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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

 
Pada bagian ini akan mendiskripsikan profile 
Kabupaten Biak Numfor, hasil penelitian, hasil 
pembahasan, faktor pendukung, faktor penghambat 
dan Strategi perbaikan penyelenggaraan Otonomi 
Khusus Papua.  
 

4.1 Profil Kabupaten Biak Numfor 

Kabupaten Biak Numfor yang beribukota di 

Biak, merupakan pulau yang terletak di sebelah 

utara daratan Papua pada titik 0055’ – 1027 Lintang 

Selatan dan 1340 47’ - 1360 Bujur Timur dengan 

luas wilayah 2. 269,84 km2. Biak Numfor 

merupakan Kabupaten kepulauan di Provinsi 

Papua yang terdiri dari 3 (tiga) pulau besar   yaitu : 

Pulau Biak (1.833,86 km2), Pulau Supiori (437,11 

km2) dan Pulau Numfor (331,26 km2) serta 41 

buah pulau kecil lainnya diantaranya pulau-pulau 

Padaido dan pulau Mapia. Luas Kabupaten Biak 

Numfor seluruhnya 4.010 km2 dengan luas 

daratannya adalah 2.602,23 km2. Sebelah Utara 

berbatasan dengan Lautan Pasifik. Sebelah Selatan 

berbatasan dengan Selat Yapen. Sebelah Timur 

berbatasan dengan Lautan Pasifik. Sebelah Barat 

berbatasan dengan Kabupaten Manokwari. 

Berdasarkan hasil pencatatan Stasiun 

Meteorologi Kelas I Frans Kasiepo Biak pada tahun 
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2011 di laporkan bahwa suhu udara rata-rata 

diwilayah Kabupaten Biak Numfor adalah 27, 10C 

dengan kelembaban udara rata-rata 86,3%, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah 

Kabupaten Biak Numfor termasuk kategori panas. 

Hal ini juga dapat dilihat dari suhu udara minimun 

sekitar 24, 05C sementara suhu maksimun 

mencapai 300C.  Di sisi lain, curah hujan rata-rata 

yang terjadi sepanjang tahun 2012 adalah 287, 5 

mm, di mana curah hujan tertinggi terjadi pada 

bulan Agustus yaitu 456,1 mm, sedangkan curah 

hujan terendah terjadi pada bulan November yaitu 

123,1 mm.  

Secara pemerintahan, Kabupaten Biak 

Numfor memiliki 187 Desa dan 19 Distrik 

diantaranya Distrik Biak Kota, Distrik Samofa, 

Distrik Yendidori, Distrik Numfor Barat, Distrik 

Orkeri, Numfor Timur, Bruyadori, Poiru, Padaido, 

Imando Padaido, Oridek, Biak Utara, Andei, Warsa, 

YAWOSI, Bondifuar, Biak barat, Swandiwe.  

Sementara data kependudukan dan ketenaga 

kerja berdasarkan data hasil sensus penduduk 

tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Biak 

Numfor tahun 2011 adalah 130.593 jiwa yang 

terdiri 67.194 laki-laki dan 63.339 perempuan. 

Data Dinas Tenaga kerja menyebutkan bahwa pada 

tahun 2012 terjadi penurunan jumlah pencari 

kerja. pada tahun 2012 jumlah pencari kerja 

sebayak 5.020 orang menurun menjadi 3.347 orang 

pada tahun 2011.  
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Pada tahun 2012 Kabupaten Biak Numfor 

memiliki 250 sekolah yang meliputi 19 Taman 

kanak-kanak dan berkisar 30 Paud yang tersebar di 

Kota Biak, wilayah terpencil, pesisir kota dan 

kepulauan, 161 Sekolah Dasar, 47 SLTP, 16 SMU 

dan 6 Sekolah Kejuruan. Secara umum penyebaran 

sekolah diwilayah Kabupaten Biak Numfor masih 

bervariasi menurut jenisnya. Taman Kanak (TK dan 

Paud) masih terpusat di Distrik Biak kota dan 

Distrik Samofa masing-masing sebanyak 7 dan 9. 

Tiga Distrik lain yaitu Distrik Numfor Timur, Distrik 

Biak Timur dan Distrik Warsa hanya terdapat 1 TK. 

Sedangkan Distrik lain belum ada TK yang 

beroperasi. Berbeda dengan TK, seluruh Distrik di 

seluruh Distrik di Kabupaten Biak Numfor sudah 

memiliki SD dan SLTP. Kecuali Distrik Bondifuar 

yang tidak memiliki SLTP.  

Data dari Badan Statistik Kabupaten Biak 

Numfor mencatat bahwa terdapat 12 perguruan 

tinggi yang beroperasi di Kabupaten Biak Numfor, 

IISIP YAPIS, Akademi Perikanan Biak Kamasan 

Biak, Akademi Teknik Biak, Sekolah Tinggi Ilmu 

Hukum Biak (STIH) Biak, Akademi Parawisata Biak, 

Universitas Cendrawasih Kelas Ekstensi, Akademi 

Kebidanan Biak, Akademi Keperwatan Biak, STIKIP 

Biak, Intitut Kristen Biak, Universitas Indonesia 

Timur Kelas Makasar Biak, Sekolah Agama Kristen 

Oikumene dan PGSD Universitas Kristen Satya 

Wacana Kelas Biak. berdasarkan dua belas 

perguruan tinggi tersebut, yang mempunyai Jumlah 

mahasiswa paling banyak adalah IISIP Yapis Biak 
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dan STIKIP Biak yang masing-masing 973 dan 837 

mahasiswa. Berikut ini disajikan data proyeksi 

pertumbuhan pendidikan berdasarkan jenis 

sekolah tahun 2012.  

 
Tabel .1 

Data Pokok PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, 
Perguruan Tinggi Lokal  Kabupaten Biak Numfor 

Tahun 2012 

No 
Jenis 

Pendidikan 
Jumlah 
Sekolah 

Jumlh 
Guru 
PNS 

Jumlah 
Guru 

Honorer 

Jumlah 
Siswa 

1 PAUD 30 - - - 

2 TK  19 - - - 

3 SD 161 1350 233 23.766 

4 SMP 47 442 87 7878 

5 SMA 16 236 96 6646 

6 SMK 6 107 56 2048 

7 PTN dan 
Swasta 

12 - - 2560 

8 Paket A, B, C) 15 - - 172 

           T o t a l  306 2.135 472 43.070 

Sumber data : Dinas pendidikan Kabupaten Biak Numfor, 2012. 
 

Tabel. 2 

Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional Dalam 
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor 
Menurut Tingkat Pendidikan Biak Numfor  tahun 2012 

 

No URAIAN 

PENDIDIKAN 
JUMLA

H SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 
S

2 

A Struktural 25 93 51 - - 4 47 1 221 

B FUNGSIONAL 

 1. Pengawas - - 3 - 15 2 9 1 30 

 2. Guru - 129 602 33 421 103 507 11 1806 

 
Total 

Fungsional  129 605 33 436 105 516 12 1836 

 Jumlah (A+B) 22 222 656 33 436 109 563 13 2057 

Sumber data : Dinas pendidikan Kabupaten Biak Numfor, 
2012. 
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       Tabel.3 
Sebaran Penduduk Berdasarkan Usia Se-Distrik 

Kabupaten Biak Numfor 2012 
No Distrik 0-2 3-4 4-5 6-7 7-12 13-15 16-18 19-24 >24 JMLH 

1 Biak Kota 167
9 

1751 1954 1066 7121 2653 2571 8802 14840 43,383 

2 Samofa  419 986 804 627 4754 1643 1290 4227 7580 28,428 

3 Yendidori  467 895 1292 145 2398 476 105 4227 7580 7,79 

4 Biak barat 179 144 255 741 1221 387 345 697 1826 6,528 

5 Swandiwe 88 162 208 105 1087 306 447 875 1420 3,891 

6 Biak timur 120 207 247 285 1298 437 654 1010 1742 6,698 

7 Oridek 193 206 264 152 987 287 890 1345 1750 4,752 

8 Padaido 44 161 170 154 395 32 356 362 643 1,707 

9 Aimando 39 59 98 141 501 97 241 459 580 2,209 

10 Biak Utara 54 77 120 76 1551 991 321 225 225 6,528 

11 Andei 48 110 152 87 360 75 336 343 687 2,36 

12 Yawosi 102 161 135 135 551 331 207 314 982 2,36 

13 Warsa 77 154 184 159 1132 321 217 1677 2949 1,953 

14 Bondifuar 15 40 43 52 40 16 17 26 23 4,465 

15 Numfor timur  33 109 173 31 294 185 206 279 539 123 

16 Poiru  78 116 93 92 515 172 170 186 312 1,274 

17 Bruyadori  46 90 144 113 460 168 236 291 850 1,875 

18 Numfor Barat  57 123 100 79 610 230 301 282 459 2,536 

19      Orkeri  55 77 126 55 370 51 267 392 811 1,778 

J u m l a h 379
0 

5424 6553 4295 25414 9602 9104 22359 39312 130.593 

Sumber Data : BPS Kabupaten Biak Numfor, 2012 

Menurut penulis bahwa, sumber data Dinas 

Pendidikan pada tabel 1,2 dan 3 yang 

menggambarkan data pokok pendidikan PAUD, 

Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, SMP, SMK 

dan perguruan tinggi cukup bervariasi. Pada data 

diatas terlihat bahwa, pertumbuhan siswa/i 

meningkat sementara kebutuhan tenaga 

pengajar/pendidik menurun atau berkurang. 

Fenomena di atas akan mempengarui proses belajar 

mengajar di sekolah. Sementara pertumbuhan 

sekolah sudah optimal. Artinya, di setiap kampung 

terdapat sekolah dasar. Hanya saya pendidikan 

PAUD dan TK masih relatif sedikit. SMP/SMA 

berada di Ibukota Distrik di pandang sudah cukup 

representatif.   
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4.2  DESKRIPSI HASIL PENELITIAN  

Bagian ini akan disajikan hasil penelitian dari 

aspek konteks, masukan, proses dan hasil dari 

implementasi dana pendidikan Otonomi Khusus 

dalam rangka peningkatan akses pelayanan 

pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.  Dalam 

penelitian ini, teknik pengumpulan data 

menggunakan hasil wawancara, observasi, data 

dokumen dan focus group discussion (FGD). Dengan 

mewawancara keterwakilan pemerintah daerah Biak 

Numfor, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Komisi 

III Pendidikan, Akademisi Universitas Cendrawasih 

yang membidangi Pendidikan, pengawas sekolah, 

perwakilan guru, perwakilan masyarakat, Lembaga 

Masyarakat Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM), Mahasiswa UKSW Salatiga dan Mahasiswa 

PGSD Biak.  

  

4.2.1  Aspek Konteks (Context) 

 Aspek konteks ini meliputi dua hal yaitu 

bagaimana isi kebijakan akses yang di biayai oleh 

dana pendidikan Otonomi Khusus dan menguji 

apakah kebijakan implementasi dana pendidikan 

Otonomi Khusus sudah sesuai kebutuhan 

masyarakat yang terkait dengan peningkatan akses 

pendidikan.  
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a. Isi kebijakan alokasi dana pendidikan 

Otonomi Khusus dalam rangka peningkatan 

perluasan akses pendidikan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 

Provinsi Papua, pasal 56 ayat (1) sampai (5), 

menjelaskan bahwa, (1) pemerintah provinsi 

bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan 

pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis 

pendidikan di provinsi Papua; (2) pemerintah 

menetapkan kebijakan umum tentang otonomi 

perguruan 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 ayat(1) 

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 bantuan dana 

atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan 
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yang diselenggarakan oleh masyarakat yang 

memerlukan.  

Sementara  dalam implementasinya menjadi 

sebuah prgram kegiatan, isi kebijakan dana 

pendidikan Otonomi Khusus telah di atur dalam SK 

Gubernur yang di arahkan pada program-program 

prioritas pendidikan antara lain yaitu:  

(1) Pembangunan dan penyediaan sarana dan 

prasarana pendidikan. 

(2) Bantuan biaya studi, biaya operasional 

pendidikan, keringanan SPP, penyediaan dan 

peningkatan kualitas tenaga pendidik, 

pemberian insentif bagi tenaga pendidik.  

(3) Mensubsidi yayasan/lembaga pengelola 

pendidikan dalam rangka peningkatan Sumber 

daya Manusia di Papua. 

(4)  Menyedia beasiswa bagi putera-putri Papua 

pada berbagai bidang pembangunan, bidang 

keahlian terutama yang langka.  

(5) Penanganan anak putus sekolah 

Uraian kegiatan program diatas, merupakan 

satu acuan mutlak yang harus dapat dilaksanakan 

pemerintah daerah kabupaten/kota. Lima 

konsideren tersebut menyatakan bahwa, kegiatan 

program tersebut dapat bermanfaat langsung pada 

masyarakat, yakni pemanfatan Dana Otonomi 

Khusus di perkenangkan hanya  untuk membiayai 

program/kegiatan pembangunan yang memberikan 

manfaat langsung kepada masyarakat   
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b. Bagaimana kebutuhan masyarakat terkait 
dengan kebijakan implementasi dana 
pendidikan Otonomi Khusus dalam rangka 
peningkatan perluasan akses pendidikan di 
Kabupaten Biak Numfor.  

 

Kabupaten Biak Numfor merupakan 

Kabupaten Kepulauan yang terdiri dari 2 wilayah 

pulau besar yaitu kepulauan Biak dan kepulauan 

Numfor serta memiliki 41 pulau kecil, dari sisi 

pemerintahan Kabupaten Biak Numfor memiliki 

187 kampung dan 19 distrik  yang tersebar di 

kepulauan Biak Numfor dan sementara pada dinas 

pendidikan secara keseluruhan terdapat 235 

sekolah yang tersebar di wilayah kota, pinggiran 

kota, terpencil dan kepulauan. Kondisi geografis 

Kabupaten  Biak Numfor terlihat bervariasi 

jangkauan aksesnya. Kondisi demikianlah yang 

menjadi salah satu penyebab sulitnya membangun 

perluasan akses pendidikan.  

Para guru-guru senior wilayah terpencil dan 

kepulauan dalam diskusi dan wawancara 

mengatakan bahwa, peningkatan akses pendidikan 

yang merata merupakan cita-cita besar yang belum 

terwujud seperti yang di amanatkan dalam UU 

Otonomi Khusus Pasal 56 Ayat (1) sampai (5). 

Banyak hal yang menjadi kendala adalah, terlebih 

pembangunan pendidikan di daerah-daerah 

terpencil dan kepulauan. Misalnya transportasi 

darat (bis sekolah), kesejahteraan guru, lauk pauk 

guru, insentif tenaga honorer, bantuan biaya studi 

untuk anak-anak tidak mampu, sarana-prasarana 
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belajar tidak memadai misalnya laboratorium 

praktek IPA, perpustakan buku serta pengenalan 

sistem pembelajaran teknologi belum terealisasi. 

