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Abstrak  

               Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembangunan pendidikan 
di daerah perbatasan, mendiskripsikan pembangunan pendidikan di daerah 

perbatasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriftif kualitatif dengan 
narasumber dan key informen Kepala BAPPEDA Kabupaten Malinau, Kadis 

Pendidikan Kabupaten Malinau dan informen dari  Camat Kayan Hulu, Guru 
Sekolah, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Kayan Hulu. 
              Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten 

Malinau dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, 
dokumentasi,  dan penelitian kepustakaan dengan mengunakan teknis analisis 

data model interaktif. 
             Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pembangunan pada 
bidang pendidikan didaerah perbatasan Kecamatan Kayan Hulu mengalami 

kekurangan tenaga guru dibebrapa sekolah dalam penempatan guru-guru di 
setiap sekolah masih belum merata. dari rekrutmen tenaga pendidik sistem 

yang digunakan adalah  guru mengikuti tes CPNS, untuk tenaga kontrak 
mengikuti tes yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sementara untuk 
honorer langsung memberi permohonan lamaran kerja ke sekolah yang di tuju. 

dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan masih banyak sekolah 
yang belum memiliki sarana pendidikan seperti perpustakaan, rumah dinas 

guru dan gedung sekolah yang layak, untuk bantuan oprasional sekolah dalam 
pemberian bantuan ini sangat tidak diimbangi dengan pembimbingan dan 
pembekalan manajemen pengelolaan yang baik dan tepet guna dan jumlah 

bantuan yang diberikan belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan 
sekolah yang ada didaerah perbatasan  karena di pengaruhi oleh kondisi 

daerah yang jauh. 
 

Kata kunci  :  Pembangunan, Pendidikan Daerah Perbatasan  
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Pendahuluan  

             Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan 
yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa 
dan negara untuk melaksanakan tugas guna mencapai tujuan nasional. 

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 serta menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan 
kesejahteraan sosial. Pembangunan tersebut dilakukan disegala bidang 
kehidupan, termasuk bidang pendidikan yang merupakan salah satu pilar 

terpenting dalam meningkatkan kualitas  hidup manusia. 
            Seiring dengan bergulirnya reformasi pemerintahan yang ditandai 
dengan  adanya Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelo lah 
daerahnya sendiri, sesuai dengan Visi dan Misi Otonomi Daerah yaitu 

terwujudnya daerah otonom, makmur, demokratis sebagai bagian intelegal dari 
Republik Indonesia serta terselenggaranya pemerintahan yang baik  dengan 
didukung oleh unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat madani daerah. 

Maka dari itu perlu kiranya ditempuh langkah-langkah penanganan didaerah 
perbatasan dalam berbagai bidang pembangunan yang termasuk didalamnya 

adalah bidang pendidikan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah 
guna untuk mengoptimalkan sumber daya setempat untuk menghindar i 
ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat yang berada didaerah perbatasan. 

Perubahan terhadap orientasi pembangunan daerah perbatasan yang semula 
dianggap sebagai halaman belakang suatu negara sekarang berubah menjadi 

halaman depan suatu negara. Meskipun hal tersebut sangat sulit  diwujudkan 
dengan waktu yang singkat, karena membangun daerah perbatasan 
membutuhkan biaya yang sangat besar, daerah perbatasan Kalimantan Utara 

sudah terlanjur tertingal, dibandigkan dengan kawasan Indonesia yang lainnya, 
terlebih lagi dibandingkan dengan wilayah perbatasan Negara Malaysia. 

            Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 
Tahun 2008 tentang wajib belajar dengan tujuan memberikan pendidikan bagi 
warga negara Indonesia untuk mengembangkan potensi dirinya agar dapat 

hidup mandiri didalam mayarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 
lebih tinggi. Dalam penyelengaraannya wajib belajar diselengarakan pada jalur 

pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. 
Pembangunan pada bidang pendidikan merupkan salah satu upaya untuk 
mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas, potensial dan produktif bagi 

pembangunan, baik melalui pendidikan formal, pendidikan non formal dan 
pendidikan informal. Upaya meningkatkan mutu dunia pendidikan mutlak 

diperlukan guna menghasilkan sumberdaya yang handal dan mandiri. serta 
mampu dalam menghadapi perkembangan iptek dan tangap serta mampu dalam 
menghadapi perkembangan iptek dan tangap terhadap perkembangan. 
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Oleh karena itu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah 
satu solusi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia. 

