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L

BAB I
PENDAHULUAN

ocal Budget Analysis (LBA) atau Analisis Anggaran Daerah (AAD) merupakan sebuah studi
untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah dari aspek kepatuhan atas regulasi
(mandatory spending), terutama untuk melihat potret anggaran dan kualitas belanja daerah,
baik efisiensi dan efektivitas kebijakan anggaran dan keberpihakan untuk pelayanan dasar. Ini
adalah sebuah studi yang telah memiliki instrumen baku yang dikembangkan sendiri oleh
SEKNAS FITRA dan diharapkan bisa menjadi benchmark guna mengetahui perkembangan
kondisi anggaran daerah di Indonesia secara periodik. SEKNAS FITRA biasanya melakukan studi
ini setiap dua tahun sekali, dan pada setiap putaran ditentukan puluhan daerah sebagai unit
analisis. Pada Putaran 2017 misalnya, LBA dilaksanakan pada 70 kabupaten/kota di Tanah Air.
Pada tahun 2020 ini, LBA dilaksanakan khusus untuk mengkaji kondisi anggaran daerah di Tanah
Papua, serangkaian pelaksanaan Program Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan
Bersih di Tanah Papua, kerjasama SEKNAS FITRA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan
GIZ Indonesia. Program ini pada pokoknya berupaya mendorong terbangunnya ekosistem yang
kondusif untuk pencegahan korupsi dengan memajukan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam
praktek pelaksanaan pemerintahan daerah sebagai salah satu pilar yang tak tergantikan. Hal ini
didasari oleh penilaian awal bahwa selama ini kerja pencegahan korupsi di Tanah Papua
cenderung lebih mengedepankan strategi
yang bertumpu pada relasi antara institusi
pemerintahan, dalam hal ini antara KPK dan Pemerintah Daerah melalui pendekatan perbaikan
sistem, namun masih kurang melibatkan masyarakat dalam pilihan strategi pencegahan yang
ditempuh.
Selain melaksanakan LBA, SEKNAS FITRA juga melaksanakan Local Budget Index (LBI) atau
Indeks Anggaran Daerah (IAD) di Tanah Papua yang berlokasi di dua provinsi dan sejumlah
kabupaten unit analisis yang sama dengan studi LBA1. Pelaksanaan LBA dan LBI di Tanah Papua
ini merupakan bagian dari proses pemetaan terhadap kondisi dan praktek pemerintahan daerah
setempat, yang diharapkan dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan program SEKNAS FITRA
untuk membantu KPK melakukan pencegahan korupsi di Tanah Papua. Lebih dari itu, hasil studi
ini diharapkan dapat menjadi rujukan berbagai pihak yang ingin dan/atau sedang bekerja di
Tanah Papua khususnya mengenai kondisi pengelolaan anggaran daerah.

1

LBI adalah sebuah studi yang diarahkan untuk menilai sejauhmana penerapan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dalam pengelolaan anggaran daerah.

1

Sesuai hasil pemetaan awal melalui diskusi regular dan penilaian cepat (rapid assessment) ke
beberapa wilayah di Tanah Papua), Tim peneliti telah menetapkan kebutuhan analisis yang perlu
dilakukan guna mendapat gambaran mengenai situasi-situasi khusus yang relevan sekaligus
kontekstual dengan kondisi Papua hari ini. Untuk itu, Tim Peneliti telah mengembangkan
instrumen tersendiri
untuk melaksanakan analisis
LBA di wilayah Papua, sebagai
pengembangan dari instrumen LBA yang biasa digunakan.
1.1. Tujuan Penelitian
Penelitian analisis anggaran daerah di Tanah Papua ini bertujuan untuk:
1) Mengidentifikasi tingkat kesehatan fiskal daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat
2) Mengetahui postur belanja pelayanan publik daerah pada bidang pendidikan dan
Kesehatan
3) Mengetahui orientasi belanja sektor kehutanan, khususnya keberpihakannya kepada
masyarakat adat dan upaya penyelamatan hutan
4) Mengidentifikasi potensi kehilangan (potential loss) pendapatan daerah di sektor kehutanan
5) Memberikan catatan penting mengenai titik kritis pengelolaan keuangan daerah yang terkait
dengan upaya pencegahan korupsi
1.2. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:
1) Bahan rujukan bagi pelaksanaan program pencegahan korupsi SEKNAS FITRA dan KPK
di Tanah Papua
2) Dapat menjadi rujukan bagi semua pihak yang bekerja melakukan perbaikan kebijakan
pembangunan dan pelayanan di Tanah Papua
3) Dapat menjadi bahan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengevaluasi
pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah di Tanah Papua dan
mendorong perbaikannya
1.3. Metodologi Penelitian
1.3.1. Ruang Lingkup Analisis
Berbeda dengan LBA yang pernah dilaksanakan sebelumnya, sesuai dengan karakter
Tanah Papua, LBA yang dilaksanakan untuk daerah-daerah di Tanah Papua ini menyajikan
hal baru dalam cakupan analisisnya, yakni adanya kajian khusus mengenai belanja sektor
kehutanan serta potensi kerugian dan kehilangan penerimaan di sektor ini.
Selengkapnya, LBA Tanah Papua ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 6
(enam hal: 1) Kondisi Makro APBD, 2) Kondisi kesehatan keuangan daerah, 3) Postur
belanja pelayanan publik di bidang Pendidikan 4) Postur belanja pelayanan publik di bidang
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Kesehatan, 5) Orientasi belanja sektor Kehutanan, 6) Potensi kerugian akibat deforestasi
dan tata kelola yang buruk, dan 7) Potensi kehilangan (potensial loss) PNBP kehutanan.
Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan fiskal daerah, antara
lain: 1) Pendapatan daerah per kapita; 2) Kemandirian keuangan daerah; 3) Rasio ruang
fiskal daerah; 4) Kemampuan mendanai belanja daerah; 5) Rasio belanja modal terhadap
belanja daerah; 6) Belanja pegawai terhadap belanja daerah; 7) indikator Belanja Pegawai
Tidak Langsung; dan 8) Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran
sebelumnya terhadap belanja daerah.
Sementara untuk analisis secara sektoral di bidang pendidikan dan Kesehatan hanya bisa
dilakukan secara umum dengan melihat proporsi belanja urusan dikarenakan terbatasnya
data yang bisa diperoleh. Meskipun analisis anggaran sektor kehutanan dilakukan secara
umum, namun ada upaya penelusuran terhadap orientasi belanja tertentu seperti
perlindungan hutan dan pengakuan masyarakat hukum adat.
LBA yang dilaksanakan mencakup 8 entitas daerah di Tanah Papua, meliputi 2 provinsi dan
6 kabupaten (terdiri atas 2 kabupaten di Provinsi Papua dan 4 kabupaten di Provinsi Papua
Barat).
Tabel 1.1. Daerah Lokasi Penelitian
No.
1
2
3

Daerah
Provinsi Papua
Kabupaten Jayapura
Kabupaten Merauke

No.
4
5
6
7
8

Daerah
Provinsi Papua Barat
Kabupaten Sorong
Kabupaten Raja Ampat
Kabupaten Fakfak
Kabupaten Tambrauw

1.3.2. Teknik Pengumpulan data
Data yang dianalisis merupakan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
pada tahun 2016-2019. Selain data anggaran, analisis juga mempergunakan data-data
statistik (sekunder) sebagai penunjang, baik dari pemerintah daerah maupun berbagai
instansi pemerintah pusat.
Pengumpulan data APBD dan indikator pembangunan daerah dilakukan di Jakarta oleh Tim
Colleting dan Inputing data FITRA. Data-data APBD yang digunakan diperoleh dari
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
RI. Sementara data-data indikator pembangunan diambil dari berbagai sumber seperti BPS
(Badan Pusat Statistik), Pembangunan Daerah Dalam Angka (PDDA), website pemerintah
provinsi dan kabupaten, dan kementerian terkait khususnya kementerian kehutanan.
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1.3.3. Teknik Pengolahan data dan Analisis
Pengolahan data dilakukan melalui tahapan input data, pembersihan, kompilasi, analisis dan
interpretasi. Seluruh data yang dikumpulkan, dikompilasi menurut daerah secara sektoral,
diverifikasi dengan melakukan cross-check terhadap sumber-sumber lainnya. Selanjutnya,
data dianalisis dan diintepretasikan.
Penelitian ini sebatas menggunakan desk analysis dan memanfaatkan dokumen dan data
sekunder, dan tidak dilakukan konfirmasi kepada pihak terkait mengenai kondisi atau temuan
dari hasil analisis. Hal ini sekaligus juga menjadi keterbatasan dari penelitian ini.
Teknik analisis data yang dilakukan meliputi: 1) analisis rata-rata (average) perbandingan
antar-daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten berdasarkan indikator kesehatan
keuangan daerah; 2) Analisis Sektoral Orientasi Anggaran sektor Pendidikan, Kesehatan
dan Kehutanan; 3) Analisis Potential loss pendapatan daerah di sektor kehutanan;
Analisis kesehatan keuangan daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran
daerah mana yang sudah sehat pengelolaan keuangannya dan mana yang belum.
Sementara analisis sektoral adalah untuk mengidentifikasi orientasi belanja pada beberapa
bdiang yang ditentukan.
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A

BAB II
KONDISI MAKRO APBD

nalisis kondisi Makro APBD memberikan gambaran mengenai kondisi umum anggaran
daerah pada dua provinsi di Tanah Papua. Aspek yang dibahas adalah gambaran
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

2.1.

Gambaran Umum Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan di Provinsi Papua dalam empat tahun terakhir (2016-2019) kurang
maksimal. Selama tiga tahun pendapatan daerahnya sebesar Rp 13,96 triliun (2017), tahun 2018
sebesar Rp 13,55 triliun dan Rp13,97 triliun pada tahun 2019. Sedangkan pertumbuhan
pendapatan Provinsi Papua trennya mengalami fluktuatif, tahun 2017 pendapatan tumbuh
sebesar 12% akan tetapi pada tahun 2018 pertumbuhan pendapatan justru menurun minus 3%
dan pada tahun 2019 pendapatan kembali tumbuh 3%.
Grafik 2.1. Nominal dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Papua dan Papua
Barat TA. 2016-2019

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020 (data diolah)
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Sementara Provinsi Papua Barat menunjukkan kinerja pendapatan yang cukup bagus
dengan semakin meningkatnya nominal pendapatan dan pertumbuhan pendapatan
daerah. Tahun 2017 pendapatan sebesar Rp 6,88 triliun tahun 2018 meningkat menjadi Rp 7,31
triliun dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi Rp 8,47 triliun. Pertumbuhan provinsi Papua Barat
selama tiga tahun (2017-2019) juga mengalami fluktuasi meskipun tidak sampai minus. Dari
grafik di bawah ini, tahun 2017 Provinsi Papua Barat mengalami pertumbuhan pendapatan
daerah sebesar 12 %, dan 6 % (2018) pada tahun 2019 pertumbuhan pendapatan mencapai 16
%.
2.1.1. Komposisi Pendapatan Daerah
Baik Provinsi Papua maupun Papua Barat masih tergantung pada dana perimbangan dan
Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama periode 2016-2019 pendapatan Asli daerah
(PAD) masih relatif kecil dalam menyumbang pendapatan daerah. Baik provinsi Papua maupun
Papua Barat, rata-rata hanya memiliki PAD sebesar 7%, bahkan pada tahun 2016 Provinsi Papua
Barat PAD hanya menyumbang 3,7% saja. Sumber pendapatan kedua provinsi sebagian besar
diperoleh dari dana perimbangan dan LLPDS yang merupakan transfer dari pemerintah pusat.
Dana perimbangan rata-rata menyumbang 30-48%, sementara LLPDS rata-rata menyumbang
32-58%.
Grafik 2.2. Komposisi Pendapatan Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat TA. 2016-2019

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020 (data diolah)
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Selain kontribusinya kecil terhadap pendapatan daerah, PAD kedua provinsi tidak mengalami
peningkatan selama periode 2016-2019. PAD Provinsi Papua pada tahun 2016 sebesar 7,9%
meningkat tahun 2017 menjadi 9,7% dan kembali turun menjadi 7,25% (2018) dan 7,5% (2019).
Sementara PAD Provinsi Papua Barat sedikit mengalami peningkatan, tahun 2016 sebesar 3,7%
meningkat tahun 2017 menjadi 5,7% dan terus meningkat pada dua tahun berikutnya, 2018
(7,2%), 2019 (7,5%).
2.1.2. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber Utama PAD kedua provinsi berasal dari Pajak Daerah, sebagian lagi berasal dari
Lain-lain PAD yang Sah. Kontribusi Pajak daerah di Provinsi Papua setiap tahun rata-rata
sebesar 72 - 77% mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019. Sementara di Papua Barat,
sumbangan Pajak Daerah terhadap PAD berkisar antara 65 - 77%. Tahun 2016, PAD Provinsi
Papua sebesar 72,0% naik pada tahun 2017 menjadi 78,8% dan turun pada tahun 2018 menjadi
75,4%, kemudian turun kembali pada tahun 2019 menjadi 71,4%. PAD Provinsi Papua Barat
tahun 2016 sebesar 77,4% turun pada 2017 menjadi 65,0% dan sedikit naik pada tahun 2018
menjadi 65,9% dan kembali naik pada tahun 2019 menjadi 75,2%.
Grafik 2.3. Komposisi PAD Provinsi Papua dan Papua Barat TA. 2016-2019

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020 (data diolah)
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Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang merupakan hasil usaha daerah
(BUMD) dan hasil penyertaan modal Pemda belum secara maksimal berkontribusi pada
perolehan PAD terutama di Provinsi Papua. Meskipun terus mengalami peningkatan,
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD di Provinsi Papua hanya
berkontribusi antara 2,8 - 5,7%. Sementara pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada
Provinsi Papua Barat lebih besar dibandingkan dengan retribusi daerah. Tren pendapatan
kekayaan daerah Provinsi Papua dalam periode 2016-2018 terus mengalami peningkatan,
namun tahun 2019 mengalami penurunan secara drastis yakni hanya sebesar 1,9%. Pada tahun
2016 pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Provinsi Papua mampu menyumbang
sebesar 5,7% dan naik pada 2017 menjadi 6,3% dan 2018 menjadi 8,7%.
Dengan melihat komposisi PAD sebagaimana disampaikan di atas, baik Provinsi Papua maupun
Papua barat perlu untuk melakukan evaluasi kembali keberadaan BUMD maupun hasil dari
penyertaan modal yang dikeluarkan. Hal ini penting untuk dilakukan, untuk meningkatkan kinerja
BUMD agar lebih optimal dalam menyumbang PAD. Jika dicermati, pada tahun 2017 realisasi
penyertaan modal Provinsi Papua mencapai Rp 75 miliar sementara realisasi pendapatan
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya sebesar Rp 720 juta. Sementara realisasi
penyertaan modal pada tahun 2018 sebesar Rp 500 miliar, dan realisasi pendapatan pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 11 miliar padahal target pada APBD Perubahan
sebesar Rp 53 miliar. Artinya hanya terelasisasi 22% dari target yang ditetapkan.
Tabel 2.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua TA. 2017 dan 2018
Uraian

Anggaran 2018

Realisasi 2018
(Audited)

Realisasi 2017
(Audited

Pajak Daerah
1.157.446.433.000,00

802.674.672.858,00

756.688.629.518,00

119.893.845.730,00

59.316.519.856,00

77.988.433.617,00

53.580.182.602,00

11.911.412.021,00

720.598.381,00

75.484.574.714,00

176.469.561.776,05

180.383.438.155,00

1.406.405.036.046,00

1.050.372.166.511,05

1.015.781.099.671,00

Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain PAD
Total PAD
Sumber: Laporan Keuangan Daerah 2018 (Audited), diolah
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Target beberapa jenis PAD penetapannya belum terukur (tanpa memperhatikan potensi riil yang
sebenarnya), juga terdapat potensi markdown pendapatan. Hal ini bisa dilihat dari penetapan
beberapa jenis PAD terlalu rendah dari realisasi yang dicapai pada tahun sebelumnya. Berdasarkan
laporan keuangan daerah yang tercantum dalam LHP BPK tahun 2017 dan 2018 di Provinsi Papua
dan Papua Barat, dapat diidentifikasi potensi markdown jenis PAD sebagai berikut :
Provinsi
Papua

Penjelasan potensi Markdown
Tahun 2016 realisasi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar
Rp 53,7 miliar, sementara target di tahun 2017 hanya sebesar Rp 52,8 miliar.
Selanjutnya pada lain-lain PAD yang Sah realisasi pada tahun 2016 sebesar
Rp240,9 miliar, sementara pada tahun 2017 hanya ditargetkan sebesar Rp 181,1
miliar.

Papua Barat

Tahun 2017 realisasi retribusi daerah sebesar Rp 1,3 miliar, sementara tahun
2018 hanya ditargetkan sebesar Rp 1,1 miliar.
Tahun 2017 realisasi Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 162,1 miliar, sementara
target pada APBD 2018 hanya sebesar Rp 121 miliar.

Sumber : LHP BPK Tahun 2017 dan 2018 Prov. Papua dan Papua Barat, diolah FITRA

Tahun 2017 realisasi retribusi daerah sebesa

9

Kedua Provinsi perlu meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kebijakan
pembangunan berkelanjutan. Rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Papua dan
Papua Barat akan menjadi tantangan untuk mewujudkan tujuan pembangunan di kedua provinsi
tersebut dikarenakan rendahnya kapasitas fiskal yang dimilikinya. Melalui peningkatan PAD ini
diharapkan dapat meningkatkan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur yang masih
menjadi tantangan dan hambatan di Papua. Berdasarkan laporan KPK, saat ini peningkatan PAD
khusus di Papua disumbang peningkatan pajak air permukaan, dimana pendapatan ini per
September sebesar Rp 166 miliar, selain itu pajak kendaraan bermotor juga mengalami
peningkatan sekitar 3,5%. Diluar kedua sumber pajak tersebut mengalami penurunan sehingga
perlu optimalisasi kinerja peningkatan pendapatan melalui inovasi berbasis IT.
Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi untuk meningkatan Pendapatan Asli
daerah. Inovasi penggunaan teknologi informasi dapat mencegah atau mengurangi potensi
kebocoaran pendapatan daerah (PAD). Misalnya melalui alat perekam transaksi, setiap transaksi
akan dicatat secara riil time pemasukan untuk daerah. Salah satu masalah rendahnya perolehan
pajak dan retribusi adalah karena potensi kebocoran yang cukup tinggi, sehingga penggunaan
teknologi diharapkan dapat meminimalisasi kebocoran dan pada akhirnya dapat meningkatkan
pendapatan daerah utamanya PAD.

