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BAB II  

KAJIAN TEORI 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengkajian 

konsep atau teori yang berkaitan dengan desentralisasi 

asismentris dan implementasi kebijakan dan dan 

pemberian Otonomi Khusus Papua dan model evaluasi 

CIPP yang kembangkan oleh Daniel Stuflebeam. 

 

2.1 Desentralisasi Simetris 

 Desentralisasi merupakan suatu cara yang efektif 

dalam memperbaiki bentuk pelayanan dengan 

mendekatkan penyedia layanan publik dengan lebih 

memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dalam 

pendistribusian layanan masyarakat. Desentralisasi 

juga diakui di negara berkembang sebagai jalan pintas 

dalam mempercepat pengentasan kemiskinan (poverty 

reduction) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

(economic growth) melalui penataan manajemen 

pemerintah yang efektif dan efisien (Osborne dan 

Gaebler, 1992). 

Cornelis Lay yang dikutip Suara Karya Online, 

Desentralisasi merupakan bentuk koreksi terhadap 

praktek sentralisasi Orde Baru dengan tujuan 

mengakomodasi aspirasi dari daerah-daerah yang 

termarjinalkan, penerapan yang paling ideal untuk 

Indonesia adalah Desentralisasi asimetri yaitu 

desentralisasi yang disesuaikan dengan daerah 

masing-masing artinya tidak disamaratakan secara 
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seragam penerapannya terhadap seluruh daerah di 

Indonesia. 

Kebijakan desentralisasi (Otonomi Khusus) yang 

diterapkan di Papua, menurut Kausar (2006) 

merupakan refleksi dari pendekatan desentralisasi 

yang “asimetris”. Artinya, kebijakan desentralisasi yang 

diterapkan di Papua tidaklah simetris dengan 

desentralisasi di provinsi lainnya di Indonesia. 

Pendekatan asimetris dilakukan untuk 

mengakomodasikan perbedaan yang tajam antara 

Papua dengan daerah lainnya. Dengan pendekatan 

kebijakan itu, kekhususan daerah dapat 

diakomodasikan tanpa harus menciptakan separatisme 

dalam bentuk pemisahan diri dari negara induk. 

Dengan demikian, pendekatan desentralisasi di Papua 

pada hakikatnya tetap dimaksudkan untuk mencapai 

tujuan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah 

itu sendiri.  

Selain itu berbagai literatur berkaitan dengan 

devolusi asimetris, juga dapat ditelaah untuk 

memahami konsep kekhususan Otonomi Papua dan 

Papua Barat. De facto asymmetry merujuk pada adanya 

perbedaan kondisi antara daerah satu dengan lainnya. 

Misalnya saja dalam hal luas wilayah, potensi ekonomi, 

budaya dan bahasa. Sehingga muncul perbedaan 

dalam pemberian otonomi, baik sistem perwakilan atau 

kewenangan karena adanya perbedaan karakteristik 

tadi. De jure asymmetry merupakan produk konstitusi 

yang didesain secara sadar untuk mencapai tujuan 

tertentu. Hal ini berhubungan dengan alokasi 

kewenangan dalam besaran yang berbeda, atau 
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pemberian otonomi dalam wilayah kebijakan tertentu, 

kepada daerah tertentu saja dengan alasan yang 

berbeda.  

Asimetri, didefinisikan sebagai perbedaan status 

dan/atau kekuasaan (power) diantara unit-unit yang 

menjadi bagian suatu Negara federal atau Negara yang 

terdesentralisasi yang termaktub dalam konstitusi atau 

ketentuan hukum lainnya (Hombrado, 2001). Adapun 

desentralisasi asimetris merupakan suatu kondisi 

dimana tidak semua unit yang terdesentralisasi, 

diberikan fungsi, kewajiban-kewajiban, sekaligus 

kekuasaan yang sama. Banyak negara di dunia yang 

menerapkan desentralisasi asimetris, baik politik 

maupun administrative (Livack, Jeanni, dkk 1998). 

Secara teoritis, desentralisasi asimetris berhubungan 

dengan sebuah transfer kekuasaan fiskal, kewenangan, 

dan tanggung jawab dengan “takaran yang berbeda” 

diberbagai daerah yang berbeda dengan 

mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan suatu 

negara dan taraf pembangunannya.  

Munculnya konsep desentralisasi asimetris 

(asymmetric decentralisation) berawal dari konsep 

asymmetric federation yang diperkenalkan oleh Charles 

Tarlton (1965), dan selanjutnya dikembangkan oleh 

Andrew Tilin. Menurut Tillin (2006), terdapat dua jenis 

asymmetric federation, yakni de facto dan de jure 

asymmetry. De facto asymmetry merujuk pada adanya 

perbedaan kondisi antara daerah satu dengan lainnya. 

Misalnya saja dalam hal luas wilayah, potensi ekonomi, 

budaya dan bahasa. Sehingga muncul perbedaan 

dalam pemberian otonomi, baik sistem perwakilan atau 
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kewenangan karena adanya perbedaan karakteristik 

tadi. De jure asymmetry merupakan produk konstitusi 

yang didesain secara sadar untuk mencapai tujuan 

tertentu. Hal ini berhubungan dengan alokasi 

kewenangan dalam besaran yang berbeda, atau 

pemberian otonomi dalam wilayah kebijakan tertentu, 

kepada daerah tertentu saja dengan alasan yang 

berbeda.  