Berdasarkan hal tersebut pemerintah merumuskan berbagai kebijakan 
pembangunan khususnya pada bidang pendidikan yang bertujuan untuk 

mengatasi rendahnya tingkat pendidikan khususnya daerah pedesaan, 
pedalaman perbatasan. 
            Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat 

dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan 
kedaulatan wilayah, pertahanan dan keamanan nasional, serta meningka tkan 

kesejahteraan rakyat diwilayah perbatasan yaitu dengan mengubah arah 
kebijakan pembangunan yang selama ini cendrung berorientasi sehingga 
wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagi pintu gerbang  aktivitas ekonomi 

dan perdagangan dengan Negara tetangga.   Wilayah perbatasan 
khususnya Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah yang 

berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, disebelah barat berbatasan 
dengan Negara bagian Serawak dan Sabah (Malaysia).  Wilayah perbatasan 
Kalimantan Utara meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Malinau dan 

Kabupaten Nunukan. Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Bahau Hulu, 
dan Pujungan berada di Kabupaten Malinau, serta Krayan, Krayan Selatan, 

Lumbis, Sebuku, Nunukan dan Sebatik berada di Kabupaten Nunukan. Wilayah 
perbatasan tersebut  merupakan  perbatasan daratan kecuali di Kecamatan 
Nunukan yang mempunyai batas laut dengan kota Tawow Negara Sabah. 

      Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten yang terbentuk 
dari hasil pemekaran Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang  

Nomor 47 Tahun 1999. Secara umum Kabupaten Malinau merupakan satu 
wilayah kabupaten yang berada di Kalimantan Utara yang berbatasan langsung 
dengan negara tetangga Malaysia Kabupaten yang terbentuk ini terletak di hulu 

sungai dari daerah pedalaman, dimana Kecamatan Kayan Hulu sebagai salah 
satu dari kecamatan di Kabupaten Malinau yang berbatasan langsung dengan 

Negara Malaysia. Dilihat secara geografis kondisi di Kecamatan Kayan Hulu 
pada umumnya masih terpencil dan terisolir, kurang fasilitas sarana ekonomi 
dan sosial seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, dan pasar untuk kegiatan 

perekonomian semua masih sangat terbatas, minimnya infrastruktur dan 
kestabilitas masih belum maksimal sehingga masyarakat mengunakan 

transportasi udara yang dapat dilalui penerbangan perintis. Pendapatan ekonomi 
dari masyarakat masih  kurang ini disebabkan akses teknologi yang tidak 
memadai serta kondisi yang sangat jauh dari pusat perkotaan dan  pemerintahan.  

 Berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Kayan Hulu yang 
mencapai 1.578 jiwa, yang menempuh pendidikan diperguruan tinggi tergolong 

kurang   karena salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan 
dilihat dari jumlah penduduk yang menempuh pendidikan diperguruan tinggi. 
Namun permasalahan pembangunan pendidikan yang masih rendah didaerah 
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perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau terutama masalah 
Kurangnya sarana dan prasarana pendidkan seperti rumah dinas guru dan sarana 

olahraga siswa serta perpustakan sekolah dan Kurangnya tenaga pendidik bagi 
sekolah diperbatasan serta jauhnya jarak antara sekolah dari tempat tingga l 
siswa merupakan salah satu kendala meningkatnya mutu pendidikan  yang ada 

diperbatasan. Sesuai dengan  data dari Dinas Pendidikan, Pemuda Dan 
Olahraga Kabupaten Malinau bahwa jumlah sekolah yang ada di Kecamatan 

Kayan Hulu Kabupaten Malinau yaitu berjumlah 9 sekolah dari 5 desa yang ada 
di Kecamatan Kayan Hulu, dari setiap desa memiliki Sekolah Dasar (SD) 
masing-masing tetapi untuk Sekolah TK hanya dimiliki oleh dua desa yaitu desa 

Long Nawang Dan Nawang Baru, dan untuk sekolah SMP dan SMA hanya 
berada di ibu kota Kecamatan yaitu di Desa Long Nawang. Jika dilihat dari segi 

jumlah guru yang mengajar di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau 
bahwa jumlah guru TK yang ada di desa Long Nawang berjumlah 12 orang 
semua berstatus honorer  dari jumlah 86 siswa, dan untuk guru SD yang 

berstatus PNS di Kecamatan Kayan Hulu yaitu berjumlah 27 orang dan tidak 
termasuk honorer , untuk Guru SMP yaitu berjumlah 6 orang PNS dan Honorer 