2.1.3. Komponen Dana Perimbangan
Sumber pendapatan dana perimbangan kedua provinsi sebagian besar berasal dari Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Selama periode 20162019 pendapatan dana perimbangan setiap tahunnya didominasi oleh DAU, dengan tren serupa
mengalami fluktuasi pada kedua provinsi. Rata-rata DAU menyumbang dana perimbangan untuk
Provinsi Papua berkisar antara 56 - 59%. Sementara Provinsi Papua Barat besar DAU 35 - 49%
dari total dana perimbangan. Tahun 2018, secara nominal DAU Provinsi Papua mencapai Rp 2,5
triliun dan terealisasi 100%, sementara realisasi DAU pada tahun 2017 sebesar Rp 2,3 triliun.
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Grafik 2.4. Komposisi Dana Perimbangan Provinsi Papua dan Papua Barat TA. 2016-2019

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020

Di Provinsi Papua secara Nominal sumber Dana Perimbangan dari DAK terbesar adalah
jenis DAK Fisik. Berdasarkan data laporan keuangan daerah 2018, realisasi DAK fisik pada
tahun 2018 sebesar Rp 718 miliar dan realisasi tahun 2017 sebesar Rp 734 miliar. DAK terbesar
selanjutnya adalah DAK penugasan, tahun 2018 target DAK jenis ini adalah Rp 416 miliar dan
terealisasi sebesar Rp 163 miliar atau 39%. Sementara tahun 2017 realisasinya sebesar Rp 143
miliar.
2.1.4.

Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus merupakan sumber utama Lain-lain pendapatan
Daerah Yang sah. Di Provinsi Papua Barat hampir 100 % LLPDS bersumber dari dana
penyesuaian dan Otonomi khusus dengan rata-rata nominal selama empat tahun sebesar Rp 8
triliun. Sementara Provinsi Papua, terdapat dua sumber LLPDS. Sumber terbesar berasal dari
dana penyesuaian dan otsus dengan rata-rata selama 2016-2019 sebesar 80,2%, kemudian juga
berasal dari pendapatan lain-lain, dengan rata-rata selama 2016-2019 sebesar 19,8%.
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Grafik 2.5. Komposisi LLPDS Provinsi Papua dan Papua Barat TA. 2016-2019

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020

Di sisi lain, besarnya Dana Otonomi Khusus ini belum diimbangi dengan akuntabilitas
yang tinggi. Berdasarkan Laporan BPK RI tahun 2013-2017 ada beberapa daerah yang selalu
mendapat nilai disclaimer dari tahun ke tahun. Dari studi Seknas FITRA, hal ini karena kapasitas
pemerintah daerah belum memadai dalam pengelolaan anggaran daerah, selain juga disebabkan
karena minimnya partisipasi publik dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran
daerah.
2.2.

Gambaran Umum Belanja Daerah

Secara Nominal belanja daerah di Provinsi Papua mengalami fluktuasi dengan
pertumbuhan minus pada tahun 2018 dan 2019. Sementara Provinsi Papua Barat nominal
belanja daerah terus mengalami peningkatan selama 2016-2019. Belanja daerah Provinsi
Papua secara nominal dan pertumbuhan selama tiga tahun (2017-2019) trennya mengalami
penurunan. Tahun 2017 belanja daerah sebesar Rp 15,084 triliun tumbuh (17%) dari tahun 2016,
tahun 2018 belanja daerah sebesar Rp 14,092 triliun tumbuh -7% dan tahun 2019 sebesar Rp
13,928 triliun tumbuh -1%. Sementara Provinsi Papua tren belanja daerah tiga tahun (2017-2019)
mengalami peningkatan. Tahun 2017 sebesar Rp 7,199 triliun tumbuh 4% dibandingkan tahun
2016, tahun 2018 sebesar Rp 7,946 triliun dengan pertumbuhan mencapai 10%, sementara tahun
2019 belanja daerah sebesar Rp 8,629 triliun dengan pertumbuhan 9%.
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Grafik 2.6. Nominal dan Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020

Belanja Per kapita Provinsi Papua Barat selama 2016-2019 terus mengalami peningkatan,
sementara di Provinsi Papua mengalami fluktuasi. Provinsi Papua Barat memiliki belanja per
kapita yang cukup besar dengan tren selalu meningkat setiap tahun. Pada tahun 2016 belanja per
kapita sebesar Rp 7,5 juta, meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 7,8 juta dan terus
meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp 8,6 juta dan 2019 (Rp 9,4 juta).
Grafik 2.7. Belanja Daerah Perkapita Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2016-2019

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020 (data diolah)
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2.2.1. Komponen Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung di kedua provinsi sebagian besar dipergunakan untuk alokasi
bantuan keuangan. Provinsi Papua setiap tahun mengalokasikan belanja bantuan keuangan
rata-rata sebesar 29% dari total belanja daerah dengan tren fluktuatif selama 2016-2019.
Sementara Provinsi Papua Barat mengalokasikan belanja bantuan keuangan rata-rata 24%
dengan tren meningkat sepanjang 2016-2018 sementara tahun 2019 mengalami penurunan
Grafik 2.8. Komposisi Belanja Tidak Langsung (Prosentase Terhadap Total Belanja)

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020

Sementara itu komponen belanja pegawai (gaji dan tunjangan), baik di Provinsi Papua
maupun Papua Barat terus mengalami peningkatan prosentasenya terhadap belanja
daerah selama periode 2016-2019. Pada tahun 2016 Provinsi Papua mengalokasikan belanja
pegawai sebesar 8,5% naik pada 2017 menjadi 9,0% pada tahun 2018 naik menjadi 10,7% dan
pada tahun 2019 naik cukup besar menjadi 19,5%. Sementara belanja pegawai Provinsi Papua
Barat, tahun 2016 hanya sebesar 4,9% dan terus mengalami kenaikan secara signifikan menjadi
9,5% (2017), 11,7% (2018) dan 12,4% pada tahun 2019.
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Kenaikan belanja pegawai ini perlu diperhitungkan dengan cermat, karena jenis belanja ini
berpotensi menyisakan anggaran yang cukup besar (sebagian SiLPA berasal salah satunya dari
belanja pegawai (BTL). Berdasarkan laporan keuangan daerah tahun 2017 dan 2018, pada
Provinsi Papua terdapat sisa lebih belanja pegawai sebesar Rp 247 miliar (2017) dan Rp 140
miliar (2018).
2.2.2. Komponen Belanja Langsung
Belanja Barang dan Jasa masih mendominasi penggunaan belanja langsung dibanding
belanja modal. Selain belanja pegawai belanja barang dan jasa merupakan belanja sebagian
besar kembali dinikmati oleh aparatur pemerintah melalui jenis belanja seperti perjalanan dinas,
penyediaan administrasi perkantoran, dan belanja makan minum. Di Provinsi Papua rata-rata
belanja barang dan jasa mencapai 22,1% dari total belanja daerah sementara di Papua Barat
mencapai 23,3%.
Akibat masih tingginya belanja barang dan jasa ini mengakibatkan minimnya alokasi belanja
modal yang merupakan alokasi belanja untuk pembangunan. Selama periode 2016-2019 Provinsi
Papua hanya mengalokasikan belanja modal rata-rata 20,5% dan Papua Barat rata-rata sebesar
21,5%. Rendahnya belanja modal ini tentu akan berdampak pada kualitas dan kuantitas
pembangunan di kedua provinsi. Karena alokasi belanja masih lebih besar untuk kepentingan
operasional rutin aparatur, selain itu juga memicu potensi pemborosan anggaran.
Grafik 2.9. Komposisi Belanja Langsung (Prosentase terhadap total Belanja)

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020
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2.3.

Gambaran Umum Pembiayaan Daerah

Sumber penerimaan pembiayaan di Provinsi Papua dan Papua Barat berasal dari Sisa
Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Sumber utama penerimaan
pembiayaan kedua provinsi seluruhnya berasal dari SILPA, kecuali di Papua pada tahun 2017
terdapat sumber penerimaan lainnya yaitu pencairan dana cadangan. Sementara pengeluaran
pembiayaan di kedua provinsi dipergunakan untuk penyertaan modal (Investasi Daerah). Provinsi
Papua jumlah penyertaan modal pada tahun 2016 sebesar Rp 30 miliar, 2017 (Rp 75 miliar), dan
2018 (Rp 50,5 miliar). Sementara Provinsi Papua Barat, tahun 2016 jumlah penyertaan modalnya
mencapai Rp 80 miliar, tahun 2017 (Rp 55 miliar) dan tahun 2018 (Rp 71,2 miliar).
Grafik 2.10. Komposisi Pembiayaan Daerah

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020
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2.4.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil sejumlah kesimpulan terkait kondisi
makro APBD kedua provinsi sebagai berikut:
1) Kinerja pendapatan daerah secara umum belum menunjukkan peningkatan dalam tiga
tahun terakahir. Jika dilihat dari sumbernya, penerimaan pendapatan daerah masih
mengandalkan dari perolehan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah berupa dana otonomi khusus. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum
mampu menjadi penopang pendapatan daerah, sehingga ketergantungan kedua provinsi
terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.
2) Pendapatan Asli Daerah sebagian besar baik di Papua maupun Papua Barat berasal dari
pajak daerah, sementara sumber lainnya masih belum secara optimal menyumbang
perolehan PAD. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di kedua provinsi, belum
menunjukkan kinerja yang baik untuk dapat memberikan kontibusi terhadap PAD. Hal ini
berdasarkan temuan diatas, menunjukkan bahwa perolehan pendapatan dari hasil
penyertaan modal selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan.
3) Realisasi PAD berdasarkan hasil audit BPK selalu lebih rendah dari proyeksi APBD yang
ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pendapatan terutama
PAD belum memperhatikan potensi yang sebenarnya, dan berpotensi terjadinya
markdown pendapatan asli daerah.
4) Berdasarkan kajian diatas, kecilnya PAD menyebabkan sempitnya ruang fiskal yang
dimiliki oleh Provinsi Papua dan Papua Barat. Selama tiga tahun terakhir ruang fiscal
keduanya masih dibawah 50 % dari total pendapatan daerah. Artinya kedua provinsi
tersebut memiliki keterbatasan diskresi fiskal untuk mendanai program prioritas atau
strategis berdasarkan perencanaan daerah yang telah ditetapkan.
5) Belanja daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat masih didominasi oleh belanja tidak
langsung yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sebagian
besar belanja tidak langsung dipergunakan untuk alokasi belanja bantuan keuangan, dan
sebagian lagi dipergunakan untuk alokasi belanja pegawai (gaji dan tunjangan).
6) Sementara komposisi belanja langsung yang merupakan belanja berkaitan langsung
dengan program dan kegiatan masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang
dan jasa, sementara belanja modal alokasinya masih cukup minim. Belanja pegawai pada
belanja langsung ini dipergunakan untuk honorarium termasuk honorarium pegawai non
PNS (Guru honorer dll), uang lembur, dsb. Kecilnya belanja modal ini tentu akan
berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas pembangunan terutama infrastruktur yang
saat ini masih menjadi kendala di Papua.

17

Selanjutnya, beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah daerah antara
lain:
1) Bagi pemerintah Daerah
• Perlu adanya upaya konkrit di kedua provinsi (Papua dan Papua barat) untuk
mengembangkan dan memperkuat sumber pendanaan daerah yang lebih
berkelanjutan dan berkeadilan terhadap lingkungan dan memperhatikan
kekhususan atau kelokalan yang dimiliki untuk megurangi ketergantungan
terhadap dana-dana transfer. Pengembagan sector pariwisata, pertanian,
perikanan dan usaha kecil menengah berbasis pada hasil pertanian merupakan
salah satu pilihan untuk mendorong peningkatan PAD.
• Pemerintah daerah perlu untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi
untuk mencegah kebocoran pendapatan terutama dari pajak dan retribusi.
Misalnya mengembangkan inovasi transaksi online yang terpantau riil time, untuk
mengoptimalkan perolehan PAD. Termasuk membangun mekanisme perizinan
daerah yang memudahkan bagi perkembangan usaha kecil dan menengah dan
sektor industri kecil.
• Pemerintah daerah juga perlu memikirkan upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan
anggaran daerah melalui efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang
direncanakan oleh setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.
2) Bagi pemerintah Pusat
• Pemerintah pusat perlu membuat model evaluasi kinerja pengelolaan anggaran
untuk mendorong pengelolaan anggaran yang lebih optimal. Termasuk
pengembangan model evaluasi terhadap pengelolaan anggaran otonomi khusus,
sehingga dana otsus yang cukup besar bisa secara efektif dan efesien menjawab
persoalan-persoalan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Selain itu juga
perlu ada model akuntabilitas penggunaan dana otsus tersebut.
• Pemerintah pusat perlu memperluas ruang fiskal daerah melalui peningkatan
alokasi dan distribusi dana transfer pusat-daerah, terutama pada penghitungan
dana bagi hasil. Sehingga pemerintah daeerah dapat lebih fleksibel dalam
mengelola anggaran untuk pelayanan publik.
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BAB III
INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN DAERAH
Analisis indikator kesehatan keuangan daerah memotret kondisi “kesehatan fiskal” pemerintah
daerah berdasarkan beberapa rasio sederhana, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek
kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi dan struktur hutang. Instrumen
ini diadopsi dari analisis realisasi APBD 2012 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia2.
Ada sepuluh indikator yang dikembangkan oleh Brown (1993), yang kemudian dimodifikasi oleh
DJPK menjadi sembilan indikator. Penyesuaian tersebut dilakukan karena adanya perbedaan
jenis dan standarisasi data dan informasi keuangan daerah yang ada di Indonesia dengan lokasi
penelitian Brown di Amerika Serikat. Kesembilan indikator kesehatan keuangan daerah hasil
modifikasi DJPK, meliputi:
1) Pendapatan Daerah Per kapita. Rasio ini menunjukkan ukuran riil dari besarnya pendapatan
daerah dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemda.
Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh
Pemda. Hal ini perlu diatasi dengan mendorong upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah
di masa mendatang.
2) Kemandirian Keuangan Daerah. Indikator ini diukur dengan membagi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dengan keseluruhan pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah ini menunjukkan
seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Daerah dengan rasio kemandirian keuangan
yang rendah relatif lebih bergantung kepada pemerintah pusat. Namun demikian, peningkatan
rasio ini dapat bermakna negatif jika sumber PAD adalah pendapatan bunga yang
menunjukkan besarnya dana Pemda yang disimpan di bank dan tidak dibelanjakan.
3) Ruang Fiskal Daerah. Indikator ini menunjukkan seberapa besar keleluasaan (diskresi)
yang dimiliki Pemda dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas
belanja. Perhitungan Ruang Fiskal menggunakan rumus yang dikeluarkan oleh Kemenkeu, yaitu
keseluruhan Pendapatan Daerah dikurangi dengan Pendapatan Hibah; pendapatan yang sudah
2

Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012, DJPK Kemenkeu, 2013. Landasan teori analisis ini adalah Ten
Point Test of Fiscal Condition yang dikembangkanoleh Kenneth W. Brown (1993) yang termuat dalam jurnal
yang disusun olehHonadle, B.W., James M. Costa, and Beverly A. Cigler, 2004,Fiscal Health forLocal
Governments: An Introduction to Concept, Practical Analysis, and Strategies,Elsevier Academic Press: New
York.
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ditentukan penggunaannya (earmarked) yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi
Khusus dan Dana Penyesuaian serta Dana Darurat; dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu
Belanja Pegawai dan Belanja Bunga dan selanjutnya dibagi dengan keseluruhan Pendapatan
Daerah.
4) Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Indikator ini menunjukkan
kemampuan daerah dalam mengonversi potensi penerimaan menjadi PDRD yang bisa
dipungut. Potensi penerimaan bisa tercermin dari besarnya Pendapatan Domestik Regional Bruto
(PDRB) masing-masing daerah.
5) Kemampuan Mendanai Belanja Daerah. Kemampuan keuangan daerah tercermin dari seluruh
penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa
mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran
pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan
mendanai belanja daerah semakin besar pula.
6) Belanja Modal. Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah semakin besarnya
proporsi belanja modal terhadap belanja daerah keseluruhan. Belanja modal yang besar
diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang
kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru.
7) Belanja Pegawai Tidak Langsung. Semakin membaiknya kualitas belanja daerah bisa juga
dilihat dari semakin menurunnya porsi Belanja Pegawai Tidak Langsung (belanja aparatur) dalam
APBD, sehingga terjadi peningkatan Belanja Langsung –terutama Belanja Modal dan Belanja
Barang dan Jasa– terkait dengan layanan publik yang dapat mendorong roda perekonomian
daerah.
8) Optimalisasi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Besarnya SiLPA pada akhir tahun
tentunya menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai
belanja daerah. Jika SiLPA tersebut mampu dimanfaatkan untuk belanja pada tahun berkenaan,
maka memberikan indikasi bahwa daerah mampu mengoptimalkan penggunaan SiLPA. Semakin
besar rasio optimalisasi SiLPA, maka kemampuan daerah untuk mengoptimalkan SiLPA juga
akan semakin besar.
9) Kemampuan Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga Daerah. Indikator ini menunjukkan
proporsi pendapatan daerah yang digunakan untuk membayar pokok pinjaman beserta
bunganya dalam satu periode waktu tertentu. Semakin besar rasio pembayaran pokok hutang
dan bunga daerah terhadap pendapatan, maka daerah semakin mampu untuk menjamin
pengembalian hutang-hutangnya melalui pendapatan yang diterimanya.
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Dalam penelitian ini, karena keterbatasan data, hanya diukur 8 (delapan) indikator, dengan
pengecualian indikator ke sembilan yakni kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga
daerah.
3.1. Indikator Kesehatan Keuangan Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat
1) Kemandirian Keuangan daerah
Kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai
belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Daerah dengan rasio kemandirian keuangan yang rendah relative lebih bergantung kepada
pemerintah pusat. Namun demikian, peningkatan rasio ini dapat bermakna negative jika sumber
PAD adalah pendapatan bunga yang menunjukkan besarnya dana Pemda yang disimpan di Bank
dan tidak dibelanjakan.
Kecilnya PAD dalam menyumbang pendapatan daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat
menunjukkan bahwa kedua daerah memiliki tingkat ketergantungan kepada pemerintah
pusat masih cukup tinggi melalui dana transfer. Semakin tingginya pendapatan daerah diluar
PAD di kedua daerah ini juga menunjukkan bahwa kedua provinsi ini belum secara mandiri
mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk menjadi sumber pendapatan daerah, sehingga
mampu mengurangi ketergantungan kepada transfer pemerintah pusat.
Grafik 3.1. Nominal dan Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra
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Dari grafik diatas, terlihat bahwa rasio PAD selama 4 tahun (2016 – 2019) baik di Provinsi Papua
maupun di Papua Barat masih berada dibawah 10 %. Provinsi Papua pada tahun 2016 rasio PAD
berada pada angka 7,9 %, 2017 (9,7%), 2018 (7,2%) dan 2019 (7,5%). Sementara Provinsi
Papua pada tahun 2016 (3,7 %), 2017 (5,5%), 2018 (6,2%) dan 2019 (7,2%).
2) Ruang Fiskal Daerah3
Ruang Fiskal merupakan rasio yang mampu menjelaskan kemampuan daerah dalam
membiayai program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Kemampuan tersebut
didapat dari besarnya pendapatan yang masih belum digunakan peruntukannya.
Penghitungan ruang fiskal diperoleh dari pengurangan seluruh pendapatan dengan
pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan belanja wajib seperti belanja
pegawai dan bunga.
Efektivitas penggunaan anggaran berpengaruh juga pada terciptanya ruang fiskal untuk
memberi ruang dalam pembangunan daerah bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan
dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan
sangat penting.
Stephen S. Heller (IMF Policy Discussion Paper, 2005) mengemukakan bahwa ruang
fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran
pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai tujuan
tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah. Rendahnya pendapatan
yang bersumber dari PAD ini juga akan menjadikan ruang fiskal semakin sempit. Hal ini
dikarenakan sumber penerimaan di luar PAD terutama transfer dari pemerintah pusat
sebagian besar bersifat mengikat (earmarked), sehingga pemerintah daerah tidak
memiliki keleluasaan anggaran untuk mendanai program-program prioritas yang telah
ditetapkan.