Desentralisasi asimetris dapat dijumpai dalam 

berbagai model. Ditinjau dari relasi antara otoritas 

pusat dan daerah dapat diidentifikasi berbagai tipe 

kekhususan/asimetri: 

  Pertama, kekhususan/asimetri politis (political 

asymmetry), diterapkan khususnya untuk alasan non 

ekonomi dan alasan politis di negara-negara dimana 

unit pemerintahan daerahnya memiliki kapasitas yang 

berbeda, atau dimana terdapat unit pemerintahan 

daerah yang memiliki tugas tanggung jawab yang 

berbeda. 

  Kedua, kekhususan (asimetri) administratif 

(administrative asymmetry), kekhususan dicapai 

dengan adanya kesepakatan antara otoritas pusat dan 

otoritas daerah dimana kompetensi disepakati dengan 

mempertimbangkan kapasitas administratif otoritas 

lokal.  

Ketiga, kekhususan/asimetri fiskal (fiscal 

asymmetry). Kekhususan politis maupun administratif 

pada umumnya diikuti dengan dimensi finansial yang 

khusus.  

Contoh yang menarik tentang desentralisasi 

asimetris dijumpai di Republik Macedonia, dimana 
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desentralisasi fiskal yang asimetris diimplementasikan 

secara bersyarat (conditional fiscal decentralization 

based on asymmetric transfer of grants). Dalam hal ini 

masing-masing Municipal mendapatkan hak yang 

sama dalam hal kompetensi dan sumber finansial, 

namun memperhatikan aturan spesifik untuk 

memasuki langkah selanjutnya dalam proses 

desentraslisasi. Selain itu, adanya kenyataan bahwa 

beberapa unit bisa saja tidak memenuhi kriteria akan 

diperhitungkan sehingga konsekuensinya, unitunit 

tersebut akan tetap berada pada tahapan yang lebih 

rendah. Pendekatan asimetris dalam proses 

desentralisasi fiskal asimetris di Republik Macedonia 

berlandaskan pada prinsip bahwa transfer kompetensi 

dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas 

municipal dan alokasi pendapatan (revenue 

assignment) untuk menjamin kinerja finansial yang 

tepat dan efektif. Oleh karena itu aktivitas finansial 

pada tingkat lokal mengalami perbaikan dibanding 

kondisi sebelumnnya.  

Alasan lain penerapan desentraslisasi simetris 

dilandasi oleh tujuan ekonomi seperti pencapaian 

efisiensi kepemerintahan daerah, peningkatan kualitas 

pelayanan. Perbedaan instrument fiskal antara 

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam 

desentralisasi fiskal asimetris juga dilandasi argumen 

ekonomis, sebagaimana disampaikan oleh Tiebout 

(1956) dan Oates (1972) bahwa system yang 

terdesentralisasi akan lebih mampu mengakomodasi 

perbedaan pilihan untuk pelayanan publik. Tujuan 

efisiensi tersebut selaras dengan motif administratif 
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dalam penerapan desentralisasi asimetris, khususnya 

berkenaan dengan adanya perbedaan kapasitas antar 

daerah dalam menjalankan administrasi publik. 

Penyediaan properti dan pelayanan publik serta 

kebijakan publik yang efisien bergantung pada 

birokrasi yang berfungsi dengan baik. Di samping itu 

hal ini juga dipengaruhi oleh institusi politik yang 

mendukung. Jika daerah memiliki kapasitas yang lebih 

baik dalam menjalankan pemerintahan daripada 

daerah lain, akan lebih efisien jika kewenangan fiskal 

tertentu didesentralisasikan pada daerah yang memiliki 

kapasitas yang lebih baik daripada diberikan pada 

daerah yang kapasitasnya tidak memenuhi.  

Dalam praktek Otonomi Daerah di Indonesia 

paling tidak terdapat tiga bentuk yang dapat 

dipertimbangkan dan/atau dikembangkan lebih lanjut. 

Pertama, desentralisasi asimetris yang dikemas dalam 

kerangka Undang-Undang yang berlaku saat ini, yakni 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kedua, 

desentralisasi asimetris sesungguhnya juga sudah 

terjadi di Indonesia dalam bentuk variasi otonomi yang 

diberikan kepada daerah. Saat ini, terdapat empat 

bentuk otonomi daerah, yakni: 1) Otonomi luas untuk 

kabupaten/kota secara umum, 2) Otonomi terbatas 

untuk Provinsi, 3) Otonomi Khusus untuk Papua ( 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001) dan Nangroe 

Aceh Darussalam (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2001 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006), serta 

4) Otonomi Khusus Jakarta sebagai Ibukota Negara 

(Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007). 
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Desentralisasi asimetris yang dianut dalam 

Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua 

mencakup aspek politis dan fiskal. Dalam banyak hal, 

tujuan politis dan ekonomis cenderung mewarnai 

kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua 

sebagaimana disinggung dalam penjelasan konsep di 

atas. Kebijakan ini tidaklah permanen, meski 

diterapkan dalam jangka panjang, pada akhirnya 

kekhususan dalam hal perimbangan keuangan akan 

dikurangi setelah jangka waktu tertentu yang telah 

ditetapkan. 

 

2.2 Implementasi Kebijakan  

Implementasi menurut kamus Webster berasal 

dari kata to implement (mengimplementasikan) yang 

juga berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan 

sesuatu dan to give practical effect to (menimbulkan 

dampak/akibat terhadap sesuatu). Oleh karena itu 

definisi implementasi kebijakan banyak dikemukakan 

oleh para ahli lebih difokuskan pada dampak atau 

akibat dari suatu kebijakan yang dilakukan oleh 

individu-individu, kelompokkelompok atau para aktor 

yang terkait dalam organisasi pelaksana.  

