padahal siswa tersebut tidak 

terbiasa untuk sarapan sebelum berangkat sekolah. Di 

sekitar sekolah pun tidak ada pedagang yang menjajakan 

makanan, karena di sekitar sekolah sejauh mata 

memandang hanya kebun dan hutan yang terlihat. 

Selain curah hujan yang tinggi, gangguanpun datang 

dari hewan liar yang ada di sekitar sekolah maupun di 

sepanjang jalan menuju sekolah. Sehingga siswa harus 

secara bersama-sama atau secara berkelompok untuk 

pergi dan pulang dari sekolah. Jika teman yang memiliki 

rumah yang dekat dengan tempat tinggalnya tidak 

berangkat sekolah, maka yang lainnya-pun tidak 

berangkat sekolah. Hal ini juga menyebabkan murid 

kelas satu yang seharusnya pulang lebih awal dari kelas 

yang lainnya, terpaksa harus dipulangkan secara 

bersamaan dengan menunggu kelas-kelas yang lainnya. 
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2) Makna Pendidikan bagi Masyarakat di Daerah 
Miskin 

Terdapat berbagai pandangan dalam melihat makna 

pendidikan. Dalam hal ini akan dilihat dari tiga sisi, 

yaitu sisi anak-anak, sisi orangtua, dan sisi pelaku 

pendidikan. Ketiga golongan masyarakat tersebut 

memaknai pendidikan secara berbeda mulai dengan cara 

yang sederhana sampai dengan cara yang kompleks. 

Siswa SMP melihat bahwa dengan pendidikan yang 

diperolehnya mereka akan menjadi orang yang pintar dan 

mendapatkan ilmu, sehingga dengan hal tersebut 

selanjutnya mereka dapat bekerja dan menjadi orang 

yang kaya. Mereka tidak melihat keterbatasan seperti 

tidak adanya guru yang mengajar sebagai hal yang 

menghalanginya, karena mereka berpikir bahwa mereka 

dapat belajar sendiri dari buku. Memang hal ini dapat 

dilihat pada sekolah di daerah ujung selatan Indonesia, 

di mana anak-anak mengisi waktu ketika guru tidak 

hadir dengan membaca buku di perpustakaan sekolah.  

Sedangkan bagi anak-anak pada tingkat SD, 

pendidikan dalam pemikiran mereka bermakna spesifik 

dan mereka menyimbolkannya ke dalam bentuk sebuah 

profesi sebagaimana pemikiran anak-anak pada 

umumnya. Bagi anak-anak pendidikan berarti sekolah, 

agar kelak mereka menjadi guru, bidan, polisi dan 

dokter. Terdapat persamaan dalam memaknai 

pendidikan bagi anak-anak, baik dari golongan yang 

mampu maupun yang kurang mampu dari segi ekonomi. 

Mereka sama-sama memaknai pendidikan untuk kelak 

dapat merubah nasib mereka dan untuk mencapai cita-

citanya.  



 

Potret Buram Pendidikan Daerah Miskin di Indonesia ~ 255 

Pandangan dan harapan anak-anak tersebut, senada 

dengan pandangan salah seorang ibu yang memaknai 

pendidikan dengan cara sederhana, bahwa dengan 

pendidikan yang diperoleh anaknya akan membuat 

anaknya sedikit pintar hingga akhirnya dapat 

memperoleh pekerjaan. Namun di sisi lain, seorang 

bapak pengambil rumput laut menganggap bahwa 

sekolah tidak ada gunanya jika dibarengi dengan 

kematian. Sekolah jika perut dalam keadaan lapar akan 

menyebabkan kematian, dan itu berarti tidak ada 

gunanya sekolah jika perut lapar dan akhirnya akan 

menyebabkan kematian. Hal yang sama juga 

dikemukakan oleh seorang masyarakat, bahwa sekolah 

tidak ada uangnya, hanya membuang-buang uang, 

sedangkan mencari rumput laut ada uangnya. Cara 

memaknai sekolah/pendidikan seperti inilah yang 

menyebabkan orangtua atau masyarakat dengan tanpa 

beban membawa anak-anaknya untuk ikut mencari 

nafkah sehingga meninggalkan sekolahnya. 

Dari sisi pemberi layanan pendidikan, pendidikan 

lebih bermakna kompleks sesuai dengan tujuan mereka 

dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang 

pendidik. Dalam hal ini pandangan tentang makna 

pendidikan dilihat dari segi kuantitas dan kualitas yang 

diperoleh setelah memperoleh pendidikan. 

Sebagian dari pandangan tersebut memaknai 

pendidikan sebagai hal yang sangat penting dan dapat 

merubah nasib anak-anak didiknya kelak. Hal tersebut 

sudah dibuktikan oleh anak-anak didik sebelumnya, 

dengan kemampuan yang dimiliki mereka dapat menjadi 

orang yang berhasil. Walaupun hanya berbekal bahasa 
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Inggris dan keahlian bermain sky anak-anak tersebut 

dapat merubah nasibnya menjadi orang yang kaya.  

Hal yang sama juga dikemukakan oleh pendapat yang 

lainnya, bahwa hanya orang yang berpendidikanlah yang 

dapat menguasai dan mengelola sumberdaya alam di 

sekelilingnya. Jika mereka tidak memiliki pendidikan, 

maka sumberdaya alam yang mereka miliki akan dikuasai 

oleh orang lain.  

Pendapat tersebut didukung oleh pendapat lainnya 

yang mengatakan bahwa pendidikan akan meningkatkan 

mutu sumberdaya manusia yang akan mengelola 

sumberdaya alam. Pendidikan akan membentuk 

sumberdaya manusia yang akan mengelola sumberdaya 

alam yang pada akhirnya akan merubah adat istiadat 

atau akan merubah tingkah laku. Lewat pendidikan-lah 

sikap dapat dirubah sedikit demi sedikit.  