Formula Penghitungan ruang Fiskal = Total Pendapatan – ( Dana Alokasi Khusus (DAK)+Pendapatan
Hibah+Dana Otsus+Belanja Pegawai (BTL)+Belanja Bunga).
3
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Grafik 3.2. Ruang Fiskal Provinsi Papua dan Papua Barat

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra

Grafik diatas menunjukkan bahwa ruang fiskal yang dimiliki oleh Provinsi Papua dan Papua Barat
masih berada di bawah 50 % dari total pendapatan daerah. Ruang fiskal yang dimiliki oleh
Provinsi Papua selama tiga tahun 2016 (40 %), 2017 (41 %) dan 2018 (39 %), sedangkan pada
tahun 2019 ruang fiskalnya justru turun hanya mencapai 11 % dari total pendapatan daerah.
Sementara itu Provinsi Papua Barat selama 2016 s/d 2018 tren ruang fiskalnya cenderung
menurun, tahun 2016 (39 %), 2017 (36 %) dan 2018 (26 %), dan naik pada tahun 2019 menjadi
34 %.
3) Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
Indicator ini menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam mengonversi potensi
penerimaan menjadi Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang bisa dipungut. Potensi penerimaan
bisa tercermin dari besarnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing
daerah.
Rasio pajak dan restribusi daerah (PDRD) terhadap pendapatan daerah masih sangat kecil.
Kedua daerah masih belum secara optimal mengelola potensi lokal untuk dijadikan
sumber penerimaan. Selain itu rendahnya rasio PDRB ini juga menunjukkan ketergantungan
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Provinsi Papua dan Papua Barat hanya pada potensi SDA4. Sebagaimana grafik di bawah ini,
rasio pajak dan retribusi daerah rata-rata setiap tahun untuk Provinsi Papua sebesar 6,7% dari
total pendapatan daerah. Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat hanya sebesar 3,3%. Pajak
daerah sendiri bersumber dari: Bea Balik Nama Kenadaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air
Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak kendaraan Bermotor.
Dan sumber retribusi berasal dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi
Perizinan tertentu5.
Grafik 3.3. Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra

4
5

https://papua.go.id/view-detail-berita-6320/apbd-2019-turun-karena-pad.html
Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
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4) Rasio Belanja Tidak Langsung
Besarnya belanja tidak langsung mengindikasikan baik provinsi papua maupun papua
barat belum menunjukkan efektifitas belanja daerah untuk pembangunan. Dilihat dari
proporsinya, Belanja Tidak Langsung (BTL) masih mendominasi alokasi belanja daerah baik di
Provinsi Papua maupun Papua Barat. Rata-rata alokasi belanja tidak langsung (BTL) mencapai
50% dari total belanja daerah. Sementara belanja Langsung (BL) dikedua provinsi
mengalokasikan rata-rata sebesar 40 – 45%.
Grafik 3.4. Rasio Belanja Tidak Langsung dan Langsung Terhadap Belanja Daerah

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra

Jika dilihat alokasi belanja tidak langsung adalah belanja daerah yang tidak berkaitan secara
langsung dengan program dan kegiatan, maka dengan dominannya belanja tidak langsung ini
mengindikasikan volume pembangunan dikedua provinsi relative kecil.
5) Rasio Belanja Pegawai
Semakin membaiknya kualitas belanja daerah bisa juga dilihat dari semakin menurunnya porsi
Belanja Pegawai dalam APBD, sehingga terjadi peningkatan Belanja langsung – terutama belanja
modal dan belanja barang dan jasa – terkait dengan belanja layanan publik yang dapat
mendorong roda perekonomian daerah.

25

Tren belanja pegawai di Provinsi Papua dan Papua Barat selama empat tahun (2016-2019) terus
mengalami kenaikan. Untuk Provinsi Papua, belanja pegawai tahun 2016 sebesar 10,6% dari
total belanja, 2017 (10,9%), 2018 (12,2%) dan 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan
mencapai 21,7%. Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan belanja pegawai selama kurun
waktu (2016-2018), tahun 2016 (7,2%), 2017 (12,0%), 2018 (13,9%) sedangkan pada tahun 2019
tidak mengalami kenaikan (13,9%).
Hasil analisis menunjukkan bahwa secara rata-rata dalam kurun waktu 4 tahun (2016-2019),
Provinsi Papua lebih besar dalam mengalokasikan belanja untuk pegawai yakni 13% sedangkan
Papua Barat hanya sebesar 11,8%.
Grafik 3.5. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra
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6) Rasio Belanja Modal
Rasio Belanja Modal di Provinsi Papua dan Papua Barat belum menujukkan efektivitas
belanja untuk pembangunan. Provinsi Papua Barat lebih besar mengalokasikan belanja modal
dengan rata-rata 23% selama 2016-2019, sedangkan Provinsi Papua rata-rata berkisar 22%.
Akan tetapi Provinsi Papua lebih sedikit hemat dalam mengalokasikan belanja barang dan jasa
dengan rata-rata alokasi 22%, dibandingkan dengan Papua Barat dengan rata-rata 23 % belanja
modalnya. Meskipun Provinsi Papua sendiri belanja barang dan jasa ini alokasinya lebih besar
dari belanja modal.
Kecilnya belanja modal ini tentu bertolak belakang dengan kebutuhan pembangunan di Papua,
terutama pembangunan infrastruktur. Pentingnya peningkatan belanja modal terutama untuk
pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. Berdasarkan kajian FITRA, masalah utama yang
dihadapi Provinsi Papua dan Papua Barat adalah kemiskinan. 91 % desa di kedua provinsi masuk
kategori tertinggal. Demikian pula indeks pembangunan manusia (IPM) Papua dan Papua Barat
terendah secara nasional.
Grafik 3.6. Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra
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7) Rasio SILPA TA Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah
Rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan persentase dana yang penggunaanya tertunda atau
tidak terserap pada tahun sebelumnya. Berdasarkan analisis, rata-rata rasio SiLPA terhadap
belanja daerah di Provinsi Papua pada tahun 2016-2018 sebesar 4% dengan tren yang sama
setiap tahunnya. Sementara Provinsi Papua Barat rata-rata setiap tahunnya rasio SILPA
terhadap belanja daerah sebesar 9%, dengan tren yang fluktuatif. Tahun 2016 rasio SiLPA
terhadap belanja Daerah 12%, turun menjadi 5% (2017) dan 9% (2018). Melihat tren rasio SILPA,
terlihat bahwa Provinsi Papua Barat menunjukkan perkembangan positif dengan menekan angka
SiLPA setiap tahunnya.
Grafik 3.7. Rasio SILPA Terhadap Belanja Daerah

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra
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3.2. Indikator Kesehatan Keuangan Daerah 6 Kabupaten (Kabupaten Jayapura, Merauke,
Fakfak, Raja Ampat, Sorong dan Tambrauw)
1) Pendapatan Per Kapita
Rasio ini menujukkan ukuran riil dari besarnya pendapatan daerah dengan cara
membanginya dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemerintah Daerah.
Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung
oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu diatasi dengan mendorong upaya dalam
meningkatkan pendapatan daerah dimasa yang akan datang.
Dari 6 daerah yang diteliti, Kabupaten Tambrauw merupakan daerah dengan pendapatan
per kapita paling tinggi dengan jumlah penduduk tahun 2017-2018 sebesar 13.785 jiwa ratarata pendapatan per kapita mencapai Rp 75.963.334 (2017-2019). Daerah dengan
pendapatan terbesar kedua adalah Kabupaten Raja Ampat dengan rata-rata Rp 27.500.901.
Sedangkan daerah dengan pendapatan per kapita terendah adalah Kabupaten Merauke
dengan rata-rata Rp 9.492.314.
Grafik 3.8. Rata-rata Pendapatan Per Kapita Tahun 2016-2019

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra
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2) Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian keuangan daerah diukur dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
total pendapatan daerah. Semakin tinggi PAD dalam berkontribusi terhadap pendapatan
berarti daerah tersebut, mampu mengoptimalkan potensinya untuk menjadi sumber
pendapatan daerah, dan juga semakin mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat
berupa dana transfer.
Dari enam daerah yang diteliti, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan
daerah Kabupaten Jayapura merupakan yang tertinggi yakni 7% dengan rata-rata total
pendapatan sebesar Rp 1,305 triliun, sementara daerah terendah rasio PAD ditempati
Kabupaten Tambrauw yang hanya 1% dengan rata-rata pendapatan daerah Rp 1,050 triliun
setiap tahunnya. Sementara tiga daerah lainnya (Kab. Sorong, Kab. Merauke, Kab. Raja
Ampat) rasio PAD mencapai 6%.
Grafik 3.9. Rata-rata Nominal PAD dan Rasio terhadap Pendapatan Daerah
(2016-2019)

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra
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Rendahnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah tersebut menunjukkan bahwa enam
daerah yang diteliti memiliki kemandirian keuangan yang rendah. Hal ini bisa dilihat juga dari
tingginya dana perimbangan sebagai sumber pendapatan, dengan rasio rata-rata mencapai
68 - 70%. Sumber pendapatan lainnya adalah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
(LPPDS), yang secara rata-rata mencapai 23% dari total pendapatan daerah.

3) Ruang Fiskal
Ruang fiskal secara umum merupakan ketersediaan ruang dalam anggaran yang
memampukan pemerintah menyediakan dana untuk tujuan tertentu tanpa menciptakan
permasalahan dalam kesinambungan posisi keuangan pemerintah. Dalam konteks APBD,
ruang fiskal adalah total pendapatan dikurangi dengan belanja non diskresional/terikat
seperti belanja pegawai, pembayaran bunga, subsidi, dan belanja otonomi khusus.
Dari analisis APBD di enam Kabupaten dalam kurun waktu empat tahun terakhir (20162019), didapatkan bahwa Kabupaten Raja Ampat memiliki rasio ruang fiskal tertinggi
dibanding lima daerah lainnya, dengan rata-rata rasio ruang fiskal terhadap pendapatan
daerah sebesar 44%. Sedangkan daerah dengan rasio ruang fiskal terendah adalah
Kabupaten Fakfak yakni 36%. Akan tetapi jika dilihat dari nominalnya, Kabupaten Merauke
memiliki nominal ruang fiskal tertinggi yakni mencapai Rp 901.441.164.655. Disusul
Kabupaten Raja Ampat, nominal ruang fiskalnya mencapai Rp 573.678.162.750.
Grafik 3.10. Rata-rata Rasio Ruang Fiskal terhadap Pendapatan Daerah (2016-2019)
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4) Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
Semakin tinggi rasio pajak dan retribusi daerah, menunjukkan bahwa daerah tersebut
mampu mengoptimalkan potensi local untuk dikonversi menjadi sumber pendapatan daerah.
Peningkatan pajak dan retribusi daerah ini juga mencerminkan bagaimana keberhasilan
pemerintah daerah dalam memajukan perekonomian daerah.
Berdasarkan analisis dari enam daerah, Kabupaten Jayapura merupakan daerah tertinggi
rasio PDRD nya rata-rata selama empat tahun terakhir (2016-2019) sebesar 4,8%.
Sedangkan daerah dengan rasio PDRD terendah adalah Kabupaten Tambrauw dengan
rata-rata sebesar 0,5%. Berdasarkan grafik dibawah ini, ke enam daerah rasio PDRD ratarata masih di bawah 5%.
Grafik 3.11. Rata-rata Nominal dan Rasio PDRD terhadap Pendapatan Daerah (20162019)

5) Pertumbuhan Belanja Daerah dan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung
Analisis pertumbuhan belanja ini untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke
tahun. Pada umumnya belanja daerah memiliki kecenderungan selalu naik. Alasannya
kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian inflasi, perubahan kurs rupiah,
perubahan cakupan layanan, dan penyesuaian factor makro ekonomi.
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Namun demikian dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat
mengendalikan belanja daerah, melakukan efesiensi belanja dan penghematan belanja.
Pertumbuhan belanja harus dikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab
jika tidak dapat mengangu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.
Angka pertumbuhan belanja daerah di 6 daerah yang diteliti, pada tahun 2017 kesemuanya
mengalami pertumbuhan minus. Kabupaten Jaya Pura dan Kabupaten Tambrauw
mengalami pertumbuhan belanja -16%, Kabupaten Sorong (-15%), Kabupaten Fakfak (-13
%), Kabupaten Raja Ampat (-3 %) dan Kabupaten Merauke (-2%).
Pertumbuhan cukup tinggi dialami oleh Kabupaten Sorong pada tahun 2019 hingga
mencapai 73%, Kabupaten Tambrauw mencapai 47% menjadi daerah dengan pertumbuhan
paling tinggi pada tahun anggaran 2018.
Grafik 3.12. Pertumbuhan Belanja TA. 2017-2019

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra

Efektivitas belanja daerah untuk pembangunan selanjutnya dapat dilihat dari komposisi
belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja daerah diyakini efektif untuk
mewujudkan tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, jika belanja langsung
lebih besar dari belanja tidak langsung. Karena belanja langsung merupakan kelompok
belanja yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang sudah direncanakan, sementara
belanja tidak langsung (BTL) merupakan kelompok belanja yang tidak berkaitan dengan
pelaksanaan program dan kegiatan.
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Dari enam daerah yang diteliti, hanya dua daerah yang rasio belanja tidak langsungnya lebih
besar daripada belanja langsungnya, yakni Kabupaten Jayapura (BTL 54%: BL 46%), dan
Kabupaten Sorong (BTL 54% : BL 49%). Empat daerah lainnya rata-rata rasio belanja
langsungnya sudah lebih besar dari belanja tidak langsungnya. Bahkan Kabupaten
Tambrauw rasio belanja langsungnya mencapai 61%.
Grafik 3.13. Rata-rata Rasio Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung
(2016-2017)

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra

6) Rasio Belanja Pegawai (BTL)
Semakin membaiknya kualitas belanja daerah dapat dilihat dari semakin menurunya atau
kecinya porsi belanja pegawai tidak langsung (Gaji dan Tunjangan) dalam APBD, dengan
begitu diharapkan akan semakin meningkatkan belanja langsung – terutama belanja modal
dan belanja barang dan jasa – terkait dengan layanan publik yang dapat mendorong roda
perekonomian daerah. Berdasarkan analisis terhadap APBD di 6 Kabupaten, rasio belanja
pegawai (BTL) tertinggi ditempati oleh Kabupaten Jayapura yakni rata-rata 34% dalam
empat tahun terakhir (2016-2019). Tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Sorong (33%),
Kabupaten Fakfak (30%), Kabupaten Raja Ampat (28%), Kabupaten Merauke (27%) dan
Rata-rata rasio belanja terendah adalah Kabupaten Tambrauw yakni 22%.
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Grafik 3.14. Rata-rata Nominal dan Rasio Belanja Pegawai (BTL) terhadap Belanja
Daerah (2016-2019)

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra

7) Rasio Belanja Modal
Belanja Modal merupakan belanja yang alokasinya adalah untuk pembangunan sesuai
dengan perencanaan yang telah disusun. Semakin tinggi alokasi belanja modal,
mengindikasikan bahwa secara kuantitas pembangunan akan semakin besar.
Kabupaten Tambrauw merupakan daerah dengan rasio belanja modal tertinggi yakni, 35%
dari total belanja daerah. Sementara lima daerah lainnya rasio belanja modalnya masih
dibawah 30%. Rasio belanja modal terendah yaitu Kabupaten Jayapura yaitu 17% dari total
belanja daerah, Kabupaten Merauke (20%), Kabupaten Raja Ampat (24%), Kabupaten
Fakfak (25%), dan Kabupaten Sorong (28%). Melihat rata-rata rasio belanja modal di 6
daerah tersebut, mengindikasikan bahwa alokasi anggaran daerah belum berorientasi
kepada peningkatan pelaksanaan pembangunan dan ini tentunya akan berdampak kepada
minimnya layanan pembangunan kepada masyarakat yang pada akhirnya berakibat pada
rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di 6 daerah tersebut.
Jika melihat rasio rendahnya rasio belanja modal ini mengkonfirmasi hasil pemetaan yang
dilakukan oleh FITRA, dimana pemerataan pembangunan belum terjadi di Provinsi Papua
dan Papua Barat. Hal ini terlihat dari rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini
karena belanja di Papua masih dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dan
operasional pemerintah daerah. Sehingga belanja pembangunan sarana dan prasarana dan
infrastruktur layanan dasar menjadi rendah alokasinya.
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Grafik 3.15. Rata-rata Nominal dan Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah
(2016-2019)

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra

Rasio SILPA Terhadap Belanja Daerah
Besarnya SiLPA pada akhir tahun tentunya menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun
berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Jika SiLPA tersebut mampu dimanfaatkan untuk
belanja pada tahun berkenaan, maka memberikan indikasi bahwa daerah mampu
mengoptimalkan penggunaan SiLPA. Semakin besar rasio SiLPA, maka kemampuan daerah
untuk mengoptimalkan SiLPA juga akan semakin besar.
Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik dibawah ini, Kabupaten Merauke merupakan daerah
dengan rata-rata rasio SiLPA paling tinggi yakni 8% dari belanja daerah. Selanjutnya Kabupaten
Sorong (6%), Kabupaten Jayapura (4%), Kabupaten Fakfak (3%) dan rasio terendah adalah
Kabupaten Tambrauw (1%).
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Grafik 3.16. Rata-rata Rasio SiLPA terhadap Belanja Daerah (2016-2019)

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra
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U

BAB IV
ANGGARAN PENDIDIKAN DI TANAH PAPUA

ntuk memberikan pelayanan dasar bidang pendidikan bagi segenap masyarakat Tanah
Papua tentunya membutuhkan penyediaan alokasi anggaran yang memadai. Alokasi
anggaran tersebut haruslah dapat menjadi jawaban atas permasalahan dan kondisi
pendidikan di Papua dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat dan sosiokultural
masyarakat pengguna layanan di Tanah Papua, yang secara umum dipahami memiliki
perbedaan karakter dengan daerah lain. Analis anggaran ini akan mendalami sejauhmana alokasi
belanja pendidikan daerah memiliki relevansi dengan setumpuk permasalahan yang dewasa ini
dihadapi pemerintah dan masyarakat di Papua. Karenanya, memahami mengenai kondisi
pendidikan di Tanah Papua dapat menjadi jalan masuk untuk memulainya
4.1.