Dalam bahasa Pressman dan Wildavsky (1973), 

kebijakan adalah suatu hipotesis yang berisi kondisi 

awal dan prediksi hasil-hasilnya. Oleh karena itu 

implementasi disebut sebagai ‘process of interaction 

between the setting of goals and actions geared to 

achieve them. It is essentially and ability to ‘forge links’ 

in a causal chain so as to put policy into effect’. Menurut 
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mereka implementasi akan berjalan tidak efektif jika 

hubungan antara berbagai lembaga yang terlibat 

memperlihatkan ‘ketidakcakapan dalam 

mengimplementasikan (implementation deficit)’.  

Tujuan harus jelas didefinisikan dan dimengerti, 

sumberdaya harus memadai, rantai komando harus 

mampu menyatukan dan mengontrol sumberdaya. Di 

samping itu harus ada komunikasi yang efektif dalam 

sistem dan ada kontrol yang baik atas individu dan 

organisasi yang terlibat dalam tugas-tugas yang ada. 

Pressman dan Wildavsky juga berpendapat bahwa 

implementasi haruslah merupakan proses yang linier 

dimana arah kebijakan diterjemahkan menjadi 

aktivitas-aktivitas program dengan sedikit mungkin 

adanya deviasi. Kemudian, pembuat kebijakan 

berdasarkan pemikiran Pressman dan Wildavsky 

mempunyai peranan yang paling signifikan karena 

merupakan satu-satunya tokoh penting dan lainnya 

merupakan pelaksana saja dalam proses implementasi 

tersebut. Oleh karenanya, dalam pandangan mereka 

implementasi membutuhkan sistem kontrol dan 

komunikasi serta sumber daya dari atas ke bawah (top 

down) yang memadai (Parson, 1995).  

Dalam perkembangan selanjutnya muncul 

berbagai pendapat tentang fenomena yang kompleks 

dari implementasi kebijakan5. Analisis tentang 

implemantasi perlu memperhatikan fenomena tersebut 

yang mencakup: (1) bentuk kebijakan dan kontennya, 

(2) organisasi dan sumber dayanya; (3) pelaku 

termasuk didalamnya mengenai talenta-talenta, 

motivasi-motivasi, kecenderungan-kecendungan, dan 
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hubungan/relasi antar personal termasuk pola 

komunikasinya. Studi yang dilakukan oleh Wildavsky 

dan Majone serta Browne selanjutnya menyimpulkan 

bahwa proses implementasi melibatkan peran 

pelaksana dalam merumuskan kebijakan sebagaimana 

dalam melaksanakan tujuan kebijakan yang ditetapkan 

dari atas (Parson, 1995). Hal ini menunjukkan adanya 

kelemahan dalam pendekatan yang murni top down 

dalam implemantasi.  

Kelemahan lain ditunjukkan oleh Michael Lipsky 

dimana pendekatan top down tidak memperhitungkan 

peran para aktor dan tingkatan dalam proses 

implementasi. Disebutkan bahwa pelaksana di 

lapangan (street-level) harus diperhitungkan. Hal ini 

memunculkan model bottom-up models, yang mana 

member penekanan pada fakta bahwa para pelaksana 

di lapangan memiliki ruang diskresi dalam 

mengimplementasikan kebijakan (Parson, 1995).  

Pada implementasi kebijakan pada dasarnya 

terdapat ruang diskresi yang bisa saja sangat luas, 

karena kebijakan atau undang-undang mengandung 

elemen yang dapat diinterpretasikan secara berbeda-

beda (interpretative element). Hal ini sebagaimana 

dikemukakan oleh Davis, 1969 (dikutip oleh Parson, 

1995) : ‘A public officer has discretion wherever the 

effective limits on his power leave him free to make a 

choice among possible courses of action and inaction. 

Whether the mode of implementation is top down or 

bottom up, those onthe front line of policy delivery have 

varying bands of discretion over how they choose to 

exercise the rule which they are employed to apply’. 
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Pendapat tersebut dapat dipahami bahwa sepanjang 

otoritas yang dimilikinya, pelaksana kebijakan bisa 

memilih apa yang dikehendakinya untuk dikerjakan 

atau tidak dikerjakan. Apapun pendekatannya (baik top 

down atau bottom up), para pelaksana kebijakan 

memiliki banyak pilihan untuk mengimplementasikan 

suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Adanya diskresi 

ini di satu bisa memudahkan para pelaksana. Namun 

jelas juga dapat menimbulan masalah. 

 Perkembangan selanjutnya, muncul konsep 

implementasi kebijakan generasi ketiga yang lebih 

mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan utama 

dengan variable-variabel penelitian top-down dan 

bottom-up. Dalam pendekatan ini lebih difokuskan 

kepada desain kebijakan dan jejaring kebijakan serta 

implikasinya terhadap bagaimana keberhasilan dari 

implementasi kebijakan. Elemen tersebut merupakan 

hal terpenting yang akan dievaluasi atau dengan kata 

lain seberapa baik suatu program dan kebijakan itu 

didesain akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dari 

implementasinya dalam jejaring kebijakan tertentu. 

Integrasi kedua elemen tersebut memungkinkan 

masalah yang timbul akibat adanya diskresi dalam 

implementasi dapat dikelola. 