17 orang serta untuk guru SMA yang berstatus PNS berjumlah 5 orang dan 
Honorer 1 orang. Data- data mengenai sekolah di Kecamatan Kayan Hulu dan 
data jumlah guru ini merupakan kondisi pada tahun 2014 dan diambil dari data 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau. Dalam upaya 
mengatasi fenomena tersebut, pemerintah Kabupaten Malinau telah 

melaksanakan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2010-2015 dan saat ini 
tengah melaksanakan rencana pembangunannya tersebut dalam bentuk program 

sesuai dengan Visi Pembanguan Kabupaten Malinau yaitu “ Terwujudnya 
Kabupaten Malinau Yang  Aman, Nyaman dan Damai melalui Gerakan Desa 

Membangun ”. 
 Untuk mengatasi ketimpangan pada bidang pendidikan pemerintah 
Kabupaten Malinau telah menetapkan bebrapa rencana strategi yang 

dituangkan dalam RENSTRA Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga 
Kabupaten Malinau, yang dituangkan dalam bentuk program kerja 

pembangunan seperti program pendidikan wajib belajar pendidikan sembilan 
tahun dan pendidikan menengah, program peningkatan mutu pendidikan dan 
tenaga kependidikan serta program penigkatan sarana dan prasarana olahraga. 

Rencana strategi tersebut dituangkan dalam bentuk program yang di 
laksanakan oleh Dinas pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Malinau 

yaitu guna membangun pendidikan yang ada di daerah Malinau.   
 Dalam pelaksanaan tersebut tentu ada faktor-faktor yang menjadi 

penghambat dalam proses pelaksanaan program, seperti daerah Kecamatan 

Kayan Hulu yang masih terisolir dari pusat pemerintahan dan perkotaan serta 
minimnya infrastruktur yang menjadi objek penunjang dalam proses 

pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Kayan Hulu 
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Kabupaten Malinau, sehingga berdasarkan latar belakang diatas maka penulis 
tertarik untuk  memilih judul dalam penelitian ini adalah “Studi Tentang 

Pembangunan Bidang Pendidikan di daerah Perbatasan Kecamatan Kayan Hulu 
Kabupaten Malinau” 

 

Kerangka Dasar Teori  

1. Pembangunan  

a. Pengertian Pembangunan 

           Pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan, dalam rangka 
menciptakan perubahan atau perkembangan menuju arah yang lebih baik dari 
sebelumnya dan dalam pelaksanaannya melibatkan kerjasama pemerintah dan 

masyarakat dan pembangunan itu harus menciptakan kemakmuran dan 
kesejahteraan bagi masyarakat. Tjokroamidjojo (dalam Yansen 2013 :204) 

“Tujuan pembangunan adalah pembinaan bangsa (nation Building) atau 
perkembangan secara ekonomi”. 
 Menurtu  Patton (2005 : 64)  penelitian terhadap peran informal leader 

dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Daerah Perbatasan Kab. Malinau. 
Menjelaskan bahwa pembangunan itu harus merupakan suatu proses, ini 

dimaksud bahwa dalam setiap usaha pembangunan pasti memerlukan 
kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tampa mengenal batas akhir meskipun 
dalam pelaksanaan perencanaannya dapat diatur berdasarkan atas sekala 

prioritas dan tahapan-tahapan tertentu. 
 Siagian (dalam Yansen 2013: 204), mengatakan pembangunan adalah 

suatu rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan 
secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan menuju moderenisas i 
dalam rangka pembinaan bangsa. 

b. Jenis-jenis Pembangunan 

              Seiring dengan perkembangan paradigma pembangunan dalam 

masyarakat maka jenis pembangunan dapat dibedahkan dalam dua kelompok 
yaitu Pembangunan  yang bersifat fisik dan bersifat non fisik. Pembangunan 
bersifat fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan 

manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, pembangunan sarana dan 
prasarana fisik seperti dimaksud, berupa : 

1. Persarana perhubungan yaitu : jembatan, jalan 
2. Prasarana pemasaran yaitu : gedung, pasar 
3. Prasarana sosial : gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, puskesmas. 