Tiga pandangan di atas sama-sama memaknai 

pendidikan dengan melihat keterkaitannya dengan 

lingkungan yanga ada di sekitar mereka. Daerah yang 

kaya akan sumberdaya alam tapi sumberdaya alam 

tersebut dikuasai oleh orang yang datang dari luar 

daerah karena kemampuan sumberdaya manusia yang 

dimiliki oleh daerah tersebut tidak memadai. Namun 

ketika kemampuan sumberdaya manusia dikembangkan 

dan ditingkatkan sesuai dengan potensi yang dimiliki 

oleh daerah tersebut, maka pendidikan dapat berhasil 

guna dan masyarakat akan semakin maju. Hal tersebut 

dapat dicontohkan bahwa dengan potensi pariwisata 

yang dimiliki, dengan mengembangkan kemampuan 
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bahasa Inggris dan bermain sky pada anak-anak justru 

hal tersebut akan mendatangkan keberuntungan. 

Hal tersebut dapat dicontohkan juga pada pandangan 

seorang Kepala Sekolah yang mengatakan kepada 

siswanya bahwa hanya orang yang berpendidikan dan 

berijazah saja yang dapat masuk untuk bekerja pada 

tambang yang ada di daerah mereka. Oleh karena itu, 

semua harus memiliki kesadaran untuk sekolah, karena 

bahkan untuk menjadi ketua RT pun harus memiliki 

ijazah.  

Selanjutnya, pandangan lainnya memaknai 

pendidikan dari segi kualitas yang diperoleh oleh siswa 

setelah mereka memperoleh pendidikan. Pendidikan 

berarti perubahan dalam diri siswa untuk menyadari 

tentang keberadaan dirinya sendiri, berbakti pada 

orangtua dan mencintai alam sekitarnya. Pada titik akhir 

pendidikan, bagaimana anak-anak memiliki 

keterampilan yang bagus, kemudian juga memiliki ilmu 

agama sehingga berakhlak mulia, menjadi orang yang 

baik, dan pintar untuk masa yang akan datang. 

Dari semua pandangan tentang pendidikan dapat 

dilihat bahwa pandangan tersebut berdasarkan kondisi 

mereka secara individual dan berdasarkan keadaan 

lingkungan di sekitarnya. Pandangan yang spesifik 

dengan menggunakaan simbol-simbol seperti profesi, 

datang dari kelompok anak-anak. Dari kelompok 

orangtua melihat pendidikan dengan memperhitungkan 

keterbatasan yang ada pada diri mereka, kata “percuma” 

dan “hanya itu saja” mencerminkan keterbatasan 

kemampuan mereka, sehingga berpengaruh pada pola 
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pikir dan keinginan mereka. Sedangkan dari guru dan 

Kepala Sekolah, pendidikan dilihat berdasarkan dari 

pengalaman keberhasilan masa lalu, keadaan saat ini, dan 

harapan untuk masa yang akan datang. Pengalaman masa 

lalu menunjukkan bahwa pendidikan yang telah 

diperoleh siswa dapat merubah hidupnya menjadi orang 

yang berhasil. Pengalaman saat inipun membuktikan 

bahwa sumberdaya manusia yang rendah menyebabkan 

sumberdaya alam yang dimiliki dikuasai oleh orang luar. 

Sehingga berdasarkan pengalaman tersebut anak-anak 

harus memperoleh pendidikan dan secara spesifik 

digambarkan dengan kepemilikan ijazah sehingga dapat 

mengakses pekerjaan atau profesi apapun di masa yang 

akan datang. 

C. Gambaran Kehidupan dan Makna Kemiskinan Bagi 
Masyarakat di Daerah Miskin  

1. Gambaran kehidupan di daerah miskin 

Secara umum masyarakat di daerah miskin dalam 

penelitian ini secara fisik dapat digambarkan sebagai 

masyarakat yang kekurangan air, listrik, jalan raya yang 

layak, alat transportasi, kelancaran telekomunikasi 

dengan dunia luar, pasar untuk menjual produk dan 

untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sarana kesehatan, 

dan tidak terintegrasi dengan baik dengan lembaga 

swasta ataupun pemerintah. Namun demikian, terdapat 

perbedaan mendasar antara kedua tempat di mana 

penelitian dilakukan, baik dari segi kondisi geografis dan 

sumberdaya alam, sarana prasarana yang dimiliki, dan 

karakteristik dasar masyarakat yang mendiami kedua 

tempat tersebut. 
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Kecamatan Hu’u, walaupun dikategorikan semua 

desanya tergolong sebagai desa miskin, namun semua 

desa tersebut sudah terhubung dengan jalan raya dan 

tidak terlalu sulit untuk dijangkau. Hanya saja 

kecamatan ini tidak memiliki angkutan umum yang 

dapat digunakan setiap saat yang dapat menghubungkan 

berbagai desa di kecamatan ini. 

Kecamatan Hu’u terletak pada dataran rendah dan 

berada di pinggir pantai. Sumber penghasilan 

masyarakat sekaligus berasal dari tiga sisi, yaitu dari 

laut, dari pegunungan dan dari lahan sawah yang 

terdapat pada beberapa desa. Laut selain sebagai daerah 

pariwisata, juga menjadi sumber penghasil rumput laut, 

ikan, udang, teripang dan lain-lainnya. Di atas 

pegunungan masyarakat dapat bercocok tanam tanaman 

padi atau jagung terutama untuk masyarakat yang 

berada pada daerah ujung selatan Indonesia. Sedangkan 

pada tanah sawah masyarakat dapat menanam padi atau 

bawang merah.  

Masyarakat pengambil rumput laut memiliki 

pendapatan yang cukup besar dari mencari rumput laut, 

yaitu minimal Rp. 2.000.000,- per minggunya, namun 

tidak terlihat peningkatan dalam kehidupan ekonomi 

mereka. Para petani tersebut mengatakan bahwa 

pendapatannya digunakan untuk membangun rumah, 

namun daerah-daerah yang dilewati dalam proses 

penelitian tidak menunjukkan perubahan yang berarti 

dari segi kualitas bangunan dan lingkungan.  

