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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

   Seiring dengan muatan kewenangan yang di kandung oleh Undang-

undang  nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagaimana telah di 

ubah dengan Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, dan kini telah 

memasuki implementasiUndang-undang tentang otonomi khusus bagi 

porvinsiPapua,maka kebijakanpembangunan Kabupaten/kota provinsi papua 

di arahkan pada empat titik krusial,mencakup sektor: Pendidikan, 

kesehatan,ekonomi rakyat, dan infraktruktur perhubungan. Dalam bidang 

pendidikan, implementasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota masih 

diperhadapan pada situasi problematik  yang amat serius. Di satu pihak ada 

keinginan yang sangat kuat  untuk meningkatkan mutu  sumber daya manusia 

yang terdidik dan terampil, tetapi di lain pihak daya dukung institusi 

pendidikan kearah itu ternyata tidak cukup kuat. Walau keinginan yang  

memajukan sektor pendidikan telah di bangun atas dasar dengan komitmen 

politik pemerintah daerah yang telah termanifestasikan ke dalam berbagai 

bentuk kebijakan dan program, tetapi ternyata belum memperoleh respon 

dukungan yang optimal dengan tindakan administrstif dan manajemen 

institusi pada tataran birokrasi pendidikan. Sesungguhnya para 

penyerenggaraan pendidik, tidak hanya birokrat atau pejabat pendidikan 

pusat,namun pendidikan ditingkat pusat,pejabat birokrat didaerah,baik 

provinsi,Kabupaten/Kota, Kecamatan. 
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Pemerintah perlu memahami kondisi yang terjadi, dengan adanya 

konsenkuensi dari desentralisasi jaringan kebijakan sebagai pembuat keputusan 

dan pelaksana kebijakan yang berbasis keperluan masyarakat luas, atau 

stakeholders pendidikan.  

Sesungguhnya pemerintah dan masyarakat telah terbawa arus 

perubahan lingkungan strategi,tetapi memerlukan tanggapan ( responsivenss) 

teraktif kearah pergeseran struktur fungsi dan peran yang sesuai proporsional 

dan harmonis. Peran dominasi  pemerintah akan bergeser dari operasi  langsung 

di sektor strategi kepada  kondisi  pendidikan di daerah  terpencil yang bersifat 

mengarakan (steering),memberdayakan manusia melalui serangkaian kebijakan.   

   Peran-peran utama , dengan demikian  tidak lagi  sepenuhnya  berada  

di tangan pemerintah , tetapi mulai di pancarkan  kepada puncak-puncak  

kekuatan di masyarakat. Ketika terjadi penyeragaan tata pemerintah daerah di 

Indonesia  maka segala kepentingan, daerah  didesain dengan flatform 

setralistikyang di paksakan .Ternyata flatform tersebut tidak mampu 

mengakomodir secara efektif dan efisien  perubahan-perubahan dinamis di 

daerah. Konsep dan modal desain pendidikan yang trade-mark,ternyata 

mengalami distoris yang hebat di era reformasi bersama dengan terbangunya 

kesadaran baru yang memberi  pengakuan formal terhadap kemampuan dan 

kewenangan daerah. 

Memasuki era otonomisasi di provinsi papua, telah mengemukakan kembali 

keinginan dan tuntutan perlunya pemikiran yang luas tentang peningkatan 

mutu pendidikan terutama bagi orang papua. Menurut keterangan  
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penanggung-jawab Gubernur provinsi Papua, Tahun 2004 sebagian besar 

kualitas sumber daya manusia di papua masih belum memadai. Lebih dari 79, 

4 % penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), masih berpendidikan.  

   Dengan kondisi seperti  ini maka bangsa kita memerlukan pimpinan 

yang menjadi teladan dan membela kepentingan rakyat. Maka, pendidikan 

yang benar dan berkeadilan sajalah yang dapat melahirkan pemimpin bangsa 

yang mampu menjaga harkat dan martabat bangsa melalui pendidikan yang 

handal.Selanjutnya, kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 

berpangkal dari pendidikan yang salah, mulai dari kebijakan pusat sampai 

aktivitas di daerah. Jika praktik pendidika kurang memberdayakan maka 

kemungkinan penyebab  banyak penyimpangan sistem penyelenggaraan 

pemerintah daerah. Pada hal pendidikan adalah proses pemberdayaan, karena 

idealisme  yang diusungnya adalah mencerdaskan bangsa. 