4. Prasarana produksi saluran air. 
Pembangunan non Fisik adalah sebuh pembangunan yang tidak berwujud 

namun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering 
disebut  pembangunan masyarakat yang berupa : 
1. Pembangunan bidang keagamaan 

2. Pembangunan bidang kesehatan dan bidang pendidikan 
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3. Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban  
 

2. Pendidikan            
            Dalam  UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab 1 pasal 1 dinyatakan bahwa Pendidikan 
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan diri, 
keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan pendidikan nasiona l 

menurut (Suwono, 1992 : 78) adalah pendidikan berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar 
pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 

tuntutan perubahan zaman. dalam hal ini pendidikan dibedahkan dalam 2 
bentuk yaitu Pendidikan Formal dan pendidikan non formal. 

a. Pendidikan formal  

            merupakan pendidikan yang di tempuh pada lembaga legal dan tahapan 
dalam pendidikan ini adalah sangat jelas dalam pendidikan formal peserta didik 

harus menempuh pendidikan selama 12 tahun di lanjutkan ke jenjang yang lebih 
tinggi. dalam UU No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

jenjang pendidikan formal meliputi : 
1. Pendidikan Dasar 
            Pendidkan dasar merupakan pendidikan yang melandasi pendidikan 

menengah, setiap warga Negara yang berusia tujuh tahun samapi dengan lima 
belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pendidkan dasar berbentuk 

Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lainnya yang 
sederajat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), 
atau bentuk lainnya yang sederajat.  

            Pada jenjang pendidikan dasar inilah kemampuan dan keterampilan 
dasar dikembangkan untuk peserta didik, baik sebagai bekal pendidikan lebaih 

lanjut maupun untuk menempuh kehidupan dalam masyarakat pertama kali 
pendidikan dasar dicanagkan pemerintah melalui Inpres No. 10/1973 dalam 
bentuk wajib belajar enam tahun untuk semua umur  tujuh sampai dua belas  

tahun. sepuluh tahun setelah pencanangan dan pelaksanaan program wajib 
belajar enam tahun meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama 

tiga tahun atau yang setara. 
2. Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang  

terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. 
Pendidikan menegah berbentuk SMA, Madarasah Aliyah, SMK, Madrasah 

Aliyah Kejuruan (MAK) atau yang berbentuk lain yang sedrajat. Menyadari 
pentingnya peranan pendidikan maka pemerintah bertekad untuk melaksanakan 
program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang diatur antara lain 
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mengharuskan pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokas ikan 
anggaran dan tidak melakukan pungutan biaya kepada peserta didik. 

3. Pendidikan Tinggi 
            Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mecakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, 
Spesialis, dan Doctor yang diselengarakan oleh perguruan Tinggi. 
Berkewajiban menyelengarakan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada 

masyarakat. Perguruan Tinggi dapat berbentuk : Akademi, Politeknik, Sekolah 
Tinggi, Institut atau Universitas. 

b. Pendidikan Nonformal 

     Pendidikan non formal merupakan satuan proses belajar yang 
dilakuakan diluar sekolah atau jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang 

dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Diselengarakan bagi 
warga mayarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai 

penganti, penambah, dan/atau perlengkapan pendidkan formal dalam rangka 
mendukung pendidikan sepanjang  hayat, Pendidikan non formal meliputi 
Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 

Pendidikan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, 
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja dan pendidikan kesetaraan serta 

pendidikan lain yang ditunjukan untuk mengembangkan kemampuan peserta 
didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas : 
1. Lembaga Kursus 

2. Lembaga Pelatihan 
3. Kelompok belajar 

4. Pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim  
 Dari semua ini dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan 
menunjukan proses bimbingan, tuntutan atau pimpinan yang didalamnya 

terdapat unsur-unsur seperti pendidik dan yang dididik, arah yang bertitik tolak 
pada dasar pendidikan dan berakair pada tujuan pendidikan, berlangsung pada 

suatu lembaga pendidikan tertentu, prosesnya berlangsung pada waktu tertentu  
terdapat bahan yang disampaikan dan mengunakan metode tertentu. 
Berdasarkan uraian ini dapat dirumuskan pengertian pendidikan secara luas 

yaitu bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap perkembangan orang 
lain Menuju kearah cita-cita tertentu. 

 
3. Pembangunan Pendidikan                 

             Pembangunan pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencetak   

sumber daya manusia yang berkualitas potensi dan produktif  bagi 
pembangunan, baik melalui pendidikan formal, dan nonformal. Pembangunan 

pendidikan merupakan salah satu proses usaha yang terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar mengajar yang baik sehingga mampu merubah dan 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 3, Nomor 4,  2015: 545-559 

 

552 
 

mengembangkan kemampuan peserta didik kearah yang lebih baik yang sesuai  
dengan tujuan bangsa Indonesia  yang tertuang dalam  UUD 1945 . 