Hal lain yang juga terjadi dalam masyarakat ini 

adalah mereka menjual lahan pertaniannya ataupun 
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menggadaikannya pada orang lain. Selanjutnya pada saat 

musim panen tiba, mereka akan memungut sisa-sisa hasil 

panen pada tanah yang pernah menjadi miliknya.  

Jika dilihat dari penjelasan di atas, maka sebab tidak 

berubahnya kehidupan masyarakat ini adalah lebih 

disebabkan oleh faktor yang datang dari dalam diri 

masyarakat itu sendiri. Sebesar apapun anugerah yang 

diberikan oleh alam dan pendapatan yang mereka 

peroleh namun jika tidak dapat digunakan untuk hal 

yang produktif maka tidak akan merubah keadaan 

mereka. Begitupun juga dengan sikap masyarakat yang 

hanya duduk berpangku tangan pada saat seharusnya 

mereka bekerja untuk mencari nafkah menjadi sebab 

tidak berubahnya kehidupan mereka kearah yang lebih 

berkualitas.  

Brand (Thut& Adams, 2005: 520) mengemukakan 

bahwa kemelaratan suatu negara disebabkan oleh (1) 

rendahnya produktivitas lahan; (2) kurangnya modal; (3) 

rendahnya tingkat pendidikan, dan (4) kurangnya 

kepemimpinan untuk memulai pembangunan ekonomi. 

Selanjutnya Thut&Adams (2005:520-521) menjelaskan 

bahwa unsur-unsur keterbelakangan ekonomi tersebut 

dapat dikaitkan dalam hubungan sebab akibat untuk 

menghasilkan serangkaian lingkaran setan yang 

memperlihatkan bagaimana negara yang belum 

berkembang melestarikan hubungan tersebut itu.  

Dengan demikian, kumpulan unsur seperti 

ketidaksempurnaan pasar, kualitas tenaga kerja, dan 

lain-lain dapat menyebabkan rendahnya produktivitas 

yang akhirnya mengakibatkan kekurangan modal-suatu 



 

Potret Buram Pendidikan Daerah Miskin di Indonesia ~ 261 

keadaan yang menghalangi pembangunan ekonomi dan 

pada tingkat yang lebih tinggi, juga menghambat 

pembangunan sosial dan pendidikan. 

Pada pendapat dan gambar tersebut terlihat bahwa 

pendapatan rendah akan menyebabkan tabungan juga 

akan rendah. Dalam kenyataannya pada sebagian 

masyarakat di daerah penelitian, meskipun pendapatan 

tergolong tinggi, namun hal tersebut tidak serta merta 

menyebabkan meningkatnya tabungan atau 

meningkatnya tingkat kehidupan ekonomi mereka. 

Masyarakat cenderung menggunakan pendapatannya 

untuk hal-hal yang tidak produktif, bukan digunakan 

untuk berinvestasi atau modal usaha. Meskipun pada 

sebagian masyarakat memiliki pendapatan yang cukup 

besar dari mencari rumput laut, yaitu minimal Rp. 

2.000.000,- per minggunya, namun tidak terlihat 

peningkatan dalam kehidupan ekonomi mereka, begitu 

juga dengan masyarakat yang menggunakan pendapatan 

dari menjual kayu untuk menyewa kelompok musik dan 

membeli minuman keras.  

Koentjaraningrat (1987:34) berpendapat bahwa suatu 

nilai budaya yang perlu dimiliki oleh lebih banyak 

manusia Indonesia dari semua lapisan masyarakat adalah 

nilai budaya yang berorientasi ke masa depan. Suatu nilai  

budaya semacam itu akan mendorong manusia untuk 

melihat dan merencanakan masa depannya dengan lebih 

seksama dan teliti, dan oleh karena itu akan memaksa 

manusia untuk hidup berhati-hati dan untuk berhemat. 

Kita semua tahu bahwa sifat hemat yang meluas itu amat 

perlu untuk memungkinkan suatu bangsa menyisihkan 

sebagian pendapatannya untuk mengakumulasi modal.  
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Sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan di 

daerah miskin bukan hanya sekedar kekurangan sarana-

prasarana serta hal-hal yang menyangkut materi, namun 

juga yang sangat penting adalah sikap masyarakat itu 

sendiri atau budaya masyarakat itu sendiri yang 

cenderung memiliki budaya miskin.  

Selanjutnya, daerah penelitian yang kedua, 

yaituKecamatan Pekat berada di dataran tinggi dan 

semakin ke arah utara semakin berada di daerah 

ketinggian atau pegunungan. Desa/dusun tersebut 

terpisah antara satu dengan yang lainnya di antara 

perbukitan dengan kondisi jalan yang tidak memadai 

bahkan cenderung buruk dan hampir tidak ada 

transportasi umum yang meliwati desa/dusun tersebut. 

transportasi umum yang datang dari ibukota kabupaten 

hanya sekali dalam sehari.  

Penghasilan daerah ini bersumber pada lahan-lahan 

pertanian milik penduduk yang kebanyakan adalah 

pendatang yang didominasi oleh Suku Sasak (Lombok). 

Hasil pertanian berupa jagung, padi, kedelai, dan jambu 

mente. Hanya saja jambu mente yang pada awalnya 

menjadi komoditi andalan kecamatan ini tidak dapat 

diproduksi lagi disebabkan sebagian besar tanaman 

jambu mente diserang oleh hama, sehingga petani secara 

bertahap harus memusnahkan tanaman jambu mente dan 

beralih ke tanaman yang lain.  

