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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, 

mengapa dilakukan penelitian ini, rumusan masalah, 

tujuan penelitian yang ingin dicapai, metodologi secara 

singkat dalam penelitian ini.   

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, 

makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Masyarakat Papua sebagai warga 

Negara Indonesia memiliki hak untuk menikmati hasil 

pembangunan secara wajar. Sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-

Undang Dasar 1945, mengakui dan menghormati 

prinsip-prinsip pemerintah daerah yang bersifat khusus 

atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia.  

Otonomi Khusus Papua adalah kewenangan 

khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi 

Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat 

Papua. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi 

Provinsi Papua yang disahkan pada tanggal 21 

November 2001, patut dicatat sebagai suatu 
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monumental hasil kemitraan pemerintah pusat dan 

daerah. Melalui Undang-undang ini diharapkan dapat 

berperan sebagai suatu kebijakan yang bernilai posistif 

dan strategis dalam rangka peningkatan pelayanan 

(Service), akselerasi pembangunan (development), serta 

pemberdayaan (empowerment) seluruh rakyat di 

Provinsi, terutama orang asli Papua. 

Undang-Undang   Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 

Papua, Pasal 56 Ayat (1) sampai (2), pada ayat (1) 

menjelaskan bahwa, pemerintah Provinsi 

bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan 

pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis 

pendidikan di Provinsi Papua; (2) pemerintah 

menetapkan kebijakan umum tentang Otonomi 

pergguruan tinggi, kurikulum inti, dan standar mutu 

pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan sebagai 

pedoman pelaksanaan bagi pimpinan perguruan tinggi; 

(3) setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh 

pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksudkan 

pada ayat1 sampai dengan tingkat sekolah menengah 

dengan beban masyarakat serendah-rendahnya; (4) 

dalam mengembangkan dan menyelenggarakan 

pendidikan, pemerintah Provinsi dan pemerintah 

Kabupaten/kota memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya 

masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk 

mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan 

yang bermutu di Provinsi Papua; (5) pemerintah 

provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan 
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bantuan dana atau subsidi kepada penyelenggaraan 

pendidikan yang di selenggarakan oleh masyarakat 

yang memerlukan. Sektor pendidikan dalam 

implementasi Otonomi Khusus di Tanah Papua 

mendapat perhatian Utama. Oleh karena itu, 30% 

alokasi dana Otonomi Khusus Papua di prioritaskan 

pada bidang pembangunan pendidikan.  

Penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua 

pun juga berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan 

pendidikan nasional serta berdasarkan pada prinsip-

prinsip khusus sebagai berikut: (1) pendidikan di 

Provinsi Papua diselenggarakan bagi penduduk Papua 

sebagai dasar pembangunan sumber daya manusia, 

dengan memberikan prioritas kepada orang-orang asli 

Papua, secara khusus peserta didik di daerah yang 

terisolasi, terpencil dan terabaikan; (2) Pendidikan di 

Provinsi Papua diselenggarakan untuk memeratakan 

dan meningkatan mutu di setiap jalur, jenjang dan 

jenis pendidikan, dengan memberikan prioritas kepada 

perbaikan mutu pendidikan dasar; (3) pendidikan di 

Provinsi Papua diselenggarakan untuk memberdayakan 

masyarakat adat dan perempuan; (4) pendidikan di 

Provinsi Papua menjadi tanggungjwab keluarga, 

masyarakat, lembaga keagamaan dan pemerintah 

Provinsi dan pemeritah kabupaten/kota, serta 

dilaksanakan secara sistematik dan terbuka; selain itu 

pendidikan di Provinsi Papua dilaksanakan dengan 

kurikulum dasar untuk menghasilkan peserta didik 

yang; (a) gemar dan terampil membaca, menulis dan 

berhitung; (b) gemar dan terampil membaca, 

matematika, dan ilmu pengetahuan alam, dan ilmu 
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pengetahuan sosial; (c) memiliki budi pakerti; dan (d) 

menghargai lingkungan.         