       Tetapi Seiring dengan berjalannya agenda pembangunan pendidikan di 
Indonesia ada bebrapa masalah yang masih terus di hadapi oleh bangsa ini 
seperti :  

a. Aspek Mutu Pendidikan 

              Pada setiap jenjang pendidikan  dan  satuan pendidikan, aspek mutu 

pendidikan harus selalu diingatkan, karena sejauh ini mutu pendidikan masih 
rendah dan belum bisa memenuhi standar pendidikan. Banyak keritikan 
terhadap sistem pendidikan mulai dari persoalaan nilai UAN yang masih 

dibawah standar, masalah kedisiplinan, dan tenaga pendidik yang tidak bisa 
bertahan untuk tinggl dan mengajar di daerah khusus seperti perbatasan 

pedalaman dan daerah adat yang terpencil. Inilah permasalahan pendidikan yang 
sering terjadi saat ini 
b.  Aspek Pemerataan Pendidikan  

      Saat ini angka pemerataan pendidikan Indonesia masih belum 
maksimal disebabkan oleh banyak masalah yaitu mengenai sarana pendidikan 

yang masih terbatas, dan tenaga pendidik yang mengjar juga sangat terbatas 
trutama untuk daerah khusus.  

  PERMENDIKNAS Nomor. 24 Tahun 2007 menjelaskan Agar 

pemenuhan sarana dan prasarana tepat guna dan berdaya guna ( efekti dan 
efisien), diperlukan ketentuan mengenai prasarana dan sarana pendidikan  

sekolah sekurang-kurangnya harus memiliki prasarana sebagai berikut Ruang 
kelas, Ruang perpustakaan, Laboratrium IPA, Ruang pimpinan, Ruang guru, 
Tempat beribadah, Ruang UKS, Jamban, Gudang, Ruang srikulasi, Tempat 

bermain dan olahraga. Sehubungan dengan kondisi ini, dalam rangka 
pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan sarana pendidikan 

Pemerintah Indonesia jaminan akses pendidikan dasar  yang diterapkan oleh 
pemerintah adalah:  
1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

             BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk 
penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan 

dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Secara umum program BOS 
bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan dalam 
rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.  

2. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 
             Secara ideal, dalam model sekolah gratis ini sekolah memiliki otonomi 

uang lebih besar, sehingga secara mandiri mampu mengalokasikan, menentukan 
prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan 
sumber-sumber daya sekolah kepada masyarakat dan pemerintah sehingga 

dapat meningkatkan mutu pendidikan. (Mulyana, 2004 : 47 ). 
a. Anggaran Pendidikan  Dan Pelayanan Pendidikan 
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sekolah sebagai organisasi publik berperan dalam kegiatan pelayanan 
kebutuhan dasar berupa pendidikan. Pelayanan pendidikan merupakan 

pelayanan kebutuhan dasar manusia karena konstribusi akan dirasakan dalam 
jangka panjang. Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

13/PUU-VII 2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan 
sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan 
penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran pendidikan adalah alokasi 

anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara 
atau lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, 

termasuk gaji pendidik.  
 

3. Daerah Perbatasan 

     Daerah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan 
langsung dengan negara tetangga dan langsung berhadapan dengan negara lain. 

Wilayah yang dimaksud adalah bagian wilayah provinsi, kabupaten atau kota 
yang langsung bersinggungan dengan  garis batas negara (atau wilayah negara 
tetangga). Dalam rencana induk pengelolaan perbatasan negara (Bappenas) 

perbatasan didefinisikan sebagai wilayah Hukum Negara Kesatauan Republik 
Indoneisa yang berbatasan dengan negara lain, dan batas-batas wilayahnya 

ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
a. Pembangunan Daerah Perbatasan 