Secara umum, petani di daerah ini dapat 

dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu petani 

pemilik lahan dan petani yang tidak memiliki lahan. 

petani pemilik lahan dapat mengerjakan lahannya sendiri 
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atau dikerjakan oleh orang lain dengan sistem bagi hasil 

atau malah memilih untuk menjual/menggadaikan 

lahannya lalu akhirnya menjadi buruh tani. Petani tanpa 

lahan memiliki tiga pilihan, yaitu menjadi buruh tani, 

menyewa lahan, menanam di areal hutan 

lindung/kawasan terlarang milik pemerintah, dan 

meminjam lahan milik orang lain. Dalam kenyataannya, 

dalam kehidupan masyarakat desa masih terdapat sistem 

meminjam lahan pertanian untuk digunakan sebagai 

areal tanam. Keuntungan bagi pemilik lahan adalah lahan 

pertaniannya dibersihkan dan dirawat. Sedangkan 

peminjam dapat menggunakan tanpa perlu mengeluarkan 

uang sewa, hanya perlu membersihkan, memperbaiki 

pagar, dan selanjutnya dapat menggunakannya untuk 

menanam. Petani yang hanya meminjam lahan dapat 

memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk 

keperluannya sehari-hari dan bahkan untuk keperluan 

yang lain seperti membangun rumah. Sebagian petani 

yang tidak memiliki lahan tidak memilih untuk mencari 

penghasilan di luar daerah atau di luar negeri, tetapi 

memilih untuk mencari pendapatan dengan berusaha di 

desa tempat tinggalnya.  

Walaupun tidak semua masyarakat di daerah miskin 

memiliki sikap yang dapat melanggengkan kemiskinan, 

namun pada sebagian yang lainnya terdapat sikap-sikap 

yang sangat merugikan baik bagi masyarakat itu sendiri 

maupun secara akumulatif akan berpengaruh pada 

kemajuan daerah yang bersangkutan. Sikap-sikap yang 

merugikan yang cenderung akan melanggengkan 

kemiskinan adalah sikap malas, cenderung mau 

menikmati hal-hal yang sudah jadi, selalu ingin 
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menerima bantuan, dan sikap yang menunggu dan 

bergantung pada perubahan yang terjadi pada alam 

sekitarnya.  

Masyarakat di daerah miskin cenderung 

menggunakan bantuan yang diberikan padanya untuk 

hal-hal yang tidak produktif serta cepat habis seperti 

untuk konsumsi sesaat dan untuk kepuasan sesaat. 

Dengan perilaku yang demikian, mereka tidak akan 

mendapatkan hasil yang maksimal dalam berusaha untuk 

meningkatkan taraf kehidupan ekonomi dan begitu juga 

pendidikan anak-anaknya.  

Di sisi lain, pemerintah yang memberikan bantuan 

dan mencanangkan program pembangunan pertanian 

dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan 

warga negaranya, tidak memberikan arahan, 

pendampingan, dan evaluasi terhadap kebijakan yang 

diambilnya. Jika pemerintah membuat kebijakan untuk 

memberikan bantuan berupa kredit kepada petani, maka 

pemerintah juga harus mengarahkan petani dalam hal 

penggunaan kredit tersebut, mendampingi dan 

memberikan penyuluhan dalam hal pemilihan produk 

yang dibutuhkan oleh pasar, memberikan pendidikan 

dan penyuluhan dalam merawat dan memanen produk, 

terakhir menyediakan terobosan bagi penjualan produk 

yang dihasilkan dan melindungi petani dari praktek-

praktek yang merugikan secara ekonomi. Jika hal 

tersebut dapat dilakukan, kecil kemungkinan petani 

tidak dapat mengembalikan kredit dan jatuh lagi ke 

dalam kemiskinan atau lebih miskin lagi karena hutang 

yang semakin menumpuk.  
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Hal-hal yang ditemui dalam penelitian ini sejalan 

dengan yang dikemukakan oleh Brand, Thuts & Adams 

bahwa negara berkembang cenderung melestarikan 

hubungan sebab akibat yang menghasilkan serangkaian 

lingkaran setan kemiskinan. Selain faktor eksternal 

seperti yang dikemukakan tersebut yang menyebabkan 

tetap langgengnya kemiskinan dalam masyarakat, faktor 

internal yang juga turut memberikan andil dan pengaruh 

yang ikut menyebabkan tetap langgengnya kemiskinan 

dalam masyarakat adalah apa yang disebut budaya 

kemiskinan. Geriya menyebutkan lima karakteristik 

dasar budaya kemiskinan dan kolektiva pendukung 

budaya tersebut adalah: (1) memiliki image of limited goods, 

sumber daya yang dipersepsikan serba terbatas, 

mumpung ada peluang harus direbut dan diminta; (2) 

mereka lemah dalam disiplin, inisiatif, kreativitas, dan 

inovasi, apalagi untuk kepentingan umum dan bangsa; 

(3) memiliki orientasi nilai yang tergantung pada nasib, 

sangat lemah dalam ikhtiar untuk merubah hidup dan 

kebiasaan; (4) mereka berada dalam struktur yang 

terhimpit, diremehkan dalam harkat dan martabat; (5) 

mereka cenderung merasa nyaman dalam posisi miskin 

dan sulit menerima perubahan dan keluar dari jebakan 

budaya miskin. Mereka juga cenderung meneruskan 

budaya kemiskinan kepada anak-cucunya.  

Dari temuan dan pemaparan di atas, dapat dikatakan 

bahwa terdapat dua hal yang menjadi faktor penyebab 

kemiskinan di dalam masyarakat, terutama dalam hal ini  

kemiskinan pada petani, yaitu faktor internal dan faktor 

ekternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari 

dalam diri masyarakat atau petani itu sendiri, terwujud 
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dalam perilaku yang menyebabkan kemiskinan, seperti 

malas, boros, menggunakan jalan pintas untuk mencapai 

sesuatu, pasrah pada keadaan, dan mau menikmati hasil 

yang sudah ada yang diberikan oleh orang lain. 

Sedangkan faktor eksternal dapat diperinci sebagai 

berikut: 

1. Susahnya mendapatkan pupuk dan obat-obatan 

untuk pertanian. Pupuk dan obat-obatan terbatas 

pasokannya untuk tiap daerah. Hal ini disebabkan 

oleh adanya peraturan akan batasan pupuk dan obat-

obatan yang dapat diperoleh oleh satu daerah. 