Terkait dengan kebijakan otonomi khusus, 

setelah pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua 

Barat menerima mandat dan tanggung jawab baru 

tersebut yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana 

implemantasinya. Oleh karena itu dalamperspektif para 

pelaksana di daerah, desentralisasi tidak hanya berarti 

sebuah tanggung jawab baru yang kompleks, namun 
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juga suatu bentuk hubungan yang berbeda dengan 

berbagai tingkatan pemerintahan yang harus dikelola 

secara simultan. Bagi mereka, hal ini menjadi arena 

baru-dengan mandat, aturan, tingkat kesulitan yang 

baru, dimana mereka dituntut untuk berkinerja. Hal 

ini bisa saja menjadikan seperti apa bentuk 

desentralisasinya tidak terlalu diambil pusing. Namun 

yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah 

daerah beradaptasi dengan tuntutan dan harapan yang 

baru serta bagaimana mengelola kompleksitas 

tanggung jawab yang didesentralisasikan (Grindle, 

2007). 

Ada karakteristik tertentu dalam implementasi 

kebijakan desentralisasi, sehingga faktor yang bisa 

mempengaruhi keberhasilannya pun khas untuk 

kebijakan sejenis ini. Cheema dan Rondinelli (1983) 

menyebutkan adanya beberapa faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan desentralisasi. 

Sebagaimana diilustrasikan dalam gambar, faktor 

tersebut mencakup kondisi lingkungan, hubungan 

antar organisasi, sumberdaya untuk implementasi 

program, karakteristik lembaga pelaksana, yang 

keterkaitan mempengaruhi kinerja dan dampak 

implementasi kebijakan desentralisasi. 
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Gambar.1 
Proses implementasi Program menurut G.Shabir Cheema 

dan Dennis A.Rondinelli 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber : (Subarsono, 2005)  

 

Lebih lanjut, pendapat tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut.  

 

2.2.1 Kondisi Lingkungan (environtmental 

conditions) 

Pemahaman akan kondisi sosial ekonomi dan 

politik yang melatarbelakangi munculnya suatu 

kebijakan sangat diperlukan untuk menganalisa 

implementasi kebijakan. Suatu kebijakan muncul dari 

lingkungan sosial ekonomi yang spesifik dan kompleks 

serta lingkungan politis. Hal ini tidak saja menentukan 

substansi dari suatu kebijakan, namun juga bentuk 

Hub. Antar Organisasi 
1. Kejelasan & konsistensi 
sasaran program 
2. Pembagian fungsi antar 
instansi yang pantas 
3. Standardisasi prosedur 
perencanaan, anggaran, 
implementasi & evaluasi 
4. Ketepatan, konsistensi & 
kualitas komunikasi antar 
instansi 
5. Efektivitas jejaring utk 
mendukung program 

Kondisi Lingkungan 
1. Tipe system Pol 
2.Struktur  
pembangunan 
Kebijakan 
3. karakteristik 
struktur 
politik lokal 
4. kendala sumberdaya 
5. sosio kultural 
6. Derajad keterlibatan 
para penerima program 
7. Tersedianya 
infrastruktur fisik yg 
cukup 

Karakteristik & 
Kapabilitas 
Instansi Pelaksana : 
1. Ketrampilan teknis , 
manajerial & politis 
petugas 
2. Kemampuan utk 
mengkoordinasi, 
mengontrol & 
mengintegrasikn kepts. 
3. Dukungan & 
sumberdaya 
pol instansi 
4. 4. Sifat kom internal 
5. Hub yg baik antara 
instansi 
dg kel sasaran 
6. Hub instansi dg 
pihak diluar pemt & 
NGO 
7. Kualitas pemimpin 
Instansi yg 
bersangkutan 
8. komitmen petugas 
terhadp 
program 
9. kedudukan instansi 
dlm hirarki sistem adm 

1. Tingkat sejauh 
mana program dpt 
mencapai sasaran 
2. adanya 
perubahan 
kemampuan adm 
pd orgs lokal 
3. Berbagai 
keluaran & 

 Sumberdaya Organisasi 
1. control terhadap sumber 
dana. 
2. keseimbangan antara 
pembagian anggaran & 
kegiatan program 
3. Ketepatan alokasi angg 
4. pendapatan yg cukup 
utk pengeluaran 
5. Dukungan pemimpin 
pol pusat 
6. dukungan pemimpin 
politik lokal 
7. komitmen birokrasi 
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dari hubungan antar organisasi yang terlibat 

didalamnya beserta karakteristik pelaksana beserta 

jumlah dan jenis sumberdaya yang digunakan untuk 

melaksanakan kebijakan tersebut 

 

2.2.2 Hubungan antara organisasi (interorganisasi 

relationship) 

Keberhasilan suatu kebijakan memerlukan 

interaksi dan koordinasi organisasipemerintahan pada 

berbagai level, baik nasional, regional, maupun di 

tingkat lokal. Hal ini utamanya dalam tindakan yang 

saling mendukung yang perlu dilakukan organisasi 

tersebut dan kerjasama dengan berbagai pihak lain, 

termasuk dengan para penerima manfaat program. 

Efektifitas hubungan antar organisasi tersebut bisa 

saja dipengaruhi oleh berbagai hal: a) kejelasan dan 

konsistensi tujuan kebijakan serta sejauhmana 

lembaga pelaksana mendapatkan arahan yang jelas 

untuk menjalankan aktivitas tersebut; b) alokasi 

fungsi-fungsi yang sesuai, berdasarkan kapasitas dan 

sumberdaya yang dimiliki; c) sejauhmana perencanaan, 

penganggaran, dan prosedur implementasi diatur, 

sehingga dapat meminimalkan interpretasi yang tidak 

sesuai, dimana dapat menyebabkan implementasi sulit 

dikoordinasikan; d) akurasi, konsistensi, dan kualitas 

hubungan komunikasi yang memungkinkan organisasi 

yang terlibat memahami peran dan tugasnya dalam 

mendukung satu sama lain; e) efektivitas hubungan 

unit-unit administratif yang terdesentralisasi yang 

menjamin interaksi antar organisasi dan koordinasi 

kegiatan.  
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2.2.3 Sumberdaya untuk implementasi program 