Kondisi Pendidikan Tanah Papua

Pelayanan dasar bidang pendidikan di Tanah Papua belum optimal. Sejumlah faktor yang ikut
berpengaruh diantaranya kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan minimnya
Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk ketersediaan tenaga pendidik. Layanan pendidikan
masih menghadapi berbagai masalah mulai dari infrastruktur, akses, dan kualitas pendidikan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua dan Papua Barat sepanjang tahun
2014-2018 terus meningkat. Meski demikian, nilai IPM Tanah Papua masih dibawah rata-rata
nasional. Hal tersebut dikarenakan tidak ada konsep bersama antara provinsi dan kabupaten
terkait kerangka besar pendidikan sehingga tidak tercipta sinergitas dalam memajukan
pendidikan, sehingga nilai IPM di tanah Papua masih dibawah rata-rata nasional.
Grafik 4.1 IPM, HLS, dan RLS di Papua dan Papua Barat

Prov Papua

Prov Papua Barat

Sumber: Neraca Pendidikan 2019
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Dari sisi ketersediaan infrastruktur,
sepanjang 2009-2016 infrastruktur pelayanan
pendidikan Provinsi Papua dan Papua Barat terus mengalami peningkatan. Sebagai
contoh, pada tahun 2016 Provinsi Papua memiliki Sekolah Dasar sebanyak 2.277 unit atau
meningkat 42% dibandingkan tahun 2009, sedangkan Provinsi Papua Barat pada tahun 2016
memiliki sekolah dasar sebanyak 976 atau meningkat 13% dibandingkan tahun 2009. Walaupun
terjadi kenaikan jumlah infrastruktur pendidikan, Provinsi Papua Barat pada tahun 2014
mengalami kekurangan sekolah pada jenjang pendidikan SMA di beberapa kabupaten, seperti
Kaimana (hanya terdapat 1 unit SMA), Maybrat (hanya terdapat 2 unit SMA), dan Teluk Wondama
(hanya terdapat 2 unit SMA).
Grafik 4.2 Tren Kenaikan Jumlah Sekolah di Tanah Papua

Sumber: Dapodik diolah oleh Seknas Fitra

Pada aspek akses pendidikan, sampai saat ini kedua provinsi belum dapat melaksanakan
program nasional wajib belajar sembilan tahun (wajar dikdas 9 tahun). Di Provinsi Papua,
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hanya mencapai 6,3 tahun dengan perkembangan yang sangat
lambat selama periode 2013-2017. Selain itu, secara spasial terlihat ada ketimpangan akses
pendidikan yang sangat mencolok, di mana RLS yang paling tinggi adalah 11,2 tahun di Kota
Jayapura dan RLS terendah 1,9 tahun di Kabupaten Puncak. Situasi ini menunjukan kondisi
wilayah menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi nilai RLS.
Meski mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, nilai RLS masih relatif rendah atau dibawah
rata-rata nasional. Jika dirata-rata, penduduk Provinsi Papua Barat hanya mengenyam
pendidikan sampai kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP. Jika dilihat dengan
indikator Angka Melek Huruf (AMH) selama periode 2009-2013, perkembangan penduduk yang
melek huruf menunjukkan hasil yang baik, persentase penduduk melek huruf meningkat dari
92,34% pada tahun 2009 menjadi 94,14% pada tahun 2013. Meskipun Angka Melek Huruf (AMH)
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di Papua Barat meningkat, masih ditemukan buta aksara yang tinggi di penduduk usia tua (45
tahun ke atas), penduduk yang tinggal di daerah terpencil, komunitas-komunitas khusus, dan
penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan kelompok penduduk ini sulit untuk menjangkau
pelayanan Pendidikan. Penyebabnya seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah
menurun dan faktor eksternal seperti terbatasnya ketersediaan pelayanan pendidikan
keaksaraan.6
Dari aspek kualitas, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah ABA (Angka Buta
Aksara). Meskipun ABA di Papua semakin menurun, akan tetapi kondisinya masih jauh di
bawah standar nasional. Pada tahun 2017 misalnya, nilai ABA untuk Provinsi Papua mencapai
12,88% jauh di atas ABA Indonesia sebesar 2,07%. Di wilayah yang mudah akses, nilai ABA
sangat rendah. Bahkan ada diantaranya mencapai 0% seperti di Kota Jayapura, Kabupaten
Merauke dan Biak Numfor. Sedangkan untuk daerah-daerah sulit akses dan pegunungan ratarata ABA penduduk masih sangat tinggi antara 19,35 sampai dengan 56,17% seperti di
Kabupaten Intan Jaya, Yalimo, Nduga, Puncak, Paniai, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Tolikara
dan Puncak Jaya.7
Provinsi Papua masih kekurangan tenaga pendidik baik itu secara kewilayahan maupun mata
pelajaran di setiap jenjang Pendidikan. Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap pelaksanaan tugas
juga diketahui relatif masih rendah.
Dari pembahasan di atas, bisa simpulkan bahwa tren pendidikan di tanah Papua dari segi akses,
kualitas, dan tata kelola mengalami peningkatan meski dibeberapa daerah menunjukan tren yang
lambat. Selain itu, perlu menjadi perhatian bahwa kelompok perempuan dan orang asli Papua
adalah kelompok yang memikul beban ganda, salah-satu contohnya adalah ditemukan Angka
Buta Aksara (ABA) perempuan di daerah geografis sulit masih tinggi, bahkan anak (perempuan)
lulus SMP masih ada yang belum bisa membaca dengan baik.8 Selanjutnya temuan tersebut
akan disandingkan dengan dokumen anggaran daerah (APBD) untuk mencari tahu keterkaitan
antara permasalahan yang terpotret dengan program yang dibuat oleh Pemda di delapan wilayah
studi dan mencari tau apakah terdapat permasalah dalam tata kelolah pendidikan di tanah papua.

6

RPJMD Papua Barat 217-2022
RPJMD Papua 2019-2023
8 Focus Group Discussion (FGD) sesi Pelayanan dasar Jumat, 26 Juni 2019.
7
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4.2.

Analisis Anggaran Pendidikan

4.2.1. Anggaran Pendidikan Berdasarkan Fungsi, Jenis Belanja dan Organisasi
a. Alokasi Anggaran Pendidikan Berdasarkan Fungsi
Alokasi anggaran untuk pendidikan juga diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Anggaran pendidikan
merupakan mandatory spending sehingga dalam regulasi tersebut anggaran pendidikan
dialokasikan cukup besar yaitu 20% dari APBD.9 Secara nasional anggaran pendidikan pada
tahun 2020 mencapai Rp 505,8 triliun. Meski kenaikan anggaran pendidikan pada tahun 2020
hanya sebesar 2,7%, alokasi anggaran pendidikan tetap dipertahankan pada angka 20% dari
total belanja negara tahun 2020 yaitu sebesar Rp 2.528,8 triliun.10

Grafik 4.3. Anggaran Pendidikan berdasarkan Fungsi Tahun 2020
(Miliar)

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dengan
tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.
9

10

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/16/2020-anggaran-pendidikan-hanya-naik-27
pada Maret 2020.
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diakses

Alokasi anggaran pendidikan berdasarkan fungsi di delapan wilayah studi pada tahun 2020
belum sepenuhnya sesuai dengan mandatory spending (20% dari APBD). Hanya Kab Merauke,
Kab Jayapura, dan Kab Fak-fak yang mengalokasikan anggaran pendidikan mendekati angka
20%, sisanya masih di bawah 15%. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya celah fiskal
daerah di tanah Papua sehingga alokasi anggaran yang ada dialokasikan untuk fungsi-fungsi
yang lain. Khusus fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum diupayakan untuk mendukung masalah
pembangunan infrastruktur, karena menjadi salah satu masalah di sebagian besar wilayah
Papua. Sedangkan anggaran fungsi Pelayanan Umum yang rata-rata bisa diatas 40% digunakan
untuk urusan non-pelayanan dasar seperti; ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan dasar
sosial, dan fungsi Penunjang seperti administrasi, pengawasan, dan kepegawaian. Berikut
adalah tren alokasi pendidikan di wilayah studi tahun 2020:
Grafik 4.4. Tren Alokasi Fungsi Pendidikan Provinsi (dalam Miliar)

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020
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Grafik 4.5. Tren Alokasi Fungsi Pendidikan Kabupaten (dalam Miliar)

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020

Kedua grafik di atas, menunjukan bahwa tren alokasi
anggaran di Prov Papua dan Prov Papua Barat
fluktuatif. Khusus Prov Papua terjadi penurunan
alokasi sebesar 49%. Hal ini dikarenakan alokasi
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan
dan Ola h Raga dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar Perpustakaan pada tahun 2020 dikurangi dan
dihapus, sehingga pada tahun 2020 alokasi anggaran
untuk pendidikan menurun. Sedangkan meski secara
anggaran Provinsi Papua Barat tidak sebesar Provinsi
Papua, tren alokasi anggaran fungsi pendidikan di
Provinsi Papua barat mengalami kenaikan dari tahun
2017 sampai dengan tahun 2020.
Alokasi fungsi pendidikan di 6 kabupaten wilayah studi
juga mengalami fluktuatif. Dimana Kab Jayapura, Kab
Merauke, dan Kab Raja Ampat mengalami penurunan
alokasi anggaran di fungsi pendidikan pada tahun
2020. Sedangkan Kab Sorong, Kab Tambrauw, dan
Kab Fak-fak mengalami kenaikan alokasi anggaran
fungsi pendidikan di tahun 2020.
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Jenis Belanja:
Belanja langsung adalah kegiatan
belanja daerah yang dianggarkan dan
berhubungan secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan
pemerintah daerah. Belanja jenis ini,
pada umumnya dibagi menjadi belanja
pegawai, belanja barang dan jasa, dan
belanja modal
Belanja tidak langsung adalah
kegiatan belanja daerah yang
dianggarkan dan tidak memiliki
hubungan apapun secara langsung
dengan pelaksanaan program dan
kegiatan, seperti belanja pegawai,
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,
belanja bagi hasil, bantuan keuangan
dan belanja tidak terduga.

b. Alokasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja
Grafik 4.6. Anggaran Fungsi Pendidikan
Berdasarkan Jenis Belanja Thn 2020 (dalam miliar Rp)

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, Provinsi Papua merupakan daerah dengan alokasi Belanja
Tidak Langsung (BTL) terbesar yaitu 75,2% dari total belanja atau Rp 1.148,8 miliar (BL 24,8%).
Angka BTL sebesar 75,2%. Besarnya alokasi BTL menunjukan bahawa belanja birokrasi dan
bantuan ke kabupaten/kota besar. Selain Prov Papua, Kab Jayapura dan Kab Sorong,
merupakan daerah dengan alokasi BTL terbesar. Kab Jayapura mengalokasikan BTL sebesar
Rp 169 miliar atau 69,5%, sedangkan Kab Sorong mengalokasikan BTL sebesar Rp 157,7 miliar
atau 60,5%.
Sedangkan Kab Tambrauw merupakan daerah dengan alokasi Belanja Langsung (BL) terbesar
yaitu 78,5% dari total belanja atau Rp 113,8 miliar. Sebesar 78,5% dikarenakan besarnya belanja
untuk barang jasa dan belaja modal program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
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c. Alokasi anggaran pendidikan berdasarkan organisasi
Grafik 4.7. Tren Alokasi Fungsi Pendidikan Berdasarkan Organisasi
di Provinsi Papua (dalam Miliar Rp)

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020

Pada tahun 2020 Provinsi Papua mengalokasikan anggaran pendidikan untuk 2 OPD/SKPD
yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga mencapai Rp. 1,526 miliar, di mana
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan (Dinas Pendidikan) memiliki persentase
sebesar 92% dari total alokasi anggaran fungsi pendidikan di tahun 2020. Meski anggaran fungsi
pendidikan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.443 miliar, secara tren
persentase alokasi anggaran fungsi pendidikan mengalami peningkatan terutama di tahun 2018.
Di tahun 2019 alokasi untuk Dinas Pemuda dan Olahraga di Provinsi Papua mendapatkan alokasi
yang tinggi
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Grafik 4.8. Tren Alokasi Fungsi Pendidikan Berdasarkan Organisasi
di Provinsi Papua Barat (dalam Miliar Rp)

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020

Pada tahun 2020 Provinsi Papua Barat mengalokasikan anggaran pendidikan untuk 3
OPD/SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan sebesar Rp. 729,4 miliar miliar. Meskipun demikian alokasi untuk Dinas
Pendidikan di Provinsi Papua Barat dalam empat tahun terakhir mendaptakan porsi yang
sangat besar dibandingkan dua dinas lainnya yaitu 94% dari total alokasi anggaran fungsi
pendidikan. Anggaran Fungsi Pendidikan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.
98,9 miliar. Alokasi untuk belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan (Dinas Pendidikan)
di Provinsi Papua selalu mengalami peningkatan, hal ini tentu sangat positif untuk meningkatkan
kualitas pendidikan di Prov Papua.
Grafik 4.9. Tren Alokasi Fungsi Pendidikan Berdasarkan Organisasi
di Kabupaten Jayapura (dalam Miliar Rp)

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020
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Pada tahun 2020 Kabupaten Jayapura mengalokasikan anggaran pendidikan untuk dua
OPD/SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 243,5 miliar.
Meskipun demikian alokasi untuk Dinas Pendidikan di Kabupaten Jayapura dalam empat
tahun terakhir mendaptakan porsi yang sangat besar dibandingkan dua dinas lainnya yaitu
dengan persentase 97% dari total alokasi anggaran fungsi pendidikan. Sebelum tahun 2019,
Dinas Perpusatakaan & Kearsipan dan Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya
Manusia mendapatkan porsi alokasi dari anggaran fungsi pendidikan pada tahun 2019 sampai
dengan tahun 2020, alokasi untuk kedua urusan tersebut tidak diakokasikan. Anggaran fungsi
pendidikan pada tauhn 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 28 miliar.
Grafik 4.10. Tren Alokasi Fungsi Pendidikan Berdasarkan Organisasi
di Kabupaten Merauke (dalam Miliar Rp)

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020

Pada tahun 2020 Kabupaten Merauke mengalokasikan anggaran pendidikan untuk 3
OPD/SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas PU & PR sebesar
Rp. 453,6 miliar. Alokasi terbesar di tahun 2020 digunakan untuk Urusan Wajib Pelayanan
Dasar Pendidikan (Dinas Pendidikan) dengan persentase 78%, sisanya dialokasikan untuk
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga dan Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar Kearsipan. Dinas PU & PR mendapatkan alokasi anggaran fungsi pendidikan
sejak tahun 2019, hal ini merupakan upaya mendorong peningkatan sarana dan prasarana
pendidikan untuk menunjang akses layanan pendidikan. Pada tahun 2020, anggaran fungsi
pendidikan mengalami penurunan sebesar Rp. 13 miliar.
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Grafik 4.11. Tren Alokasi Fungsi Pendidikan Berdasarkan Organisasi
di Kabupaten Raja Ampat (dalam Miliar Rp)

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020

Pada tahun 2020 Kabupaten Raja Ampat mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan untuk
tiga OPD/SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Perpustakaan,
Kearsipan & Dokumentasi sebesar Rp. 161,7 miliar. Alokasi terbesar digunakan untuk Urusan
Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan (Dinas Pendidikan) dengan persentase 85% dari total
alokasi anggaran fungsi pendidikan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan di Dinas Pendidikan
mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2019 mengalami peningkatan sedangkan di tahun 2020
mengalami penurunan sebesar Rp. 35,5 miliar, akan tetapi rata-rata alokasi anggaran fungsi
pendidikan dalam empat tahun terakhir sebesar 85%.
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Grafik 4.12. Tren Alokasi Fungsi Pendidikan Berdasarkan Organisasi
di Kabupaten Sorong (dalam Miliar Rp)

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020

Pada tahun 2020 Kabupaten Sorong mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan untuk
lima OPD/SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pu & PR, Dinas Perhubungan, Dinas
Perpustakaan & Kearsipan, dan Dinas Pariwisata sebesar Rp. 260,5 miliar. Anggaran Fungsi
Pendidikan pada tauhn 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 38 miliar. Alokasi terbesar
digunakan untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan (Dinas Pendidikan) dengan
persentase 95%. Pembagian alokasi fungsi pendidikan kebeberapa dinas merupakan strategi
kordinasi antar unit, seperti alokasi fungsi pendidikan untuk Dinas Perhubugan karena ada
kebutuhan untuk mempermudah akses, karena Kabupaten Sorong memiliki pulau besar dan
pulau kecil. Selain itu alokasi fungsi pendidikan di Dinas Pu & PR juga merupakan upaya untuk
peningkatan akses layanan pendidikan. Terkahir Dinas Pariwisata juga mendapatkan alokasi dari
fungsi pendidikan sebesar Rp 1,4 miliar pada tahun 2020 hal ini merupakan upaya pemerintah
dalam mendorong sektor pariwisata, pada tahun tahun 2017 alokasi untuk Urusan Pilihan
Pariwisata juga mendapatkan porsi yaitu sebesar Rp 11,5 miliar, artinya pemerintahan Kab
Sorong memiliki rencana dibidang pendidikan melalui sektor pariwisata.
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Grafik 4.13. Tren Alokasi Fungsi Pendidikan Berdasarkan Organisasi
di Kabupaten Tambrauw (dalam Miliar Rp)