2. Mahalnya biaya tambahan untuk memperolah pupuk 

dan obat-obatan untuk pertanian. Mahalnya biaya 

tambahan untuk memperoleh pupuk dan obat-obatan 

disebabkan oleh dua hal, yaitu: 

a) Jarak yang jauh dari pusat kota kabupaten. 

b) Sarana transportasi yang buruk, yaitu jalan yang 

rusak dan tidak adanya sarana transportasi umum. 

3. Tidak adanya pasar untuk menjual produk pertanian, 

dikarenakan oleh dua hal, yaitu: 

a) Produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan 

permintaan pasar, sehingga pembeli tidak 

bersedia untuk membeli produk yang dihasilkan 

oleh petani. Produk tidak sesuai denngan 

permintaan pasar disebabkan oleh: 

1) Bibit yang diunggulkan terlalu mahal bagi 

petani. Petani hanya dapat menggunakan bibit 

yang dapat terjangkau oleh kemampuan 
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mereka, dan tidak menggunakan bibit yang 

sesuai dengan permintaan pasar. 

2) Produk yang dihasilkan oleh petani cenderung 

cepat rusak karena kondisi cuaca dengan curah 

hujan tinggi. Daerah pegunungan dengan curah 

hujan tinggi, menyebabkan produk yang 

dihasilkan oleh petani cepat rusak dan ini 

menyebabkan petani terpaksa harus menjual 

produknya dalam waktu secepatnya meskipun 

dengan harga rendah. 

b) Pemerintah membatasi produk yang akan 

diekspor, terutama produk yang dihasilkan petani 

setempat. Terdapat ketidakseragaman antara 

kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Di satu sisi pemerintah daerah 

mencanangkan penanaman jagung besar-besaran, 

namun di sisi lain pemerintah pusat memiliki 

kebijakan pembatasan terhadap ekspor jenis 

produk yang dapat dihasilkan oleh petani 

setempat. 

4. Sarana-prasarana yang tidak memadai dan cenderung 

buruk. Hasil kebun dan ternak tidak dapat dijual ke 

pasar karena jarak yang jauh, tidak terdapat 

transportasi, dan mahalnya biaya transportasi akan 

menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan 

untung. 

5. Tidak terdapatnya perlindungan dari pemerintah 

terhadap petani terutama dalam hal: 

a) Pemerintah daerah hanya mengeluarkan dan 

mencanangkan kebijakan untuk menambah areal 
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tanaman seperti jagung, namun selanjutnya setelah 

produk dihasilkan pemerintah tidak melindungi 

dan membantu petani dengan mencari terobosan 

untuk pemasaran.  

b) Tidak terdapat penyuluhan bagi petani. 

Seharusnya ada penyuluhan dan pendampingan 

terhadap petani tentang produk apa yang 

dibutuhkan oleh pasar, dan bagaimana perlakuan 

terhadap produk pertanian pasca panen agar tidak 

cepat rusak dan memiliki nilai jual yang tinggi.  

c) Petani tidak terintegrasi dengan baik dengan 

lembaga keuangan. Penggunaan kredit pertanian 

untuk untuk hal-hal di luar pertanian, gagal 

panen, nilai jual yang rendah, dan tidak adanya 

pasar untuk menjual produk pertanian 

menyebabkan petani tidak dapat mengembalikan 

kredit. Tunggakan kredit ini menyebabkan pihak 

perbankan tidak dapat menyalurkan kredit untuk 

tahap berikutnya. Seharusnya pemerintah dapat 

tampil sebagai perantara yang dapat memberikan 

jalan keluar atas permasalahan ini. 

6. Gagalnya petani dalam menjual produk pertanian 

menyebabkan mereka harus menjual tanah dan ternak 

yang dimiliki untuk membayar kredit/hutang atau 

untuk bertahan hidup, sehingga petani kembali jatuh 

dalam kemiskinan. 

Dilihat dari uraian di atas, maka pada daerah 

penelitian yang kedua dapat dikatakan bahwa 

kemiskinan yang dialami oleh petani secara dominan 

lebih disebabkan oleh faktor eksternal. Keadaan yang 
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dialami lebih banyak disebabkan oleh faktor yang datang 

dari luar, yaitu berupa kebijakan pemerintah yang tidak 

mendukung dan melindungi kepentingan-kepentingan 

petani.  

Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan 

mencanangkan Kabupaten Dompu sebagai daerah 

penghasil jagung dengan membuka lahan-lahan 

pertanian untuk petani, namun harga bibit yang 

diunggulkan tidak terjangkau oleh petani. Selanjutnya 

biaya perawatan juga tidak dapat dijangkau oleh petani. 

Walaupun petani dapat menjangkau harga pupuk, 

namun pasokan pupuk untuk setiap kecamatan sudah 

dibatasi. Pada saat panen tiba, petani tidak memiliki 

pasar untuk menjual produk pertaniannya, karena 

pemerintah daerah beralasan bahwa impor jagung 

dibatasi oleh pemerintah pusat dan produk yang 

dihasilkan oleh petani bukanlah dari bibit unggulan. 

Sehingga hasil panen produk pertanian yang cepat rusak 

harus dijual cepat dengan harga yang rendah.  

Ketika hal itu terus berlangsung, maka petani tidak 

dapat mengembalikan kredit pertanian sehingga pada 

musim tanam berikutnya lembaga keuangan tidak dapat 

mencairkan kredit lanjutan. Selanjutnya untuk 

menyambung hidup petani menjual harta benda yang 

dimiliki baik berupa tanah, maupun ternak. Bahkan ada 

di antaranya yang memilih untuk menjadi tenaga kerja di 

luar negeri. 
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2. Makna Kemiskinan Bagi Masyarakat di Daerah 
Miskin 

Pandangan terhadap makna kemiskinan itu sendiri 

dapat berbeda-beda, bahkan didalam diri masyarakat 

yang berada di daerah miskin sekalipun. Pandangan 

terhadap makna kemiskinan dalam hal inipun dibedakan 

antara pandangan anak-anak/siswa, 

orangtua/masyarakat, dan pandangan guru/kepala 

sekolah.  