(resource for policy and program 

implentatation) 

Kondisi lingkungan dan hubungan organisasi 

yang kondusif penting bagi implementasi, namun itu 

saja tidak cukup. Sejauhmana pelaksana menerima 

dukungan finansial, administratif, serta dukungan 

teknis yang memadai, juga menentukan hasil dari 

implementasi. Implementasi kebijakan desentralisasi 

juga dapat dipengaruhi sejauhmana pelaksana 

kebijakan memiliki kontrol terhadap dana yang ada, 

sejauhmana kecukupan alokasi anggaran maupun 

ketersediaanya pada waktu yang tepat, maupun 

seberapa cukup dana yang dimiliki dibanding 

pengeluaran yang ada. Agar pemerintah daerah mampu 

melaksanakan kebijakan desentralisasi, diperlukan 

dukungan dari pimpinan politik, pejabat lokal maupun 

elit, serta memerlukan dukungan administratif dan 

teknis dari pemerintah pusat. 

 

2.2.4 Karakteristik lembaga pelaksana 

(Characteristik of implementasi agencies) 

Hal ini mencakup kemampuan teknis, manajerial, 

maupun politis lembaga pelaksana. Disamping itu juga 

kapasitas untuk mengkoordinasikan, mengontrol, dan 

mengintegrasikan keputusan dari sub-unit yang ada, 

ditambah dengan dukungan politis dari pimpinan 

politik nasional. Selain itu hal-hal seperti kualitas 

komunikasi internal, kepemimpinan organisasi 

pelaksana, maupun penerimaan dan komitmen untuk 
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mewujudkan tujuan kebijakan juga dapat 

mempengaruhi hasil-hasil implementasi kebijakan 

desentralisasi. 

Hal lain yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan desentralisasi adalah adanya diskresi dalam 

kebijakan tersebut. Sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Davis di atas,  implementasi 

kebijakan Otonomi Khusus memiliki suatu ruang 

diskresi didalampelaksanaannya. Kebijakan tersebut 

mengandung elemen interpretatif, yang dapat saja 

diinterpretatisikan secara berbeda oleh pelaksanaanya. 

Akibatnya, adanya diskresi yang keliru dalam 

implementasi kebijakan bisa berpengaruh terhadap 

hasil-hasil kebijakan. Karena itu, bukan saja desain 

kebijakan yang perlu mendapat perhatian, namun juga 

dukungan dalam implementasi yang mampu 

mengarahkan diskresi para pelaksana agar berjalan 

sesuai dengan tujuan. Dalam hal ini integrasi antara 

peran dari pemerintah pusat kepada pelaksana di 

lapangan (top down) dan kemampuan pemerintah 

daerah di lapangan (bottom-up) sangat menentukan.  

Implementasi kebijakan haruslah menampilkan 

keefektifan dari kebijakan itu sendiri Nugroho (2006), 

oleh karenanya pada prinsipnya harus memenuhi 

“empat tepat” yang penting dalam keefektifan 

implementasi kebijakan, yaitu : 

1. Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat Ketepatan 

kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang 

ada telah bermuatan hal-hal yang memang 

memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. 
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2. Ketepatan pelaksana Aktor implementasi bukan 

hanya pemerintah, ada tiga lembaga yang dapat 

menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama 

antara pemerintah-masyarakat/swasta atau 

implementasi kebjakan yang diswastakan 

(privatization atau contracting out). 

3. Ketepatan target implementasi Ketepatan di sini 

berdasarkan atas tiga hal, yaitu: pertama, apakah 

target yang diintervensi sesuai dengan yang 

direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih 

dengan intervensi yang lain. Kedua, apakah 

targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi 

ataukah tidak, ketiga, apakah intervensi 

implementasi kebijakan bersifat baru atau 

memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya. 

4. Apakah lingkungan implementasi sudah tepat, Ada 

dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu (1) 

lingkungan kebijakan, merupakan interaksi 

diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana 

kebijakan dan lembaga lain yang terkait; (2) 

lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas 

public opinion, persepsi publik akan kebijakan dan 

implementasi kebijakan, interpretive institutions 

yang berkenaan dengan interprestasi dari lembaga-

lembaga strategis dalam masyarakat. 

Pasarnya setiap kebijakan negara (public policy) 

mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. 

Hogwood dan Gunn (1986), menjelaskan berbagai 

penyebab dari kegagalan suatu kebijakan (policy failure) 

dapat dibagi menjadi 2 katagori, yaitu: (1) karena 

“nonimplementation” (tidak terimplementasikan), dan (2) 
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karena “unsuccessful” (implementasi yang tidak 

berhasil). Tidak terimplementasikannya suatu 

kebijakan itu berarti bahwa kebijakan itu tidak 

dilaksanakan sesuai dengan direncanakan. Sedangkan 

implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi bila 

suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sudah 

sesuai rencana, dengan mengingat kondisi eksternal 

ternyata sangat tidak menguntungkan, maka kebijakan 

tersebut tidak dapat berhasil dalam mewujudkan 

dampak atau hasil akhir yang telah dikehendaki. 

Oleh karena itu kebijakan memerlukan evaluasi. 

Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses 

untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan 

membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan 

antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target 

kebijakan yang ditentukan Darwin (1994). 