   Hal yang tidak dipungkiri, tentu saja pendidikan menjdi bagian dari 

sistem sosial yang mendapat pengaruh di berbagai industri. Pendidikan tidak 

hanya sekadar memenuhi proses pemerataan semata. Pada gilirannya, mau 

tidak mau pendidikan bisa merasuki dunia pertama dalam menetaskan tenaga 

ahli dalam berbagai di mensi kebutuhan industri.Pelaksanaan sistem 

pendidikan juga memerlukan kebijakan untuk perubahan atau peningkatan 

mutu. Di perlukan kebijakan yang langsung yang bersentuhan dengan 

keperluan peningkatan mutu sekolah karena di dalamnya berkenaan dengan 

proses pembudayaan.  
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   Dengn begitu eksistensi  sekolah sangat strategis dalam kerangka 

kelangsungan hidup kebudayaan manusia. Sekolah menjadi pranata social 

yang berperan dalam pengembngan Sumber Daya Manusia (SDM) yang di 

perlukan untuk menjadi pelaku dalam proses pembangunan bangsa  (Drucker 

1999:74-84). 

   Otonomi daerah merupaka reformasi politik yang menjanjikan banyak 

perubahan. Setelah memasuki rentang waktu dasawarsa pertama, otonomi 

daerah telah melahirkan banyak harapan. Tetapi banyak tantangan yang 

muncul kepermukan. Adapula berbagai perubahan muncul mengemuk. 

Persoalan sumber daya tenaga kependidikan,pembiayaan pendidikan, 

standarisasi kurikulum, bahkan utamanya peraturan per Undang-Undangan 

kependidikan. Pendidikan menjadi salah satu pilihan pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah setelah era reformasi. Begitu pula faktanya bahwa 

penilaian para pakar menunjukkan pendidikan nasional masih kurang berhasil 

dari berbagai faktor masukan proses dan keluaran (Chan dan Sam, 2004:112). 

   Faktor penyebab munculnya fenomena tersebut adalah masih buruknya 

layanan publik di bidang pendidikan. Ketersediaan guru yang belum 

memadai, prasarana dan sarana pendidikan yang minim, persebaran pusat-

pusat  layanan pendidikan yang tidak merata, masih langkanya buku-buku 

pelajaran, dan tidak menyatukan visi-misi pendidikan yang di ciptakan  dan di 

emban oleh para elit birokrasi, merupakan faktor-faktor  yang  berpengaruh  

upaya peningkatan terhadap layanan publik. Bila faktor-faktor pengaruh yang 

berpengaruh di eliminir, maka akan terarah pada aspekreponsivitas.Dengan 
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demikian, dapat di lacak agresi atau kebijakan pemerintah daerah yang sangat 

mengecewakan profesionalitas akibatnya mengecewakan dalam pencapaian 

pemuasan atau tujuan yang dapat ditunjukkan kepada pendidik. Akhirnya  

pengaruh dari rendahnya mutu dan jumlah sumber daya manusia di tanah 

papua  sebagai faktor respnsivitas. Respon tersebut  terinstitusionalisasi 

dalam struktur birokrasi pendidikan. 

   Hal ini berarti, bahwa birokrasi pendidikan di tanah papua memerlukan 

reponsivitasterhadap keseimbangan ekologis tidak saja deari di mensi 

politiknya, tetapi juga di mensi –dimensi  sosial-budaya, ekonomi, geografis, 

dan teknologi.Sejalan dengan itu, pemerintah provinsi Papua Barat dan 

kabupaten/kota Manokwari  telah mengarahkan peningkatan kualitas sumber 

daya manusia agar mampu mengubah sikap, orientasi dan pola pikir untuk 

bertindak secara profesional, mandiri dan mampu bersaing di era globalisasi. 

Bahkan dalam era otonomi khusus ini, proses pendidikan memperhatikan 

keragaman kebutuhan/ keadaan daerah dalam mengupayakan pemerintah 

Kabupaten Manokwari memperluasan dan mempemerataan pendidikan dan 

mengembangkan pola sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik 

spesifik papua, seperti pendidikan berpola asrama. 

   Kita perlu melihat kondisi kualitas pendidikan di papua barat pada 

sesungguhnya adalah menetapkan manusia sebagai tujuan akhir dari 

pembangunan,dan sebagai alat bagi pembangunan. Pembangunan manusia 

juga merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat.  

Untuk melihat sarana pembangunan pendidikan di Kabupaten Manokwari 



6 
 

terkhusunya daerah terpencil sangat terbatas dan tidak layak bagi 

siswa,contohnya balai kampung (balai Desa) Kuenty Distrik Warmare 

Kabupaten Manokwari berupa sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak 

sekolah, dan ruanganya di sekat jadi pembeda kelas I dan II berdasarkan 

susunan kursi plastik yang di atur sejajar dengan jarak pemisah yang tidak 

lebih dari1  meter  persegi. 