Dalam pandangan anak-anak/siswa, orang yang kaya 

adalah orang yang memiliki barang-barang rumahtangga 

seperti rice cooker, kulkas, mesin cuci, TV, parabola, dan 

perhiasan rumah lainnya. Jika melihat pandangan anak-

anak tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

makna kaya dan miskin dibedakan dari kepemilikan 

sejumlah barang-barang tertentu seperti alat-alat 

elektronik dan perhiasan rumah lainnya.  

Seorang ibu di Kecamatan Hu’u menggunakan bahasa 

kiasan “kade’e mbere langi,” untuk memberikan makna 

pada kemiskinan. Kiasan itu berarti orang miskin adalah 

orang yang hanya menunggu banjir yang turun dari 

langit dan tidak memiliki sawah. Dalam pandangan 

mereka orang yang hanya memiliki tanah ladang adalah 

orang yang dikategorikan miskin karena hanya bisa 

menanam satu kali setahun, itupun kalau ada hujan maka 

ada yang dapat diambil, kalau tidak ada hujan maka 

tidak ada yang bisa diambil atau dipanen. 

Pandangan masyarakat di atas menyiratkan akan 

kepasrahan dan ketergantungan pada kondisi dan 

pemberian alam. Hal tersebut senada dengan hasil 
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penelitian Kutanegara, Endang & Sri Purwatiningsih 

(2007:170) bahwa kondisi daerah pedesaan yang 

berpegunungan dan sarana transportasi yang buruk juga 

akan menyebabkan orang pasrah atau menerima apa 

adanya pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Mental pasrah 

nrimo terhadap keadaan sering dijumpai pada masyarakat 

Jawa, tidak terkecuali masyarakat Yogyakarta dan Jawa 

Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada 

masyarakat luar Jawa pun keadaan yang sama juga 

dijumpai. Kutipan hasil penelitian Narayan (2000:1), 

menjelaskan bahwa meskipun pengalaman kemiskinan 

berbeda untuk setiap kelompok yang berbeda dan 

tempat yang berbeda, terdapat persamaan yang 

mencolok dalam pengalaman kemiskinan di negara yang 

sangat berbeda. 

Sebaliknya ibu tersebut di atas menganggap bahwa 

orang yang dikategorikan kaya adalah orang yang 

memiliki tanah sawah, kerbau, dan kuda. Pandangan 

yang terakhir tentang makna kaya dan miskin dilihat 

dari kepemilikan kerbau dan kuda dapat dipahami, 

karena masyarakat setempat biasa menggunakan kerbau 

untuk mengolah lahan pertanian, dan kuda untuk alat 

transportasi dan pengangkutan.  

Selanjutnya seorang ibu di Kecamatan Pekat melihat 

indikator kemiskinan dari kondisi rumah, kepemilikan 

terhadap lahan pertanian dan ternak. Indikator tersebut 

diungkapkan dengan melihat dan membandingkan 

dirinya dengan orang-orang yang menerima bantuan 

Program Keluarga Harapan (PKH) di sekitar tempat 

tinggalnya. Menurutnya, orang-orang tersebut tidak bisa 
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dikatakan sebagai orang yang miskin, karena mereka 

memiliki rumah yang bagus dibandingkan dengan 

dirinya yang hanya memiliki rumah yang terbuat dari 

papan, dan orang-orang tersebut memiliki tanah dan 

sapi. 

Seorang Papuk (nenek dalam bahasa Lombok) 

menganggap bahwa dirinya adalah orang miskin karena 

walaupun memiliki lahan tapi sudah digadaikan untuk 

keperluan anaknya untuk menjadi tenaga kerja di 

Malaysia. Begitupun juga nenek tersebut menganggap 

dirinya miskin dengan melihat kondisi rumah yang 

dimilikinya. kondisi rumah nenek tersebut yang terbuat 

dari papan yang hanya terdiri dari dua ruangan dan 

berlantaikan tanah mencerminkan hal yang 

dikatakannya.  

Selanjutnya dari sisi guru/kepala sekolah/tokoh 

masyarakat lainnya memaknai kemiskinan dalam dua 

pandangan. Pandangan pertama dengan melihat 

pendapatan dan kepemilikan terhadap aset seperti 

sawah, kerbau, sapi, dan rumah yang bagus. Pandangan 

yang kedua memaknai kemiskinan dengan melihat 

perubahan dari waktu kewaktu keadaan lingkungan di 

sekitar mereka.  

Pandangan pertama melihat bahwa indikator 

kemiskinan yang dilihat dari tingkat penghasilan yang 

kurang dari limapuluh ribu rupiah perhari. Indikator 

kemiskinan juga dilihat dari kepemilikan lahan sawah 

dan ternak yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk 

mengolah lahan sawah atau untuk dijual, seperti kerbau.  
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Pandangan yang kedua dengan membandingkan 

kehidupan pada masa lalu dengan masa kini yang sudah 

jauh berubah, baik dari segi keadaan lingkungan yang 

semakin baik seperti jalan raya dan pengangkutan yang 

semakin mudah, maupun dari segi pendapatan yang 

semakin meningkat diakibatkan kerja keras (tidak 

malas) dan semakin banyaknya sumber penghasilan yang 

dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh 

penghasilan seperti mengambil rumput laut, batu, dan 

pasir. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun 

waktu itulah yang dijadikan indikator untuk melihat 

kemiskinan. Perubahan keadaan lingkungan dari hutan 

belantara menjadi perkampungan, dari lahan-lahan yang 

luas yang dimiliki oleh petani jika mereka rajin 

mengolahnya maka akan menjadi kaya, dan dari 

perubahan fasilitas transportasi jika dibandingkan 

dengan keadaan sebelumnya.  

Pertanyaan lanjutannya adalah apakah orang sekolah 

dapat dikatakan sebagai orang yang mampu? Dalam hal 

ini kelompok anak-anak memiliki dua pandangan yang 

berbeda, yaitu sebagian mengatakan bahwa orang yang 

sekolah adalah orang yang mampu, dan sebagian lagi 

mengatakan bahwa orang yang sekolah bukanlah orang 

yang mampu. Sebagian siswa mengatakan bahwa 

temannya yang berpendapat bahwa orang yang sekolah 

bukanlah orang yang dikategorikan mampu dikarenakan 

ketidaktahuannya. 