Dari berbagai kajian terhadap implementasi 

Otonomi Khusus Papua memperlihatkan bahwa, 

pencapaian yang diperoleh dalam implementasi 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia  Nomor 21 

tahun 2001 ini belum memperlihatkan hasil yang 

nyata. Tim peneliti dari lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) menemukan bahwa, pelaksanaan 

Otonomi Khusus Papua sejak 2002 sampai 2007 tidak 

membawa perubahan yang signifikan di tingkatan 

masyarakat Papua sendiri. Di dalamnya termasuk 

peningkatan sumber daya manuasia (SDM) di bidang 

pendidikan.   

Tim peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesa 

(2007) mengungkapkan bahwa pembagian anggaran 

Otonomi Khusus di nilai tidak efektif dimana sebanyak 

84,51 % dari total anggaran habis digunakan untuk 

biaya administrasi, kebutuhan-kebutuhan komsumtif 

aparat dinas pendidikan dan pembangunan fisik 

sekolah. Peryataan (LIPI) di atas, menurut penulis 

masih terjadi sampai tahun 2012. Hal tersebut dapat di 

lihat berdasarkan data laporan dari Badan 

Pemerikasaan Keuangan Republik Indonesia Tentang 

pemanfaatan dan pengolaan Dana Otsus Papua tahun 

2012. Sebagai contoh ketidakefektifan pemanfatan dan 

pengelolaan dana pendidikan otonomi khusus terlihat 

pada  bertambanhnya jumlah pembangunan sekolah di 

kampung-kampung. Hal ini merupakan bagian penting 

dari pembangunan pendidikan namun, tidak dibarengi 

dengan perbaikan kualitas pendidikan. Seperti 
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pelayanan akses pendidikan, terutama dalam hal, biaya 

operasional pendidikan,  bantuan biaya studi 

pendidikan pelajar dan guru, keringanan SPP, 

penyediaan dan pemberian insentif bagi tenaga 

pendidik. mensubsidi yayasan/lembaga pengelola 

pendidikan dalam rangka meningkatkan sumber daya 

manusia, menyediakan beasiswa bagi putra-putri Biak 

Numfor pada berbagai bidang pembangunan, bidang  

keahlian terutama yang langka dan penanganan anak 

putus sekolah serta kemudahan akses transportsi bagi 

guru dan murid karena topografi yang sulit, 

menyediakan perpustakan sekolah di wilayah terpencil 

dan kepulauan serta kebutuhan akses pendidikan 

lainya.   

Hasil analisa studi UNICEF tahun 2012, masalah 

kehadiran guru di Tanah Papua dan Papua Barat 

menunjukan angka keseluruhan 33,5% atau satu dari 

tiga tenaga guru di Tanah Papua. Namun angka ini 

akan meningkat apabila semakin terisolasi suatu 

sekolah maka semakin tinggi pula, angka ketidak 

hadiran guru. Terbatasnya jumlah tenaga guru di 

Provinsi Papua menunjukan rasio yang tidak seimbang 

dengan rombongan belajar, terutama di wilayah 

terpencil dan terisolir. Persoalan pendidikan di tanah 

Papua bukan hanya persoalan ketidakhadiran guru, 

disisi lain kesejahteraan yang menjadi hak mereka agar 

bertahan hidup dengan ekonomi yang cukup bersama 

keluarganya dirasakan masih kurang, karna tingkat 

kemahalan yang sangat tinggi. 
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Fakta empiris di atas juga terlihat di Kabupaten 

Biak Numfor, data laporan Badan perencanaan 

pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Biak 

Numfor (2012), sampai dengan (2013), total dana 

penyesuaian Otonomi Khusus Papua bagian 60% 

Kabupaten Biak Numfor telah mencapai kurang lebih 

Rp.616.194.860.800,- ( Enam ratus enam belas miliar 

seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua 

enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan 

distribusi persektor urusan pendidikan sebesar Rp 

152.458.876.200 atau 24,74 % yang telah terealisasi.  

Sumber data BPS Kabupaten Biak Numfor tahun 

2011 terlihat bahwa, presentase jumlah penduduk 

miskin di Kabupaten Biak Numfor sebayak 42.500 

orang atau 33,62 %. Hal ini menempatkan Biak Numfor 

pada urutan 18 indeks kemiskinan dari 29 kabupaten 

se provinsi Papua. Pada jumlah tersebut akan 

berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas 

pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.  