Situasi dan kondisi persoalan akses di atas fakta 

bahwa, masuknya kebijakan dana Otonomi Khusus 

melalui alokasi dana pendidikan berdasarkan 

realita di lapangan terlihat dan terasa belum 

mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang 

terkait dengan akses pendidikan di Kabupaten Biak 

Numfor. Akibatnya dapat menghambat proses 

belajar mengajar di wilayah tersebut.          

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. 

Konteks di atas merupakan fakta, dan sama pula 

juga terlihat dan terasakan di Kabupaten Biak 

Numfor pada sekolah-sekolah yang berada di 

wilayah terpencil dan kepulauan.  



 
 

57 
 

Wawancara menurut Guru senior di SD Biak 

Barat mengatakan bahwa:  

Banyak Guru yang tidak tinggal di tempat Tugas, dan 
dalam hal ini saya tidak bisa salahkan guru, tetapi 
ketidakhadiran di setiap sekolah itu banyak sebab, 
karna penyediaan rumah guru di setiap sekolah belum 
ada. Lalu guru datang dari jarak yang jauh, selalu 
datang dengan transportasi, makanya setiap saat dia 
tidak punya harga taksi, uang ojek, maka sudah pasti 
guru tidak menjalankan tugasya untuk mengajar. Ada 
hal lain yang membuat guru itu jadi lemah adalah 
kesejahteraan guru selama ini betul-betul tidak 
diperhatikan, bisa dibuktikan bahwa uang makan (lauk 
pauk) yang sudah dianggarkan negara, melalui 
kebijakan pemerintah tahun 2006, sampai sekarang 
tidak berjalan, realisasinya tidak efektif. hal-hal ini 
membaut kecemburuan guru dilapangan, karna guru 
adalah manusia yang bisa merasakan bahwa dia 
diperlakukan baik atau tidak. Sehingga kalo ada 
pelayanan teknis tidak maksimal akan membuat guru 
tidak menjalankan tugas.  
 

Sementara, berdasarkan sumber data BPS 

Kabupaten Biak Numfor tahun 2011 terlihat 

bahwa, presentase jumlah penduduk miskin di 

Kabupaten Biak Numfor sebanyak 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, menurut wawancara Kepala 

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Biak 

Numfor mengatakan bahwa;  

Otonomi Khusus memberikan kewenangan cukup 
besar bagi pemerintah daerah untuk merancang dan 
melaksanakan program pembangunan sesuai dengan 
kebutuhan daerah. Sementara dalam UU No 20 tahun 
2001 pasal 56 ayat 1-5 menjelaskan bahwa pemerintah 
Provinsi termasuk pemerintah daerah Kabupaten Biak 
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Numfor  bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 
pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan. 
Berdasarkan pengertian tersebut wajar apabila 
Otonomi Daerah bertujuan untuk mendekatkan 
kebijakan dengan aspirasi masyarakat di tingkat 
daerah. Dengan demikian implementasi dana 
pendidikan Otonomi Khusus dalam rangka 
peningkatan akses dan pemerataan pelayanan 
pendidikan merupakan program prioritas yang terus di 
upayakan dan ditingkatkan. Sementara melihat 
konteks perluasan akses pendidikan yang biayai dari 
dana pendidikan Otonomi Khusus di Kabupaten Biak 
Numfor lima tahun terakhir menunjukan adanya 
peningkatan akses pendidikan yang di buktikan 
dengan pembangunan dan penyediaan sarana dan 
pasarana pendidikan, pengadaan seragam dan 
perlengkapan sekolah bagi pendidikan dasar di 
Kabupaten Biak Numfor. Perluasan akses pelayanan 
pendidikan merupakan hal penting yang menjadi 
perhatian pemerintah daerah dalam rangka 
peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Biak 
Numfor. 
 

Pernyataan kepala Badan perencanaan 

pembangunan daerah tersebut mendapat dukungan 

penuh dan pernyataan yang sama oleh Kepala Dinas 

pendidikan Kabupaten Biak Numfor dan wakil 

Ketua Komisi III DPRD yang membidangi pendidikan 

mengungkapkan bahwa, pemanfaatan dana 

pendidikan Otonomi Khusus dalam rangka 

peningkatan akses pelayanan pendidikan di 

Kabupaten Biak Numfor merupakan upaya 

terpenting yang terus ditingkatkan dan mendapat 

perhatikan pemerintah daerah. Terlihat dalam 

tabel.7 tentang rincian laporan realisasi anggaran 

dan program yang bersumber dari alokasi dana 

pendidikan Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2012-

2013, sangat jelas bahwa pemerintah daerah 

berhasil memanfaatkan serta melaksanakan 
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program kegiatan yang terkait dengan dana 

pendidikan Otonomi Khusus serta implementasinya 

sudah dijalankan berdasarkan regulasi yang ada 

sebagai upaya untuk memajukan pembangunan 

pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.  

Pernyataan kepala Bappeda dan Kepala Dinas 

Pendidikan mendapat kritikan oleh Ketua DPRD 

Kabupaten Supiori. Dalam wawancara mangatakan 

bahwa:  

Dalam konteks kebijakan Otonomi Khusus di 
Kabupaten Biak Numfor, peningkatan akses pendidikan 
belum terlihat dan terasakan serta belum menjadi 
kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan dan 
pelakasanaan alokasi dana pendidikan Otonomi 
Khusus urusan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor 
lebih berorientasi pada pembangunan fisik, yang dalam 
penggunaanya belum mampu mengangkat mutu 
pendidikan dan menjadi kebutuhan aspiratif 
masyarakat. Sementara dalam proses belajar mengajar 
di wilayah terpencil kepulauan Kabupaten Biak Numfor 
sangat membutuhkan akses pendidikan. Misalnya, 
peyediaan sekolah berbasis asrama, penyediaan 
perpusatakan taman baca/pintar untuk TK, SD dan 
SMP, penyediaan internet untuk sekolah-sekolah 
menengah (SMK/SMA belum tercapai. Akibatnya 
pelayanan akses yang tidak tersedia menyebabkan 
mutu pendidikan di wilayah kampung dan kepulauan 
sangat rendah. Demikian dapat disimpulkan bahwa 
implementasi dana Otonomi Khusus pendidikan dalam 
rangka peningkatan akses pelayanan pendidikan di 
Kabupaten Biak Numfor belum aspratif menjawab 
kebutuhan masyarakat Biak Numfor.    

 

Pendapat para guru-guru senior, junior dan 

pengawas pendidikan yang bertugas di wilayah 

perkampungan/terpencil Biak Utara, Biak Barat, 

Biak Timur serta kepulauan Numfor secara tegas 

dan spontan mengkritisi pemerintah daerah Biak 

Numfor dengan berpendapat bahwa, konteks 
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implementasi kebijakan Otonomi Khusus dalam 

rangka peningkatan akses pelayan pendidikan 

belum sepenuhnya menyentuh hak-hak anak asli 

Papua yang berada di kampung-kampung dan 

wilayah terpencil serta kepulauan Kabupaten Biak 

Numfor. Salah satu guru senior mengatakan bahwa; 

Tujuan UU Otonomi Khusus pasal 56 ayat (1) sampai 
(5) menjelaskan bahwa, pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten bertanggungjawab menyelenggarakan 
pendidikan yang layak dan bermutu pada semua jenis 
jenjang pendidikan bagi masyarakat Papua di dalamnya 
termasuk masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Bukti 
konkrit pada akses pendidikan melului sekolah 
bermutu, Laboratorium bahasa dan IPA, akses 
trasportasi (Bis Sekolah) untuk guru dan siswa belum 
terealisasi di wilayah pinggiran kota, wilayah terpencil 
dan kepulauan. Misalnya, jarak tempu siswa dan guru 
untuk ke sekolah melakukan proses belajar dan 
mengajar dengan jalan kaki, dan jarak tempuh berkilo-
kilo meter. Kondisi diatas ini sangat mempengaruhi 
proses belajar mengajar bahkan mutu pendidikan di 
wilayah-wilayh tersebut, akibat akses transportasi yang 
belum tersedia pun juga menyebabkan menurunnya 
semangat tenaga pengajar/guru serta tingginya 
ketidakhadiran para siswa-siswi. Kondisi ini fakta dan 
masih terlihat dan tersakan.     
 

Seperti yang dikatakan oleh guru yang 

berpengalaman selama 20 tahun mengajar di 

sekolah dasar Bosnik Biak timur; 

Ketidakkonsisten serta ketidakseriusan pemerintah 
daerah dalam meningkatkan akses pelayan pendidikan 
di wilayah terpencil dan kepulauan itu menunjukan 
menurunya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah, baik di tingkat lokal maupun ditingkat 
pusat, karena implementasi yang sarat dengan dengan 
kolusi, korupsi dan Nepotisme. Akibatnya juga, terjadi 
demontrasi yang menganggap bahwa kebijakan 
pemerintah melalui implementasi Otonomi Khusus di 
Papua gagal di implementasi.    
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Pernyataan para guru di atas mendapat 

dukungan penuh oleh tokoh-tokoh agama, tokoh 

adat (LMA), Lembaga swadaya masyarakat (LSM) 

serta fokus diskusi Group (FGD) yang menyatakan 

bahwa, idealnya pemerintah daerah menilai konteks 

implementasi kebijakan dana pendidikan Otonomi 

Khusus telah menjawab kebutuhan masyarakat 

Biak Numfor Numfor, tetapi fakta di lapangan 

menunjukan kondisi yang tidak representatif dan 

aspiratif.  

 Berikut di bawah ini wawancara dan fokus 

diskusi group  (FGD) bersama mahasiswa Papua 

Universitas Kristen Satya Wacana dan mahasiswa 

PGSD Biak yang menyatakan bahwa, isi kebijakan 

dana pendidikan Otonomi Khusus di Kabupaten 

Biak Numfor dalam implementasinya belum 

menjawab peningkatan akses pelayanan pendidikan 

melalui peyediaan bantuan studi/beasiswa tidak 

direalisasikan ataupun tidak transparan kepada 

masyarakat Biak Numfor. Bukti konkrit adalah, 

sebagian besar mahasiswa Biak Numfor telah 

menyelesaikan kuliah/studi di berbagai perguruan 

ternama di Papua dan Papua Barat, bahkan ada 

yang kuliah di luar luar Papua tidak di biayai oleh 

dana pendidikan Otonomi Khusus. Sampai saat ini 

juga, kami yang sedang kuliah di UKSW Salatiga 

dan PGSD Biak belum menikmati bantuan beasiswa 

yang bersumber dari dana pendidikan Otonomi 

Khusus tersebut. Dengan demikian implementasi 

dana pendidikan Otonomi Khusus dalam rangka 

peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Biak 
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Numfor belum efektif dan menjawab kebutuhan 

masyarakat seperti yang diuraikan di atas.      

Kondisi dan situasi ini merupakan fakta. 

Bahwa idealnya, pemanfatan dan implementasi 

dana pendidikan Otonomi Khusus Papua di 

Kabupaten Biak Numfor diharapakan menghasilkan 

program kegiatan yang menyentuh secara langsung 

serta menjadi kebutuhan masyarakat dilapangan. 

Namun realitanya konteks tersebut belum 

menunjukan perubahan pembangunan akses 

pelayanan pendidikan yang signifikan.  

  

4.2.2  Aspek Masukan (Input) 

Aspek masukan (input) ini meliputi tiga hal 

yaitu bagaimana isi kebijakan program melalui 

petunjuk Gubernur diarahkan untuk program-

program pendidikan dan sumber daya manusia 

(SDM) pengelola serta distribusi dan pemanfatan 

dana pembangunan pendidikan;  

 

a. Program kebijakan Gubernur yang termuat 
dalam Surat Keputusan. 

 
(1) Pembangunan dan penyediaan sarana 

dan prasarana pendidikan. (2) Bantuan biaya studi, 

biaya operasional pendidikan, keringanan SPP, 

penyediaan dan peningkatan kualitas tenaga 

pendidik, pemberian insentif bagi tenaga pendidik. 

(3) Mensubsidi yayasan/lembaga pengelola 

pendidikan dalam rangka peningkatan Sumber daya 

Manusia di Papua. (4) Menyedia beasiswa bagi 
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putera-putri Papua pada berbagai bidang 

pembangunan, bidang keahlian terutama yang 

langka. (5) Penanganan anak putus sekolah. 

Isi kebijakan program diatas ini merupakan 

program kegiatan yang memberikan manfaat 

langsung kepada masyarakat. Oleh karena dalam 

implementasinya, pemerintah daerah diharapkan 

konsisten dan memanfaatkan pengolaan anggaran 

dalam implementasinya.  

Menurut Kepala Bappeda dan Wakil ketua 

DPRD Biak Numfor Komisi III yang membidangi 

pendidikan menyampaikan bahwa, isi kebijakan 

Gubernur tersebut sudah representatif (program 

yang berpihak/menyentuh kepada orang asli 

Papua). Oleh karena itu, dalam implementasinya 

menjadi sebuah program kegiatan, pemerintah 

sangat berhati-hati dalam menterjemahkan isi 

kebijakan yang dimaksud.  

Peryataan di atas sama dengan penilaian 

dengan penulis bahwa, isi kebijakan yang 

diarahkan oleh Gubernur Papua tersebut di atas 

sudah sangat representatif ( menjawab konteks 

kebutuhan) pembangunan pendidikan di Tanah 

Papua. Namun dalam implementasinya ke sejumlah 

SKPD Dinas Pendidikan terkait, termasuk 

Kabupaten Biak Numfor masih saja terjadi salah 

tafsir dalam menterjemahkan isi kebijkan tersebut. 

Terbukti dalam pemanfatan dan pengolaan dana 

pendidikan Otonomi Khusus tersebut, sejumlah 

program kegiatan yang terealisasi terlihat 
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bertentangan dengan program kebijakan Gubernur. 

(lihat tabel.7). 

    

b. Sumber Daya Manusia (SDM).  

Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola 

merupakan bagian terpenting dalam penyusunan, 

perencanaan dan pelaksanaan sampai pada 

pengawasan implementasi kebijakan dana 

pendidikan Otonomi Khusus di Kabupaten Biak 

Numfor.  