Ketika pertanyaan “bukankah orang yang malas dan 
tidak berpendidikan itu adalah disebut miskin juga?” 

diajukan kepada seorang kepala sekolah, maka bapak 

tersebut menjawab “itu bobrok namanya, karena malas 
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dan tidak berpendidikan akhirnya dijual semua harta 

bendanya, awalnya tidak miskin.” Jawaban ini 

mencerminkan keadaan yang terjadi dalam masyarakat di 

sekitarnya, di mana masyarakat setempat menjual tanah 

pertaniannya kepada orang-orang yang datang dari luar 

daerah, lalu ketika musim panen tiba, mereka memungut 

sisa-sisa hasil panen pada tanah yang sebelumnya pernah 

menjadi miliknya. 

Pada akhirnya, dari semua pandangan tentang makna 

kemiskinan di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat di 

daerah msikin dan terpencil memaknai kemiskinan 

dengan melihat hal-hal yang ada di sekitarnya dan 

berdasarkan pada apa yang mereka alami, serta dengan 

membandingkan perubahan dari masa lampau dengan 

masa kini pada daerah yang mereka tempati tanpa 

berusaha melihat dan membandingkan dengan keadaan 

yang ada dan terjadi di luar dunia mereka. Hasil 

penelitian Thuy (2012: 196) juga mendukung hal 

tersebut, bahwa anggota masyarakat yang berbeda 

memiliki definisi dan ukuran yang berbeda terhadap 

kemiskinan. Mereka memberikan definisi dengan 

berdasarkan keadaan kemiskinan mereka. 
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BAB V 

CATATAN DAN REKOMENDASI 

 

Lembaga-lembaga di daerah miskin yang memiliki 

kewenangan dalam bidang pendidikan belum 

terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik secara 

vertikal dan horisontal dalam memberikan layanan 

pendidikan. Sehingga unsur-unsur atau indikator 

pelayanan seperti guru, kurikulum, dan sarana prasarana 

belum dapat secara maksimal memberikan pelayanan 

bagi masyarakat di daerah miskin. Cerminan dari hal 

tersebut di atas adalah proses pendidikan yang tidak 

dapat berjalan sebagaimana mestinya pada daerah-

daerah yang digolongkan daerah miskin dan terpencil.  

Pelaksanaan pendidikan pada level bawah adalah 

juga menjadi cerminan dari layanan pendidikan yang 

telah diberikan pada level atas. Ketika pelayanan yang 

diberikan pada level atas bermasalah, maka pelaksanaan 

pendidikan pada level bawah pun akan bermasalah, 

karena pelaksanaan pendidikan dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan yang ada di sekitarnya, yaitu lingkungan 

kebijakan, masyarakat, dan lingkungan alam.  

Tingkat partisipasi dan prestasi siswa dalam proses 

pendidikan dipengaruhi oleh modal budaya yang ada di 

dalam dirinya yang telah dibawa dan dipengaruhi oleh 

pengalaman dan lingkungan masyarakat dari mana dia 

berasal serta budaya yang diperoleh dari proses 
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pendidikan yang didapatnya selama proses pendidikan di 

sekolah. Jadi dapat dikatakan bahwa partisipasi dan 

prestasi yang terdapat pada diri siswa adalah cerminan 

proses budaya yang diperolehnya dari lingkungan 

masyarakatnya dan lingkungan sekolahnya. Jika budaya 

yang dimiliki oleh masyarakat dan budaya yang terjadi 

dalam proses pembelajaran di sekolah berubah, maka 

akan berubah pula proses dan hasil dari pendidikan yang 

diperoleh oleh anak-anak. Sebaliknya jika proses 

pendidikan berubah, maka akan berubah juga budaya 

yang dimiliki oleh siswa dan masyarakat secara 

keseluruhan. Proses perubahan budaya dapat terjadi baik 

secara positif maupun negatif dan dapat pula 

berpengaruh positif dan negatif baik bagi masyarakat 

maupun bagi proses pendidikan itu sendiri. 

Sementara itu, masyarakat di daerah miskin 

memaknai pendidikan berdasarkan pengalaman dan 

kondisi lingkungan yang ada di sekitar mereka. 

Pandangan mereka tentang makna pendidikan dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

Pertama, masyarakat memaknai pendidikan sebagai 

cara untuk mencapai cita-citanya yang dinyatakan dalam 

simbol-simbol profesi, memiliki ilmu yang akan merubah 

nasibnya, memiliki sedikit ilmu yang akan membawanya 

pada sebuah pekerjaan kelak, serta memiliki ilmu untuk 

dapat menguasai sumberdaya alam yang mereka miliki 

agar tidak dikuasai oleh orang dari luar. 

Kedua, masyarakat memaknai pendidikan sebagai 

penyadaran dalam diri anak-anak agar berbakti pada 

orangtua dan tidak merusak alam di sekitarnya. 
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Pendidikan dimaknai sebagai proses untuk memiliki 

keterampilan dan berdasarkan agama akan memiliki 

akhlak yang mulia, menjadi orang yang baik dan pintar 

bagi diri mereka sendiri di masa yang akan datang. 

Terdapat juga pandangan yang berbeda akan makna 

pendidikan, yaitu pendidikan itu tidak akan ada gunanya 

jika perut lapar. Pandangan yang terakhir ini berasal dari 

seorang pengambil rumput laut yang lebih memilih 

membawa anak-anaknya ke tepi pantai daripada 

mengikuti proses pendidikan. 

Dalam pada itu, masyarakat di daerah miskin dan 

terpencil secara fisik dapat digambarkan sebagai 

masyarakat yang kekurangan fasilitas seperti sarana 

transportasi, jalan raya yang memadai, air, listrik, dan 

pasar sebagai tempat untuk membeli kebutuhan 

pokoknya maupun untuk menjual produk-produk 

pertanian dan peternakan yang dihasilkannya. 