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020

Pada tahun 2020 Kabupaten Tambrauw mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan
untuk satu OPD/SKPD yaitu Dinas Pendidikan sebesar Rp. 145,1 miliar sehingga alokasi
anggaran fungsi pendidikannya 100% untuk Dinas Pendidikan. Anggaran Fungsi Pendidikan
pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 14 miliar. Pada taun 2018 sampai dengan
2020 anggaran untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
dihapus karena alokasi untuk Dinas Pemuda dan Olah Raga digabung dengan Dinas Pendidikan,
hal ini merupakan langkah strategis mengingat Kab Tambrauw berencana melakukan
pemindahan pusat pemerintahan sehingga penggabungan dinas tersebut bisa mempermudah
dan mengefektifkan kerja.
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Grafik 4.14. Tren Alokasi Fungsi Pendidikan Berdasarkan Organisasi
di Kabupaten Fak-fak (dalam Miliar Rp)

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Tahun 2020

Pada tahun 2020 Kabupaten Fak-fak mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan untuk empat
OPD/SKPD, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas PU & PR, Dinas Kearsipan & Perpustakaan, dan
Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintah sebesar Rp. 207,7 miliar. Anggaran Fungsi
Pendidikan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 25,5 miliar. Meskipun alokasi
fungsi pendidikan tersebar kedalam OPD/SKPD lain, alokasi fungsi pendidikan di Dinas
Pendidikan sangat signifikan yaitu mencapai 97% dari alokasi anggaran fungsi pendidikan.
Alokasi fungsi pendidikan kedalam Dinas PU & PR merupakan upaya untuk mendorong akses
layanan pendidikan di Kabupaten Fak-fak.
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Grafik 4.15. Persentase Belanja Dinas Pendidikan terhadap
Alokasi Fungsi Pendidikan (dalam Miliar Rp)

Sumber: data olah Seknas Fitra

Dari paparan belanja fungsi, jenis belanja dan organisasi di atas, menunjukan bahwa
alokasi anggaran pendidikan terbilang cukup maksimal dialokasikan untuk Urusan Wajib
Pelayanan Dasar Pendidikan atau Dinas Pendidikan. Jika kita lihat secara persentase dalam
grafik di bawah ini hanya Kab Merauke dan Kab Raja Ampat yang memiliki alokasi untuk Dinas
di bawah 90%. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran fungsi pendidikan di Kab Merauke dan Kab
Raja Ampat terbagi kedalam organisasi/SKPD lain dengan porsi yang cukup besar, sehingga
porsi alokasi untuk Dinas Pendidikan menjadi terpangkas.
4.2.2. Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan di Dinas Pendidikan
Selanjutnya untuk melihat kualitas pendidikan di delapan wilayah studi, maka kita harus melihat
alokasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan untuk melihat sejauh
mana anggaran tersebut dialokasikan dapat menyelesaikan masalah pendidikan. Berdasarkan
catatan pada bagian konsidi wilayah, terdapat masalah akses yang disebabkan karena faktor
geografis dan tidak tersediannya layanan infrastruktur pendukung, oleh sebab itu dalam sub bab
anggaran pendidikan berdasarkan Program dan Kegiatan di delapan wilayah studi ini, akan
dikombinasikan dengan porsi alokasi untuk infrastruktur sebagai bagian dari upaya peningkatan
akses ke layanan pendidikan.
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Grafik 4.16. Persentase Belanja Program di Dinas Pendidikan Prov Papua

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra

Alokasi anggaran dari belanja langsung di Dinas Pendidikan Provinsi Papua pada tahun 2020
mencapai Rp 282,8 miliar. Alokasi tersebut terbagi ke dalam 15 program, di mana program yang
berkaitan langsung dengan upaya pendidikan atau Belanja Sektor mencapai 80% atau sebesar
Rp 225,6 miliar. Sedangkan Belanja Aparatur (BL) sebesar 6% atau Rp 17,9 miliar dan Belanja
Peningkatan Kapasitas SDM sebesar 14% atau Rp 39,3 miliar. Hal ini menggambarkan bahwa
alokasi di Dinas Pendidikan Provinsi Papua semaksimal mungkin digunakan untuk urusan sektor
pendidikan.
Tabel 4.1. Belanja Infrastruktur Dinas Pendidikan Papua
(dalam Rp penuh)
Kegiatan
Anggaran
Program Pendidikan Luar Biasa
• Pembangunan Prasarana Belajar SLB ( DAK )
Program Pendidikan Menengah Atas
• Pembangunan Sekolah Unggulan Berasrama
Total

1.875.617.000
7.110.290.000
8.985.907.000

Dari total alokasi dinas pendidikan Provinsi Papua, sebesar 3,2% atau Rp 8,9 miliar
digunakan untuk belanja infrastruktur pada Program Pendidikan Menengah Atas dan Program
Pendidikan Luar Biasa. Adanya alokasi pembangunan prasarana belajar untuk Sekolah Luar
Biasa (SLB) menunjukan bahwa ada upaya untuk meningkatkan akses pendidikan anak
berkebutuhan khusus untuk bisa mendapatkan layanan dasar sesuai dengan target RPJMD
Papua.
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Grafik 4.17. Persentase Belanja Program di Dinas Pendidikan Prov Papua Barat

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra

Selanjutnya alokasi anggaran belanja langsung di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat
pada tahun 2020 mencapai Rp 356,1 miliar. Alokasi tersebut terbagi kedalam 12 program, di
mana program yang berkaitan langsung dengan upaya pendidikan atau Belanja Sektor mencapai
80% atau sebesar Rp 283,6 miliar. Sedangkan Belanja Aparatur (BL) sebesar 19% atau Rp 69,1
miliar dan Belanja Peningkatan Kapasitas SDM sebesar 1% atau Rp 3,2 miliar. Hal ini
menggambarkan bahwa alokasi di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat semaksimal mungkin
digunakan untuk urusan sektor pendidikan.
Tabel 4.2. Belanja Infrastruktur Dinas Pendidikan Papua barat
(dalam Rp penuh)
Kegiatan
Anggaran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur:
960.000.000
• Pembangunan Gedung Kantor
Program Pendidikan Menengah
3.000.000.000
• Pembangunan Gedung Sekolah
1.500.000.000
• Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan
perlengkapannya
1.501.600.000
• Pembangunan rumah dinas kepala sekolah guru dan
penjaga sekolah
2.675.000.000
• Pemb Taman Lapangan Upacara dan Fasiitas Parkir atau
Pagar
Total
9.636.600.000
Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra
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Dari total alokasi dinas pendidikan Provinsi Papua Barat, sebesar 2,7% atau Rp 9,6
miliar digunakan untuk belanja infrastruktur pada Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur dan Program Pendidikan Menengah. Adanya alokasi anggaran infrastruktur
berupa lapangan upacara, fasilitas parkir dan pagar sebesar Rp 2,6 miliar perlu dikaji kembali,
karena hal ini menjadi pertimbangan mengingat jumlah ruang kelas di Provinsi Papua terutama
dijenjang sekolah atas (SMA) masih terdapat kekurangan.
Grafik 4.18. Persentase Belanja Program di Dinas Pendidikan Kab Jayapura

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra

Selanjutnya alokasi anggaran belanja langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
pada tahun 2020 mencapai Rp 70 miliar. Alokasi tersebut terbagi kedalam 14 program, dimana
program yang berkaitan langsung dengan upaya pendidikan atau Belanja Sektor hanya mencapai
62% atau sebesar Rp 43 miliar. Sedangkan Belanja Aparatur (BL) sebesar 8% atau Rp 5,5 miliar
dan Belanja Peningkatan Kapasitas SDM sebesar 30% atau Rp 21 miliar. Hal ini menggambarkan
bahwa alokasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura cukup mempertimbangkan peningkatan
SDM/guru dalam strategi pendidikannya.
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Tabel 4.3. Belanja Infrastruktur Dinas Pendidikan Kab Jayapura
(dalam Rp penuh)
Kegiatan

Anggaran

Program Pendidikan Non Formal
• Pembangunan Gedung PKBM
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
• Pembangunan gedung sekolah
• Pembangunan Jamban Siswa Guru Beserta Sanitasi Sekolah DAK
• Pemb Laboratorium & Ruang Praktikum Sekolah Beserta
Perabotnya DAK
• Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya DAK
• Pembangunan pepustakaan sekolah DAK
• Pembangunan Ruang UKS DAK
• Pembangunan rumah dinas kepala sekolah guru dan penjaga
sekolah DAK
Program Pendidikan Anak Usia Dini
•

Pembangunan gedung sekolah
Total

200.000.000
4.847.200.000
1.423.000.000
584.460.000
584.460.000
1.894.530.000
720.000.000
1.490.000.000

700.000.000
12.443.650.000

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra

Dari total alokasi dinas pendidikan Kabupaten Jayapura, sebesar 18% atau Rp 12,4
miliar digunakan untuk belanja infrastruktur pada Program Pendidikan Non Formal, Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan Program Pendidikan Anak Usia Dini.
Berdasarkan alokasi infrastruktur diatas dapat disimpulkan bahwa target Kabupaten Jayapura
adalah mendorong peningkatan akses Wajib Belajar Sembilan Tahun (Wajar Dikda 9 tahun)
sesuai dengan permasalahan yang ada di RPJMD provinsi dan kabupaten.
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Grafik 4.19. Persentase Belanja Program di Dinas Pendidikan Kab Merauke

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra

Selanjutnya alokasi anggaran belanja langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke pada
tahun 2020 mencapai Rp 114,4 miliar. Alokasi tersebut terbagi kedalam 10 program, dimana
program yang berkaitan langsung dengan upaya pendidikan atau Belanja Sektor mencapai 80%
atau sebesar Rp 91,2 miliar. Sedangkan Belanja Aparatur (BL) sebesar 19% atau Rp 21.2 miliar
dan Belanja Peningkatan Kapasitas SDM sebesar 2% atau Rp 2 miliar. Hal ini menggambarkan
bahwa alokasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke semaksimal mungkin digunakan untuk
urusan sektor pendidikan.
Tabel 4.4. Belanja Infrastruktur Dinas Pendidikan Kab Merauke
(dalam Rp penuh)
Kegiatan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
• Pembangunan Kantor DAK Reguler
• Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah DAK
REGULER
• Pemb rumah dinas guru dan kepsek serta perlengkapannya
OTSUS
• Pembangunan rumah dinas kepala sekolah guru penjaga
sekolah
• Pemb rumah dinas kepala sekolah guru penjaga sekolah DAK
AFIRMASI
Total
Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra
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Anggaran
512.457.556
2.056.945.700
16.982.432.989
2.838.500.000
2.400.834.250
24.791.170.495

Dari total alokasi dinas pendidikan Kabupaten Merauke, sebesar 22% atau Rp 24,7
miliar digunakan untuk belanja infrastruktur pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun. Alokasi terbesar yaitu sejumlah Rp 16,9 miliar digunakan untuk pembangunan
rumah dinas guru dan kepala sekolah. Sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan akses
guru terhadap sekoah ini bagus, tetapi harus dibarengi dengan meningkatnya kehadiran guru,
sehingga peserta didik bisa melaksanakan proses belajar semaksimal mungkin selama lima hari
dalam satu minggu.
Grafik 4.20. Persentase Belanja Program di Dinas Pendidikan Kab Raja Ampat

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra

Selanjutnya alokasi anggaran belanja langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten raja Ampat
pada tahun 2020 mencapai Rp 71,7 miliar. Alokasi tersebut terbagi kedalam 17 program, di mana
program yang berkaitan langsung dengan upaya pendidikan atau Belanja Sektor hanya mencapai
51% atau sebesar Rp 36,3 miliar. Sedangkan Belanja Aparatur (BL) sebesar 40% atau Rp 28,8
miliar dan Belanja Peningkatan Kapasitas SDM sebesar 9% atau Rp 6,5 miliar. Hal ini
menggambarkan bahwa alokasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat didominasi oleh
belanja aparatur. Temuan tersebut perlu menjadi perhatian, mengingat kebutuhan akan akses
pendidikan di kabupaten ini cukup tinggi, sehingga program yang berupaya untuk meningkatkan
akses layanan pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dari Dinas Pendidikan Kab Raja
Ampat.
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Grafik 4.21. Belanja Infrastruktur Dinas Pendidikan Kab Raja Ampat
Berdasarkan Kategori Bangunan (dalam miliar Rp)

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra

Dari total alokasi dinas pendidikan Kabupaten Raja Ampat, sebesar 27% atau Rp 19,5
miliar digunakan untuk belanja infrastruktur pada Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Program Pendidikan
Non Formal. Berbeda dengan daerah lain, Kab Raja Ampat sangat spesifik mengalokasikan
anggarannya ke dalam beberapa bidang, sehingga dibuat berdasarkan kategori bangunan. Jika
kita melihat grafik di atas, maka terlihat bahwa alokasi anggaran terbesar digunakan untuk
membangun laboratorium SMP, membangun rumah dinas guru dan kepala sekolah –mengingat
secara geografis Kabupaten Raja Ampat merupakan daerah kepulauan maka sangat baik adanya
rumah dinas dengan dibarengi dengan meningkatnya kehadiran guru di kabupaten tersebut.
Terakhir alokasi terbesar digunakan untuk pembangunan gedung PAUD, TK, SMP dan Kampus
Universitas Papua (Unipa) di Kab Raja Ampat. Sehingga Kampus tidak hanya ada di Kota
Manokwari hal ini untuk meningkatkan akses layanan untuk jenjang diplomat dan sarjana.
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Grafik 4.22. Persentase Belanja Program di Dinas Pendidikan Kab Sorong

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra

Selanjutnya alokasi anggaran belanja langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong
pada tahun 2020 mencapai Rp 90,7 miliar. Alokasi tersebut terbagi kedalam 17 program, dimana
program yang berkaitan langsung dengan upaya pendidikan atau Belanja Sektor mencapai 93%
atau sebesar Rp 84,1 miliar. Sedangkan Belanja Aparatur (BL) sebesar 1% atau Rp 997,7 juta
dan Belanja Peningkatan Kapasitas SDM sebesar 6% atau Rp 5,6 miliar. Hal ini menggambarkan
bahwa alokasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong semaksimal mungkin digunakan untuk
urusan sektor pendidikan.
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Grafik 4.23. Belanja Infrastruktur Dinas Pendidikan Kab Sorong
Berdasarkan Kategori Bangunan (dalam miliar Rp)

Sumber: Dapodik diolah oleh Seknas Fitra

Dari total alokasi dinas pendidikan Kabupaten Sorong, sebesar 27% atau Rp 24,2 miliar
digunakan untuk belanja infrastruktur pada Program Wajar Dikdas 9 tahun, Program Wajar
Dikdas 9 tahun (Sekolah Sains Papua Otsus), Program Pendidikan Tinggi, dan Program
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Sama seperti Kab Raja Ampat, Kab Sorong
memiliki alokasi infrastruktur yang sangat spesifik
, sehingga dibuat berdasarkan kategori bangunan. Alokasi terbesar kedua digunakan untuk
membangun rumah dinas guru SD dan SMP sebesar Rp 5,09 miliar, keberadaan rumah dinas ini
bisa menjadi catatan menarik mengingat akses Kab Sorong seharusnya lebih baik dari pada
daerah lain, sehingga keberadaan rumah dinas guru harus dikaji ulang. Nilai plus dari
pembangunan di Kabupaten Sorong adalah dibangunnya fasilitas sekolah, berupa perpustakaan,
laboratorium IPA, laboratorium komputer, dan sekolah sains Papua. Ha ini tentu akan berdampak
baik pada peningkatan kualitas didik siswa di level SMP. Sebagai catatan, alokasi anggaran
untuk pembangunan pagar SMP dari Otsus sebesar 613 juta dianggap pemborosan.
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Grafik 4.24. Persentase Belanja Program di Dinas Pendidikan Kab Tambrauw

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra

Selanjutnya alokasi anggaran belanja langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw
pada tahun 2020 mencapai Rp 112 miliar. Alokasi tersebut terbagi kedalam 12 program, dimana
program yang berkaitan langsung dengan upaya pendidikan atau Belanja Sektor mencapai 69%
atau sebesar Rp 77,4 miliar. Sedangkan Belanja Aparatur (BL) sebesar 27% atau Rp 29,7 miliar
dan Belanja Peningkatan Kapasitas SDM sebesar 4% atau Rp 4,9 miliar. Hal ini menggambarkan
bahwa alokasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw semaksimal mungkin digunakan untuk
urusan sektor pendidikan.
Tabel 4.5. Belanja Infrastruktur Dinas Pendidikan Kab Tambrauw
(dalam Rp penuh)
Kegiatan
Anggaran
Program Pendidikan Anak Usia Dini
600.000.000
• Pembangunan Gedung PAUD St Anjela Sausapor OTSUS
700.000.000
• Pembangunan Gedung PAUD StRufina Kebar OTSUS
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
9.601.121.000
• Pembangunan dan Pengadaan DAK Fisik Reguler Bidang
SD DAK
2.400.000.000
• Pembangunan Rumah Guru Bidang SMP DAK
5.200.000.000
• Pembangunan Rumah Guru SD DAK
7.543.090.000
• Pembangunan SMP Berpola Asrama Paket 1
12.276.510.009
• Pembangunan SMP Berpola Asrama Paket 1 DBH Pusat
10.000.000.000
• Pembangunan SMP Berpola Asrama Paket 2 OTSUS
Total
48.320.721.009
Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra
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Dari total alokasi dinas pendidikan Kabupaten Sorong, sebesar 43% atau Rp 48,2 miliar
digunakan untuk belanja infrastruktur pada Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Alokasi terbesar dari program infrastruktur
adalah untuk membangun SMP berpola Asrama. Hal ini sangat baik untuk mendekatkan siswa/
pelajar terhadap layanan pendidikan, karena kondisi geografis Kabupaten Tambrauw yang luas
dan minimnya jalan beraspal membuat akses terhadap layanan pendidikan disana sulit diakses.
Tetapi sebagai catatan pembuatan asrama harus memperhatikan efektivitas fungsi, supaya
kasus seperti di distrik Sausapor tidak terulang.
Grafik 4.25. Persentase Belanja Program di Dinas Pendidikan Kab Fak-fak