Terkait dengan kebijakan otonomi khusus, 

evaluasi ini perlu dilakukan. Terlebih mengingat dalam 

berbagai literatur tentang desentralisasi, praktek yang 

ada memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan 

desentralisasi bisa saja justru menimbulkan dampak 

yang tidak diinginkan atau tujuan yang tidak tercapai. 

Menurut Sofian Efendi, evaluasi kebijakan publik 

dapat ditujukan untuk mengetahui variasi dalam 

indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk 

menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: 

i. Bagaimana kinerja kebijakan publik? Jawabannya 

berkenaan dengan kinerja implementasi publik 

(variasi dari outcome) terhadap variabel independen 

tertentu. 



28 
 

ii. Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan variasi 

itu? Jawabannya berkaitan dengan faktor kebijakan 

itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan 

lingkungan implementasi kebijakan yang 

mempengaruhi variasi outcome dari implementasi 

kebijakan. 

iii. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja 

implementasi kebijakan publik? Pertanyaan ini 

berkenaan dengan “tugas” dari pengevaluasi untuk 

memilih variabel-variabel yang dapat diubah, atau 

actionable variabel-variabel yang bersifat natural 

atau variabel lain yang tidak dapat dan dimasukkan 

sebagai variabel evaluasi. 

Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu 

persoalan yang umumnya menunjuk baik buruknya 

persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu 

program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka 

mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan 

yang ditetapkan (Hanafi & Guntur, 1984). Evaluasi 

kebijakan dilakukan untuk mengetahui 4 aspek yaitu: 

1. Proses pembuatan kebijakan 

2. Proses implementasi kebijakan, 

3. Konsekuensi kebijakan,Efektivitas dampak kebijakan 

(Wibowo, 1994: 9). 

Pada prinsipnya model evaluasi kebijakan sangat 

bervariasi tergantung dari tujuan dan level yang akan 

dicapai. Dari segi waktu, evaluasi dibagi menjadi dua 

yaitu evaluasi preventif kebijakan dan evaluasi sumatif 

kebijakan. Evaluasi kebijakan otonomi khusus Papua 

dan Papua Barat merupakan evaluasi setelah 

kebijakan, dikarenakan kebijakan otonomi khusus 
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yaitu UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah 

diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 telah 

dilaksanakan. 

Selanjutnya berbagai macam keputusan dapat 

diambil atas dasar evaluasi yang dilakukan beberapa 

diantaranya yang dapat dilakukan adalah: (1) 

meneruskan dan mengakhiri program, (2) memperbaiki 

praktek dan prosedur administrasi, (3) menambah atau 

mengurangi strategi dan teknik implementasi, (4) 

melembagakan program ke tempat lain, (5) 

mengalokasikan sumber daya ke program lain dan (6) 

menerima dan menolak pendekatan/teori yang dipakai 

(Wibawa,op.cit:12). Dari kelima keputusan yang diambil 

atas dasar evaluasi dilihat dari jenis kebijakan yang 

dievaluasi. 

 

2.3 Pemberian Otonomi Khusus Papua  

Abdurrahman (1987) ditinjau dari sudut etimologi, 

Otonomi berasal dari kata lain “ Autos” Nomor” yang 

berarti aturan sendiri. Senada dengan arti kata diatas, 

dalam The New Grolier Webster Dictionary International 

(1974) , Otonomi (autonomous; autos = self; nomor = 

law), artikan sebagai : self governing, indenpent, subject 

to its own laws only, also pertaining to an aoutonomy. 

Beberapa pakar juga memberikan definisi tentang 

otonomi tersebut. Van der Pot, Seorang ahli dari Negeri 

Belanda, sebagaimana dikutip dan diterjemahkan oleh 

Abdurahman (1987) menyatakan:  
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Autonomie betekent anders van het woord zou doen 
vermoeden regeling en bestuur van eigen zaken, van 
wat de Grondwet noemt eigen ‘huihounding’  
(pada pokoknya otonomi itu berarti peraturan dan 
pemerintah dari urusan sendiri, dari apa yang di 
Undang-Undang Dasar (Belanda) namakan “rumah 
tangga sendiri) 

 

Ryas Rasyid (1998), mengemukakan bahwa, hal 

yang diharapkan dari pemberian pelayanan publik yang 

lebih memuaskan pengakomodasian partisipasi 

masyarakat, pengurangan beban pemerintah pusat, 

penumbuhan kemandirian dan kedewasaan daerah 

serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan 

kebutuhan daerah. Dengan otonomi daerah, 

kepentingan, kebutuhan dan kondisi masyarakat 

merupakan inspirasi utama dan kondisi masyarakat 

merupakan inspirasi utama dan pertama dalam setiap 

langka kegiatan pemerintah daerah. Ada tiga aspek 

yang tidak boleh di abaikan oleh pemerintah daerah 

dalam berproses sebagai perpanjangan tangan 

pemerintah pusat dan representatif lokalitas, yaitu: 1) 

harapan masyarakat, berkaitan dengan praktek, tradisi 

dan budaya lokal, baik tentang peranan dan aktivitas 

pemerintah maupun tentang hubungan antara 

masyarakat dan pemerintah daerahnya. 2) masalah 

yang dihadapi, berkaitan dengan hambatan dan 

keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah 

ataupun masyarakat dalam memenuhi harapanya. 3) 

sumber daya yang dimiliki masyarakat, berkaitan 

dengan potensi yang dimiliki oleh daerah dan 

masyarakat, baik dalam bentuk pemilikan faktor 
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produksi maupun dalam perkembangan civil 

infrastrukturs (Hamdi, 1999). 