            Pembangunan daerah perbatasan merupakan upaya untuk mewujudkan 

hak kedaulatan NKRI sebagai sebuah negara yang merdeka Dan tujuan 
pembangunan daerah perbatasan adalah untuk meningkatkan taraf  hidup 

masyarakat yang di lihat dari aspek ekonomi, sosial, politik, kebudayaan dan 
keamanan. Mengingat masyarakat yang ada di daerah perbatasan pada 
umumnya dihadapkan pada masalah yang multi-kompleks seperti ekonomi, 

sosial budaya, politik, ideologi, infrastruktur dan keamanan. Karena boleh 
dikatakan wajah perbatasan dengan berbagai permasalahannya  yang telah 

terjadi bebrapa puluh tahun yang lalu masi tetap eksis. Kinerja pemerintah pusat 
dan daerah dibidang pelayanan umum serta pembanguna  sosial ekonomi 
(pendidikan, kesahatan, infrastruktur, peningkatan pendapatan dan penguatan 

daya beli dan sebagainya) diwilayah perbatasan relatif  masih rendah. 
Pembangunan daerah perbatasan atas asas desentralisasi seperti dalam Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah Dimana pemerintah 
daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan 
daerah dan pelaksanaan roda pemerintah daerah dan pelaksanaan roda 

pembangunan daerah. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indoneisa 
(NKRI) Selanjutnya Widjaja (2002:3) mengmukakan bahwa dalam 

penyelenggaraan azas desentralisasi dalam pelaksanaannya yang nyata, dinamis 
dan bertanggung jawab, mengandung bebrapa prinsip sebagai berikut:  
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1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi-
aspirasi perjuangan rakyat yakni memperkokoh negara kesatuan dan  

 mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat  indoneisa seluruhnya. 
2. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan 

bertanggung jawab. 

3. Pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna 
dan hasil guna penyelengaraan pemerintah didaerah, terutama dalam 

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk 
meningkatkan pembinaan kestabilan poltitk dan kesatuan bangsa. 

4. Asas desentralisasi dilaksanka bersama-sama dengan asas desentralisas i 

dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas tugas 
pembantuan. 

 
Metode Penelitian 

Berdasarkan judul tentang studi tentang pembangunan bidang 

pendidikan di daerah perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau 
,maka penelitian ini dapat dikategorikan dengan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan dan 
bertujuan untuk menggambarkan penjelasan dari variabel yang akan ditelit i.  
Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan 

narasumber, melakukan observasi terhadap data-data, serta melakukan 
dokumentasi. Data-data tersebut dianalisis menggunakan analisis data model 

interaktif, yakni dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penyimpulan. 

 

Hasil Penelitian  

Pembangunan Bidang Pendidikan Di Daerah Perbatasan Kecamatan 

Kayan Hulu Kabupaten Malinau : 

1. Tenaga Pendidikan  

           Tenaga pendidik adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru 
adalah seorang figur sumber yang menempati posisi dan memegang peran 
penting dalam pendidikan. ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia 

pendidikan, figur seorang guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan, 
terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal disekolah. Seorang 

guru hadir untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dalam hal memberi 
pendidikan dan pengajaran yang sangat besar manfaatnya. Di daerah perbatasan 
Kecamatan Kayan Hulu jumlah tenaga pendidik atau guru yang mengajar masih 

mengalamai kekurangan terutama untuk sekolah-sekolah SD yang berada di 
desa terpencil  serta dalam  penempatan guru di setiap sekolah juga belum 

merata karena terjadi kecendrungan guru lebih banyak berada di Long Nawang 
yang merupakan Ibu Kota Kecamatan. 
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2. Rekrutmen Tenaga Pendidik 

             Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari calon atau kandidat 

pegawai atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan 
dalam tahapannya diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat 

deskripsi pekerjaan. 
1. Rekrutmen tenaga guru PNS di Kabupaten Malinau dilaksanakan      

bersamaan dengan tes penerimaan CPNS sacara umumnya yang berarti 

bahwa tes penerimaan tenaga guru dilakukan secara bersama-bersama 
dengan tes pegawai yang jurusan lain. Badan Kepegawaian Daerah 

merupakan Dinas yang memberikan pengumuman kepada masyarakat dan 
membuka penerimaan tes CPNS di Kabupaten Malinau. Pelaksanaan tes 
PNS di laksanakan melalui sistem CAT (Computer Assitsed Test) Hal ini 

sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi No. B-2432/MPAN.RB/7/2013 tentang penerapan 

sistem CAT dalam perekrutan PNS. Pelaksanaan tes dengan sistem CAT 
dilakukan dengan mengunakan komputer, berbeda dengan tes-tes 
sebelumnya yang masih mengunakan lembar LJK. Dan keuntungan dari 

CAT adalah peserta sudah bisa melihat secara langsung nilai hasil tesnya.  
2. Rekrutmen untuk guru kontrak di Kabupaten Malinau yang melaksanakan 

tes ini adalah Dinas Pendidikan. Dan yang dilakukan adalah Dinas 
Pendidikan memberikan pengumuman penerimaan guru kontrak kepada 
masyarakat, dan peserta ikut mengambil formulir pendaftaran ke Dinas 

pendidikan dan menyerakan semua berkas persyaratan yang telah 
ditentukan. Setelah berkas peserta terkumpul maka Dinas Pendidikan 

melaksanakan seleksi berkas untuk memeriksa semua kelengkapan berkas 
peserta dan tes guru kontrak dilakukan dengan tes tertulis atau mengunakan 
LJK, tes praktek untuk bidang studi olahraga dan juga tes wawancara. 