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra

Terakhir alokasi anggaran belanja langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Fak-fak pada
tahun 2020 mencapai Rp 83,7 miliar. Alokasi tersebut terbagi kedalam 15 program, di mana
program yang berkaitan langsung dengan upaya pendidikan atau Belanja Sektor mencapai 60%
atau sebesar Rp 50,4 miliar. Sedangkan Belanja Aparatur (BL) sebesar 28% atau Rp 23,1 miliar
dan Belanja Peningkatan Kapasitas SDM sebesar 12% atau Rp 10,1 miliar. Hal ini
menggambarkan bahwa alokasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Fak-fak semaksimal mungkin
digunakan untuk urusan sektor pendidikan dan tetap memperhatikan peningkatan kualitas
SDM/guru.
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Tabel 4.6. Belanja Infrastruktur Dinas Pendidikan Kab Fak-fak
(dalam Rp penuh)
Kegiatan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
• Pembangunan ruang serba guna aula
• Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
• Pembangunan rumah dinas kepala sekolah guru
penjaga sekolah
• Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (OTSUS)
• Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas
parker
Total

Anggaran
588.500.000
161.750.000
2.717.310.045
6.162.211.000
2.524.280.000
12.154.051.045

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra

Dari total alokasi dinas pendidikan Kabupaten Fak-fak, sebesar 15% atau Rp 12,1 miliar
digunakan untuk belanja infrastruktur pada Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Alokasi tersebar dari belanja infrastruktur di
Kab Fak-fak digunakan untuk rumah dinas guru/ kepala sekolah dan pembangunan saranaprasarana. Sebagai catatan alokasi untuk pembuatan lapangan upacara dan fasilitas parkir
sebesar Rp 2,5 miliar harus dikaji kembali, mengingat masih terdapat masalah pendidikan
yang lebih mendesak seperti perbaikan ruang kelas yang rusak berat pada jenjang sekolah
dasar berdasarkan data neraca pendidikan tahun 2019.
Grafik 4.26. Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan terhadap
Belanja Sektoral dan Infrastruktur (dalam Juta Rp)

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra
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Berdasarkan data diatas terkait analisis anggaran program dan kegiatan di provinsi Papua dan
Papua Barat menunjukan bahwa alokasi anggaran sudah semaksimal mungkin digunakan untuk
sektoral (belanja langsung yang berkaitan dengan peningkatan pendidikan). Rata-rata alokasi
anggaran sektoral di dua provinsi tersebut mencapai 80%, sedangkan untuk infrastruktur hanya
di bawah 3,5%. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan sarana prasarana diserahkan kepada
kabupaten/kota.
Grafik 4.27. Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan terhadap
Belanja Sektoral dan Infrastruktur (dalam Juta Rp)

Sumber: DJPK diolah oleh Seknas Fitra

Untuk kabupaten wilayah studi, berdasarkan program kegiatan menunjukan angka yang relative
lebih fluktuatif, di mana daerah yang 70% mengalokasikan anggarannya untuk sectoral
pendidikan hanya ada di Kabupaten Merauke, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Tambrauw
untuk Kabupaten Raja Ampat sendiri merupakan daerah dengan alokasi belanja sektoral dibawah
60% (terrendah) hal ini dkarenakan Kabupaten Raja Amapat banyak mengalokasikan anggaran
pendidikan untuk belanja aparatur. Untuk alokasi infrastruktur rata-rata daerah mengalokasikan
anggaran diatas 15%, dimana kabupaten Tambrauw merupakan daerah dengan alokasi belanaj
infrastruktur pendidikan terbesar, dimana alokasinya sendiri dominan digunakan untuk membuat
SMP berpola asrama.
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4.3.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kondisi pendidikan di Tanah Papua dari segi akses dan mutu mengalami peningkatan meski di
beberapa daerah masih menunjukan tren yang lambat, terutama di daerah yang secara geografi
sulit. Meski alokasi anggaran pendidikan sudah diuapayakan semaksimal mungkin untuk
peningkatan akses dan mutu pendidikan, nampaknya faktor geografis yang sulit dan minimnya
infrastruktur pendukung menjadi hambatan tersendiri.
Karena itu ada sejumlah rekomendasi yang perlu dilakukan pemerintah daerah di Papua dan
Papua Barat, antara lain:
1) Merumuskan konsep pendidikan yang cocok untuk kondisi papua dengan
memperhatikan kondisi geografis dan sosiokultural. Pembuatan rumah dinas untuk
guru dan asrama siswa sangat baik jika dibarengi dengan pengingkatan kehadiran
guru dan murit dalam proses belajar mengajar, selain itu monitoring terhadap
pelaksanaan pembuatan bangunan tersebut perlu menjadi perhatian agar dapat
digunakan secara optimal dan tidak terbengkalai seperti yang pernah terjadi di distrik
Sausapor Kabupaten Tambarau.
2) Meningkatkan tatakelola anggaran, terutama melakukan penyisiran terhadap alokasi
anggaran yang tidak efektif dan tidak menjawab permasalahan (di RPJMD), seperti
alokasi untuk pembuatan lapanga upacara, fasilitas parkir dan pagar denan nominal
yang besar mengingat masih diperlukannya alokasi tersebut untuk kegiatan yang lebih
startegis seperti pengadaan ruang kelas, gedung baru, atau peningkatan kapasitas
SDM/guru.
3) Memberikan kewenangan yang optimal agar terciptanya rasa saling percaya antar
pemerintah pusat dan daerah, atau provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini menjadi
penting untuk mendorong koordinasi dan sinergisitas untuk perbaikan di sektor
layanan pendidikan.

66

P

BAB V
ANGGARAN KESEHATAN

emerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Papua Barat berupaya untuk melakukan
perbaikan pelaksanaan otonomi khusus di Papua sehingga dapat lebih fokus pada
upaya pengurangan ketimpangan (in-equity) pembangunan dengan memperkokoh
aspek kemandirian orang asli Papua (OAP) dalam kapasitas ekonomi, pendidikan dan
kesehatan. Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah rendahnya mutu sumber daya
manusia yang diantaranya disebabkan oleh: 1) Terbatasnya tenaga pendidik dan tenaga
kesehatan yang berkualitas, 2) Belum meratanya penyebaran tenaga pendidik dan tenaga
kesehatan, dan 3) Terbatasnya prasarana dan sarana transportasi serta kemiskinan yang
masih sangat tinggi dan besarnya senjangan sosial-ekonomi antar penduduk.
Merespon kondisi yang demikian, Pemprov Papua hendak melakukan penyelesaian masalah
publik Papua dengan mengusung Visi “Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera” pada periode
pertama (2013-2018) dan “Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan” pada
periode kedua (2019-2023) yang kemudian dielaborasi dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan klaim visi tersebut mewakili Harapan Semua
Rakyat (HASRAT) Papua.
Narasi HASRAT Papua pada periode pertama dan kedua masih mengusung isu yang sama,
yaitu pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan yang mudah dan berkualitas,
pelayanan kesehatan yang mudah dan murah, peningkatan perekonomian masyarakat
secara mandiri, pelayanan sosial yang berkualitas, peningkatan pelayanan keagamaan,
pemenuhan infrastruktur dasar; kebebasan seperti bebas dari rasa takut, bebas berpendapat,
bebas beraktivitas sesuai talenta yang Tuhan berikan, namun kebebasan ini juga
diseimbangkan dan menghormati dengan hak-hak orang lain; menumbuhkan kepercayaan
diri yaitu meningkatnya harkat dan martabat serta percaya diri seluruh orang Papua.
Dengan narasi pembangunan yang belum beranjak dari isu pemenuhan kebutuhan dasar dan
infrastruktur dasar, menunjukan bahwa pembangunan Provinsi Papua tidak berjalan optimal.
Oleh karenanya riset ini, akan melihat bagaimana kebijakan serta alokasi anggaran pada
urusan kesehatan sebagai salah satu dari kebutuhan dasar yang menjadi tantangan Papua.
Sementara itu, Provinsi Papua Barat pada RPJMD 2012-2016 dihadapkan pada
permasalahan pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan beberapa permasalahan lain. Untuk
menyelesaian permasalahan tersebut, Pemprov Papua Barat mengusung visi “Provinsi
Papua Barat Yang Maju, Mandiri, Bermartabat dan Lestari”. Dalam kaitan permasalahan
kesehatan terdapat tiga masalah sentral yaitu angka kematian bayi (AKB), angka harapan
hidup (AHH) dan Gizi Buruk pada Balita. Sementara pada RPJMD 2017-2022, Pemprov
Papua Barat mengusung visi “Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat”
dengan satu diantara delapan misinya adalah Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di
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bidang pendidikan dan kesehatan. Kata sejahtera dalam visi ini kemudian ditafsirkan sebagai
upaya untuk terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan melalui peningkatan
perekonomian masyarakat yang berfokus pada pengembangan potensi unggulan lokal,
dengan sasaran utama meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua
Barat.
Analisis ini terbatas pada, Pertama mengukur kepatuhan Pemerintah Provinsi Papua dan
Papua Barat, serta Pemerintah Kabupaten Jayapura, Merauke, Fakfak, Raja Ampat, Sorong
dan Tambrauw terhadap mandatory spending pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengamanatkan bahwa “Besar anggaran kesehatan
pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”. Kedua, menganalisis orientasi belanja
Kesehatan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Pemerintah Kabupaten
Jayapura, Merauke, Fakfak, Raja Ampat, Sorong dan Tambrauw.
5.1.

Potret Kondisi Kesehatan Tanah Papua

5.1.1. Permasalahan Kesehatan Papua
Dua puluh (20) isu pembangunan Provinsi Papua pada tahun anggaran 2013-2018 yang
termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dua
diantaranya adalah isu yang secara langsung berkaitan dengan kesehatan. Dua isu
tersebut adalah:
1) masih rendahnya akses masyarakat asli papua pada pemenuhan
kesehatan dasar akibat rendahnya ketersediaan sarana kesehatan,
rendahnya distribusi tenaga kesehatan dan non kesehatan,
ketersediaan obat-obatan secara merata, serta tingginya biaya
kesehatan akibat belum meratanya distribusi jaminan kesehatan
masyarakat.
2) masih tingginya angka kematian ibu, kematian bayi baru lahir dan balita,
angka balita kurang Gizi, serta penyakit endemis malaria dan menular
berbahaya.11

Kedua isu tersebut kemudian diuraikan dalam beberapa permasalahan kesehatan atau
dalam pendekatan kebijakan publik, disebut sebagai permasalahan publik (social
problems). Sebagaimana diketahui analilis terhadap kebijakan dan anggaran kesehatan
Provinsi Papua untuk tahun 2016-2019 adalah suatu proses kajian yang memperhatikan
dua periode RPJMD.12 Dalam RPJMD 2013-2018 dan 2019-2023. Pemerintah Provinsi
Papua mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang dihadapi sebagai sebagaimana
terdapat pada tabel 5.1 di bawah ini:
11
12

RPJMD 2013-2018 Provinsi Papua, BAB IV, hal.161. Pdf
Perda No.14 tahun 2013 tentang RPJMD 2013 – 2018 dan Perda No. 3 tahun 2019 tentang RPJMD 2019 – 2023
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Tabel 5.1
Identifikasi Permasalahan Kesehatan Provinsi Papua
N
RPJMD 2013-2018
RPJMD 2019-2023
o
1 Akses masyarakat terhadap Belum optimalnya pelayanan kesehatan:
fasilitas pelayanan kesehatan a. Pelayanan Puskesmas yang belum memadai
yang berkualitas masih rendah
karena minimnya sarana prasaran Puskesmas dan
rendahnya kapasitas tenaga kesehatan di
Puskesmas,
b. Aksesbilitas dan pelayanan kesehatan belum
merata menjangkau seluruh wilayah kabupaten,
c. Kedisiplinan tenaga medis yang masih terlihat
rendah,
d. Belum maksimalnya pelayanan Rumah Sakit
Umum Daerah,
e. Belum maksimalnya penerapan SPM Rumah Sakit
dan Puskesmas,
f. Rendahnya Jaminan Kesehatan pada masyarakat
miskin,
g. Belum maksimalnya pelayanan kefarmasian dan
obat-obatan, baik itu untuk pemenuhan kebutuhan
pemenuhan obat-obatan generik maupun herbal.
2 Masih tingginya angka kasus Masih rendahnya derajat kesehatan:
malaria
sebagai
penyakit a. Frekuensi kunjungan ibu hamil ke pelayanan
endemic
kesehatan masih rendah,
b.
Belum maksimalnya punggunaan KIA dan KMS
3 Masih tingginya angka penyakit
bagi ibu hamil,
HIV / AIDS dan TB
4 Status gizi ibu dan anak terutama c. Belum maksimalnya pemberian ASI eksklusif,
dari keluarga miskin sangat d. Masih banyaknya praktek dukun-dukun beranak
tradisional yang tidak terlatih kebidanan,
rendah
e.
Masih tingginya keinginan ibu-ibu hami mendatangi
5 Terbatasnya
sarana
dan
/ mendatangkan dukun beranak untuk melahirkan,
prasarana Kesehatan
6 Status kesehatan ibu dan anak f. Rendahnya pengetahuan dan penerapan
masyarakat terhadap makanan yang beragam,
masih rendah serta status gizi
bergizi, seimbang dan aman,
masyarakat masih rendah
g.
Proporsi pengeluaran perkapita masyarakat untuk
7 Kurangnya kualitas dan kuantitas
kesehatan yang belum memadai,
SDM bidang kesehatan (dokter,
h.
Kesadaran masyarakat terhadap dampak bahaya
mantri dan bidan)
seks bebas masih rendah,
8 Masih kurangnya pendekatan
promotif dan preventif kesehatan i. Kondisi lingkungan rumah dan lingkungan yang
masih buruk sehingga beresiko pada kesehatan
bagi masyarakat dan UKBM
keluarga,
seperti Pos Pelayanan Terpadu
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(Posyandu) dan Pos Kesehatan j. Rendahnya gizi ibu, bayi dan anak,
Kampung (Poskeskam)
k. Masih banyak kasus stunting dan gizi buruk.
Sumber : RPJMD 2013-2018 dan 2019-2023 Provinsi Papua

5.1.2. Permasalahan Kesehatan Papua Barat
Fokus pembangunan Provinsi Papua Barat dalam RPJMD 2012-2016 menyangkut lima
hal, yakni: (1) pendidikan; (2) kesehatan;(3) ekonomi rakyat; (4) prasarana dan sarana;
(5) ekonomirakyat; serta (6) upaya affirmative action.13 Sementara fokus pembangunan
Provinsi Papua Barat pada tahun 2017-2022 ditujukan untuk pembangunan infrastruktur
dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dengan mengidentifikasi permasalahan
kesehatan14 yang dihadapi sebagai berikut :
a. Angka harapan hidup di beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat masih rendah
seperti Kabupaten Teluk Wondama yaitu selama 59 tahun, Kabupaten Teluk Bintuni
59,5 tahun, dan Kabupaten Tambrauw selama 59,2 tahun;
b. Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dalam berbagai spesialisasi kemampuan,
seperti Dokter umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Ahli Farmasi, Kesehatan
Masyarakat dan Lingkungan, serta Ahli GIzi. Dari Total 2.166 tenaga kesehatan yang
ada di Provinsi Papua Barat, hanya terpusat di beberapa daerah, sementara daerah
seperti Teluk Wondama dan Pegunungan Arfak sama sekali tidak memiliki tenaga
kesehatan. Rasio di Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 sebesar 3.601, yang
artinya sekitar 3.601 penduduk akan diobati oleh 1 dokter;
c. Beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat belum memiliki rumah sakit seperti
Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Maybrat, dan Tambrauw;
d. Fenomena kelahiran dengan menggunakan jasa dukun juga masih terjadi di Provinsi
Papua Barat dengan persentase sebesar 13,56%. Hal ini terjadi di daerah-daerah
yang memang tidak terjangkau oleh tenaga kesehatan;
e. Cakupan balita yang belum mendapatkan imunisasi masih cukup tinggi (<95%). Pada
tahun 2015 persentase balita yang mendapatkan imunisasi BCG sebesar 81,83%,
imunisasi DPT sebesar 73,53%, imunisasi campak sebesar 65,73 persen, dan
imunisasi hepatitis b sebesar 69,98%;
f. Keterbatasan pengetahuan masyarakat menyebabkan alat kesehatan yang sudah
didistribusikan menjadi tidak bermanfaat. Sehingga sangat dibutuhkan tenaga
kesehatan/penyuluh yang bersifat edukatif;
g. Banyak masyarakat di Papua Barat yang belum memliki kartu kesehatan (Kartu
Indonesia Sehat maupun BPJS) sehingga menyulitkan mereka saat datang ke
puskesmas atau rumah sakit;
h. Belum tersedianya data yang menunjukkan jumlah orang asli papua yang sebenarnya,
by name by address, sehingga program kesehatan sering tidak merata dan tepat
sasaran;

13
14

Lihat BAB IV RPJMD Provinsi Papua Barat 2012-2016, Pdf
Lihat BAB IV RPJMD Provinsi Papua Barat 2017-2022, Pdf.
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i.

j.

Masalah kesehatan menjadi semakin kompleks karena gaya hidup dan sarana
kebersihan yang terbatas pada tempat tinggal masyarakat, seperti sarana air bersih,
MCK, edukasi makanan bergizi, dll;
Adanya stigma negatif ditengah masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS sehingga
rendahnya keinginan penderita untuk melaporkan diri dan mendapatkan pelayanan
medis lebih lanjut.