Wawancara bersama Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor 

berpendapat bahwa :  

Tugas pokok Badan perencanaan Pembagunan 
Daerah (BAPPEDA) tentu membutuhkan sumber 
daya manusia yang berkualitas. SDM menjadi 
kunci kesuksesan dan keberhasilan tugas dan 
tanggungjawab dari Bappeda di dalamnya 
termasuk penyusunan dan evaluasi pelaksanaan 
dana pendidikan Otonomi Khusus. Implementasi 
kebijakan dana pendidikan Otonomi Khusus pada 
konteks, input, proses sampai pada hasil sangat di 
pengaruhi juga oleh kualitas SDM pengelola yang 
profesional. Contoh konkrit bahwa, salah satu 
kegagalan pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua 
adalah akibat sumber daya pengelola tidak mampu 
menganalisis program mana yang menjadi 
kebutuhan dan prioritas masyarakat, terkait itu 
juga jika kualitas SDM pengelola yang tidak 
mampu, akan besar kemungkinan tidak akan 
berhasil menterjemahkan kebijakan program yang 
telah diarahkan oleh Gubernur sebagai acuan 
mutlak untuk dilaksankan oleh SKPD terkait di 
daerah. Oleh karena itu, inputnya kebijakan UU No 
21 tahun 2001 tentang Implementasi Dana 
Pendidikan  otsus tersebut sangat membutuhkan 
kualitas SDM pengelola yang profesional.    

 

Pernyataan Kepala Bappeda di atas didukung 

penuh oleh staf ahli perencanaan Program Badan 
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Perencanaan Pembagunan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Biak Numfor mengungkapkan hal 

tersebut : 

saya cukup lama menjadi staf ahli penyusunan 
dan perencanaan program Bappeda, sudah 8 
(delapan) tahun, dan pertama kalinya saya 
mempelajari, mengkaji, serta diberikannya tugas 
dan tanggungjawab kepada saya untuk mengkaji 
dan menganalisis pemanfaatan Dana Otonomi 
Khusus berdasarkan regulasi yang sudah 
ditetapkan sejak 7 tahun lalu, saya merasakan ada 
kesulitan karena keterlambatan perdasus dan 
perdasi. Nanti setelah hadirnya perdasi dan 
perdasus serta Keputusan Gubernur Nomor 45 
Tahun 2008 tentang Petunjuk Pengelolaan Dana 
Penerimaan Khusus dalam Rangka Otonomi 
Khusus Papua barulah memberikan kemudahan 
kepada kita untuk mendesain kebijakan program 
yang benar-benar terkosentrasi sesuai aturan dan 
rambu-rambu yang ada dalam roh Otonomi 
Khusus tersebut. Oleh karena kualitas SDM dalam 
pelaksanaan penyusunan dan perencanaan 
pembangunan yang terkait dengan penggunaan 
dan pelaksanaan dana pendidikan Otonomi 
Khusus di kabupaten Biak Numfor ini sangat 
membutuhkan manusia Biak yang memiliki 
kualitas kerja. 

 

Pendapat lain juga disampaikan oleh Badan 

Pemerikasaan Keuangan Republik Indonesia (BPK 

RI) yang penulis kutip dalam Laporan Hasil 

Pemerikasaan Dana Otonomi Khusus Papua Tahun 

Anggaran 2002-2010 bahwa, ketidakefektifan 

penggunaan Dana Otonomi Khusus tidak tepat 

sasaran akibat kualitas sumber dana manusia. 

Sebagai contoh akibat rendahnya kualitas SDM 

dalam pelaksanaan dana Otsus adalah beberapa 

SKPD Daerah tidak membuat laporan pengelolaan 

dana Otonomi Khusus, selain itu ada SKPD 

Bappeda hanya membuat laporan pelaksanaan yang 
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memuat informasi mengenai realisasi pencapaian 

atas pengelolaaan dana Otonomi Khusus untuk 

semua program/kegiatan untuk setiap tahun 

anggaranya berdasarkan data keuangan yang 

diperoleh dari Dinas Pengelola Keuangan dan Asset 

Daerah tanpa disertai dengan dokumen yang 

valid/real di lapangan, tidak adanya monitoring.  

Pernyataan-pernyataan di atas juga mendapat 

dukungan penuh dari akademisi Universitas 

Cendrawasih ketika diwawancarai yang 

mengemukakan bahwa faktor Sumber Daya 

Manusia (SDM) Papua sangat menentukan 

keberhasilan pelaksanaan Dana Otonomi Khusus 

terkait juga dengan implementasi Dana pendidikan 

Otonomi Khusus di Kabupaten Biak Numfor.  

kegagalan Dana Otonomi Khusus di setiap 
Daerah/Kabupaten yang selama ini kami dengar 
lewat berita TV, media elektronik, siaran RRI, 
research-researh oleh  mahasiswa Papua, LSM, 
demostrasi masyarakat, salah satu akibat 
persoalan mendasar yang menyebabkan adalah 
persoalan ketidak kualitas Sumber Daya pengelola 
merencanakan program menjadi program kegiatan 
yang berkualitas dan menyentuh kepada 
masyarakat asli Papua. Ketidakmampuan SDM 
pengelola Dana Otonomi Khusus di setiap SKPD 
Kabupaten dan daerah ini mengakibat program 
tidak jalan efektif selanjutnya pengelola Dana 
Otonomi Khusus bisa juga terseret ke pengadilan 
hukum.         

 

 Pernyataan diatas juga sama pernyataan 

dalam pelaksanaan kegiatan Focus Diskusi Group 

(FGD) Mahasiswa Papua Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga yang menyatakan bahwa, salah 

satu faktor kegagalan pembangunan pendidikan 
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Papua maupun Papua Barat adalah kurangnya 

kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola dan 

tidak konsistenya para pejabat daerah sebagai 

pembawa kebijakan. Karena ketidakkonsisten 

pengelola dan perencana program berkulitas, 

banyak program tidak tersentuh, tidak terurus 

bahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban 

anggaran banyak penggunaan yang tidak jelas 

arahnya, tidak sesuai petunjuk Gubernur cenderung 

terjadi korupsi.  

Semua ini terjadi karena persoalan sumber 

daya manusia (SDM) pengelola tidak berkualitas 

serta pembawa kebijakan di daerah tidak konsisten 

membangun pendidikan Papua termasuk Kabupaten 

Biak Numfor.      

 

c. Efektivitas pendistribusian Dana 

Masalah pendistribusian dana pendidikan 

Otonomi Khusus di Kabupaten Biak Numfor yang 

patut diamati adalah bagaimana pendistribusian 

anggarannya dan apakah dalam penyalurannya 

telah tepat waktu serta bagaimana prosedur 

penyaluran, bagaimana dengan persyaratannya.   

Berikut di bawa di bawah ini adalah 

rekapitulasi pemanfatan dana penyesuaian Otonomi 

Khusus Kabupaten Biak Numfor di Bidang 

Pembangunan Pendidikan tahun anggaran 2002 

sampai dengan tahun anggran 2013.  
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Tabel. 4 
Rekapitulasi Pemanfatan Dana Pembangunan 

Pendidikan Otonomi Khusus Papua 60% Bagian 
Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2002-2013. 

 
 

Tahun Alokasi Pendidikan 
2002 8.284.549.000,00 
2003 9.592.286.400,00 
2004 7.000.000.000,00 
2005 5.250.000.000,00 
2006 16.750.000.000,00 
2007 14.215.322.000,00 
2008 15.034.725.700,00 
2009 14.393.619.400,00 
2010 11.147.250.000,00 
2011 8.732.996.000,00 
2012 19.552.137.400,00 
2013 22.505.990.300,00 
Total 152.458.876.200,00 

 
Data Sumber: Bappeda Kabupaten Biak Numfor 
tahun 2013 

 
 

Sampai dengan tahun 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 Rupiah), dengan rincian sebaran ke 

urusan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, 

ekonomi kerakyatan dan urusan strategis lainya.  
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Tabel. 5 
Pola Pengalokasian Dana Otonomi Khusus 

di Provinsi Papua 
 

Periode 
Porsi 

Kabpatn 
/kota 

Porsi 
Provinsi 

Dasar Hukum 

2002-2003 40% 60% 

Surat Keputusan Menteri 
RI Nomor 47/KM.07/2002 
tanggal 21 Februari 2002 
tentang Cara Penyaluran 
Dana Otonomi Khusus 
Provinsi Papua. 

2004-2006 60% 40% 

Perda Nomor 2 Tahun 2004 
Tentang Pembagian 
Penerimaan dalam Rangka 
Otonomi Khusus 

2007-
sampai 

sekarang 

60% 40% 

Perdasus Nomor 1 Tahun 
2007 
tentang Pembagian dan 
Pengelolaan Penerimaan 
dalam rangka Pelaksanaan 
Otonomi Khusus Papua. 

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah 
Provinsi Papua. 

 

Alokasi anggaran pendidikan 2002 hingga 2013 

dari alokasi penyesuaian Otonomi Khusus 60 % 

bagian Kabupaten Biak Numfor sekitar Rp. 

152.458.876.200,- atau 24,74% dengan Total 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

12 tahun (2002-2013) yang menegaskan bahwa 

presentasi dana Otonomi Khusus Papua hingga saat 

ini belum menembus angka 15% dari total 

pendapatan daerah bahkan cenderung menurun 

hingga angka 9% dalam tiga tahun terakhir (2002-

2013) tahun kerja dan (2014) tahun rencana. Ini 

sangat kontras dengan ekspetasi/harapan 

masyarakat Biak Numfor yang sangat kuat, tinggi 

terhadap perubahan dan percepatan pembangunan 
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di era Otonomi Khusus. (pernyataan data Bappeda 

Biak Numor 2013)  

 Pendistribusian alokasi dana Pembangunan 

Pendidikan Otonomi Khusus Kabupaten Biak 

Numfor yang di fokuskan ke tiga (3) strategis 

pembangunan pendidikan antara lain ke Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Urusan pendidikan 

atau fungsi pendidikan tidak hanya dikelola oleh 

SKPD Dinas Pendidikan tetapi bisa di kelola oleh 

beberapa SKPD lain. Di antaranya adalah Dinas 

Pendidikan, UPTD SKB dan BKD. Tiga SKPD 

tersebut merencanakan dan memanfaatkan alokasi 

dana fungsi pendidikan pembangunan pendidikan 

Otonomi Khusus untuk kegiatan strategis yang 

berkaitan dengan pendidikan. Karena ke tiga SKPD 

tersebut memiliki strategis perencanaan program 

yang bervariatif dan luas, maka dalam hasil 

pembahasan bab ini, penulis hanya fokus untuk 

mendiskripsikan program Dinas Pendidikan 

Kabupaten Biak Numfor.    

 
Tabel.6 

Distribusi dan Pemanfatan Dana Pembangunan 
Pendidikan Ke-3 SKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 

Anggaran 2012-2013 
 

Tahun SKPD Jumlah Presentasi 

2012-
2013 

Dinas 
Pendidikan 

15.345.510.300,00 35 % 

  1.700.780.000,00 2,37% 
Badan 
Kepegawaian 
Daerah (BKD) 

5.459.700.000,00 7,59% 

                            T o t a  22.505.990.300,00 24. 74 % 
Data Sumber: Bappeda Biak Numfor tahun 2013. 
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Dalam wawancara bersama staff ahli Bappeda,  

ditemukan faktor penghambat terkait dengan input 

dana otonomi khusus di Kabupaten Biak Numfor. 

Masalah penyaluran dana sering mengalami 

keterlambatan penerimaan dana Otonomi Khusus 

tersebut. Keterlambatan ini dapat menyebabkan 

pemanfaatan dana menjadi kurang efektif.  

 

4.2.3 Aspek Proses (Process)  

Pada bagian ini akan mendiskripsikan 

bagaimana proses kebijakan pengelolaan dana 

Otonomi Khusus Papua, mekanisme pengelolaan 

serta bagaimana implementasi dana pendidikan 

otonomi khusus menjadi sebuah kegiatan program 

di Kabupaten Biak Numfor  

 

a. Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus 
Papua  

 
 Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, 

pemerintah telah mengalokasikan dana dalam 

Anggaran pendapatan dan Belanja Negera (APBN) 

sejak Tahun 2002 untuk pelaksanaan Otonomi 

Khusus.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 dan perubahannya yaitu Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2008, kebijakan 

pembagian dana dalam rangka Otonomi Khusus 

adalah sebagai berikut: (1) Dana Otonomi Khusus 

yang besarnya setara dengan 2% dari plafon DAU 

Nasional, yang terutama ditunjukan untuk 
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pembiayaan pendidikan dan kesehatan. (2)  Dana 

tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan 

Otonomi Khusus yang besarnya di tetapkan 

berdasarkan usulan Provinsi. Dana ini ditunjukan 

untuk pembiyaan pembangunan infrastruktur. 

Dana tersebut dimaksudkan agar sekurang-

kurangnya dalam 25 tahun seluruh kota-kota 

provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat 

penduduk lainya   terhubungkan dengan 

transportasi darat, laut atau udara yang 

berkualitas, sehingga Provinsi dapat melakukan 

aktivitas ekonominya secara baik dan 

menguntungkan bagian dari sistem perkonomian 

nasional dan global. Berikut wawancara bersama 

Ketua Bappeda Biak Numfor;   

Selama kurang lebih 12 tahun Otonomi Khusus di 
Papua, Kabupaten Biak Numfor sudah 
mendapatkan  intervensi dana alokasi penyesuaian 
Otonomi Khusus Papua sebesar 
Rp.616.194.449.000,- (60% bagian Kabupaten) 
dengan distribusi per sektor/urusan/fungsi 
sebagai berikut: pendidikan sebesar (24,74%), 
kesehatan 19,71 %, infrastruktur (13,49%), 
ekonomi kerakyatan (13,49%) dan lain-lainya 
sebesar 22, 52%).  
 

Lebih lanjut beliau mengatakan bawa, alasan 

mengapa alokasi pendidikan tidak mencapai 30% 

karena kita harus berencana secara aqual akibat 

pendidikan menjadi sorotan nasional, dilihat secara 

aquaty, maka alokasi sangat variatif dari sisi 

sumber dana DAK, BOS, dekosentrasi,Tugas 

pembantuan, kegiatan-kegiatan bantuan Bansos, 

dalam  tataran perjalanan kerja kita harus bagi 
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sehingga dalam satu tahun anggaran sehingga 

semua urusan dan fungsi bisa berjalan dengan baik, 

kemudian kita juga harus memperhatikan kapasitas 

daya serap dan daya kelola dengan 

mempertimbangkan kondisi dan sistim SDM yang 

ada, dan ini menjadi salah satu point penting 

mengapa setiap alokasi dana pendidikan tidak 

mencapai 30%, yang jelas keberpihakan pemerintah 

daerah sesuai dengan rambu-rambu, yang pertama 

yang kita laksanakan sesuai sesuai dengan 

dokumen perencanaan yang sudah di tetapkan, 

kemudian kita laksanakan sesuai dengan 

mekanisme yang sudah di sepakati dan ditetapkan, 

menunya juga di sesuaikan dengan petunjuk 

pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur setiap 

tahun, dengan 40% kepada Gubernur dan 60% 

untuk Kabupaten. Dan proses sampai menjadi 

sebuah program/kegiatan adalah di bahas di 

Kabupaten, hasil Musrembang, forum internal 

SKPD, kemudian menjadi ukuran rencana definitif 

dan kemudian di bahas lagi di Provinsi untuk 

menjamin bahwa usulan program ini tidak keluar 

dari semangat atau roh Otonomi Khusus Papua.  