3. mekanisme rekrutmen tenaga honorer harus membuat surat permohonan 
terlebih dahulu ke sekolah yang akan di tuju dan itu di sampaikan langsung 

ke kepala sekolah. setelah itu kepala sekolah yang akan menentukan apakah 
pelamar tenaga honorer ini di terima atau tidak, jika di terima maka akan 
mendapat surat balasan dari sekolah yang dituju. 

 
3. Sarana Dan Prasarana Pendidikan 

          Membangun sarana pendidikan yang ada di perbatasan merupakan salah 
satu betuk pembangunan yang dilakukan guna mendapatkan sumber daya 
manusia yang berkualitas dan potensial karena di daerah perbatasan sarana dan 

prasarana masih sangat kurang dan terbatas seperti perpustakan sekolah tidak 
memiliki koleksi buku, alat peraga dan alat laboratorium juga tidak dimilik i 

oleh sekolah sementara alat peraga ini merupakan alat bantu yang sangat 
dibutuhkan oleh guru saat mengajar, dan juga rumah dinas untuk guru sudah 
mengalami kerusakkan dan tidak layak huni. maka sangat dibutuhkan adanya 
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pembangunan sarana pendidikan yang memadai seperti gedung sekolah, rumah 
dinas guru, perpustakan sekolah dan alat-alat kelengkapan belajar dan 

laboratorium.  
 
4. Bantuan Operasional Sekolah 

           Bantuan operasional sekolah merupakan bantuan yang diberikan oleh 
pemerintah untuk membantu sekolah dalam operasional kelengkapan sekolah. 

Bantuan ini diberikan berdasarkan jumlah murid pada sekolah-sekolah yang 
bersangkutan. sekolah-sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah di 
Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau, dimana jumlah bantuan yang 

diberikan bervariasi sebab dalam penentuan penerimaan di tetapkan 
berdasarkan jumlah murid disekolah tersebut, tetapi dalam pemberian bantuan 

ini sangat tidak diimbangi dengan pembimbingan dan pembekalan manajemen 
pengelolaan yang tepat guna sesuai bentuk bantuan yang telah dimaksud, 
terutama untuk sekolah yang terpencil yang berada di Kecamatan Kayan Hulu. 

Selain itu jumlah bantuan yang diberikan belum cukup untuk memenuhi semua 
kebutuhan sekolah yang ada didaerah perbatasan karena di pengaruhi oleh 

kondisi daerah dan medan yang cukup jauh  sehingga memerlukan biaya yang 
cukup besar untuk membeli bahan bangunan jika ingin membangun. 
 

5. Faktor – Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Pembangunan 

bidang Pendidikan Di daerah Perbatasan Kecamatan Kayan Hulu 

Kabupaten Malinau 

a. Faktor –Faktor Pendukung 

1. Kesadaran Masyarakat 

 masyarakat menyadari bahwa pendidikan merupakan hal yang utama 
dan penting dalam kehidupan mereka dapat dilihat dari tindakan orang tua yang 

terus mendukung anak-anaknya dalam pendidikan.  
2. Pemerintah Desa Yang Mendukung Pendidikan 
           pemerintah desa membangun sarana dan prasarana pendidikan yang ada 

di daerah perbatasan guna untuk mendukung pendidikan yang ada di daerah 
perbatasan. 

b. Faktor-faktor Penghambat 

1. Orang Tua Kurang Mendukung Anak-Anak Dalam Pendidikan 
         hasil penelitian menunjukan masih ada sebagaian kecil orang tua yang 

belum menyadari pentingnya pendidikan dalam kehidupan mereka seperti lebih 
memilih membawa anak-anak mereka berladang dari pada belajar disekolah.   