Permasalahan di bidang kesehatan pada kedua provinsi sebagaimana telah disebutkan
di atas, dapat dikategorikan dalam empat permasalahan utama, yaitu :
a. Perilaku Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan,
b. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan,
c. Sarana dan Prasarana/Fasilitas/Infrastruktur Kesehatan,
d. Keterbatasan tenaga kesehatan

5.2. Kepatuhan Pemprov dan Pemkab terhadap Amanah UU Kesehatan
5.2.1. Anggaran Kesehatan Provinsi Papua dan Papua Barat
a. Anggaran OPD dan Program Kesehatan pada Level Pemprov
Anggaran kesehatan Provinsi Papua terdistribusi pada empat OPD, yaitu Dinas
Kesehatan, RSJ Abepura, RSUD Abepura dan RSUD Jayapura. Anggaran tersebut
digunakan untuk belanja Non Program (gaji & tunjangan) dan belanja Program (yang
selanjutnya disebut sebagai anggaran kesehatan). Klasifikasi anggaran kesehatan
merujuk pada pasal 171 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan. Amanah pasal 171 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan yang mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk
program pada urusan kesehatan sebesar 10 persen diluar gaji.
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Grafik 5.1
Anggaran OPD Kesehatan Provinsi Papua & Papua Barat
TA. 2016 - 2019 (dalam miliar rupiah)
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Sumber : APBD Provinsi Papua dan Papua Barat 2016-2019 diolah FITRA

Alokasi anggaran OPD kesehatan Provinsi Papua Barat hanya terdapat di Dinas
Kesehatan. Pada TA. 2016-2019 sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari angka dan
persentase alokasi anggarannya yang hanya mencapai angka maksimal 2,9 persen
sebagaimana terdapat dalam grafik 5.1
Secara keseluruhan keempat OPD Kesehatan di Provinsi Papua memberikan porsi
untuk belanja program (anggaran kesehatan) di atas 70 persen pada setiap tahun
anggaran (TA). Sementara Provinsi Papua Barat mengalokasikan anggaran untuk
belanja program di atas 80 persen kecuali pada TA 2018, alokasi anggaran kesehatan
atau belanja program hanya mencapai 79 persen.
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Grafik 5.2
Proporsi Anggaran OPD Kesehatan Provinsi Papua & Papua Barat
TA. 2016 - 2019 (dalam miliar rupiah)
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Sumber : APBD Provinsi Papua dan Papua Barat 2016-2019 diolah FITRA

Anggaran OPD Kesehatan terbagi dalam dua jenis alokasi, yaitu alokasi anggaran
Non Program (gaji dan tunjangan) dan alokasi anggaran Program. Pada Provinsi
Papua, kurva alokasi anggaran Non Program menunjukan penurunan atau
terjadi peningkatan porsi anggaran untuk belanja Program. Sebaliknya Provinsi
Papua Barat kurva alokasi anggaran Non Program menunjukan peningkatan
atau terjadi penurunan porsi anggaran untuk belanja Program.
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Grafik 5.3
Anggaran Program Kesehatan Provinsi Papua & Papua Barat
TA. 2016 - 2019 (dalam miliar rupiah)
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Pada grafik 5.3 nampak jelas bahwa alokasi anggaran kesehatan atau belanja
program Provinsi Papua melalui empat OPD, pada umumnya di bawah 10
persen dari total APBD kecuali pada TA 2017 yang alokasi anggarannya
mencapai 11,5 persen. Jika Pemprov Papua berkomitmen memenuhi batas minimal
10 persen sebagaimana dimaksud dalam UU Kesehatan, maka pada setiap tahunnya
Pemprov Papua harus mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp. 1 triliun
lebih yang dapat digunakan untuk penanggulangan kesehatan di Papua. Dalam grafik
5.3 di atas menunjukan bahwa anggaran urusan kesehatan Provinsi Papua pada
tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan, angka penurunannya mencapai
107,4 persen dari TA 2017.
Sementara itu, Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kesehatan mengalokasikan
alokasi anggaran kesehatannya dibawah 3 persen dari total APBD. Data
anggaran ini menunjukan bahwa upaya penyelesaian masalah kesehatan di tanah
Papua (Papua dan Papua Barat) akan sulit tercapai, akibat dari rendahnya alokasi
anggaran kesehatan. Peningkatan APBD Provinsi Papua Barat dari Rp. 7 triliun
pada TA. 2016 menjadi Rp. 8,6 triliun pada TA 2019 tidak diikuti dengan kemauan
politik untuk mengalokasikan anggaran kesehatan dalam rangka memenuhi
memenuhi mandatory spanding UU Kesehatan. Jika melihat porsi alokasi
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anggaran yang rendah tersebut, akan sulit untuk menyelesaiakan
permasalahan yang diidentifisir dalam RPJMD. 15 Fokus dalam pembangunan
dalam RPJMD 2012-2016 Provinsi Papua Barat menyangkut lima hal, yakni: (1)
pendidikan; (2) kesehatan; (3) ekonomi rakyat; (4) prasarana dan sarana; (5)
ekonomirakyat; serta (6) upaya affirmative action.16
b. Anggaran OPD dan Program Kesehatan pada Dua Pemkab di Provinsi
Papua
Anggaran OPD dan anggaran kesehatan dua kabupaten di Provinsi Papua, yaitu
Kabupatan Jayapura dan Merauke dapat dilihat pada grafik 5.4 sampai grafik 5.6.
Kabupaten Jayapura mengalokasikan anggaran untuk Dinas Kesehatan dan RSUD
Yowari dengan akumulasi anggaran sebesar Rp. 144,6 miliar atau 9,9 persen dari
total APBD pada TA 2016 dan mencapi angka tertinggi Rp.169,9 miliar atau 12,3
persen dari total APBD pada TA 2018. Sementara Kabupaten Merauke
mengalokasikan anggaran kepada dua OPD yang membidani Kesehatan (Dinas
Kesehatan dan RSUD Merauke) secara akumulasi mencapai Rp. 247,9 miliar atau
10,8 persen dari total APBD pada TA 2016 dan mencapi angka tertinggi Rp. 391,9
miliar atau 16,9 persen dari total APBD pada TA 2018.
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Sumber : APBD Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Merauke 2016 – 2019 diolah FITRA
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Dari anggaran OPD tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dan RSUD
Yowari mengalokasikan untuk belanja Non Program dengan kurva-nya terus
mengalami penurunan sehingga belanja Program terus meningkat dari tahun ke
tahun. Dinas Kesehatan Jayapura memberikan porsi belanja Program tertinggi pada
TA. 2018 sebesar Rp. 65,7 miliar atau 60,4 meskipun persentasenya lebih kecil
dibanding TA. 2019. Sementara untuk RSUD Yowari belanja Program tertinggi terjadi
pada TA. 2018 sebesar Rp. 57 miliar.
Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke dan RSUD Merauke secara
akumulatif dari TA 2017 porsi belanja Non Program terus terjadi peningkatan
sehingga berdampak pada penurunan alokasi belanja Program. Dinas Kesehatan
Merauke memberikan porsi belanja Program tertinggi pada TA. 2017 sebesar Rp.
185,4 miliar atau 74,9 dan belanja Non Program tertinggi RSUD Merauke terjadi pada
TA. 2017 sebesar Rp. 113,3 miliar.
Untuk melihat kepatuhan Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Merauke terhadap
pasal 171 ayat (2) UU Kesehatan yang mewajibkan pemerintah daerah
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mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari APBD diluar gaji, maka
grafik 1.6 di atas menunjukan bahwa Kabupaten Jayapura, dari TA 2016-2019
belum memenuhi atau belum mematuhi mandatory spanding UU 36 tahun 2009,
karena alokasi anggaran kesehatannya masih dibawah batas minimum yang
diwajibkan oleh pasal 127 ayat (2) yaitu 10 persen dari APBD diluar gaji.
Sementara Kabupaten Merauke, sejak TA 2017 telah mematuhi mandatory
spanding UU 36 tahun 2009 dengan mengalokasikan anggaran kesehatan
diatas 10 persen meskipun kurva-nya terus mengalami degradasi dari 14,3
persen pada TA 2017 ke angka 11,8 persen pada TA 2019.
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c. Anggaran OPD dan Program Kesehatan pada Empat Pemkab di Provinsi
Papua Barat
Empat kabupaten di Provinsi Papua Barat yang menjadi lokus penelitian ini, yaitu
Kabupatan Fakfak, Raja Ampat, Sorong dan Tambrauw dalam periode 2016-2019
dapat dilihat pada grafik 5.7 sampai grafik 5.9. Kabupaten Fakfak, mengalokasikan
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anggaran kesehatan melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah TIPE
D. Pemkab Fakfak, pada TA. 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 149,2
miliar atau 10,1 persen dari total APBD dan mencapai angka tertinggi pada TA 2018
sebesar Rp. 149,7 miliar atau 11,7 persen dari total APBD. Sejak TA. 2017 – 2019
Pemkab Fakfak tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk RSUD.
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Kabupaten Raja Ampat hanya pada TA. 2016 mengalokasikan anggaran sebesar
Rp. 161,3 miliar atau 12,4 persen untuk Dinas Kesehatan dan RSUD Raja Ampat.
Namun pada TA. 2017-2018, Kabupaten Raja Ampat mengalami penurunan alolasi
anggaran untuk kedua OPD dimaksud, meskipun kurva pertumbuhan APBD
kabupaten ini mengalami peningkatan. Pada TA 2019 mengalokasikan anggaran
untuk OPD yang membidani urusan kesehatan kembali bertambah atau meningkat
ke angka 10,2 persen dari total APBD. Alokasi anggaran untuk OPD Kesehatan
dalam hal ini Dinas Kesehatan dan RSUD, Pemkab Sorong meninjukan komitmen
yang baik. Hal ini dapat dilihat dari besaran anggaran yang dialokasikan untuk dua
OPD dimaksud. Sementara Kabupaten Tambrauw menjadi satu dari empat
kabupaten objek penelitian yang tidak memiliki RSUD dan terendah mengalokasikan
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anggaran untuk Dinas Kesehatan yaitu 4,3 persen (terendah) dan yang tertinggi
adalah 9,3 persen pada TA 2019. Dari aspek proporsi alokasi anggaran Non Program
dan Program, maka ditemukan bahwa Kabupaten Fakfak, mengalami peningkatan
anggaran Non Program mencapai 51,9 persen dari total anggaran OPD Kesehatan
pada TA 2019, sehingga menurunkan alokasi anggaran Program hanya sebesar 48,1
persen. Hal ini menunjukan bahwa serapan angaran OPD Kesehatan lebih besar
digunakan untuk gaji aparatur, sementara untuk program pelayanan kesehatan
menjadi lebih kecil. (lihat grafik 5.8)
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Proporsi anggaran OPD Kesehatan Kabupaten Raja Ampat (Dinas Kesehatan
dan RSUD), menunjukan tren peningkatan belanja Non Program sejak TA 20172019 sehingga porsi belanja Program secara berkala terus mengalami
penurunan sehingga berakibat pada semakin berkurangnya anggaran untuk
program pelayanan kesehatan. (lihat grafik 5.8) Kabupaten Sorong menunjukkan
gambaran yang berbeda dengan Kabupaten Raja Ampat, dimana Proporsi
anggaran OPD Kesehatan Kabupaten Sorong (Dinas Kesehatan dan RSUD),
menunjukkan tren penurunan pada belanja Non Program sejak TA 2017-2019
sehingga porsi belanja Program secara berkala terus mengalami peningkatan.
Meningkatnya anggaran untuk program memungkinkan OPD Kesehatan
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan baik. (lihat grafik 5.8)
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Proporsi anggaran kesehatan (program) Kabupaten Tambrauw yang
dialokasikan melalui Dinas Kesehatan cukup baik, hal ini terlihat dari alokasi
anggaran untuk program kesehatan melebihi angka 70 persen. Data
menunjukan bahwa alokasi anggaran kesehatan (program) terendah terjadi
pada TA 2017 yaitu 76,9 persen dari total anggaran Dinas Kesehatan dan
tertinggi pada TA 2018 yang mencapai 89,7 persen. Dengan proporsi yang
demikian, memungkinkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw
mengakselerasi pelayanan kesehatan. (lihat grafik 5.8)Sementara jika dilihat dari
perspektif kepatuhan terhadap amanah pasal 171 ayat (2) UU Kesehatan yang
mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10
persen dari APBD diluar gaji. Keempat kebupaten di Provinsi Papua Barat yang lokus
riset ini dapat dilihat pada grafik 5.9 di bawah ini.
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Pada grafik 5.9 di atas dapat dilihat kepatuhan Pemerintah Kabupaten Fakfak, Raja
Ampat, Sorong dan Tambrauw terhadap pasal 171 ayat (2) UU Kesehatan yang
mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10
persen dari APBD diluar gaji, maka grafik 5.9 di atas menunjukan bahwa Kabupaten
Fakfak, Raja Ampat dan Tambrauw belum mematuhi mandatory spanding UU
Kesehatan ditunjukan dengan alokasi anggaran kesehatan di bawah 10 persen
diluar gaji. Sementara Kabupaten Sorong17 pada dua tahun terakhir (TA 20182019) telah mengalokasikan anggaran kesehatan diatas 10 persen diluar gaji.

5.3.
Orientasi Belanja Program Kesehatan
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang mengatur tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menerangkan
bahwa Kesehatan merupakan Urusan Wajib bagi Pemerintah Daerah (Provinsi dan
Kabupaten/Kota) yang diklasifikasi dalam Pelayanan Dasar. Lebih lanjut pada lampiran yang
menjelasakan “Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan” dikenal enam Sub
Bidang Kesehatan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Sub Bidang
Upaya Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Sumberdaya Manusia Kesehatan, Obat dan
Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Manajemen Kesehatan. Pada
setiap Sub Bidang Kesehatan di-breakdown kedalam sub-sub bidang kesehatan. Berikut
adalah potret penyelenggaraan urusan kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat beserta
Kabupaten yang menjadi lokus penelitian.
5.3.1.
Belanja Sub Bidang Kesehatan
Dalam urusan pemerintahan bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Pemda) memiliki peranan penting, diantara kewenangannya adalah dalam Sub Bidang
Upaya Kesehatan dengan menyelenggarakan Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat.
Sub Bidang Pembiayaan Kesehatan, Pemda berwenang menyenggarakan Pembiayaan
Kesehatan Masyarakat baik itu mendesain pembiayaan kesehatan dalam skala daerah
maupun menjalankan tugas pembantuan dari program pembiayaan kesehatan nasional.
Pada Sub Bidang Sumber Daya Manusia Kesehata, Pemda berwenang
menyelenggarakan Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan.
Dalam Sub Bidang Obat dan Perbekan Kesehatan, Pemda bersama pemerintah Pusat
harus memastikan Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga
Obat Serta Perbekalan Kesehatan. Dalam Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
Pemda berkewajiban menyelenggarakan Pemberdayaan Individu, Keluarga dan
Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dengan menggiatkan promosi kesehatan dalam
skala daerah, dan yang terakhir Sub Bidang Manajemen Kesehatan, Pemda harus

17

Pada TA. 2016 mengalokasikan anggaran tidak sesuai dengan mandatory spanding UU Kesehatan yaitu 9,5
persen. Namun pada TA. 2017-2019, Kabupaten Sorong mengalokasikan anggaran untuk urusan kesehatan
diatas 10 persen atau telah memenuhi mandatory spanding UU Kesehatan.
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memastikan adanya Kebijakan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dimana
Pemprov melaksanakan Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan
kriteria bidang kesehatan, dan Pemkab melaksanakan bimbingan dan pengendalian
operasionalisasi bidang kesehatan. Dari kewenangan tersebut diatas, dalam penelitian ini
digunakan sebagai alat ukur orientasi belanja program kesehatan di Provinsi Papua dan
Paua Barat beserta enam kabupaten yang dijadikan lokus penelitian.
a. Belanja Sub Bidang Kesehatan pada Provinsi Papua dan Papua Barat
Melihat penggunaan anggaran kesehatan atau belanja program di Pemprov Papua
secara umum diserap untuk dua Sub Bidang Kesehatan yaitu Upaya Kesehatan dan
Pembiayaan Kesehatan. Sementara Pemprov Papua Barat secara umum proporsi
anggaran kesehatannya terbesar diserap oleh program pembiayaan kesehatan.
Secara rinci dapat digambarkan berdasarkan masing-masing provinsi sebagai berikut.
Pemprov Papua mengalokasikan anggaran untuk Sub Bidang upaya kesehatan
cukup signifikan, pada TA. 2016 dialokasikan sebesar Rp. 63,2 miliar dan meningkat
tajam pada TA. 2019 menjadi sebesar Rp. 303,5 miliar. Upaya kesehatan yang
diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua adalah melalui Program Upaya
Kesehatan Masyarakat, Program Upaya Kesehatan Perorangan, Program
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Pengembangan
Lingkungan Sehat, Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak,
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Balita, Program
Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan beberapa program lainnya.
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Ihwal Sub Bidang Pembiayaan Kesehatan, Pemprov Papua mengambil sebua
kebijakan yang cukup strategis, yaitu pembiayaan kesehatan skala provinsi melalui
Kartu Papua Sehata (KPS). Pembiayaan kesehatan di Provinsi Papua merupakan
program atau kegiatan dengan alokasi anggaran anggaran terbesar kedua setelah
upaya kesehatan. Jika dilihat dari porsi alokasi anggarannya terjadi fluktuasi dan pada
TA 2018-2019 terjadi penurunan, namun secara umum, porsi anggaran terendah
terjadi pada TA. 2016 sebesar Rp. 148,1 miliar dan yang tertinggi terjadi pada TA. 2017
sebesar Rp. 260,5 miliar.
Salah satu kegiatan pokok dalam sub bidang ini adalah Pelaksanaan Kartu Papua
Sehat (KPS). KPS adalah salah satu bentuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan
dengan biaya kesehatan yang disediakan sebagai jaminan kesehatan khusus untuk
semua Orang Asli Papua sebagaimana amanat UU 21 Tahun 2001 tentang Otsus
Papua. Pada TA. 2016-2019, Pemprov Papua, mengalokasikan anggaran untuk KPS
secara berurutan sebagai berikut :
1. TA. 2016 sebesar Rp. 111,9 miliar;
2. TA. 2017 sebesar Rp. 234,1 miliar;
3. TA. 2018 menurun menjadi Rp. 40,2 miliar;
4. TA. 2019 sebesar Rp. 62 miliar.18
Dalam kaitan dengan Sub Bidang Sumberdaya Manusia Kesehatan, Provinsi Papua
menghadapi Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM bidang kesehatan (dokter, mantri,
dan bidan) sebagaimana terdapat dalam RPJMD Provinsi Papua 2013-2018.
Tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Papua pada tahun 2016, pelayanan kesehatan
pada puskesmas diseluruh Provinsi Papua hanya dilayani oleh 381 dokter umum dan
57 dokter gigi, 1.372 bidan dan 3.096 perawat. Sumberdaya manusia kesehatan pada
Rumah Sakit dilayani oleh 131 dokter spesialis, 294 dokter umum, 40 dokter gigi dan
1 dokter gigi (spesialis), 546 bidan dan 2.797 perawat. Dengan permasalahan yang
demikian, maka Pemprov Papua melalui Dinas Kesehatan, mengalokasikan anggaran
untuk rekruitmen dan peningkatan kualitas aparatur kesehatan/tenaga kesehatan pada
setiap tahunnya sebesar Rp. 33,6 miliar (2016); Rp. 57 miliar (2017); Rp. 18.9 miliar
(2018); dan Rp. 32,8 miliar (2019).
Sub Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan merupakan kegiatan yang krusial. Dari
sisi alokasi anggaran untuk sub bidang ini, porsi anggaran yang cukup besar. Pemprov
Papua mengalokasikan anggaran terendah pada TA. 2016 sebesar Rp. 20,5 dan
tertinggi pada TA. 2017 sebesar Rp. 46,5. Disisi lain Sub Bidang Pemberdayaan
Masyarakat merupakan kegiatan promotif kesehatan kepada masyarakat agar
berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Seiring dengan itu melalui program / sub
bidang ini membuka kemungkinan untuk dilaksanakan pengembangan upaya
kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM). Pemprov Papua, melalui Dinas
Kesehatan pada TA. 2017 telah memasukan Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan setelah sebelumnya telah terdapat Program Promosi Kesehatan
18