Secara mental masyarakat pada dua daerah penelitian 

memiliki persamaan dan perbedaan karakteristik yang 

menyangkut karakteristik perilaku dan karakteristik 

penyebab kemiskinan yang mereka alami. Masyarakat 

pada dua daerah penelitian terutama yang berada dalam 

kemiskinan, secara internal sama-sama memiliki 

karakteristik senang dengan bantuan, malas, mau 

menikmati hasil yanag sudah jadi, dan bergantung pada 

alam. Di luar hal tersebut, hal lain yang menyebabkan 

kemiskinan adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang 

datang dari luar diri mereka yang menyebabkan mereka 

tetap dalam keadaan miskin. Faktor tersebut adalah 

faktor kebijakan pemerintah.  



 

278 ~ Dr. Nurrahmah, M.Pd. 

Masyarakat di daerah miskin memberikan makna 

pada kemiskinan dengan berdasarkan keadaan yang 

mereka alami dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Cara 

masyarakat di daerah miskin memaknai kemiskinan 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan 

indikator fisik dan non-fisik. Berdasarkan indikator 

fisik, kemiskinan dimaknai dengan berdasarkan 

indikator kepemilikan terhadap barang-barang mewah, 

kepemilikan terhadap lahan, ternak, penghasilan, dan 

rumah yang memadai. Berdasarkan indikator non fisik, 

kemiskinan dimaknai sebagai ketergantungan terhadap 

alam, yaitu sikap yang mereka istilahkan dengan 

“menunggu banjir dari langit.” Jika hujan turun maka 

mereka dapat mengambil sesuatu dari lahan 

pertaniannya, sebaliknya jika tidak ada hujan maka tidak 

ada pula yang dapat mereka ambil. Pendapat lainnya juga 

melihat bahwa tidak memiliki pendidikan juga sebagai 

hal yang disebut kemiskinan, dikarenakan tidak 

memiliki pendidikan sehingga mereka menjual lahan 

pertaniannya yang akhirnya menyebabkan mereka jatuh 

dalam kemiskinan walaupun pada awalnya tidak dalam 

kondisi miskin. 

 

******* 

Kemiskinan terwujud dalam berbagai bentuk dalam 

kehidupan masyarakat, baik secara fisik maupun non-

fisik. Berbagai laporan menunjukkan bahwa kemiskinan 

semakin berkurang lewat berbagai program yang 

dicanangkan oleh pemerintah. Namun secara obyektif 

dalam kenyataannya kemiskinan tidaklah berkurang. 
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Indikator masih miskinnya masyarakat dapat dilihat dari 

belum terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar, 

terutama bagi masyarakat yang menggantungkan 

hidupnya pada pertanian.  

Walaupun secara subyektif dikatakan bahwa 

kemiskinan berkurang dan pendapatan masyarakat 

meningkat, namun hal tersebut hanya terjadi pada 

lapisan  masyarakat tertentu. Kesejahteraan tidak 

dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Masyarakat miskin tetaplah miskin dengan berbagai 

sebab dan keadaan yang melingkupinya.  

Di sinilah peran penting pendidikan sebagai faktor 

yang dapat memutuskan mata rantai kemiskinan, 

walaupun dalam kenyataannya sangat sulit untuk 

memisahkan antara apakah kemiskinan menyebabkan 

tidak berpendidikan ataukah tidak berpendidikan 

menyebabkan kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa kedua hal tersebut dalam kenyataannya dapat 

menjadi sebab sekaligus menjadi akibat. Ketika hal ini 

terjadi, maka pendidikan dan tingkat kesejahteraan 

masyarakat secara ekonomi harus dibangun seiring 

sejalan. Jika kedua hal tersebut belum dapat dilakukan 

secara bersamaan, maka walaupun dirasa akan berjalan 

lamban, namun pendidikan dapat dijadikan sebagai alat 

untuk memerangi kemiskinan. 

Pendidikan dapat menjadi pemutus mata rantai 

kemiskinan lewat program-program yang sedari dini 

memberdayakan dan menyadarkan masyarakat akan 

pentingnya proses pendidikan yang dijalaninya. Program 

pendidikan yang membuat masyarakat berdaya dan 
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dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang 

mendasar sehingga pada akhirnya dapat mencapai 

kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang lain dan dapat 

hidup sejajar dengan manusia lain. 

Program pendidikan harus diarahkan pada program 

pendidikan praktis. Program pendidikan yang 

disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat 

setempat, dengan melihat potensi sumberdaya alam dan 

sumberdaya manusia yang dimiliki, serta 

mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penghambat 

dalam pelaksanaan pendidikan. Tujuan pendidikan pada 

akhirnya harus diarahkan pada pencapaian tujuan yang 

lebih besar, yaitu untuk merubah kehidupan masyarakat 

yang masih terbelakang dan tidak terpenuhi kebutuhan 

dasarnya menjadi manusia yang hidup layak dan sejajar 

dengan manusia lain di Indonesia dan dunia. 

Oleh karena itu, pertama, pemberi layanan pendidikan 

perlu mendelegasikan wewenang dari tingkat kabupaten 

sampai kecamatan secara lebih jelas untuk 

memperpendek rantai administrasi, sehingga pelayanan 

serta pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan 

baik, mengingat kondisi geografis daerah yang terpisah 

jauh antara satu tempat dengan yang lainnya dengan 

sarana transportasi yang tidak memadai. Kedua, 

kurikulum yang diterapkan di daerah miskin dan 

terpencil harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat 

setempat, baik kondisi geografis, potensi sumberdaya 

alam, maupun yang berkaitan dengan permasalahan-

permasalahan yang menghambat pelaksanaan 

pendidikan.  
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Ketiga, bagi pemerintah daerah, berdasarkan 

gambaran kehidupan dan makna kemiskinan yang 

berasal dari masyarakat setempat, perlu dirumuskan 

kembali program-program untuk pengentasan 

kemiskinan terutama kebijakan di bidang pertanian yang 

dapat menyentuh seluruh masyarakat lapisan bawah. 
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