2. Sarana Dan Prasaran Pendidikan Yang Kurang 
             dari segi sarana dan prasarana  pendidikan masih banyak sekolah-
sekolah yang mengalami kekurangan sarana pendidikan seperti sekolah yang 

tidak memiliki perpustakaan dan alat peraga untuk mendukung proses belajar 
3.  Letak Sekolah Yang Jauh 
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          bahwa yang menjadi satu kendala dalam pembangunan pendidikan yang 
ada di perbatasan adalah letak sekolah yang jauh dari desa-desa keci di Kayan 

Hulu, dikarenakan semua pusat sekolah berada di ibu kota kecamatan sehingga 
jika seorang ingin melajutkan pendidikan ke jenjang tinggi seperti secara 

otomatis harus tinggal di Long Nawang.  

Kesimpulan dan Saran 
        Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan dalam penelitian ini, 

maka peneliti menyimpulkan bahwa pembangunan pada bidang pendidikan 
khususnya di desa-desa daerah perbatasan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten 

Malinau yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia, belum sepenuhnya 
terlaksana secara optimal, hal tersebut dapat diidentifikasi dari : 
1. Jumlah guru yang ada di Kecamatan Kayan Hulu masih sangat terbatas dan 

tidak merata dalam penempatannya di setiap sekolah  terutama untuk desa-
desa yang jauh dan terpencil di Kecamatan Kayan Hulu. Untuk mengatas i 
kekurangan guru tersebut Pendeta dan TNI yang bertugas di daerah 

perbatasan dilibatkan dalam mengajar di sekolah yang ada di perbatasan. 
2. Untuk mengatasi kekurangan guru Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau 

melakukan pengadaan tenaga guru kontrak untuk ditempatkan di 
Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan lain di kawasan perbatasan. 

3. Dalam pengadaan sarana dan perasarana pendidikan, terjadi kekurangan 

gedung sekolah, perpustakaan, buku-buku pelajaran dan terbatasnya 
kelengkapan dalam proses belajar mengajar seperti peralatan peraga dan 

alat-alat laboratorium sekolah. Meskipun di daerah perbatasan ada 
pembangunan dalam pendidikan seperti pembangunan gedung kantor, dan 
pembangunan rumah dinas guru tetapi belum bisa menutupi kekurangan 

yang ada. 
4. Pengelolaan Bantuan operasional sekolah, dalam pelaksanaannya kurang 

efektif, hal ini disebabkan karena pembekalan manajemen pengelolaan 
keuangan yang kurang baik. Selain itu bantuan yang di berikan belum bisa 
mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sekolah di Kecamatan Kayan Hulu 

dan kecamatan lain di perbatasan, hal tersebut disebabkan lokasi sekolah 
yang jauh sehingga memerlukan biaya yang besar dalam pengadaan 

fasilitas sekolah dan juga harga barang kebutuhan pokok yang tinggi di 
daerah perbatasan. 

 

 
A. Rekomendasi  

         Berdasarkan kesenjangan pembangunan yang terjadi di daerah perbatasan  
yang termasuk didalamnya bidang pendidikan. Oleh karena itu untuk menjawab 
kesenjangan pembangunan di daerah perbatasan Kecamatan Kayan Hulu 

Kabupaten Malinau yang merupakan cerminan totalitas negara Kesatuan 
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republik Indonesia oleh negara tetangga, maka penulis memberikan 
rekomendasi sebagai berikut :  

1. Meningkatkan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana 
pendidikan seperti perbaikan gedung sekolah, penambahan rumah dinas 
guru membangun sekolah yang berasrama di pusat kecamatan serta 

penyediaan fasilitas sekolah seperti distribusi buku-buku pelajaran, alat 
peraga dan peralatan laboratorium. 

2. Melakukan pengadaan tenaga guru dengan berlandaskan pada prinsip 
pemerataan di setiap sekolah serta pengadaan penjaga sekolah bagi sekolah-
sekolah yang masih  belum memiliki penjaga sekolah. 

3. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada setiap kepala sekolah serta guru-
guru kelas dalam upaya untuk meningkatkan frofesionalisme guru terutama 

memberikan pelatihan tentang manajemen atau pengelolaan terhadap 
bantuan pendidikan yang telah diberikan oleh pemerintah. 

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat atau orang tua tentang pentingnya 

pendidikan supaya membentuk masyarakat yang cerdas dan mandiri. 
5. Memperbaiki jalan-jalan atau akses menuju sekolah supaya siswa tidak 

mengalami kesulitan pada saat pergi dan pulang sekolah. 
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