Sementara berdasarkan hasil pengamatan awal 

penulis bahwa, implementasi pembangunan pendidikan 

di era Otnomi Khusus Kabupaten Biak Numfor telah 

menunjukan hasil signifikan, namun lebih di tekankan 

pada pembangunan fisik dan peningkatan mutu yang 

lebih berfokus pada wilayah perkotaan. Sementara 

pembangunan pendidikan melalui perluasan akses dan 

pemerataan pendidikan secara kuantitatif terjadi 

kesenjangan antara layanan daerah perkotaan dan 

daerah terpencil serta kepulauan. Misalnya program 

menambang sumber daya manusia (SDM) Papua, 

workshop KTSP, MBS dan Olimpiade sains. Kegiatan 
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telah terealisasi melalui sumber dana otonomi khusus 

dan berfokus di wilayah perkotaan.  

Dalam  implementasi program kegiatan 

tersebutpun penulis menilai bahwa, berdasarkan dana 

dan hasil yang diperoleh belum menunjukan 

peningkatan akses pendidikan yang optimal terhadap 

cita-cita tujuan pendidikan nasional serta amanat 

Otonomi Khusus bagi anak-anak Indonesia yang 

berada di wilayah terpencil dan kepulauan paling 

Indonesia Timur, khusus Kabupaten Biak Numfor.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan kajian mendalam tentang  Evaluasi 

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Pendidikan 

Otonomi Khusus Papua Dalam Rangka Peningkatan 

Akses Pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana Konteks implementasi kebijakan alokasi 

Dana Pendidikan Otonomi Khusus Papua dalam 

rangka peningkatan akses pendidikan Kabupaten 

Biak Numfor? 

2. Bagaimana input kebijakan alokasi Dana 

Pendidikan Otonomi Khusus Papua dalam rangka 

peningkatan akses pendidikan Kabupaten Biak 

Numfor? 

3. Bagaimana Proses implementasi  kebijakan alokasi 

Dana Pendidikan Otonomi Khusus Papua dalam 

rangka peningkatan akses pendidikan Kabupaten 

Biak Numfor? 
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4. Bagaimana Output kebijakan alokasi Dana 

Pendidikan Otonomi Khusus Papua dalam rangka 

peningkatan akses pendidikan Kabupaten Biak 

Numfor? 

 

1.3  TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:  

1. Konteks situasi dan kondisi implementasi kebijakan 

alokasi Dana Pendidikan Otonomi Khusus Papua 

dalam rangka peningkatan akses pendidikan 

Kabupaten Biak Numfor? 

2. Sumber daya (input) kebijakan alokasi Dana 

Pendidikan Otonomi Khusus Papua dalam rangka 

peningkatan akses pendidikan Kabupaten Biak 

Numfor? 

3. Proses (tahapan) implementasi  kebijakan alokasi 

Dana Pendidikan Otonomi Khusus Papua dalam 

rangka peningkatan akses pendidikan Kabupaten 

Biak Numfor? 

4. Output kebijakan alokasi Dana Pendidikan Otonomi 

Khusus Papua dalam rangka peningkatan akses 

pendidikan Kabupaten Biak Numfor? 

.  

4.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu?  

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi akademisi, bisa dipakai menambah 

pengetahuan dalam dunia pendidikan khususnya 

mengenai evaluasi implementasi kebijakan 

pendidikan. 



 
 

9 
 

b. Memberikan bahan untuk penelitian ilmiah 

selanjutnya 

 

2. Manfaat Praktis  

1) Menganalisis mendalam tentang evaluasi 

implementasi kebijakan  Alokasi Dana Pendidikan 

Otonomi Khusus Papua sebagai upaya untuk 

mencapai perbaikan mutu pendidikan serta 

peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Biak 

Numfor.  

2) Memberikan masukan kepada para pembuat 

kebijakan di tingkat Kabupaten dan Provinsi dalam 

menetapkan prosedur pengalokasian dan 

penyaluran alokasi dana Otonomi Khusus Papua 

dalam rangka peningkatan akses pendidikan.  

3) Sebagai masukan (input) bagi pihak dinas 

pendidikan untuk mengevaluasi serta 

mengimplentasikan strategi perbaikan peningkatan 

akses pendidikan di Kabupaten Biak Numfor. 
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