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BAB V 

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis dengan menggunakan model evaluasi Conteks, 

Input, Proccess dan Product (CIPP) untuk mengkaji dan 

menganalisis mengenai Evaluasi Implementasi 

Kebijakan Alokasi Dana Pendididikan Otonomi Khusus 

Dalam Rangka Peningkatan Akses pelayanan 

pendidikan di Kabupaten Biak Numfor, maka 

kesimpulan pada penelitian terkait dengan 

pemanfaatan dan implementasi alokasi dana 

pendidikan Otonomi Khusus Kabupaten Biak Numfor 

belum sepenuhnya efektif, karena indikator-indikator 

yang mengarah pada tercapainya tujuan pendidikan 

yang ditetapkan di Kabupaten Biak Numfor banyak 

yang belum tercapai sebagai berikut : 

1. Dua belas (12) tahun sudah pemanfatan dan 

implementasi alokasi dana pendidikan Otonomi 

Khusus di Kabupaten Biak Numfor yang di tangani 

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas 

pendidikan belum sepenuhnya efektif di 

implementasikan. Ketidakefektif program kegiatan 

yang dimaksud adalah konteks kebijakan 

pemerintah daerah dalam impelementasi program 

belum menyentuh dan menjadi kebutuhan serta 

aspirasi masyarakat. Hal yang disebabkan oleh 
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aspek Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola dan 

kurangnya konsistensi para pengambil kebijakan di 

daerah. Akibatnya 12 tahun sudah implementasi 

dana Otonomi Khusus Papua tetap saja indeks 

pengembangan SDM Papua masih terendah di 

peringkat ke 33 provinsi Indonesia. Kesenjangan 

yang terjadi memperlihatkan bahwa (a) kepala 

Bappeda, Inspektur, dan Kepala BPKD Kabupaten 

serta Dinas Pendidikan lalai dalam melaksanakan 

evaluasi kinerja pelaksana anggaran dan pelaksana 

program kegiatan terkait dengan pemanafaatan dan 

pengelolaan alokasi dana pendidikan Otonomi 

Khusus dalam rangka peningkatan akses 

pendidikan di Kabupaten Biak Numfor.   

2. Input isi program kebijakan Gubernur Papua dalam 

implementasinya di Kabupaten Biak Numfor terlihat 

belum terealisasi efektif seperti yang diamantkan 

dalam UU Otsus pasal 56 ayat (1) sampai (5) serta 

tujuan pendidikan nasional. Bappeda dan SKPD 

Dinas Pendidikan dalam penyusunan dan 

implementasi program kegiatan terlihat belum 

menjawab aspirasi dan kebutuhan pendidikan yang 

terjadi di lapangan. Perencanaan dan penyusunan 

program yang di desainpun kurang 

mempertimbangkan program prioritas yang menjadi 

kebutuhan mendasar dalam rangka peningkatan 

akses pelayanan pendidikan di Kabupaten Biak 

Numfor. Distribusi Anggaran dan Program Kegiatan 

yang bersumber dari Dana Otonomi khusus Tahun 

Anggaran 2013 telah di realisasi berkisar 

Rp.13.910.760.500 (data LPJ Bupati 2013), 
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berdasarkan fakta dan temuan dilapangan banyak 

program kegiatan dan persoalan yang tidak terurus 

dan tidak terlesaikan akibat dana pendidikan yang 

relatif masih sedikit di banding kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat. data LPJ bupati di atas tidak 

mencapai 30 % karena di distribusi ke SKPD lain 

yang juga mengatur pendidikan.   

3. Pemerintah daerah belum melaksanakan tugas dan 

kewajibanya secara optimal. Kondisi tersebut tidak 

sesuai dengan keputusan Gubernur tentang 

petunjuk pengelolaan dana penerimaan dana 

Otonomi Khusus serta Undang-Undang Otonomi 

Khusus tahun 2001 pasal 56 ayat (1) sampai (6) 

bahwa, pemerintah daerah bertanggungjawab 

menyelenggarakan pendidikan yang bermutu serta 

memperhatikan perluasan akses pelayanan untuk 

semua jenis jenjang pendidikan di Tanah Papua di 

dalamnya termasuk Kabupaten Biak Numfor. 

Permasalah tersebut akan mengakibatkan deviasi 

pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai dari 

dana Otonomi Khusus setiap tahun anggaran yang 

timbul mulai dari proses perencanaan sampai 

dengan pelaksanaan tidak dapat ketahui dengan 

pasti sehingga kekurangan dan kelemahan tidak 

dideteksi secara dini dalam upaya 

peyempurnaan/perbaikan secara 

berkesinambungan serta capaian atas tujuan yang 

diamanatkan dalan Undang-Undang Otonomi 

Khusus No.21 Tahun 2001.   Dinas Pendidikan Biak 

Numfor belum memiliki acuan yang jelas dalam 

menentukan alokasi dana pendidikan yang 
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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.   