   Mereka menulis hanya beralaskan pada paha masing-masing. 

Sementara papan tulis hanya di sandarakan ke dinding sehingga guru-guru 

berjongkok saat menorehkan kapur tulisnya. Tak ada meja yang di gunakan 

oleh siswa dan siswi asli papua untuk menulis.Bahkan kita mengingat bahwa 

di wilayah ambang  yang hanya 400 meter persegi  dari kantor provinsi yang 

ada sekarang Sekolah Dasar yang sudah ada dan permanen yang memiliki 

fasilitas hanya terbatas dengan satu ruangan jadi kelas I,II dan III belajar pagi 

sampai pulang siang, sedangkan kelas IV,V,dan IV belajar siang sampai sore. 

Disisi berlawanan kursi di atur sejajar untuk tempat duduk anak-anak 

sekolah( Edna C Patting  Kompas 12/5 2010:2-3). 

   Di  daerah pedalaman rata-rata guru atau tenaga pendidik memang ada, 

tetapi jarang hadir dan menetap untuk mengajar karena mereka sering di kota 

dengan berbagai alasan yang tidak di mengerti oleh Dinas dan Pemerintah 

daerah. Hal seperti ini membuat masyarakat menilai  otonomi khusus (Otsus) 

beserta seluruh kewenangan dan dana yang di berikan oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah telah gagal di laksanakan. Kata ketua Dewan Adat 

wilayah Manokwari Barnabas Mandacan ( Media Papua 4 /10 2011:8). 
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Menteri pendidikan dan kebudayaan mengatakan bahwa modal utama adalah 

peran penting  pendidikan dan kebudayaan dalam mempersiapkan sumber 

daya manusia  (SDM)yang berkualitas  dalam menghadapi dunia kerja nanti. 

pendidikan di Indonesia merupakan modal utama dalam mencerdaskan 

bangsa dan meningkatkan kesejahteraan hingga martabat bangsa yang unggul, 

“ Peningkatan kualitas pendidikan Indonesia menjadi suatu inspirasi yang 

bermoral dan bermartabat.     (Muhamad Nuh  Kompas 14/2 2012:16). 

   Pendidikan yang di hubungan dengan mutu  kualitas adalah dasar dari 

ilmu pengetahuan untuk memajukan dan mensejahterakan 

keluarganya,daerahnya, negaranya,dan bangsa. Pendidikan di Papua Barat 

Kabupaten Manokwari harus pada dasarnya pemerintah meningkatkan dalam 

rangka membebaskan manusia dari berbagai persoalan yang melingkupinya 

dan mempertemukan manusia dengan kodrat sejati yaknikemanusiaan.  

   Pendidikan adalah salah satu upaya pengembalian fungsi manusia agar 

terhindar dari berbagai keterbelakangan, maka pemerintah harus menjadi alat 

pembebasan. Mutu dan kualitas pendidikan dapat di lihat dari sejauh mana 

satu bangsa membangun manusia untuk membebaskan dirinya dari 

lingkungan. Oleh sebab itu Pemerintah berupayakan  sehingga meningkatkan 

pendidikan di Papua Barat agar mencapai sesuai dengan judul tersebut di 

bawah ini: “Upaya Pemerintah Dalam Peningkatan Layanan  Pendidikan 

Di Kabupaten Manokwari” 

 

 



8 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 1. Bagaimana upaya pemerintah dalam   meningkatkan layanan pendidikan di 

kabupaten Manokwari  

 2. Fakor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pemerintah Kabupaten 

Manokwari   dalam peningkatkan layanan pendidikan di SDN Negeri 18 

Saray  

1.3 Tujuan penelitian 

1. Ingin mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan 

layanan sarana  pendidikan di Kabupaten Manokwari? 

2. Ingin mengetahui faktor-fakor apa yang mendukung dan menghambat 

upaya pemerintah Kabupaten meningkatkan layanan pendidikan Sekolah 

Dasar Negeri 18 Saray?   

 

1.4 Manfaat  Penelitian 

   Manfaat Praktis Manfaat penulisan ini di maksudkan dapat memperluas 

wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana  gambaran umum pendidikan 

di Kabupaten Manokwari. Dan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang 

terkait secara bersama-sama menjadikan sebagai bahan acuan untuk 

pengambilan keputusan dan menindak lanjuti langkah-langkah positif untuk 

menangani masalah yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan 

bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan 

pendidikan diKabupaten Manokwari. Lebih menekankan kepada peran 

pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dalam meningkatkan pendidikan 
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di Desa Saray yang  menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang baik 

dalam bidang pendidikan. 

 

 

 

 