Pernyataan Kepala Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor pun 

mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III 

DPRD Kabupaten Biak Numfor yang membidangi 

Pendidikan. Lima tahun terakhir ini, proses 

implementasi kebijakan pengelolaan dana Otonomi 

Khusus pendidikan sudah berjalan berdasarkan 
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regulasi yang ada serta petunjuk Gubernur yang 

sudah ditetapkan.    

Sementara berdasarkan pengamatan dan 

wawancara penulis, terdapat kepala seksi/staff 

program, Dikjar, Sarana-prasarana, PLS  belum 

mengetahui bagaimana proses dan kebijakan 

pemerintah Pusat dan Provinsi terkait dengan 

proses dan mekanisme Pengelolaan dana Otonomi 

Khusus, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan 

tidak optimal dalam melaksanakan pengendalian 

dan pengawasan terhadap pelaksaan kegiatan pada 

satuan kerjanya. Terbukti Dinas Pendidikan 

Kabupaten Biak Numfor tidak memiliki data 

pelaporan program kegiatan tahunan yang 

bersumber dari penggunaan dana pendidikan 

otonomi khusus.       

 

b. Mekanisme Pengelolaan Dana OTSUS  

Penyaluran dana Otonomi Khusus Tahun 

Anggaran 2002-2008 untuk wilayah 

Kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat 

dilakukan oleh pemerintah Pusat melalui 

pemerintah Provinsi Papua. Mulai tahun 2009-

2013, proses/penyaluran dilakukan oleh 

pemerintah Pusat melalui pemerintah Provinsi 

Papua dan Papua Barat. Dana Otonomi Khusus 

yang bersumber dari APBN dengan alokasi 2% DAU 

Nasinal di salurkan dengan mekanisme sebagai 

berikut. (1) Menteri Keuangan menetapkan besaran 

alokasi dana Otonomi Khusus setara dengan 2% 
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dari plafon DAU Nasinal. (2) Berdasarkan ketetapan 

Menteri Keuangan tersebut, Gubernur Provinsi 

Papua dan Gubernur Provinsi Papua Barat 

menyampaikan pengajuan pencairan kepada 

Menteri Keuangan dengan melampirkan rencana 

penggunaan dalam satu tahun anggaran. (3) 

Berdasarkan Surat permintaan Gubernur Provinsi 

Papua dan Gubernur Papua Barat, Menteri 

Keuangan mencairkan dana secara bertahap secara 

khusus ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD). 

Untuk tahap kedua dan seterusnya, pencairan 

dilakukan setelah memperhatikan pertimbangan 

Menteri Dalam Negeri berupa persetujuan atau 

penundaan penyaluran apabila penggunaan dana 

tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. (4) 

Penyaluran dana Otonomi Khusus dari pemerintah 

provinsi kepada pemerintah/kota dilakukan atas 

dasar nota kesepakatan antara Gubernur dan 

Bupati/walikota. Pencairan Dana Otonomi Khusus 

dari pemerintah provinsi ke pemerintah 

kabupaten/kota diatur dalam peraturan Gubernur 

menyesuaikan dengan pencairan dana Otonomi 

Khusus dari pemerintah pusat.         

 Menurut staf ahli Bappeda ketika 

diwawancarai berpendapat bahwa, impelementasi 

mekanisme pengelolaan dana pendidikan Otonomi 

Khusus dalam proses implementasinya di 

Kabupaten Biak Numfor telah sesuai regulasi yang 

di tetapkan, dan proses sampai menjadi sebuah 

program/kegiatan adalah di bahas di Kabupaten, 
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hasil Musrembang, forum internal SKPD, kemudian 

menjadi ukuran rencana definitif dan kemudian di 

bahas lagi di Provinsi untuk menjamin bahwa 

usulan program ini tidak keluar dari semangat atau 

roh Otonomi Khusus Papua.  

 

c. Proses Implementasi Otonomi Khusus bidang 

Pendidikan Kabupaten Biak Numfor   

  
Wawancara bersama pejabat sementara 

Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, 5 

November 2013 mengungkapkan bahwa  komitmen 

dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan di 

Kabupaten Biak Numfor adalah untuk mencapai 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat 

Kabupaten Biak Numfor. Pembangunan di era 

Otonomi Khusus Papua dan khususnya Kabupaten 

Biak Numfor, diharapkan menjadi kebijakan yang 

strategi dan mampu mengangkat ketertinggalan 

pembangunan di daerah ini.  

Sementara menurut Kepala Dinas Pendidikan 

yang mengungkapkan bahwa, proses implementasi 

perogram kegiatan yang bersumber dari dana 

pendidikan Otonomi Khusus telah terlaksana 

berdasarkan regulasi dan mekanisme penglolaan 

yang sudah ditetapkan oleh Surat Keputusan 

Gubernur. Program yang terencana dan terealisasi 

sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Program 

kegiatan tersebut dapat dilihat pada laporan 

realisasi anggaran ABPD yang bersumber dari dana 

pendidikan Otonomi Khusus. Misalnya dalam 
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proses pemanfatan dana serta proses pengadaan 

pakaian seragam dan perlengkapan belanja sekolah 

bagi siswa telah terealisasi ke seluruh sekolah yang 

ada di wilayah terpencil dan kepulauan Biak 

Numfor.   

Pernyataan Sekretaris daerah dan kepala 

dinas pendidikan di atas mendapat dukungan dari 

perwakilan akademisi Univeristas Cendrawasi yang 

membidangi pendidikan mengatakan bahwa, proses 

implementasi dana pendidikan Otonomi Khusus di 

Kabupaten Biak Numfor sudah cukup memberikan 

dampak positif terhadap pembangunan pendidikan 

di Kabupaten Biak Numfor, namun dalam proses 

program kegiatan yang di laksanakan terlihat 

banyak program terfokus pada progam kegiatan 

peningkatan mutu, misalnya pelatihan kopetensi 

tenaga pendidikian PAUD, TK, Workhop KTSP dan 

olimpiade sains SD, SMP dan SMA, sementara 

program kegiatan yang berkaitan dengan 

peningkatan perlusaan akses kurang mendapat 

prioritas dan perhatian.  

Menurut wakil Ketua Komis III (DPRD) bidang 

pendidikan terkait dengan mekanisme dan proses 

pelaksanaan Otonomi Khusus di Kabupaten Biak 

Numfor dalam lima tahun terakhir sudah bejalan 

sesuai regulasi dan kewenangan daerah. Dengan 

pernyataan sebagai berikut ;  

 

lima tahun terakhir kami menilai bahwa 
pencapaian proses pelaksanaan Otonomi Khusus 
Papua terkait dengan kebijakan pemerintah pusat, 
pemerintah daerah dan mekanisme pelaksanaan 
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serta pengolaan menjadi sebuah program kegiatan 
pada SKPD dinas pendidikan sudah berjalan 
optimal. Contoh konkrit bahwa, realisasi anggaran 
APBD yang bersumber dari dana otsus tahun 2012 
telah tercapai terbukti telah terbangunya 
pembangunan asrama SD, SMP, SMA di kepulauan 
PAI Biak Timur, pemberian bantuan dana kepada 
pelajar Biak yang mengikuti program afimatif 
action dan pengadaan pakaian seragam dan 
perlengkapan sekolah. Menurut pemantaun dan 
pengawasan kami, terhadap proses implementasi 
program tersebut dapat menjawab kebutuhan 
masyarakat yang ada di kepulauan Pai Biak Timur. 
Sementara pada program afirmatif action juga 
terlaksana dengan memberikan akses dan 
kesempatan kepada putra-putri Biak Numfor 
untuk melanjutkan studi ke luar daerah.  

  

Sementara menurut perwakilan orang tua 

yang berada di wilayah terpencil, pinggiran kota 

berpendapat bahwa proses implementasi kebijakan 

dana Otonomi Khusus yang selama ini terjadi 

adalah pengadaan pakaian seragam sekolah dan 

belanja perlengkapan sekolah tetapi tidak di 

barengi dengan mempersiapakan akses-akses 

pendidikan yang dapat mempermudah atau 

membantu memperlancar proses pembelajaran di 

sekolah. Sementara implementasi program yang 

terkait dengan peningkatan mutupun hanya 

terfokus di wilayah kota.  

  Sementara dalam Focus Grop Diskusi (FGD) 

Mahasiswa Papua Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga, membuat kesimpulan bahwa, 

Proses pelaksanaan dana Pendidikan Otonomi 

Khusus di Kabupaten Numfor belum dapat 

dikatakan ideal. Terkait 60% pengeloaanya menjadi 

sebuah program di nilai tidak aspiratif berdasarkan 
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kebutuhan masyarakat Biak Numfor. Kondisi ini 

dapat terlihat pada rincian laporan realisasi APBD 

yang bersumber dari dana Otonomi Khusus. 

Dimana dalam penyusunan dan realisasi program 

lebih banyak program kegiatan di arahkan pada 

program peningkatan mutu, sementara program 

peningkatan perluasan akses pelayanan pendidikan 

kurang menjadi perhatian.          

 

4.2.2  Aspek Hasil (Output) 

 

Pada bagian ini akan menganalisis rincian 

Laporan realisasi Anggaran dan program yang 

bersumber dari Dana pendidikan Otonomi Khusus 

Tahun Anggaran 2013 dan bagaimana ketercapaian 

hasil program tersebut telah mencapai tujuan dan 

sasaran isi kebijakan dana pendidikan Otonomi 

Khusus pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.   

 

a. Riancian Laporan Kegiatan 

Berikut ini data tentang penggunaan dana 

pendidikan Otonomi Khusus dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Biak Numfor Tahun Anggaran 2012-2013. 
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Tabel. 7  
Rincian Laporan Realisasi Angggaran Dan Program 
Bersumber Dari Dana Pendidikan Otonomi Khusus 

 Tahun Anggaran 2013. 
 

NO URAIAN KEGIATAN JUMLAH 

1 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan PAUD/TK Rp. 100.000.000,00 

2 Bantuan Kepada PAUD dan TK Rp.   10.000.000,00 

3 Insentif Tutor dan PAUD/TK Rp. 100.000.000,00 

4 Pengadaan Alat Peraga PAUD Rp. 200.000.000,00 

5 Rehabilatas Rumah Guru SD Rp.   95.000.000,00 
6 Rehabilitas sedang/berat ruang kelas sekolah  Rp. 702.000.000,00 

7 Rehabilitas sedang berat rumah dinas kepala sekolah, guru, 
penjaga sekolah 

Rp. 446.500.000,00 

8 Pengadaan Meubelair  Rp.   18.315.000,00 

9 Pembangunan Asrama SD, SMP, SMA Kepulauan PAI Rp. 500.000.000,00 

10 Pembangunan ruang kelas SMP YPPK 3 BTN Ridge Rp. 1.500.000.000,00 
11 Pengembangan materi belajar mengajar dengan 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (MBS) 
Rp. 389.200.000,00 

12 Menambang SDM Papua Siswa SD dan SMP Rp.   17.500.000,00 

13 MBS replikasi 6 SMP dan 10 SD Rp.   90.000.000,00 

14 Kegiatan Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL) Rp. 120.000.000,00 
15 Kegiatan Life Skill Education (HIV/AIDS) SD/SMP/SMA) Rp. 100.000.000,00 

16 Ujian Nasional Paket A,B,C Rp. 269.269.500,00 

17 Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar dengan 
menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi  

Rp. 960.800.000,00 

18 Rehabilitas sedang berat (Perpusataka SMK YPK 2 (STM) Rp.   99.500.000,00 

19 Pelatihan Tutor Paket A,B,C Rp.   75.000.000,00 
20 Sosialisasi Pengurus Utamaan Gender (PUG)  Rp.   50.000.000,00 

21 Pelaksanaan Olaraga Nasional  SD, SMP, SMA (O2SN) Rp.   75.000.000,00 

22 Pelaksanaan Festival Lomba Seni Siswa SD, SMP,SMA/SMK  Rp.   50.000.000,00 

23 Pelaksaan Liga Pendidikan Olaraga Indonesia Rp. 100.000.000,00 

24 Penyelesaian Kegiatan Penilaian Angka Kredit Guru Rp.   80.000.000,00 

25 Sertifikasi guru SD, SMP, SMA, SMK Rp.   25.000.000,00 

26 Sertivikasi Pengawas Pendidikan Rp.     3.000.000,00 
27 Administrasi Pelaksanaan UAN SD Rp. 170.000.000,00 

28 Administrasi Pelaksanaan UAN SMP Rp. 151.740.000,00 

29 Administrasi Pelaksanaan UAN SMA Rp. 266.370.000,00 

30 Admintrasi Pelaksanaan SMK Rp. 148.700.000,00 

31 Olimpiade Sains Siswa SD Rp.   20.000.000,00 

32 Olimpiade Sains Siswa SMP Rp.   20.000.000,00 

33 Olimpiade Sains Siswa SMA Rp.   30.000.000,00 
34 Promosi Kompetisi Siswa SMK/LKS Rp.   90.000.000,00 

35 Pengadaan Seragam dan Perlengkapan Sekolah Rp. 5.124.876.000,00 

36 Workhop KTSP Rp.   60.490.000,00 

37 Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Rp.   60.000.000,00 

38 WORKHOP Materi Ajar, Bahasa Biak untuk SD Rp.   82.500.000.00 

39 Pembangunan Auditorium STIKIP tahap 1   Rp. 1.500.000.000,00 

40 Menambang SDM Papua Siswa SMA      RP.   10.000.000,00 
               J u m l a h       Rp. 13.910.760.500 

 

Sumber : Laporan pertangunjawaban pemerintah daerah Tahun 
Anggaran 2012-2013 
 

Pada tabel di atas telah menunjukan program 

kegiatan telah terealisasi berdasarkan arahan dan 

kebijakan pemerintah daerah.    

 Menurut kepala bidang dikjar dinas 

pendidikan Kabupaten Biak Numfor mengatakan 
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bahwa, keseluruhan program kegitan yang 

terealisasi pada tabel.7 diatas telah terlaksana dan 

terealisasi berdasarkan kebutuhan pendidikan 

serta mekanisme yang sudah di tetapkan oleh 

pemerintah daerah melalui dinas pendidikan Biak 

Numfor. Menurutnya;  

kegiatan program yang bersumber dari dana 
pendidikan Otonomi Khusus yang terealisasi di 
tahun 2013, diantaranya  adalah program 
kompetensi tenaga kependidikan PAUD dan TK, 
pengembangan materi belajar mengajar dengan 
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi  
(MBS), menambang SDM Papua pada tingkat SD, 
dan SMP, kegiatan life skill, sosialisasi (PUG), 
keseluruhan program tersebut telah terlaksana 
dan diharapkan dapat meningkatkan mutu 
pendidikan.         
       