4. Berbagai kebijakan selama 12 tahun Otonomi 

Khusus di Kabupaten Biak Numfor berlangsung 

menunjukan hasil. Namun, namun tidak  dibarengi 

dengan perbaikan perluasan akses pelayanan  

pendidikan, terutama biaya operasional pendidikan 

sekolah, beasiswa bagi siswa/i tidak mampu, 

pemberian insentif bagi tenaga pendidik, 

menyediakan beasiswa bagi putra-putri Biak Numfor 

pada bidang keahlian yang langka, penaganan anak 

putus sekolah, kesejahteraan guru di wilayah 

terpencil dan kepulauan, penyediaan laboratorium 

bahasa dan laboratoirum IPA pada sekolah wilayah 

sekolah terpencil dan kepulauan, pengadaan 

transportasi (bis sekolah) bagi murid dan guru yang 

berada wilayah daerah terpencil dan kepulauan 

Kabupaten Biak Numfor. 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 dan perluasan 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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6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan 

bahwa, hasil penelitian ini menunjukkan keadaan yang 

belum sepenuhnya efektif. Ketidakefekif adalah 

rangkaian prgram kegiatan atau kebijakan program 

yang belum berjalan berdasarkan mekanisme dan 

regulasi yang sudah di tetapkan. Adapun saran yang 

diberikan oleh penulis, yaitu : 

1. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor perlunya 

evaluasi secara komprehensif terhadap program 

kegiatan yang bersumber dari alokasi dana 

pendidikan Otonomi Khusus dalam kerangka 

pencapaian tujuan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 Pasal 56 Ayat (1) sampai (6) serta 

implementasi program kegiatan berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Provinsi Papua. Dalam 

implementasi Program kegiatan yang bersumber dari 

dana Pendidikan Otonomi Khusus di Kabupaten 

Biak Numfor, perlu ketegasan dan konsistensi 

stake-holder daerah untuk memperhatikan tujuan 

implementasi kebijakan tersebut sebagai upaya 

untuk mencapai cita-cita pembangunan pendidikan 

Otonomi Khusus di Kabupaten Biak Numfor 

berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 

Untuk itu perlu di desain suatu instrument evaluasi 

pelaksanaan Otonomi Khusus yang komprehensif 

dengan melibatkan otoritas pengambil kebijakan 

serta pelaksana anggaran di Daerah. 
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2. Demi terwujudnya pemanfatan dana pendidikan 

Otonomi Khusus yang efektif, maka Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Dinas pendidikan dan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) diharapkan dapat mengatur program 

kegiatan serta pola pembiayaan operasional 

pemanfaatan dana pendidikan Otonomi Khusus 

yang lebih efisien dan konsisten melihat isi Program  

kebijakan Gubernur serta program kegitan yang 

menjadi kebutuhan pembangunan pendidikan 

terkait dengan peningkatan mutu dan Perluasan 

akses pelayanan pendidikan di Kabupaten Biak 

Numfor. Diharapkan juga pemerintah Biak Numfor 

konsisten mempertahan 30 % dana pendidikan 

Otonomi Khusus untuk di arahkan pada 

implementasi program kegiatan berdasarkan isi 

program  kebijakan Gubernur dan kebutuhan dasar 

masyarakat. Perlu Dinas Pendidikan membangun 

komunikasi yang baik dengan tiga SKPD yang 

memanfaatkan dana pembangunan pendidikan.   

3. Perlu Bappeda, Bawasda dan Dinas pendidikan 

Kabupaten Biak Numfor melakukan workhop dan 

training dalam konteks (capacity building) 

penyelenggaraan kebijakan otonomi khusus 

meliputi  sumber daya manusia (SDM), peningkatan 

penyelolaan keuangan Otonomi Khusus 

menyangkut alokasi anggaran otsus dan 

transparansi dalam pengelolaan dan 

pertanggungawaban, peningkatan pengawasan yang 

menyangkut monitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan otsus secara khusus dalam 
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pemanfatan dan implementasi alokasi dana 

pendidikan otonomi khusus di Kabupaten Biak 

Numfor. Disertai perlu adanya MUSREBANG 

pendidikan sebagai upaya untuk penyamaan 

persepsi tentang apa, bagaimana dan untuk apa 

alokasi dana pendidikan Otonomi Khusus ini 

dilakukan/digulirkan untuk pembangunan 

pendidikan di Kabupaten Biak Numfor. Disamping 

itu, Dinas pendidikan Kab. Biak Numfor perlu 

memiliki tim riset dalam melakukan kajian dalam 

proses implementasi dan penilaian terhadap 

kualitas kinerja dan hasil program kegiatan yang 

bersumber dari alokasi dana pendidikan Otonomi 

Khusus. 

4. Perlu adanya kosistensi dan keseriusan pemerintah 

daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Biak 

Numfor untuk melakukan total quality 

management dalam rangka peningkatan akses 

pelayanan  pendidikan, terutama biaya operasional 

pendidikan sekolah, beasiswa bagi siswa/i tidak 

mampu, pemberian insentif bagi tenaga pendidik, 

menyediakan beasiswa bagi putra-putri Biak 

Numfor pada bidang keahlian yang langka, 

penaganan anak putus sekolah, kesejahteraan guru 

di wilayah terpencil dan kepulauan, penyediaan 

laboratorium bahasa dan laboratoirum IPA pada 

sekolah wilayah sekolah terpencil dan kepulauan, 

pengadaan transportasi (bis sekolah) bagi murid 

dan guru yang berada wilayah daerah terpencil dan 

kepulauan.  
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5. Dari hasil penelitian ini masih perlu ada kajian 

lanjutan yang lebih mendalam, hal ini mengingat 

penelitian yang dilakukan dengan berbagai 

keterbatasan baik waktu maupun minimnya materi 

yang bersifat teori maupun data yang belum 

berhasil dikumpulkan. Karena itu, penelitian ini 

perlu diusulkan tema penelitian lanjutan yang lebih 

fokus dan mendalam seperti pemanfaatan dan 

pelaksanaan dana pendidikan Otonomi Khusus di 

Kabupaten Biak Numfor. 

 
 