 Moekiyat, Arief P (2002) mengemukakan bahwa 

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya 

merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas 

bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan 

mengurus diri sendiri dalam Kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang luas 

berarti pula tanggungjawab yang lebih besar bagi 

Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan 

pemerintah dan mengatur pemanfatan kekayaan 

alamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

masayarakat Papua sebagai bagian dari rakyat 

Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.   

Sejalan dengan definisi mengenai Otonomi 

Daearah yang disampaikan para pakar diatas, dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 

pemerintahan daerah mendefinisikan Otonomi Daerah 

sebagai:  

Kewenangan daerah untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat sesuai dengan Otonomi Daerah 
sebagai:   

 

Dalam konteks Papua, istilah Otonomi dalam “ 

Otonomi Khusus” diartikan sebagai kebebasan sebagai 

rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri 

sendiri, sekaligus juga berarti kebebasan untuk 

berpemerintahan sendiri dan mengatur pemanfataan 

kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya 
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kemakmuran rakyat Papua dengan tidak meninggalkan 

tanggungjawab untuk ikut serta mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah-

daerah lain di Indonesia yang memang berkekurangan.  

Sementara istilah “khusus” diartikan sebagai 

perlakuan berbeda yang diberikan kepada Papua 

karena khusus yang dimilikinya. Kekhususan tersebut 

dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain (1) 

Aspek geografis, Papua memiliki daerah yang seluas tiga 

setengah kali Pulau Jawa (421.981 km2) dengan 

topografi yang bervariasi dimana ada wilayah yang 

dipermukaan laut, beberapa meter diatas permukaan 

laut, bahkan pegunungan yang senantiasa di tutupi 

salju (ii) aspek fisiologis, orang Papua berasal dari ras 

negroid rumpun malanesia (iii) Aspek Politik, Papua 

adalah bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia 

melalui proses Politik tersendiri. Selain itu, Papua juga 

merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan 

negara Papua Guinea; (iv) Aspek sosial budaya, kondisi 

sosial penduduk Papua masih terbatas (kualitas dan 

kuantitas). Sekitar 75% penduduk tidak memperoleh 

pendidikan yang layak, gizi yang rendah serta 

pelayanan kesehatan yang terbatas, memiliki ragam 

budaya yang unit (254 suku dan bahasa).  

Dalam undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua 

dinyatakan bahwa:  

Otonomi Khusus adalah kewenangan husus yang 
diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi dan hak-hak masyarakat Papua.  
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Dengan definisi yang demikian, pada dasarnya, 

Otonomi Khusus Papua tidak berbeda dengan Otonomi 

yang diatur dalam Undang-Undang pemerintahan 

daerah yang lain hanya saja memiliki misi khusus yakni 

untuk Provinsi Papua. 

 Ada berapa hal yang mendasari diberikan Otonomi 

Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana disebutkan 

dalam konsideren Undang-Undang Nomor 21 tahun 

2001. Hal-hal tersebut, antara lain: (i) penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan di Provinsi Papua selama 

ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum 

memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, 

belum sepenuhnya mendukung terwujudnya 

pengakuan hukum dan belum sepenuhnya 

menampakan penghormatan terhadap hak-hak azasi 

manusia  Provinsi Papua, khsusnya masayarakat 

Papua. (ii) pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan 

alam Provinsi Papua belum digunakan secara secara 

optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat 

asli Papua. sehingga telah mengakibatkan terjadinya 

kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, 

serta merupakan pengabaian hak-hak dasar 

penduduku asli Papua; (iii) rangka mengurangi 

kesenjangan anatara provinsi Papua dan Provinsi lain, 

dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi 

Papua, serta memberikan kesempatan kepada 

penduduk asli Papua, diperlukan adanya kebijakan 

khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  
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Kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua 

yang diterapkan di Indonesia, secara teoritis 

merupakan konsep desentralisasi asimetris yaitu 

desentralisasi yang disesuaikan dengan daerahnya. 

Undang-undang negara Republik Indonesia nomor 21 

tahun 2001 tentang pemberian Otonomi khusus bagi 

Provinsi Papua dasarnya adalah pemberian 

kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah Provinsi, 

Kabupaten/kota dan rakyat Papua untuk mengatur 

dan mengurus sendiri secara kreatif dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan 

yang lebih luas tersebut berarti pula mencakup 

kewenangan untuk mengatur pemanfataan kekayaan 

alam diwilayah Provinsi Papua sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran rakyat Papua, memberdayakan potensi 

perkonomian, sosial, dan budaya yang dimiliki, 

termasuk didalamnya memberikan peranan yang 

signifikan bagi orang asli Papua melalui wakil-wakilnya 

untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan 

daerah, menentukan strategi  pembangunan dengan 

tetap menghargai kesetaraan  dan keberagaman 

kehidupan masyarakat di wilayah Provinsi Papua.  

  

 

2.4 Mode Evaluasi CIPP sebagai Alat Formulasi 
Evaluasi Kebijakan Dana Pendidikan 
Otonomi khusus di Papua. 

   

Seorang ahli yang sudah sangat terkenal dalam 

evaluasi program bernama Stufflebeam (1971, dalam 

Fernades 1984) mengatakan bahwa evaluasi 
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merupakan proses penggambaran, pencarian, dan 

pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi 

pengambil keputusan dalam menentukan alternatif 

yang tepat dalam mengambil keputusan. 