Pernyataan di atas mendapat dukungan dari 

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Biak 

Numfor, menurutya sejumlah kegiatan yang 

bersumber dari dana pendidikan Otonomi Khusus 

di Kabupaten Biak Numfor telah terealisasi dan 

dilaksanakan berdasarkan arahan dan petunjuk 

Gubernur serta realisasinya telah mencapai tujuan 

dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat 

dalam rangka optimalisasi pelayanan pendidikan 

Kabupaten Biak Numfor. Salah satu hasil 

pemanfatan dana pendidikan Otonomi Khusus 

Kabupaten Biak Numfor adalah pemberian bantuan 

studi melalui program afirmative action kepada 

pelajar asal Biak yang kuliah di berbagai perguruan 

tinggi di luar provinsi Papua.  

 Pernyataan yang sama di sampaikan oleh 

kepala seksi pengawasan dan pengendalian 
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program dinas pendidikan Kabupaten Biak Numfor. 

Dalam dikusi dan wawancara, menyampaikan 

bahwa kegiatan program yang bersumber dari dana 

pendidikan Otonomi Khusus kabupaten Biak 

Numfor Tahun Anggaran 2013 telah di arahkan 

untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan, 

peningkatan mutu pendidikan serta pelayanan 

akses pendidikan.  

Sementara adanya kritikan disampaikan oleh 

pengawas pendidikan dan para guru-guru yang 

bertugas di daerah wilayah terpencil dan kepulauan 

berpendapat bahwa, keseluruhan hasil program 

yeng terlihat pada tabel.7 di atas sebagian telah 

terealisasi dan sebagian belum terlaksana bagi 

pendidikan yang berada di wilayah tersebut. Lebih 

lanjut para guru-guru mengatakan bahwa, kegiatan 

program yang bertujuan kepada para guru-guru 

seperti pelatihan kompetensi tenaga pendidikan 

PAUD/TK, workhop MBS, Workhop KTSP, semetara 

program kegiatan kepada para siswa-siswi antara 

lain, manambang SDM Papua, promosi kompetisi 

Siswa, life skill, pelaksanaan festival lomba seni, 

pekan olaraga nasional, telah terealisasi di 

lapangan, namun program tersebut tidak apiratif. 

Artinya program kegitan tersebut tidak menjawab 

keinginan yang menjadi kebutuhan masyarakat 

yang berada di wilayah terpencil dan kepulauan. 

Mengapa demikian? Bahwa hampir keseluruhan 

program kegiatan tersebut berfokus di laksanakan 

pada wilayah kota, sementara di wilayah terpencil 

dan kepulauan tidak di lakukan atau terlupakan.  
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Walaupun program kegiatan di atas telah 

berhasil dilaksanakan tetapi tidak menyentuh 

kebutuhan masyarakat. Dengan pertegas lagi para 

guru-guru menyampaikan bahwa hasil program 

diatas tidak merata pelaksanaanya ke seluruh 

pendidikan sekolah yang berada di wilayah terpencil 

dan kepulauan, sehingga para siswa-siswi yang 

berada di perkampungan belum menikmati dampak 

dari kegiatan tersebut yang bersumber dari dana 

Otonomi Khusus.  

Pernyataan pengawas sekolah tingkat 

kabupaten dan para guru-guru mendapat 

dukungan serta pendapat dari kepala bidang 

program dinas pendidikan kabupaten Biak Numfor 

yang baru bertugas di dinas pendidikan Kabupaten 

Biak Numfor yang disampaikan kepada pemerintah 

daerah. Mantan staf Dinas Pendidikan Provinsi 

Papua ini menyatakan bahwa,  hasil impelementasi 

program pada tabel.7 diatas sudah berhasil dan 

menunjukan kosistensi pemerintah daerah 

membangun pendidikan Biak Numfor terkait 

dengan pemanfatan dan pengolaan dana pendidikan 

Otnomi Khusus di Kabupaten Biak Numfor. Namun 

hasil implementasi program tersebut terlihat belum 

merata untuk menjawab persoalan pendidikan 

secara khusus dalam rangka peningkatan akses 

pendidikan. Sementara dalam rincian diatas 

terdapat sejumlah program dan dana yang tidak 

relevan dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini 

menunjukan bahwa program kegiatan pada tabel.7 

diatas nampaknya belum ada kerjasama antara 
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dinas pendidikan dan Badan perencanaan 

pembangunan daerah untuk menentukan program 

kegiatan mana yang akan menjadi  prioritas 

kebutuhan masyarakat kabupaten Biak Numfor 

secara khusus untuk peningkatan perluasan akses 

pelayanan pendidikan.  

 Menurut peneliti dalam pengamatan di 

lapangan bahwa, adannya pelaksanaan kegiatan 

yang seharusnya di biayai dari Dana Alokas Umum 

(DAU) diataranya adalah kegiatan Administrasi 

Pelaksanaan Ujian Nasional, SD, SMP, SMA senilai 

Rp. 735.370.000,00 + Ujian pelaksaan Paket A,B,C 

senilai Rp. 269.269.000.00, sertivikasi pengawas 

Rp. 3.000.000,00,- + penilaian angka kredit guru 

senilai 80.000,000,00,- + pelaksaan olaraga 

nasional + pelaksanaan liga olaraga Indonesia 

senilai Rp. 175.000.000,00,- + sosialisasi Pengurus 

Utamaan Gender (PUG) Rp 50.000.000,00,- + 

perencanaan dan penyusunan program pendidikan 

senilai Rp. 60.000.000,00,- + pembangunan 

Auditorium STIKIP tahap 1 senilai Rp. 

1.500.000.000,00, + pembangunan Ruang kelas 

SMP YPPK 3 BTN Ridge Biak Kota senilai Rp. 

1.500.000.000,00 (bukan termasuk perluasan akses 

karena pembangunan ruang kelas berada di kota 

yang sudah mudah akses ke sekolah lain) serta 

penyelesaian kegiatan penilaian angka kredit guru 

senilai Rp. 80.000.000.00,-. Kesemua progam di 

atas adalah Tahun Anggaran 2012-2013. Hasil 

realisasi diatas berdasarkan fakta di lapangan 

terlihat belum menunjukan hasil maksimal. Artinya 
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program di atas belum menjawab kebutuhan 

pendidikan di lapangan. (data observasi dan 

wawancara di lapangan oleh penulis)   

Sementara, wawancara FGD mahasiswa 

PGSD Biak Numfor, dan temuan dokumen Laporan 

Tahun Kabupaten (LPJ Bupati) Tahun Anggaran 

2012-2013, hasil tabel.7 pada program kegiatan di 

atas menunjukan bahwa kenyataan di lapangan 

tidak sesuai seperti yang dilaporkan dalam 

dokumen laporan tahunan Kabupaten (LPJ Bupati 

Biak Numfor). Kondisi pemanfatan dana pendidikan 

Otonomi Khusus di atas menunjukan 

ketidakkonsisten SKPD Dinas Pendidikan dalam 

pemanfatan dan pelaksanaan dana Pendidikan di 

Kabupaten Biak Numfor. Bukti kongkrit, beberapa 

kegiatan yang tdak selesai tepat waktu dan terlihat 

proyek tidak terselesaikan, serta kurang perawatan 

proyek bangunan terlihat pada pembangunan 

Auditorium STIKIP dan pembangunan ruang kelas 

SMP YPKK 3 BTN Ridge.       

 

5.1  PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 
Pembahasan hasil penelitian ini sebelumnya 

menggunakan teori evaluasi program yang 

diungkapkan Daniel Stufflebeam yang membagi 

analisa dengan menggunakan metode masukan 

(input) program, proses (process) program sampai 

hasil (output) yang dicapai oleh program itu sendiri. 
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5.1.1   Evaluasi Konteks  (conteks) 

Pada bagian ini, akan membahas hasil analisis 
berdasarkan fokus diskusi group (FGD), wawancara 
informan dan data dokumen serta pengamatan 
lapangan terkait dengan dua belas tahun sudah 
implementasi  Otonomi Khusus tahun (2002-2013) 
di Kabupaten Biak Numfor.  
 

Kesimpulan wawancara bersama beberapa 

pimpinan eksekutif dan legislatif, idealnya 

menyatakan bahwa konteks dua belas tahun 

implementasi  kebijakan dana pendidikan Otonomi 

Khusus di Kabupaten Biak Numfor telah 

menunjukan perubahan yang signifikan, hal ini di 

tandai dengan pembangunan fisik (gedung sekolah) 

dan pengadaan pakaian seragam serta 

perlengkapan sekolah siswa-siswi di sekolah 

wilayah perkotaan dan perkampungan telah 

terealisasi dan menjadi kebutuhan bagi masyarakat 

Biak Numfor. Dua belas tahun impelementasi 

kebijakan dana Otonomi Khusus di kabupaten Biak 

Numfor sedikit telah menjawab kebutuhan 

pembangunan pendidikan di Kabupaten Biak 

Numfor. Dengan demikian malalui kebijakan 

Otonomi Khusus ini, diharapkan masyarakat Biak 

Numfor terus dapat mendukung dan mensukseskan 

kebijakan tersebut.   

Sementara kesimpulan hasil wawancara 

bersama perwakilan Lembaga Masyarakat Adat, 

Lembaga Swadaya Masyarakat, orang tua, para 

guru dan pengawas sekolah berpendapat bahwa  

dua belas tahun implementasi kebijakan Otonomi 
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Khusus di Kabupaten Biak Numfor teryata belum 

memberikan perubahan yang meningkat terhadap 

hak-hak dasar pelayanan akses pendidikan bagi 

masyarakat Biak Numfor yang berada di daerah ini. 

Kondisi tersebut dapat dilihat pada akses 

pembelajaran teknologi, trasportasi sekolah bagi 

siswa/guru (Bis sekolah), beasiswa, kesejahteraan 

guru serta bantuan subsidi untuk yayasan 

penyelenggara pendidikan di daerah terpencil dan 

kepulauan belum sepenuhnya tercapai dan 

menjawab kebutuhan masyarakat Biak Numfor.    

Berdasarkan dua pernyataan dari pihak 

pemerintah dan masyarakat serta para guru –guru 

di atas, penulis menyimpulkan bahwa dua belas 

tahun sudah konteks impelemtasi dana pendidikan 

Otonomi Khusus di Kabupaten Biak Numfor belum 

memberikan tingkat perubahan yang signifikan  

terhadap penduduk asli Papua. Mengapa demikian?  

Konteks tersebut dapat di lihat berdasarkan 

pengamatan, wawancara langsung dan fokus 

diskusi serta hasil dokumentasi yang terjadi di 

lapangan bahwa terjadi kesenjangan pelayanan. 

Walaupun selama ini sudah ada upaya-upaya 

pemerintah yang serius untuk mau melaksanakan 

perubahan pembangunan SDM masyarakat 

kabupaten Biak Numfor, sebagaimana yang di 

amanatkan dalam UU Otsus Papua 2001, tetapi 

masih saja ada indikator-indikator penyebab 

kegagalan akibat persolan SDM pengelola dan 

ketidakkonsisten para pengambil kebijakan. Kondisi 

dan situasi tersebut terlihat pada tabel rincian 
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laporan realisasi anggaran dan program yang 

bersumber dari dana pendidikan Otonomi Khusus 

tahun 2013, yang seharusnya diarahkan untuk 

bantuan biaya studi, biaya operaional pendidikan, 

keringanan SPP, peningkatan kualitas tenaga 

pendidik, mensupsidi yayasan, peningkatan SDM 

Papua, menyediakan beasiswa bagi putra-putri 

Papua dan untuk penanganan anak putus sekolah, 

ternyata program prioritas ini belum terprogram 

serta terlaksana sesuai SK Gubernur yang 

sesungguhnya menjadi acuan mutlak untuk harus 

pemerintah daerah laksanakan.  

Sementara di sisi lain juga berdasarkan hasil 

evaluasi pembangunan bidang pendidikan oleh 

penulis bahwa pilar pemerataan dan layanan akses 

pendidikan di Kabupaten Biak Numfor secara 

kuantitatif telah terjadi kesenjangan layanan dan 

pemerataan akses pendidikan dasar antara daerah 

perkotaan dan daerah perdesaan. Kesenjangan pada 

aspek perluasan dan pemerataan akses pendidikan 

dimaksud adalah adanya perbedaan-perbedaan 

(tentunya dengan implikasi yang ditimbulkan) yang 

terjadi kaitannya dengan proses pembangunan 

bidang pendidikan. Keterbatasan akses layanan 

pendidikan di daerah perkampungan yang terpencil 

dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya 

kondisi geografis wilayah yang spesifik, aksesibilitas 

pendidikan, aksesibilitas spasial dan infrastruktur 

wilayah. Hal tersebut juga dikemukakan oleh 

Rustiadi, et al (2001) bahwa faktor utama yang 

dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan antar 
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wilayah adalah : (1) geografi; (2) sejarah; (3) politik; 

(4) kebijakan pemerintah; (5) administrasi; (6) sosial 

budaya; dan (7) ekonomi. 

Sementara untuk pembagian Dana Otonomi 

Khusus Papua saat ini sudah merupakan upaya 

maksimal pemerintah daerah membuat 

keseimbangan kemampuan antar daerah 

Kabupaten/kota, tetapi perlu perbaikan dan 

perubahan, mengingat pendapatan setiap daerah 

tidak sama (yang mampu dan kurang mampu).  

Dengan demikian target program 

Kabupaten/kota yang merupakan keseluruhan 

program Provinsi diharapkan dapat mencapai 

keberhasilan sesuai Undang-Undang Otonomi 

khusus itu sendiri. Proyek-proyek pembangunan 

yang dibiayai melalui APBD (Otsus Papua) 

merupakan upaya sunguh-sungguh pemerintah 

Kabupaten Biak Numfor membangun hak-hak 

dasar masyarakat Papua di daerah Kabupaten Biak 

Numfor dengan mengedepankan program-program 

yang dinilai sangat strategis/prioritas untuk 

dilaksanakan tentu berdasarkan arahan 

pemanfatan dana yang sudah ditetapkan tetapi 

masih juga terdapat sebagian program kegiatan 

yang tidak sesuai petunjuk pelaksaan Gubernur.  

 

Menurut penulis, sesungguhnya pelaksanaan 

Otonomi Khusus di Kabupaten Biak Numfor sebagai 

jembatan kesejahteraan Orang Papua yang 

seharusnya dimaknai sebagai Upaya percepatan 

Pembangunan di seluruh aspek kehidupan 
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masyarakat Papua khususnya yang berada di 

Kabupaten Biak Numfor. Hak-hak dasar 

masyarakat ini perlu mendapatkan perhatian serius 

dari pengambil kebijakan (pemerintah dan legislatif) 

di semua level (Provinsi dan Kabupaten/kota). Pola-

pola sektoral yang selama ini digunakan sebagai 

kekuatan pemerintahan tingkat atas memberikan 

keputusan secara dop-down, sudah harus 

dihindari, mestinya segera di balik menjadi bottom-

up, dimana semua kebijakan di tentukan oleh 

Kabupaten dan masyarakat (termasuk DPRD).    

