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<h4><strong>Ketersediaan Sarana Pendidikan</strong></h4> <p><img
src="https://lh3.googleusercontent.com/7ce3dFzWpptA9UJE_OgY9lOXORqgsiI5S9o4Y0N4OQ
M=w800-h534-no" border="0" width="233" height="155" style="float: left;" /><br />Jenis fasilitas
pendidikan yang terdapat di Kabupaten Sumba Timur terdiri atas TK, SD, SLTP, SLTA dan
Perguruan Tinggi.Untuk fasilitas pendidikan TK, SLTA dan Perguruan Tinggi belum tersebar di
seluruh kecamatan yang ada.Sedangkan untuk fasilitas pendidikan tingkat SD dan SLTP sudah
tersebar secara merata di masing-masing kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sumba
Timur. Fasilitas pendidikan skala Perguruan Tinggi (PT) ada 4 (empat) unit yaitu STIE Kriswina
Sumba, Akademi Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Theologi Terpadu dan Universitas Kristen
di Kabupaten Sumba Timur. Sebagian besar lulusan SMA atau Sederajat berorientasi ke Kota
Kupang dan ke luar Propinsi Nusa Tenggara Timur (Pulau Jawa dan Bali) untuk melanjutkan
pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2013, jumlah fasilitas pendidikan yang
ada di kabupaten Sumba Timur yaitu: Tk berjumlah 46 Unit, SLB dengan jumlah 1 unit, SD
dengan jumlah 255 unit, SLTP 70 unit dan SLTA 17 unit.</p> <p><img
src="https://lh3.googleusercontent.com/MsmZi29-kwaU-8QLXa6l6UGU2kR3REM4gkiowq0584I
=w722-h519-no" border="0" width="344" height="252" /></p> <h4><strong>Tingkat Pendidikan
yang di Tamatkan</strong></h4> <p>Pendidikan yang di tamatkan merupakan indikator pokok
kualitas penduduk karena kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat di lihat dari
tingkat pendidikan penduduk.Komposisi pendidikan menurut tingkat pendidikan yang
ditamatkan dapat di lihat dari ijazah tertinggi yang di miliki penduduk memberikan gambaran
tentang kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Sumba Timur.Berdasarkan hasil
Susenas 2013 menunjukan bahwa sebagian besar penduduk 10 Tahun ke atas tidak memiliki
ijasah sebesar 47,41% dan yang memiliki ijasah SD sebesar 25,03%,memiliki Ijasah SLTP
10,76 %,Ijasah SLTA 9,94%,� Diploma I/II 0,83 %,Diploma III0,43%,dan Diploma IV,SI/S2/S3
sebesar 2,48 %.</p> <p><img
src="https://lh3.googleusercontent.com/06S84R6FM1jhRyoUNOthr1sAvLG6MkBB4vWMlCTiH
R0=w800-h534-no" border="0" width="396" height="264" /><br />Bila dilihat dari jenis
kelamin,maka nampak bahwa persentase penduduk perempuan lebih besar yaitu sebesar
55,08% sedangkan persentase penduduk laki-laki sebesar 50,28 %.</p> <p><img
src="https://lh3.googleusercontent.com/TI6y0zvDu8S2jzZx3-YuTpB2T8Sxdhbr4l9Zhx4FIDM=w
704-h267-no" border="0" width="397" height="151" /></p> <h4><strong>Angka Rata-Rata
Lama Sekolah</strong></h4> <p><img
src="https://lh3.googleusercontent.com/ZHiWFVJmdZ9agvW6nbrn42wz804vqkXzBcEYOKfoV_
M=w800-h497-no" border="0" width="291" height="181" style="float: left;" />Angka Partisipasi
Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator untuk melihat rerata lama
sekolah. Tahun 2013 menunjukan angka rerata lama sekolah adalah 6,49 tahun artinya bahwa
rerata penduduk Kabupaten Sumba Timur dikategorikan telah tamat Sekolah Dasar. Gambaran
mengenai tingkat partisipasi dari jenjang Sekolah dasar sampai dengan Perguruan Tinggi dari
tahun 2006-2013 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.</p> <p><img
src="https://lh3.googleusercontent.com/COfmNknCyfh4djUx3EEgT_nmOTNysO-5H4CJ8huIQE
Y=w737-h223-no" border="0" width="392" height="117" /></p> <p style="text-align:
justify;">Dari tabel di atas menunjukan bahwa angka partisipasi kasar untuk semua jenjang
pendidikan berfluktuatif, namun disatu sisi APK juga menggambarkan angka melanjutkan pada
jenjang pendidikan yang lebih tinggi terutama pada jenjang pendidikan SMP dan SMA/sederajat
cenderung meningkat.</p> <p style="text-align: justify;"><img
src="https://lh3.googleusercontent.com/N1hwpeav89-RRAkdTbLTnW9c6m-fmM9IxxtX5Ha1Fdo
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=w800-h534-no" border="0" width="242" height="167" style="float: right;" /><br />Untuk jumlah
guru dan murid menurut tingkat pendidikan pada Tahun 2013 yaitu : untuk TK, jumlah guru
negeri sebanyak 22 dan guru swasta sebanyak 29, murid negeri sebanyak 681 dan murid
swasta sebanyak 1.642. Guru SD Negeri sebanyak 926 dan guru swasta sebanyak 405. Murid
SD negeri sebanyak 27.545 dan murid SD swasta sebanyak 13.131. Guru SMP negeri
sebanyak 416 dan guru SMP swasta sebanyak 50. Murid SMP negeri sebanyak 12.982 dan
murid SMP swasta sebanyak 1.468. Guru SMA negeri sebanyak 212 dan guru SMA swasta
sebanyak 59. Murid SMA negeri sebanyak 6.961 dan murid SMA swasta sebanyak 2.795.Guru
SMK Negeri sebanyak 134 dan murid SMK negeri sebanyak 2.787.</p> <p style="text-align:
justify;"><img
src="https://lh3.googleusercontent.com/PtB592qYr0zdy0NdXrQ8Wc0DZ6GxaSUqGUc6OPzEm
eM=w719-h166-no" border="0" width="416" height="96" /></p> <p style="text-align:
justify;">�</p> <p style="text-align: justify;"><br /><br /> <br /><br /></p>
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