Model evaluasi CIPP mulai di kembangkan oleh 

Daniel Stuflebeam pada tahun 1966. Stuffebeam 

mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan  

(delineating), memperoleh, dan menyediakan informasi 

yang berguna untuk menilai alternatif-alternatif 

pengambilan keputusan. Melukiskan artinya 

menspesifikasi, mendefinisikan, dan menjelaskan 

untuk menfokuskan informasi yang perlu di lakukan 

oleh para pengambil keputusan. Memperoleh artinya 

dengan memakai pengukuran dan statistik untuk 

mengumpulkan, mengorganisasi dan menganalisis 

informasi. Menyediakan artinya mensistesiskan 

informasi sehingga akan melayani dengan baik 

kebutuhan evaluasi para pemangku kepentingan 

evaluasi.  

Stufflebeam menyatakan model evaluasi CIPP 

merupakan kerangka yang komprehensif untuk 

mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, 

personalia, produk, institusi dan sistem. Model evaluasi 

ini di konfigurasi untuk di pakai oleh evaluator internal 

yang di lakukan oleh organisasi evaluator, evaluasi diri 

yang di lakukan oleh tim proyek  atau penyedia layanan 

individual yang kontrak atau evaluator eksternal. Model 

evaluasi ini di pakai secara meluas di seluruh dunia 

dan pakai untuk mengevaluasi berbagai disiplin dan 

layanan misalnya Pendidikan, perumahan, 
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pengembangan masyarakat, transportasi, dan sistem 

evaluasi personalia militer (Stufflebeam, 2003).  

Dalam penelitian ini, akan lebih cenderung 

mengevaluasi kebijakan sebagai suatu aktivitas yang 

dirancang untuk menilai keuntungan dari suatu 

kebijakan atau program yang telah dibuat.  

Salah satu model evaluasi kebijakan yang dapat 

digunakan adalah model yang dikembangkan dan 

digagas oleh Stufflebeam (dalam Hasan, 1988) yaitu 

model CIPP (Context, Input, Process dan Product). 

Model ini mengandung empat komponen, yakni 

konteks, input, proses, dan produk, dan masing-

masing perlu penilaian sendiri. Evaluasi konteks 

meliputi penilaian mengenai lingkungan kebutuhan 

yang tidak terpenuhi, populasi dan masayarakat yang 

dilayani, serta tujuan proram terkait dengan 

implementasi kebijakan program serta pengaruh-

pengaruh dari luar. Tujuannya untuk menganalisa 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluan. 

Kemudian sebagian evaluan adalah melukukan need 

assessment. Evaluasi ini mencoba memberikan nilai 

dan arti dari suatu keadaan. Nilai diperlihatkan dengan 

mengemukakan mengenai keadaan evaluan.  Kekuatan 

dan kelemahan evaluan merupakan hasil pertimbangan 

evaluator mengenai nilai evaluan. Sementara arti 

evaluan diperlihatkan dengan memberikan 

pertimbangan apakah tujuan yang akan dicapai sesuai 

kebutuhan (need assessment). Bila evaluasi ini 

memadai, maka akan dilakukan, Evaluasi input 

(masukan) yakni mengemukakan kebijakan program 

yang dapat mencapai apa yang diinginkan lembaga 
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tersebut. Evaluasi input tidak hanya melihat apa yang 

ada pada lingkungan lembaga (material maupun 

personal) tetapi juga harus diperkirakan kemungkinan-

kemungkinan yang akan dihadapi diwaktu mendatang 

ketika suatu inovasi kebijakan program dilakukan. 

Evaluasi proses adalah evaluasi mengenai pelaksanaan 

suatu inovasi terhadap kebijakan dana pendidikan 

Otonomi Khusus. Sehingga evaluasi ini baru dapat 

dilakukan apabila inovasi kebijakan dilaksanakan 

dilapangan. Tujuanya memperbaiki keadaan yang ada. 

Evaluator menentukan sampai sejauhmana rencana 

inovasi itu dilaksanakan di lapangan, hambatan-

hambatan apa yang ditemui yang tidak diperkirakan 

sebelumnya, dan perubahan apa yang harus dilakukan 

terhadap kebijakan program pelaksanaan Otonomi 

Khsusus tersebut. Informasi ini juga sebagai umpan 

balik untuk pengelola dan staf. Selanjutnya evaluasi 

produk (hasil) adalah evaluasi yang bertujuan untuk 

menentukan sampai sejauh mana kebijakan dana 

pendidikan Otonomi Khusus yang diimplenetasikan 

tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan kelompok 

yang menggunakannya. Evaluasi hasil diharapkan 

memperlihatkan pengaruh program tidak hanya 

bersifat langsung tetapi juga tidak langsung. Pengaruh 

tersebut tidak saja yang bersifat bersifat posistif tetapi 

juga pengaruh negatif dari kebijakan tersebut. Adanya 

pengaruh negatif terdengar aneh, tetapi sebenarnya 

realistis. Bukanlah hal yang mustahil bahwa suatu 

kurikulum menghasilkan pengaruh sampingan yang 

negatif yang tidak diperkirakan pengembangnya.  
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Stufflebeam juga mengatakan bahwa keempat 

evaluasi ini merupakan satu rangkaian namun dalam 

pelaksanaanya evaluator dapat melakukan satu jenis 

evaluasi saja atau kombinasi dari dua atau lebih: 

namun keunggulan model ini terletak pada kesatuan 

rangkaian evaluasi. Keempat dimensi kebijakan dapat 

dievaluasi dengan model CIPP ini. Kebijakan sebagai ide 

dapat dapat di evaluasi melalui evaluasi konteks, 

kebijakan dalam dimensi sebagai rencana dapat 

menggunakan evaluasi input, sedangkan evaluasi 

proses dan hasil sesuai namanya dapat dipakai untuk 

mengkaji kebijakan dalam dimensi sebagai proses dan 

hasil.            

 