Perlu disadari bahwa untuk mencapai kondisi 

yang diinginkan tersebut memang tidak mudah, 

mengingat Otonomi Khusus merupakan hal baru 

dalam sistem pemerintahan Indonesia. Secara 

teoritis memang banyak yang ahli dalam masalah 

otonomi dan pemerintahan, namun dari segi 

pengalaman masih sangat sedikit yang memiliki 

pengetahuan praktis. Misalnya salah satu 

kekhususan yang menimbulkan kontroversi adalah 

dalam Undang-Undang Otonomi Khusus adalah 

keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai 

representatif kultural dari masyarakat Papua. Jika 

selama ini dikenal representatif politik melalui 

Dewan Perwakilan Rakyat, sekarang ada 

reprensentasi budaya dan reprensentasi politik 

secara bersamaan, maka tidak ada satu pihak pun 

yang boleh bersikap lebih pintar dan lebih paling 

tau, tetapi yang dibutuhkan adalah sikap arif dan 

bijaksana untuk sama-sama mencari jalan keluar 

dengan mengedepankan mekanisme restorativ 
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justice dan peacmaking untuk mencari jalan terbaik 

ketika terjadi deadlock dalam mecahkan masalah 

strategis bagi masyarakat Biak Numfor.    

Dengan demikian pada konteks ini dapat 

disimpulkan bahwa implementasi dana pendidikan 

dalam rangka peningkatan perluasan akses 

pendidikan di Kabupaten Biak Numfor belum 

tercapai seperti yang diamantakan dalam Undang-

Undang Otonomi Khusus Pasal 56 ayat (1) sampai 

(5). Ketidaktercapaian pemanfatan dan 

implementasi dana Otsus di Kabupaten Biak 

Numfor dalam konteks evaluasi kebijakan ini 

adalah akibat lemahnya SDM pengelola dan 

kurangnya konsistensi pengambil kebijakan.    

 

5.1.2  Evaluasi Masukan (Input) 

Pada bagian ini, akan membahas hasil (a) Isi 
kebijakan program melalui petunjuk Gubernur di 
arahkan untuk program pendidkan (b) Ketersediaan 
Sumber Daya Manusia (SDM) (c)  Ketersediaan 

Sumber Daya Manusia (SDM) terkait dengan dua 
belas tahun sudah implementasi  Otonomi Khusus 
tahun (2002-2013) di Kabupaten Biak Numfor.  

 

a. Isi kebijakan program melalui petunjuk 
Gubernur di arahkan untuk program 
pendidkan.  

  

Penyelenggaraan Pemerintah dan 

pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua 

selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa 

keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan 
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tercapainya kesejahteraan rakyat, belum 

sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan 

hukum, dan belum sepenuhnya menampakan 

penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia 

khususya masyarakat Papua. Pengelolaan dan 

pemanfatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua 

belum digunakan secara optimal untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakt asli, sehingga 

telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara 

Provinsi Papua dan daerah lain.  

 Dalam rangka mengurangi kesenjangan 

antara 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. Pemberlakuan kebijakan khusus 

dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar 

perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan 

moral, hak-hak dasar penduduk asli, hak asasi 

manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, 

serta persamaan kedudukan, hak dan kewajiban 

sebagai warga negara.    

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 

Provinsi Papua, pasal 56 (ayat 1-5), (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 perguruan tinggi, 
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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 ayat(1) 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 bantuan dana 

atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat yang 

memerlukan. Sektor pendidikan dalam pelaksanaan 

Otonomi Khusus di Tanah Papua mendapat 

perhatian utama. Oleh karena itu 30% alokasi dana 

Otonomi Khusus Papua diprioritaskan pada bidang 

pendidikan.  

Sementara dibawah ini adalah isi kebijakan 

Gubernur yang sudah termuat dalam UU No 21 

tahun 2001 pasal 56 ayat (1) sampai (5) yaitu; 

(1) Pembangunan dan penyediaan sarana dan 

prasarana pendidikan. 
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(2) Bantuan biaya studi, biaya operasional 

pendidikan, keringanan SPP, penyediaan dan 

peningkatan kualitas tenaga pendidik, 

pemberian insentif bagi tenaga pendidik.  

(3) Mensubsidi yayasan/lembaga pengelola 

pendidikan dalam rangka peningkatan Sumber 

daya Manusia di Papua. 

(4)  Menyedia beasiswa bagi putera-putri Papua 

pada berbagai bidang pembangunan, bidang 

keahlian terutama yang langka.  

(5) Penanganan anak putus sekolah. 

Pada isi kebijakan di atas penulis 

menyimpulkan bahwa dengan masuknya kebijakan 

tersebut patut dicatat sebagai upaya pemerintah 

yang bernilai posistif dan strategis dan dapat 

menjadi kebutuhan masyarakat Papua. Isi 

kebijakan ini dapat mempercepat pembangunan 

pendidikan di Papua di dalamnya termasuk 

kabupaten Biak Numfor apabila di implementasi 

dengan kosisten dan penuh tanggungjawab. Oleh 

karena itu dalam implementasinya, perlu menjaga 

koordinasi dan menciptaakan kerja sama yang baik 

antara pihak-pihak terkait sebagai perencana dan 

pelaksana program serta pelaksana anggaran. 

Meski pemerintah telah memiliki desain kebijakan 

yang komprehensif untuk pembangunan pendidikan 

di Kabupaten Biak Numfor, tetapi demikian di 

perlukan evaluasi menyeluruh dalam kerangka 

kerja tersebut.    
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b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)  

Penulis dapat menyimpulkan bahwa, 

ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pada 

Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor belum 

memiliki kelembagaan dan sumber daya yang 

memamadai khususnya di bidang perencanaan, 

pengawasan dan evaluasi.  Hal ini dapat di 

buktikan dengan penggunaan Dana Otonomi 

Khusus tidak tepat sasaran akibat kualitas SDM 

tidak memadai. Bukti lain, lemahnya SDM terlihat 

pada pembuatan laporan pengelolaan kegiatan yang 

bersumber dari dana pendidikan Otonomi Khusus 

serta tidak transparan.    

Sementara, temuan lain Bappeda hanya 

membuat laporan pelaksanaan yang memuat 

informasi mengenai realisasi pencapaian atas 

pengelolaaan dana Otonomi Khusus untuk semua 

program/kegiatan untuk setiap tahun anggaranya 

berdasarkan data keuangan yang diperoleh dari 

dinas pengelola keuangan dan asset daerah tanpa 

disertai dengan dokumen yang valid/real di 

lapangan dan tidak adanya monitoring.  

Penulis juga mendukung hasil laporan BPK 

Republik Indonesia bahwa faktor Sumber Daya 

Manusia (SDM) Papua sangat menentukan 

keberhasilan pelaksanaan Dana Otonomi Khusus 

termasuk pelaksaan Dana pendidikan Otonomi 

Khusus di Kabupaten Biak Numfor.  

Meskipun demikian, dapat disyukuri bahwa 

dengan kondisi dan situasi sumber daya yang telah 
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ada sudah sedikit memberikan perubahan dan 

keberhasilan yang berdasarkan regulasi dan 

amanat yang terkandung dalam Otonomi Khusus.   

Dari berbagai keterangan di atas dapat 

dipahami bahwa salah satu aspek masukan (input) 

yang penting bagi pengelolaan dan pelaksanaan 

program pembangunan pendidikan otonomi 

khusus adalah sumber daya manusianya. Oleh 

karena itu, perlunya training serta pelatihan 

kepada pengguna anggaran dalam rangka 

perbaikan kebijakan daerah serta perbaikan 

kegiatan program.  

 

c. Implementasi kebijakan alokasi dana 

pendidikan Otsus di Kabupaten Biak Numfor. 

Total keseluruhan dana Otonomi Khusus 

Kabupaten Biak Numfor sejak 2002 sampai 2013 

adalah Rp.152.458.876.200,00, di tahun 2013 

Kabupaten Biak Numfor mendapat kucuran dana 

Otonomi khusus sebesar Rp.71.891.449.000,00,- 

untuk urusan pembangunan Pendidikan Kabupaten 

Biak Numfor mendapat kucuran dana otonomi 

khusus sebesar Rp. 22.505.990.300,00, jumlah 

alokasi aggaran pembangunan pendidikan tahun 

2013 ini adalah 30% dari total anggaran Otonomi 

khusus tahun 2013. Dana pembangunan 

pendidikan ini didistribusikan ke tiga SKPD yang 

mengurus pembangunan pendidikan antara lain (i) 

SKPD Dinas pendidikan sebesar Rp. 

15.345.300.00,- (ii) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar 

Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor sebesar 
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Rp.1.700.178.000.00,- (iii) Badan Kepegawaian 

Daerah Biak Numfor sebesar Rp. 5.459.700.000,00-

Dalam implementasi program menjadi sebuah 

kegiatan di laksanakan masing-masing SKPD 

berdasarkan  petunjuk Gubernur dan Kebutuhan 

daerah yang sudah ditetapkan. (data Bappeda 

Kab.Biak Numfor 2013). 

Pemanfaatan dan pelaksanaan pendidikan 

Otonomi Khusus di Kabupaten Biak Numfor telah 

terealisasi, hanya dalam skala yang kecil, yang 

sekitar 55%, padahal berdasarkan fakta di lapangan 

banyak program kegiatan dan persoalan yang tidak 

terurus dan tidak terlesaikan akibat dana 

pendidikan yang relatif masih sedikit di banding 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tetapi di sisi 

lain, telah memberikan dampak bagi perbaikan 

terhadap akses pendidikan di Kabupaten Biak 

Numfor.  

Pembangunan pendidikan sebaiknya 

representatif, sehingga pencapaian tujuan tepat 

sasaran dalam pembangunan sarana prasarana,  

pengembangan siswa, pengembangan mutu guru, 

serta kelembagaan pendidikan yang sejalan dengan 

maksud yang terkandung dalam SK Gubernur dan 

Undang-Undang Otonomi Khusus No 21 tahun 

2001 Pasal 56 ayat (1) dan (5) bahwa, pemerintah 

Provinsi Papua bertanggungjawab 

menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. 

Dari hasil diskusi dan wawancara serta 

dokumentasi oleh seluruh  informan terdalu, dapat 

penulis simpulkan bahwa: (1) Peraturan daerah 
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khusus (perdasus) mengenai pembagian dana 

alokasi khusus pemeritah daerah kabupaten belum 

ditetapkan. UU 21 tahun 2001 pada pasal 34 ayat 

(7) menyatakan pembagian penerimaan khusus 

dalam rangka Otonomi Khusus besarnya setara 

dengan 20% plafon DAU Nasional antara Provinsi 

kabupaten, kota di atur oleh perdasus. (2) 

ketentuan mengenai tata cara pemberian dan 

pertanggungjawaban subsidi, hibah bantuan sosial 

dan bantuan keuangan belum di tetapkan atau 

mungkin belum trasparansi oleh pikak SKPD. (3) 

Evaluasi secara konprehensif terhadap UU Nomor 

21 Tahun 2001  belum pernah di laksanakan oleh 

Pemerintah daerah Biak Numfor terkait dengan 

program kegiatan Pembangunan pendididikan.   

 

5.1.3  Evaluasi Proses (process) 

Pada bagian ini akan membahas hasil (i) kebijakan 
pengelolaan dana Otonomi khusus (ii) Mekanisme 
pengelolaan dana Otonomi khusus (3) Proses 
Impelementasi dana Otonomi khusus dalam rangka 
Peningkatan akses Pendidikan di Kabupaten Biak 
Numfor.  

Hasil pembahasan pada bagian ini, penulis 

menyimpulkan bahwa, (1) Pimpinan SKPD Dinas 

pendidikan selaku pemerintah pengguna anggaran 

dan penanggungjawab program  serta pelaksana 

kegiatan (2) Kepala Bappeda selaku perencana dan 

penyusun program (3) Kepala BPKAD selaku 

penyusun anggaran (4) Kepala Inspectorat selaku 

pengawas pembangunan daerah (5) Bupati selaku 

pimpinan daerah, dapat di ketahui bahwa semua 
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pihak tersebut di atas belum melaksanakan tugas 

dan kewajibanya secara optimal. Kondisi tersebut 

tidak sesuai dengan keputusan Gubernur tentang 

petunjuk pengelolaan dana penerimaan khusus 

dalam peningkatan Otonomi Khusus Provinsi Papua 

Tahun Anggaran 2012-2013. Permasalah tersebut 

akan mengakibatkan deviasi pelaksanaan 

program/kegiatan yang dibiayai dari dana Otonomi 

Khusus di setiap tahun angaran yang timbul mulai 

dari proses perencanaan sampai dengan pelaksnaan 

tidak dapat diketahui dengan pasti sehingga 

kekurangan dan kelemahan tidak dideteksi secara 

dini dalam upaya penyempurnaan/perbaikan secara 

berkesinambungan serta capaian atas penggunaan 

dana Otonomi Khusus mulai dari tahun 2002 

sampai dengan 2013, tidak dapat diketahui secara 

pasti apakah telah selaras dengan tujuan yang 

diamatkan atau dalam Undang-Undang dengan 

Nomor 21 tahun 2001. Dalam kurung waktu 20 

tahun, diharapkan agar kesenjangan antara Provinsi 

Papua dan Papua Barat dengan Provinsi berkurang 

dan pada 25 tahun seluruh kota-kota Provinsi, 

Kabupaten/Kota, Distrik, Kampung atau pusat-

pusat penduduk lainya terhubungkan dengan 

transportasi darat, laut, atau udara yang 

berkualitas, termasuk layanan pembangunan 

pendidikan. 

Kesejangan yang terjadi memperlihatkan 

bahwa (a) kepala Bappeda, Inspektur, dan Kepala 

BPKD Kabupaten lalai dalam melaksanakan 

evaluasi kinerja program/kegiatan Otonomi Khusus 
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terkait dengan pembangunan pendidikan. (b) kepala 

SKPD Kabupaten tidak menyusun laporan evaluasi 

program/kegiatan setiap akhir tahun untuk 

kegiatan yang bersumber dari dana pendidikan 

Otonomi Khusus, yang akan digunakan sebagai 

input, proses dan evaluasi kinerja dana pendidikan 

Otonomi Khusus di Kabupaten Biak Numfor. (c) 

Dinas pendidikan belum memiliki kelembagaan dan 

sumber daya yang memadai khususnya di bidang 

perencanaan dan evaluasi. (d) Dinas Pendidikan 

Biak Numfor belum memiliki acuan yang jelas dalam 

menentukan alokasi dana pendidikan yang 

merupakan bagian prioritas pembangunan 

pendidikan untuk mewujudkan akses pendidikan 

kepada masyarakat Biak Numfor. Pendidikan yang 

berada di daerah terpencil, dan kepulauan  

sesunggunnya sangat membutuhakan perhatian 

dalam pembangunan pendidikan. Serta (e) pada 

tabel.7 rincian laporan realisasi anggaran dan 

program yang bersumber dari dana pendidikan 

Otonomi Khusus pendidikan tahun anggaran 2013 

hanya berfokus ke program peningkatan mutu, 

sementara peningkatan akses pelayanan pendidikan 

kurang mendapat perhatian. Akibatnya mutu 

pelayanan pendidikan di wilayah terpencil dan 

kepulauan tetap menjadi terbelakang atau tertinggal 

di banding dengan pendidikan yang ada di kota.  
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Konteks ini menunjukan bahwa pemerintah 

melalui dinas pendidikan tidak melakukan 

pemerataan dan perluasan akses pendidikan di 

Kabupaten Biak Numfor, cenderung adanya 

diskriminasi pelayanan pendidikan. 

