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Indonesia berduka akibat Kejadian Luar Biasa (KLB)1 yang mengakibatkan kematian di tanah cendrawasih. 

Kebijakan otonomi khusus yang merupakan amanah Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2001 seolah tidak bisa 

meningkatkan kesejahteraan dan SDM di papua. Kebijakan tersebut membuat papua mendapatkan dana 

Otsus selama 20 tahun yang bersumber dari 2% DAU (Dana Alokasi Umum). Jika ditotal sejak 2001, dana 

Otsus papua sudah mencapai Rp 55 Triliun, bahkan rencananya pemerintah akan meningktakan dana 

otonomi khusus papua menjadi Rp. 8 Triliun tahun ini (2018).  

Berdasarkan kajian FITRA, dana otsus papua memiliki kelemahan dalam perencanaan, impelemtasi, dan 

pengawasan, hal tersebut membuat dana otsus papua seperti tidak berdampak. Berikut adalah kajian 

FITRA terkait lemahnya tata kelola dana Otsus Papua:  

1. Tahap perencanaan: sampai pada tahun 2016, RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah) Papua belum pernah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Pedahal RPJPD 

merupakan dokumen penting yang digunakan sebagai rujukan dokumen lainnya seperti RPJMD 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), 

Renja SKPD (Rencana Kerja Satuan Perangkat Kerja Perangkat Daerah) selama 20 tahun. Artinya 

sejak 2005 perencanaan pembangunan papua tidak memiiki arah yang jelas. Bahkan RPJMD 

papua pada 2012 s.d 2017 tidak ada, dan digantikan menjadi RPJMD 2013 s.d 2018. Selain itu 

RPJMD papua juga tidak mengatur secara detail grand design Otsus berserta indikator 

keberhasilannya, hal tersebut mengakibatkan pemerintah provinsi dalam perencanana 

pembangunan tidak sesuai dengan tujuan pemberian dana. Bahkan RTRW (Rencana Tata Ruang 

Wilayah) infrastruktur Papua belum disahkan oleh DPR Provinsi.  

 

2. Tahap impelemtasi: 

a. Kesehatan  

Berdasarkan audit BPK Tahun Anggaran 2016, ditemukan bahawa  Program Jamkespa (Jaminan 

Kesehatan Masyarakat Papua) dan Jamkesmas (Jaminan Sosial Masyarakat) tidak sinergis 

sehingga Provinsi Papua kehilangan kesempatan untuk menggunakan dana Otsus minimal 

sebesar Rp 33 miliar. Hal tersebut dikarenakan Dinas Kesehatan Provinsi Papua tidak cermat 

melakukan kajian dan analisa terkait dengan sinergitas penerapan program Jamkesmas dan 

Jamkespa.  

 

b. Pendidikan  

Kegiatan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan di kabupaten  Supiori Belum 

Sepenuhnya Efektif. Sejak tahun 2011 s.d. 2015 Pemkab Supiori telah mengalokasikan dana 

otonomi khusus bidang pendidikan sebesar Rp 71 miliar yang tersebar di 28 program atau 167 
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kegiatan. Dari alokasi tersebut BPK melakukan uji petik terhadap 17 kegiatan dengan nilai Rp 

6.014.730.000. Dari hasil pengujian atas hasil pekerjaan kegiatan tersebut menunjukkan 16 dari 

17 kegiatan belum sepenuhnya efektif sebesar Rp 5.977.630.000,00 atau 99%. Hal tersebut 

menunjukkan pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya tepat sasaran atau tidak sesuai tujuan yang 

telah ditetapkan dalam DPA atau DPPA masing-masing tahun anggaran. 

c. Infrastruktur  

Berdasarkan audit BPK Tahun Anggaran 2016, terdapat temuan berupa kekurangan volume dan 

kelebihan pembayaran pada proyek jalan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Jayapura sebesar 

Rp 882.290.511. Hal tersebut diakibatkan karena tidak ada persaingan yang sehat dan terdapat 

indikasi afiliasi antar peserta lelang. Akibatnya dua kabupaten tersebut tidak mendapatkan harga 

yang terbaik dari proses pelelangan. 

 

d. Hibah dan Bansos 

Tiga penerima hibah belum menyampaikan laporan penggunaan dana hibah yang bersumber dari 

dana otsus tahun anggaran 2011 dan 2012 sebesar Rp 41.375.551.716. Diketahui bahwa belanja 

hibah tersebut diantaranya direalisasikan kepada Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN), 

Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua (KONI Papua), dan Pemerintah Kabupaten 

Jayawijaya dengan rincian sebagai berikut: 

 

3. Tahap monitoring:  

Monitoring dan pengawasan dilakukan oleh pimpinan SKPD, Inspektorat, Bappeda, dan 

BPKAD/Bagian Keuangan, dan Kepala Daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Berdasarkan kajian 

FITRA, Bappeda Provinsi Provinsi Papua sebagai koordinator penetapan rencana definitif tidak 

sepenuhnya melakukan monitoring atau pengawasan atas penggunaan dana otonomi khusus di 

pemerintah kabupaten/kota. Selain itu Bappeda Provinsi juga tidak melakukan analisis terkait 

laporan kinerja yang disampaikan Pemkab/pemkot. Akibatnya dana otsus terutama pada bidang 

pendidikan dan kesehatan tidak optimal dilaksanakan. 

 

Rekomendasi:  

1. Perlunya Gubernur dan DPRD Provinsi mempertajam target, sasara, dan indikator yang sesuai 

dengan RPJMD, terutama dalam penggunaan dana otonomi khusus agar penggunaan dananya 

lebih terarah dan terukur. 



2. Dalam evaluasi dan penilaian dana otsus, pemerintah jangan terjebab pada penilaian kuantitatif 

seperti serapan anggaran. Fakta menunjukan bahawa monitoring dan partisipasi warga yang 

lemah membuat progam pemda berpotensi menjadi bancakan. 

3. Fakta menunjukan bahwa 51% SDM di pemprov papua merupakan lulusan SMP dan SMA, 

peningkatakan kapasitas SDM harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas birokrasi 

pemda dalam mengelola program. 
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