 

Sebagai contoh program kegiatan: (i) workhop 

MBS (ii) menambang SDM Papua, (iii) olimpiade 

sains (iv) program afirmatif action. Dalam kegiatan 

program tersebut tidak melibatkan guru-guru serta 

siswa-siswa yang berada wilayah wilayah terpencil 

dan kepulauan. Kegiatan hanya berfokus di kota 

Biak. Sementara ada beberapa program yang 

seharusnya di biayai oleh DAU yaitu (i) pengadaan 

meubelair (ii) kegiatan air minum penyehatan 

lingkungan (iii) life skill education (iv) ujian nasional 

paket  A,B,C (v) admintrasi pelaksanaan ujian 

nasional Sekolah formal (vi) sosialisasi PUG (vii) 

penyusunan RENSTRA. (viii )pekan olaraga 

Nasional. 

 

Hasil implementasi program tersebut terlihat 

belum merata untuk menjawab persoalan 

pendidikan secara khusus dalam rangka 

peningkatan akses pendidikan. Sementara dalam 

program kegiatan  terdapat sejumlah program dan 

dana yang tidak relevan dengan kebutuhan di 

lapangan. Hal ini menunjukan bahwa proses 

pelaksnaan program kegiatan nampaknya belum 

ada kerjasama antara dinas pendidikan dan 

Bappeda untuk menentukan program kegiatan 
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mana yang akan menjadi  prioritas kebutuhan 

masyarakat kabupaten Biak Numfor secara khusus 

untuk peningkatan akses pelayanan pendidikan 

 

Permasalah di atas, Pimpinan SKPD Dinas 

Pendidikan tidak melakukan pengawasan dan 

pengendalian secara komprehensif terhadap 

impelementasi program kegiatan APBD yang 

bersumber dari dana pendidikan Otonomi Khusus. 

Akibatnya dalam menyusunan laporan kegiatan 

tahunan atas kegiatan yang bersumber dari dana 

Otonomi Khusus tidak dilaporkan secara 

transparansi dan rawan terjadi penyelewengan 

anggaran pendidikan Otonomi Khusus.  

 

5.1.4  Evaluasi Hasil (product) 

Pada bagian ini akan membahas hasil 
evaluasi program kegiatan berdasarkan hasil 
wawancara, fokus diskusi, pengamatan dan data 
dokument terkait dengan evaluasi impelementasi 
dana pendidikan Otonomi Khusus dalam rangka 
peningkatan akses pendidikan di kabupaten Biak 
Numfor.  

 
 
Di bawah merupakan Rincian Laporan 

Anggaran dan Program yang bersumber dari Dana 

Pendidikan Otonomi Khusus yang di alokasikan ke 

dalam APBD Tahun Anggaran 2013.  

 

 

 
 



 
 

103 
 

                    Tabel. 12 
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor 

Rincian Laporan Realisasi Angggaran Dan Program yang Bersumber 
Dari Dana Pendidikan Otonomi Khusus tahun Anggaran 2013. 

NO URAIAN KEGIATAN 
 

JUMLAH 
 

1 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan PAUD/TK Rp. 100.000.000,00 
2 Bantuan Kepada PAUD dan TK Rp.   10.000.000,00 
3 Insentif Tutor dan PAUD/TK Rp. 100.000.000,00 
4 Pengadaan Alat Peraga PAUD Rp. 200.000.000,00 
5 Rehabilatas Rumah Guru SD Rp.   95.000.000,00 
6 Rehabilitas sedang/berat ruang kelas sekolah  Rp. 702.000.000,00 
7 Rehabilitas sedang berat rumah dinas kepala sekolah, guru, 

penjaga sekolah 
Rp. 446.500.000,00 

8 Pengadaan Meubelair  Rp.   18.315.000,00 
9 Pembangunan Asrama SD, SMP, SMA Kepulauan PAI Rp. 500.000.000,00 

10 Pembangunan ruang kelas SMP YPPK 3 BTN Ridge Rp. 1.500.000.000,00 
11 Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi (MBS) 
Rp. 389.200.000,00 

12 Menambang SDM Papua Siswa SD dan SMP Rp.   17.500.000,00 
13 MBS replikasi 6 SMP dan 10 SD Rp.   90.000.000,00 
14 Kegiatan Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL) Rp. 120.000.000,00 
15 Kegiatan Life Skill Education (HIV/AIDS) SD/SMP/SMA) Rp. 100.000.000,00 
16 Ujian Nasional Paket A,B,C Rp. 269.269.500,00 
17 Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar dengan 

menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Rp. 960.800.000,00 

18 Rehabilitas sedang berat (Perpusataka SMK YPK 2 (STM) Rp.   99.500.000,00 
19 Pelatihan Tutor Paket A,B,C Rp.   75.000.000,00 
20 Sosialisasi Pengurus Utamaan Gender (PUG)  Rp.   50.000.000,00 
21 Pelaksanaan Olaraga Nasional  SD, SMP, SMA (O2SN) Rp.   75.000.000,00 
22 Pelaksanaan Festival Lomba Seni Siswa SD, SMP,SMA/SMK  Rp.   50.000.000,00 
23 Pelaksaan Liga Pendidikan Olaraga Indonesia Rp. 100.000.000,00 
24 Penyelesaian Kegiatan Penilaian Angka Kredit Guru Rp.   80.000.000,00 
25 Sertifikasi guru SD, SMP, SMA, SMK Rp.   25.000.000,00 
26 Sertivikasi Pengawas Pendidikan Rp.     3.000.000,00 
27 Administrasi Pelaksanaan UAN SD Rp. 170.000.000,00 
28 Administrasi Pelaksanaan UAN SMP Rp. 151.740.000,00 
29 Administrasi Pelaksanaan UAN SMA Rp. 266.370.000,00 
30 Admintrasi Pelaksanaan SMK Rp. 148.700.000,00 
31 Olimpiade Sains Siswa SD Rp.   20.000.000,00 
32 Olimpiade Sains Siswa SMP Rp.   20.000.000,00 
33 Olimpiade Sains Siswa SMA Rp.   30.000.000,00 
34 Promosi Kompetisi Siswa SMK/LKS Rp.   90.000.000,00 
35 Pengadaan Seragam dan Perlengkapan Sekolah Rp. 5.124.876.000,00 
36 Workhop KTSP Rp.   60.490.000,00 
37 Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Rp.   60.000.000,00 
38 WORKHOP Materi Ajar, Bahasa Biak untuk SD Rp.   82.500.000.00 
39 Pembangunan Auditorium STIKIP tahap 1 Rp. 1.500.000.000,00 
40 Menambang SDM Papua Siswa SMA RP.   10.000.000,00 

                                             J  u  m   l  a  h  Rp. 13.910.760.500 

 
Sumber : Laporan pertangunjawaban pemerintah daerah Tahun 
Anggaran 2012-2013 
 

Berdasarkan implementasi program kegiatan di 

atas, telah ditemukan sebagian program kegiatan 

tidak tepat sasaran dan tujuan yang arahkan pasal 

56 ayat 1-5, UU Otsus No 21 tahun 2001 dan SK 

Gubernur yang seharusnya kegiatan program 

tersebut diarahkan untuk program-program 

prioritas pembangunan pendidikan yang 
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memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, 

yang sesungghnya bukan program Dana Alokasi 

Umum (DAU).  

Di antara program prioritas bedasarkan Surat 

Keputusan Gubernur antara lain adalah : (a) 

pembangunan dan penyediaan sarana dan 

prasarana pendidikan (b) bantuan biaya studi, biaya 

operasional pendidikan, keringanan SPP, 

Penyediaan dan peningkatan kualitas tenaga 

pendidik, pemberian insentif bagi tenaga pendidik. 

(c) mensubsidi yayasan/lembaga pengelola 

pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya 

manusia (SDM) di Papua. Khususnya juga 

masyarakat Kabupaten Biak Numfor. (d) 

menyediakan beasiswa bagi putri-putri Papua pada 

berbagai bidang pembangunan, bidang keahlian 

terutama yang langka.  (e) penanganan anak putus 

sekolah.    

Dengan demikian berdasarkan kebijakan 

petunjuk Gubernur di atas, maka pemerintah 

daerah Kabupaten Biak Numfor harus konsisten 

dan mengacu pada kebijakan tersebut.  

Sementara melihat dan menganalisis rincian 

laporan program dan kegiatan pada tabel.7 di atas, 

menurut pendapat penulis, data di atas 

menunjukan penyusunan program kegiatan dan 

anggaran dana pendidikan Otonomi Khusus yang 

belum mengacu pada ketentuan yang berlaku. Hal 

ini terlihat dari dana pendidikan Otonomi Khusus 

digunakan untuk membiayai kegiatan yang 

seharusnya dibiayai Dana Alokasi Umum (DAU). Hal 
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tersebut disebabkan oleh (1) tim anggaran 

pemerintah daerah lalai dalam mengusulkan 

kegiatan non Otonomi Khusus yang di biayai dari 

dana  Otonomi Khusus serta tidak memperhatikan 

skala prioritas di bidang pendidikan dalam 

penyusunan anggaran. (2) kepala SKPD lalai dalam 

melakukan pengawasan dan pengendalian atas 

pelaksnaan anggaran SKPD yang pimpinnya. (3) 

terdapat beberapa kegitan/proyek pembangunan 

fisik pendidikan yang tidak selesai tepat waktu, dan 

rawan terjadinya penyimpangan, serta membebani 

keuangan pemerintah daerah, khususnya dana 

Otonomi Khusus  (4). bendahara pengeluaran lalai 

dalam melaksanakan tugasnya pengeluaran untuk 

kompenen penerima insentif yang tidak 

dianggarkan pada DPA dan melakukan pembayaran 

pada pihak yang tidak berhak. (5) DPRD yang 

membidangi komisi III belum menjalankan fungsi 

budget secara optimal. DPRD Kabupaten Biak 

sebaiknya segera melakukan evaluasi secara cermat 

atas rancangan APBD yang diajukan oleh Bupati, 

khusunya penganggaran program kegiatan bidang 

pendidikan. (6) Pemerintah daerah melalui 

Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah, DPRD serta Kepala SKPD Pendidikan 

belum mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana 

Pendidikan Otonomi Khusus dalam rangka 

mendorong tercapainya peningkatan akses 

pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.  
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5.1.5 Faktor Pendukung  

Berdasarkan pembahasan evaluasi konteks, 
input, proses dan hasil maka penulis merangkum 
apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 
dalam pelaksanaan alokasi dana pendidikan 
Otonomi Khusus dalam rangka peningkatan akses 
pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.  

 
Pada aspek konteks Otonomi khusus 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 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. Otonomi 

Khusus Papua sebagai jembatan kesejahteraan 

orang Papua seharusnya dimaknai sebagai upaya 

percepatan dan bukan malah dikonoptasikan 

sebagai instrumen induk/utama kesejahteraan 

orang Papua dalam jangka pendek atau berorientasi 

output dengan konsep pikir/pandang yang 

deterministik.    
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Undang-undang Otonomi Khusus 2001 

menjamin dan memberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya bagi setiap penduduk Provinsi 

Papua untuk memperoleh pendidikan yang 

bermutu, maka dalam pengembangan dan 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu 

manyadari bahwa pendidikan adalah usaha 

bersama dari manusia untuk mengembangkan 

potensi dirinya wajar dan bertanggungjawab, maka 

kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya 

masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi 

syarat sesuai peraturan perundang-undangan 

diberikan pula kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk berperan serta dalam upaya pengembangan 

dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu 

tersebut.   

Penyelenggaraan pendidikan di Provinsi 

Papua di laksanakan sebagai upaya nasional dalam 

membangun dan membentuk manusia berdasarkan 

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka 

selain penyelenggara pendidikan di Provinsi Papua 

selain berdasar pada dasar filosofi negara tersebut 

juga menyelenggara pendidikan di Papua bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman beraklak mulia, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratif dan bertanggungjawab 

sesuai dengan kondisi ekonomi sosial dan budaya 

serta lingkungan alam provinsi yang mempunyai 

karakteristik yang khas maka selain berdasakan 

pada prinsip penyelenggraan pendidikan nasional 
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juga 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 di laksanakan 

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 pengetahuan sosial; (c) 

memiliki budi pakerti; dan (d) menghargai 

lingkungan.         

. Pada aspek Input adalah dengan memiliki 

kompetensi SDM pengelola dan perencanaan 

program profesional sehingga pada pelaksanaan di 

lapangan dapat terpenuhi dalam pelaksaanya serta 

perlu membangun komunikasi dan kerja sama yang 
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baik antar pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten 

dan DPRD, LMA dan LSM bahkan bangun 

Komunikasi dengan Badan Pemerikasaan Keuangan 

Republik Indonesia. Dari Aspek Proses terkait 

proses perencanaan dan pelaksaan program tetap 

mengacu pada aturan yang berlaku atau mengacu 

pada SK Gubernur Papua tentang petunjuk 

Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus. Terakhir, 

dari aspek hasil adalah melalui hasil audit BPK, 

pemerintah pusat, Gubernur dan daerah terhadap 

pengelola dan pertanggungjawaban dana Otonomi 

Khusus Tahun Anggaran 2002-2013 dapat menjadi 

evaluasi untuk menjadikan perencanaan dan 

pelaksaan program ke depan jauh lebih baik dan 

menyetuh langsung masyarakat asli Papua.     

 

5.1.6 Faktor Penghambat 

Beberapa hal yang menjadi penghambat dalam 

pemanfatan dan pelaksanaan Kebijakan dana 

pendidikan Otonomi Khusus dalam rangka 

peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Biak 

Numfor adalah :  

Pada aspek Konteks ini, yang menjadi 

menghambat dan kegagalan implementasi dana 

pendidikan Otonomi Khusus adalah tidak adanya 

rasa bertanggungjawab, tidak memiliki kosistensi 

dan rasa cinta untuk mewujudkan Otonomi Khusus 

sebagai jembatan kesejahteraan Orang Papua yang 

seharunya dimaknainya sebagai Upaya percepatan 

Pembangunan di seluruh aspek kehidupan 
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masyarakat Papua itu sendiri, tingginya korupsi. 

Akirnya pembangunan Otonomi Khusus itu tidak 

bisa berjalan optimal/berhasil dari orang Papua 

sendiri. Pada aspek Input adalah lemahnya SDM 

dalam mengelola dan merencanakaan program 

sehingga pada pelaksanaan di lapangan belum 

terpenuhi dan terlaksana seperti yang diharapkan. 

Selain itu, pencairan dana sering mengalami 

keterlambatan akibat SKPD terkait lambat membuat 

laporan pertanggungjawaban. Akibatnya banyak 

program tidak berjalan efektif dan tepat waktu. 

Aspek Proses adalah penyusunan anggaran 

penerimaan dan penggunaan Dana Otonomi Khusus 

belum mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu 

penggangaran dan realisasi program dan kegiatan 

yang didanai dari Dana Otonomi Khusus untuk 

bidang pendidikan dibawah 30%. Penelusuran lebih 

lanjut menunjukan dana otsus pada pada 

Kabupaten Biak Numfor yang dialokasikan untuk 

membiayai program/kegiatan penunjang lainya 

pada tahun anggaran 2012-2013 kurang dari 30% 

dari keseluruhan program/kegiatan yang dibiayai 

dari dana Otonomi Khusus. (1) Kondisi tersebut 

tidak sesuai dengan UU No 2001 tentang Otonomi 

Khusus Papua, pasal 34 ayat (3) huruf (e) 

menyatakan penggunaan dana penerimaan khusus 

dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang 

besarnya setara dengan 2% dari plafon dana alokasi 

umum nasional, terutama ditujukan untuk 

pembiyaan pendidikan. (2) perda Provinsi Papua 

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembagian 
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Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus pada 

pasal 4 ayat (1) huruf (b) menyatakan hasil 

penerimaan provinsi dan kabupaten/kota di 

alokasikan dalam APBD dengan perincian dari 

penerimaan khusus yaitu 30 % untuk pendidikan. 

Permasalahan tersebut mengakibatkan alokasi 

anggaran dana Otonomi Khusus ke bidang 

pendidikan lebih rendah dari yang ditentukan tidak 

menunjang pencapaian tujuan pemberlakuan 

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua 

Barat. Alokasi dana pendidikan Otonomi Khusus 

Kabupaten Biak Numfor tahun Anggaran 2012-2013 

yang berkisar Rp.4.502.639.000,00- miliar tidak 

optimal mengangkat pelayanan akses serta mutu 

pelayanan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor. 

Aspek hasil adalah (a) pemerintah pusat belum 

melaksanakan peranya secara optimal sesuai 

dengan pasal 68 dan 78 amanat Undang-Undang 

Nomor 21 tahun 2001 (b) kepala Bappeda, 

Inspektur, dan Kepala BPKD Kabupaten lalai dalam 

melaksanakan evaluasi kinerja program/kegiatan 

Otonomi Khusus terkait dengan bidang pendidikan. 

(c) kepala SKPD Kabupaten lalai tidak menyusun 

laporan evaluasi program/kegiatan setiap akhir 

tahun untuk kegiatan yang bersumber dari dana 

pendidikan Otonomi Khusus, yang akan digunakan 

sebagai input proses evaluasi kinerja dana 

pendidikan Otonomi Khusus di Kabupaten Biak 

Numfor. (d) Dinas pendidikan belum memiliki 

kelembagaan dan sumber daya yang memadai 

khususnya di bidang perencanaan dan evaluasi. 
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Masalah penyaluran yang mengalami 

keterlambatan penerimaan dana. Keterlambatan ini 

dalam menyebabkan pemanfaatan dana menjadi 

kurang efektif. Selain itu, papan informasi 

transparansi penggunaan dana pendidikan Otonomi 

Khusus tidak terlihat atau terealisasikan, karena 

yang menjadi masalah yaitu sosialisasi tidak 

dilakukan oleh pihak pihak terkait sebagai 

pelaksana anggaran. 

 

5.1.7  Strategi Perbaikan Penyelenggaraan 
Otonomi Khusus Papua di Kabupaten 
Biak Numfor.  

 
Mencermati pembahasan mengenai 

implementasi Otonomi Khusus Papua di Kabupaten 

Biak Numfor dan dinamika permasalahan yang 

dihadapi sebagaimana tersebut di atas, pada bagian 

ini akan disampaikan strategi perbaikan sebagai 

salah satu alternatif penyelesaian berbagai 

persoalan implementasi Otonomi Khusus di 

Kabupaten Biak Numfor. Implementasi kebijakan 

Otonomi Khusus Kabupaten Biak Numfor di 

dalamnya termasuk Kebijakan alokasi Dana 

Pendidikan Otonomi Khusus dalam rangka 

peningkatan akses pelayanan pendidikan sampai 

saat ini masih belum berjalan dengan efektif. 

Adapun strategi optimalisasi kebijakan Otonomi 

Khusus Papua di Kabupaten Biak Numfor antara 

lain sebagai berikut: 
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Gambar 2. 
Strategi Perbaikan Penyelenggaraan Otonomi Khusus  

di Kabupaten Biak Numfor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.  Jangka Pendek (1 s/d 2 Tahun ke depan) 

Persoalan implementasi Otonomi Khusus 

Papua di Kabupaten Biak Numfor sesungguhnya 

bukan semata berasal dari regulasi atau peraturan 

perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008) yang 

mengatur tentang implementasi Otonomi Khusus di 

Papua, namun persoalan utama adalah pada 

lemahnya kemampuan dan komitmen para 

penyelenggara Otonomi Khusus, baik penyelenggara 

yang ada di pusat maupun daerah, dalam rangka 

mensukseskan pelaksanaan Otonomi Khusus itu 

sendiri.  

Demikian, munculnya keinginan untuk segera 

mengubah pengaturan Otonomi Khusus (Undang-

Undang Otonomi Khusus) sebagaimana yang sering 

Jangka 
Menengah 

Jangka 
Panjang 

Jangka 
Pendek  

Percepatan 
Penerbitan 

Perbaikan 
Kebijakan 

Peningkatan 
Kapasitas 
SDM 
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disampaikan oleh beberapa kalangan, sebenarnya 

tidak salah namun untuk jangka pendek tidak 

tepat, karena pada kenyataannya belum seluruh 

amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 telah 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) 

yang dimaksud tersebut meliputi anggota DPRD dan 

aparatur pemerintah kabupaten/kota. Jika dilihat 

dari latar belakang tingkat pendidikan, baik anggota 

anggota DPRD memang telah memenuhi 

persyaratan perundangan karena terbukti mereka 

telah diusulkan dan akhirnya terpilih menjadi 

anggota. Namun dari sisi kompetensi dalam rangka 

menjalankan tugas pokok, jelas masih 

membutuhkan peningkatan dan penajaman pada 

beberapa aspek tertentu. Sebagai anggota legislatif, 

peran pimpinan serta anggota DPRD sangat 

dinantikan terutama maka, strategi jangka pendek 

yang dapat dilakukan adalah meningkatkan 

kemampuan para penyelenggara kebijakan Otonomi 

Khusus dan sekaligus menggugah komitmen semua 

pihak, baik Bappeda dan SKPD terkait, untuk 

bersama-sama menjalankan kebijakan ini secara 

konsekuen. 

 Dalam konteks peningkatan kapasitas 

(capacity building) penyelenggara kebjakan Otonomi 

Khusus meliputi upaya peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia (SDM), peningkatan 

pengelolaan keuangan Otonomi Khusus 

menyangkut alokasi anggaran Otonomi Khusus dan 

transparansi dalam pengelolaan dan 
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pertanggungjawabannya, peningkatan pengawasan 

yang menyangkut monitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan Otsus secara khusus dalam 

pemanfatan dan pelaksanaan Alokasi Dana 

Pendidikan Otonomi Khusus di Kabupaten Biak 

Numfor. 

191Dalam penyusunan produk-produk hukum 

daerah (perdasi) yang diamanatkan oleh UU 21 

Tahun 2001, penyusunan anggaran dan 

pengawasan atas jalannya Otonomi Khusus. 

Demikian pula pimpinan diharapkan dapat 

memainkan perannya terutama dalam memberikan 

pertimbangan dalam penyusunan perdasus. 

Adapun penajaman kompetensi lebih diarahkan 

pada hal-hal khusus yang belum dikuasai oleh 

penyelenggara Otonomi Khusus, misalnya terkait 

penyusunan produk perundangan (legal drafting) 

dan petunjuk pelaksaan kegiatan (Juklat maupun 

Juklis). Selain itu, para penyelenggara memerlukan 

pembekalan substansi penyelenggaraan Otonomi 

Khusus seperti persoalan pengelolaan keuangan, 

pendidikan, kesehatan, perekonomian/ekonomi 

kerakyatan, lingkungan hidup, kependudukan & 

ketenagakerjaan, dan sosial. Pemahaman yang 

cukup memadai mengenai hal-hal tersebut niscaya 

akan mendorong lembaga-lembaga tersebut dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih 

baik. Tidak kalah penting, aparat pemerintah 

daerah pun perlu diberikan penajaman kompetensi 

dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus, salah 

satunya kemampuan pengelolaan keuangan daerah. 
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Kemampuan mengelola keuangan daerah, 

dalam hal ini tidak hanya menyangkut kemampuan 

teknis akuntansi keuangannya, namun yang 

terpenting adalah pemahaman mengenai filosofi 

pengalokasian dan transfer dana Otonomi Khusus 

kepada pemerintah kabupaten/kota.  

Praktik pengalokasian dana Otonomi Khusus 

dengan perbandingan 60:40 di Provinsi Papua (60% 

untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi) 

dan 70:30 (70% untuk kabupaten/kota dan 30% 

untuk provinsi) di Provinsi yang telah berlangsung 

saat ini, secara konsep dan implementasi masih 

memerlukan pembenahan. Disinilah perlunya 

upaya peningkatan kapasitas, tidak hanya 

kapasitas pengelolaan keuangan secara umum, 

namun pengelolaan keuangan yang 

mempertimbangkan terlaksananya alokasi anggaran 

yang adil untuk kabupaten/kota di wilayah masing-

masing. Yang dimaksud adil tidak harus sama 

besarnya, tetapi adil dalam pengertian sesuai 

dengan kriteria dan indikator yang disepakati 

bersama.  

Selain perlunya berbagai program 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

khususnya aparatur di Kabupaten melalui berbagai 

kegiatan bimbingan teknis, pelatihan/diklat, 

workshop, diskuai, pendidikan formal dan lain 

sebagainya, nampaknya Program Pendampingan 

(supervise) bagi Kabupaten dilakukan dalam jangka 

pendek. Program Pendampingan (supervisi) adalah 

penugasan pegawai di lingkungan Kementerian 
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Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga 

Pemerintah lainnya dalam suatu gugus tugas untuk 

memberikan fasilitasi dalam rangka peningkatan 

kapasitas teknikal dan manajerial kepada aparatur 

pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan.  

Agar pelaksanaan Otonomi Khusus di 

Kabupaten Biak Numfor  dapat dikawal dengan baik 

perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan Otonomi Khusus setiap tahun sebagai 

kegiatan rutin untuk melihat seberapa jauh 

efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus dan 

mengidentifikasikan berbagai permasalahan yang 

dihadapi agar solusi pemecahan masalah dapat 

dilakukan sedini mungkin. Untuk itu perlu di 

desain suatu instrument evaluasi pelaksanaan 

Otonomi Khusus yang komprehensif.  

 

b. Jangka Menengah (3 s/d 5 Tahun kedepan) 

Fenomena yang terungkap di atas, 

mengindikasikan bahwa 12 tahun implementasi 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang 

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua, birokrasi 

Kabupaten/Kota se Provinsi Papua termasuk 

Kabupaten Biak Numfor masih mengalami banyak 

kendala dalam permasalahan teknis baik berupa 

petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis 

dalam pengimplementasian kebijakan di lapangan 

terlihat dari masih adanya persepsi berbeda dalam 

pengimplementasian terkait kebijakan Otonomi 

Khusus tersebut. Hal ini harus segera diantisipasi 
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oleh Pemerintah Provinsi dengan segera 

menerbitkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk 

teknis yang tepat sehingga dapat memberikan 

acuan yang jelas dalam penyelenggaraan Otonomi 

Khusus terutama dalam pengalokasian dana 

Otonomi Khusus. 

Sementara itu, berkaitan peraturan 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2001 di tingkat daerah, saat ini Pemerintah Provinsi 

Papua baru menerbitkan 7 Perdasus dan 8 Perdasi. 

Namun masih ada Perdasi dan Perdasus yang 

belum terbentuk, sehingga dikhawatirkan dapat 

menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2001 seperti belum pengelolaan dana 

Otonomi Khusus, yang sampai saat ini belum ada 

aturan pedoman penggunaannya akhirnya 

penggunaan dana hanya dibagi berdasarkan 

kesepakatan bersama antara Provinsi dan daerah 

kabupaten/kota di Papua. Ketiadaan Perdasi dan 

Perdasus menyebabkan kebijakan-kebijakan publik 

yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai dengan 

amanat Otonomi Khusus.  

Salah satu penghambat proses penerbitan 

perdasus dan perdasi adalah belum diterbitkannya 

dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 

sehingga dalam hal ini Pemerintah Pusat juga harus 

segera menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah 

(PP) yang merupakan dasar pembuatan peraturan 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 tahun 

2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 
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c. Jangka Panjang (5 s/d 10 Tahun ke depan) 

Program jangka panjang diharapkan adanya 

penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan otonomi 

khusus Papua dimaksudkan agar desain kebijakan 

lebih operasional, jelas dan mampu menjawab 

problem kebijakan. Penyempurnaan terkait dengan 

pasal–pasal yang dianggap penting bagi 

peningkatan kualitas penyelenggaran Otonomi 

Khusus dan yang terpenting adalah garis besar arah 

penyempurnaan harus jelas dan tetap ditujukan 

untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat 

asli Papua.  

Perbaikan kebijakan ke depan juga perlu 

mempertimbangkan suatu format kebijakan yang 

lebih detail dan operasional seperti perlunya 

pengaturan setingkat Peraturan Perundangan 

untuk aspek kewenangan khusus dan keuangan 

khusus sebagaimana kelembagaan khusus telah 

diatur dengan Peraturan Perundangan, sehingga 

dapat memandu jalannya penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua 

sampai ke daerah-daerah kabupaten/kota secara 

menyeluruh. Saat ini kebijakan yang ada banyak 

membutuhkan tindak lanjut kebijakan operasional 

baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Perdasus 

maupun Perdasi.  
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