Anggaran KPS pada setiap TA. Terdapat di Dinas Kesehatan, RSJ Abepura, RSUD Abepura dan RSUD Jayapura
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dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun anggaran untuk kedua program di atas
diakumulasikan pada setiap tahunnya Rp. 0,8 miliar (2016); Rp. 2,6 miliar (2017); Rp.
6,2 miliar (2018); dan Rp. 1 miliar (2019). Anggaran Sub Bidang Manajemen
Kesehatan pada masing-masing TA. sebesar Rp. 8,4 miliar (2016); Rp. 14,4 miliar
(2017); Rp. 7,6 miliar (2018); dan Rp. 10,8 miliar (2019).
Sementara itu anggaran kesehatan Provinsi Papua Barat proporsi alokasinya
terbesar diserap oleh program pembiayaan kesehatan. Dalam kaitan pembiayaan
kesehatan, berbeda dengan Pemprov Papua yang memiliki kebijakan pembiayaan
kesehatan skala provinsi melalui Kartu Papua Sehata (KPS), Pemprov Papua Barat
hanya menyelenggaran program pembiayaan kesehatan nasional. yang upaya
kesehatan paling kecil adalah pada TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 2,6 miliar dan tertinggi
terjadi pada TA. 2017 sebesar Rp. 16,2 miliar.dapat dilihat dalam perspektif pembagian
urusan pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, berikut adalah uraiannya.
Provinsi Papua Barat mengalokasikan anggaran yang Sub Bidang Upaya
kesehatan paling kecil adalah pada TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 2,6 miliar dan tertinggi
terjadi pada TA. 2017 sebesar Rp. 16,2 miliar. Sub Bidang Pembiayaan Kesehatan
di Provinsi Papua Barat merupakan program atau kegiatan dengan alokasi anggaran
terbesar diantara program-program lain. Sementara pada Pemkab tidak ada alokasi
untuk pembiayaan kesehatan. Alokasi anggaran pembiayaan kesehatan dalam
periode 2016-2019, terendah terjadi pada TA. 2016 sebesar Rp. 7,2 miliar dan yang
tertinggi terjadi pada TA. 2019 sebesar Rp. 22,6 miliar. Alokasi anggaran dimaksud
adalah untuk Rujukan Kesehatan bagi orang Papua (TA 2016-2018), Pembiayaan
Iuaran Peserta JKN Penduduk AOP dalam Rangka Menjaga Keberlangsungan UHC
(2019) dan Sosialisasi Rujukan Kesehatan Bagi Orang Papua tingkat Provinsi. Secara
berurutan anggaran Pembiayaan Kesehatan sebagai berikut :
1. TA. 2016 sebesar Rp. 7,2 miliar;
2. TA. 2017 sebesar Rp. 18,2 miliar;
3. TA. 2018 menurun menjadi Rp. 2,1 miliar;
4. TA. 2019 sebesar Rp. 16,2 miliar.
Sub Bidang Sumberdaya Manusia Kesehatan. Permasalahan yang dihadapi oleh
Provinsi Papua Barat adalah Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM bidang kesehatan
(dokter, mantri, dan bidan) sebagaimana terdapat dalam RPJMD Provinsi Papua Barat
2017-2022. Tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Papua Barat adalah tenaga
kesehatan. Dalam satu provinsi, hanya terdapat 220 orang dokter umum, 37 dokter
gigi dan 115 dokter spesialis. 845 bidan dan 2.253 perawat.19 Sumberdaya manusia
kesehatan pada Rumah Sakit dilayani oleh 131 dokter spesialis, 294 dokter umum, 40
dokter gigi dan 1 dokter gigi (spesialis), 546 bidan dan 2.797 perawat. Dengan
permasalahan yang demikian, maka Pemprov Papua Barat melalui Dinas Kesehatan,
sepanjang 2016-2019 tidak mengalokasikan anggaran untuk rekruitmen tenaga
19

Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2017
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kesehatan dan hanya mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas aparatur
kesehatan/tenaga kesehatan pada setiap tahunnya. Sub Bidang Obat dan
Perbekalan Kesehatan merupakan kegiatan yang krusial dalam layanan kesehatan.
Dari sisi alokasi anggaran baik di Pemprov Papua Barat mengalokasi anggaran yang
cukup besar. Pemprov Papua Barat mengalokasikan anggaran terendah pada TA.
2016 sebesar Rp. 5,1 dan tertinggi pada TA. 2018 sebesar Rp. 12,1.
Sub Bidang Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui Dinas
Kesehatan hanya mengalokasikan anggaran untuk upaya pemberdayaan
masyarakat yang dikemas dalam dua program yaitu 1). Program Kemitraan
Kesehatan dengan Lembaga Agama Lembaga Adat dan Lembaga Masyarakat;
dan 2). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Namun
sayangnya dua program tersebut tidak dilanjutkan oleh Pemprov Papua Barat
sejak TA 2018-2019. Dengan tantangan penyakit epedemik yang dari tahun ke tahun
masih terjadi dan diikuti dengan perilaku hidup bersih dan sehat yang belum
membudaya. Kondisi demikian, dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya komitmen
Pemprov Papua Barat dalam mendiseminasi dan mengajak partisipasi publik untuk
penanganan problema kesehatan yang dihadapi oleh provinsi ini. Sub Bidang
Manajemen Kesehatan tidak dialokasikan anggaran oleh Pemprov Papua Barat, atau
dengan kata lain tidak ada program manajemen kesehatan.
b. Belanja Sub Bidang Kesehatan pada Dua Pemkab di Provinsi Papua
Berbagai upaya yang dilakukan secara keseluruhan belum dapat mencapai status
derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Jayapura sesuai standar
nasional, dimana angka umur harapan hidup baru mencapai 66,4 tahun angka
kematian bayi 14 /1000 KLH dan angka kematian ibu berkisar 119/100.000 KLH. Angka
kesakitan malaria pada tahun 2018 mengalami penurunan kasus bila dibandingkan
dengan tahun 2017 yaitu dari 22.140 kasus menjadi 20.031 kasus atau turun sekitar
(9.0%) tahun 2018 dan menempati posisi ketiga setelah Penyakit ISPA dengan jumlah
kasus 64.944 kasus (41.9%) dan penyakit kulit infeksi dengan jumlah kasus 21.029
(13.5%) serta diikuti kasus-kasus lain seperti; Penyakit pada sistim otot dan jaringan
pengikat 18.460 kasus (11.9%), Gastritis 10.689 kasus (6,89%); Tekanan Darah Tinggi
5.316 kasus (3,43%), Diare 4,479 kasus (2,89%), Infeksi Penyakit Usus lain 4.095
kasus (2.64%) Tonsilitis berjumlah 3.073 kasus (1,98%) Kecelakaan atau Ruda paksa
2.807 (1.81%). Disisi lain pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana
kesehatan tetap terus dilakukan guna meningkatkan akses pelayanan. 20

20

Profil Kesehatan Kabupaten Jayapura Tahun 2018
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Grafik 5.11
Proporsi Anggaran Menurut Sub Bidang Kesehatan Dua Kabupaten di
Provinsi Papua
TA. 2016 - 2019 (dalam miliar rupiah)
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Sub Bidang Upaya Kesehatan
Pemkab Jayapura dan Merauke mengemasnya dalam empat program yaitu
1).Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; 2).Lingkungan Sehat; 3). Perbaikan Gizi
Masyarakat; dan 4). Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat. Pemkab
Jayapura, pun mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan dengan nilai
anggaran untuk sub terkecil terjadi pada TA. 2016 yaitu Rp. 22,8 miliar dan yang
tertinggi pada terjadi pada TA. 2018 sebesar Rp. 46,8 miliar. Pemkab Merauke pun
demikian, yaitu pada TA. 2016 sebesar Rp. 28,7 miliar dan TA. 2019 sebesar Rp. 98
miliar. Sebagaimana diutarakan diatas bahwa, dalam sub bidang ini memiliki concern
pada promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, kedua daerah ini belum fokus
menyelenggarakan upaya promotif dan preventif. Sementara kedua daerah dimaksud
menghadapi suatu kesamaan kondisi, dimana masyarakatnya belum terbiasa dengan
PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat).
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Sub Bidang Sumberdaya Manusia Kesehatan21
Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, masalah yang dihadapi oleh Pemkab
Jayapura dan Merauke adalah keterbatasan tenaga kesehatan yang masuk dalam
ruang lingkup Pemkab Jayapura, mengalokasikan anggaran untuk kegiatan
sumberdaya manusia kesehatan pada setiap TA. sebesar Rp. 290.7 juta (2016); Rp.
338.2 juta; Rp. 243 juta (2018); dan Rp. 239 juta (2019) melalui Dinas Kesehatan.
Pemkab Merauke, memiliki perhatian yang cukup serius dengan mengalokasikan
anggaran pada setiap tahun sebesar Rp. 2,8 miliar (2016); Rp. 7,5 miliar (2017); Rp.
3,2 miliar (2018); dan Rp. 5,9 miliar (2019). Jika dibandingkan dari proporsi alokasi
anggarannya, Pemkab Merauke rerata mengalokasikan anggaran sebesar 1,3
persen dari total anggaran Dinas Kesehatan sementara Pemkab Jayapura rerata
mengalokasikan anggaran hanya sebesar 0,2 persen dari total anggaran Dinas
Kesehatan. Fakta ini menunjukan bahwa Pemkab Merauke memiliki perhatian
yang lebih baik dari pada Pemkab Jayapura.
Sub Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pemkab Jayapura mengalokasikan anggaran untuk obat dan perbekalan kesehatan
terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada TA. 2016 sebesar Rp. 9,9 miliar dan pada
TA. 2019 bertumbuh menjadi Rp. 23,1 miliar. Namun berbeda yang terjadi pada
Pemkab Merauke, dimana kurva alokasi anggaran untuk obat dan perbekalan
kesehatan terus mengalami pelemahan. Pada TA. 2016, Pemkab Merauke melalui
Dinas Kesehatan dan RSUD sebesar Rp. 28,4 miliar dan terus menurun hingga TA.
2019 hanya sebesar Rp. 6,2 miliar.
Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pemkab Jayapura, sebagaimana terdapat pada grafik 5.11 merupakan pembulatan
dari Rp. 360,9 juta (2016); Rp. 360,3 juta (2017); Rp. 208,2 juta (2018); dan Rp. 180,1
juta (2019). Pemkab Merauke, mengalokasikan anggaran untuk program dimaksud
masing-masing TA. sebesar Rp. 1,1 miliar (2016); Rp. 620,8 juta (2017); Rp. 425,6 juta
(2018); dan Rp. 728,6 juta (2019).
Sub Bidang Manajemen Kesehatan
Pemkab Jayapura mengalokasikan anggaran pada setiap TA. sebesar Rp. 1 miliar
(2016); Rp. 710,6 juta (2017); Rp. 648,2 juta (2018); dan Rp. 1,5 miliar (2019). Pemkab
Merauke pada TA. 2016 tidak menganggarkan, dan pada TA. 2017-2019
menganggarkan sebesar Rp. 970,7 juta (2017); Rp. 1,4 miliar (2018); dan Rp. 4,4 miliar
(2019).

21

Tenaga kesehatan Kab. Jayapura pada 2018 tercatat 40 dokter umum, 12 dokter spesialis, 5 dokter gigi, 2
dokter gigi spesialis, 318 perawat, 166 bidang, 31 tenaga kesmas, 30 tenaga kesling, 43 ahli laboratorium
medik, 25 tenaga teknis kefarmasian dan 7 apoteker (lihat Profil Kesehatan Kab. Jayapura 2018, hal 72-80)
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c. Belanja Sub Bidang Kesehatan pada Empat Pemkab di Provinsi Papua Barat
Sub Bidang Upaya Kesehatan
Pemkab Fakfak, pun mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan dengan nilai
anggaran untuk program ini yang terkecil terjadi pada TA. 2016 yaitu Rp. 13,1 miliar d
an yang tertinggi pada terjadi pada TA. 2018 sebesar Rp. 51,7 miliar. Secara
keseluruhan, anggaran kesehatan Kabupaten Fakfak dominan digunakan untuk upaya
kesehatan.
Pemkab Raja Ampat mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan dengan nilai
anggaran untuk sub terkecil terjadi pada TA. 2019 yaitu Rp. 27,4 miliar dan yang
tertinggi pada terjadi pada TA. 2017 sebesar Rp. 39,2 miliar.
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Grafik 5.12
Proporsi Anggaran Menurut Sub Bidang Kesehatan Empat Kabupaten di
Papua Barat
TA. 2016 - 2019 (dalam miliar rupiah)
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Pemkab Sorong mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan dengan nilai
anggaran untuk program Upaya Kesehatan. Peningkatan alokasi anggaran dari tahun
ke tahun (2016-2019) kurvanya positif. Pada TA. 2016 yaitu Rp. 61,4 miliar dan terus
bertambah alokasni anggarannya hingga pada TA. 2019 sebesar Rp. 101,6 miliar dan
menjadi yang terbesar diantara kabupaten yang lainnya.
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Pemkab Tambrauw mengalokasikan anggaran lebih kecil dibanding dengan tiga
kabupaten lainnya. Anggaran untuk program ini yang terkecil terjadi pada TA. 2016
yaitu Rp. 4,2 miliar dan yang tertinggi pada terjadi pada TA. 2019 sebesar Rp. 16,8
miliar dan menjadi yang terbesar diantara kabupaten yang lainnya.
Sub Bidang Sumberdaya Manusia Kesehatan
Pemkab Fakfak, tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sumberdaya
manusia kesehatan (rekruitmen dan peningkatan kapasitas). Sementara Pemkab Raja
Ampat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sumberdaya manusia kesehatan
(peningkatan kapasitas) secara berurutan TA. 2016-2019 sebagai berikut: Rp. 2 miliar;
Rp. 615 juta; Rp. 1,2 miliar dan Rp. 1,5 miliar. Pemkab Sorong mengalokasikan
anggaran untuk kegiatan sumberdaya manusia kesehatan (peningkatan kapasitas)
hanya dianggarkan Rp. 50 juta pada TA. 2016. Dan Pemkab Tambrauw
mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sumberdaya manusia kesehatan
(peningkatan kapasitas) secara berurutan TA. 2016-2019 sebagai berikut: Rp. 3,1
miliar; Rp. 2,7 miliar; Rp. 6,1 miliar dan Rp. 6 miliar.
Sub Bidang Obat dan Perbekalan
Pemkab Fakfak mengalokasikan anggaran untuk obat dan perbekalan kesehatan
terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada TA. 2016 sebesar Rp. 2,7 miliar dan pada
TA. 2019 bertumbuh menjadi Rp. 2,3 miliar. Pemkab Raja Ampat pada TA. 2016
melalui Dinas Kesehatan dan RSUD mengalokasikan anggaran untuk obat dan
perbekalan kesehatan sebesar Rp. 789,8 juta dan terus meningkat hingga TA. 2019
hanya sebesar Rp. 16 miliar.
Pemkab Sorong pada TA. 2016 sebesar Rp. 3,1 miliar; pada TA. 2018 bertambah
alokasi anggarannya menjadi Rp. 13,3 miliar dan pada TA. 2019 mengalami
penurunan alokasi anggaran menjadi Rp. 7,7 miliar. Pemkab Tambrauw pada TA.
2016 sebesar Rp. 5,4 miliar dan mengalami penurunan pada TA. 2017-2018. Pada TA.
2019 kembali meningkat menjadi Rp. 4,3 miliar.
Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pemkab Sorong selama TA. 2016-2018 tidak mengalokasikan anggaran untuk
promkes dan pemberdayaan masyarakat, namun pada TA 2019, melalui Dinas
Kesehatan, Pemkab Sorong mengalokasikan anggartan sebesar Rp. 103,8 juta.
Kondisi demikian, dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya komitmen Pemkab
dimaksud dalam mendiseminasi dan mengajak partisipasi publik untuk penanganan
problema kesehatan yang dihadapi oleh kabupaten ini.
Pemkab Tambrauw, melalui Dinas Kesehatan, upaya pemberdayaan masyarakat
dikemas dalam Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jika
dilihat dari alokasi anggarannya, maka pada TA. 2016-2018 nampak Pemkab
Tambrauw belum menaruh perhatian yang cukup baik. Dengan tantangan penyakit
epedemik yang dari tahun ke tahun masih terjadi dan diikuti dengan perilaku hidup
bersih dan sehat yang belum membudaya, Pemkab Tambrauw hanya
menggalokasikan anggaran sebesar Rp. 150 juta pada TA 2016; Rp. 360,3 juta pada
TA 2017; Rp. 200 juta pada TA 2018 untuk promkes dan pemberdayaan masyarakat.
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Namun pada TA 2019, Pemkab Tambrauw mulai serius menggarap promkes dan
pemberdayaan masyarakat dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.17,3 miliar.
Sementara dua kabupaten lainnya (Fakfak & Raja Ampat) tidak mengalokasikan
anggaran untuk promkes dan pemberdayaan masyarakat.
Sub Bidang Manajemen Kesehatan
Pemkab Fakfak mengalokasikan anggaran untuk program manajemen kesehatan
sebesar Rp. 865 juta (2016); Rp. 1,5 miliar (2017); Rp. 712,7 juta (2018); dan Rp. 422,8
juta (2019). Pemkab Raja Ampat mengalokasikan anggaran untuk program
manajemen kesehatan hanya pada tiga tahun anggaran, yaitu: TA. 2016-2018 melalui
RSUD, dan pada TA. 2019 tidak dialokasikan pada program dimaksud. Pemkab
Sorong mengalokasikan anggaran untuk program manajemen kesehatan cukup besar
pada TA 2016-2018, masing-masing sebesar Rp. 2,7 miliar; Rp. 4,2 miliar dan Rp. 2,4
miliar. Sementara pada TA 2019 tidak dialokasikan. Sementara Kabupaten
Tambrauw hanya mengalokasikan anggaran untuk sub bidang ini pada tahun 2016 &
2017 masing-masing sebesar Rp. 0,6 miliar dan 0,5 miliar.
5.3.2. Belanja Fasilitas/Infrastruktur Kesehatan
a. Belanja Fasilitas/Infrastruktur Kesehatan pada Provinsi Papua dan Papua
Barat
Potret infrastruktur kesehatan Provinsi Papua pada periode awal (2013-2018) merujuk
pada data tahun 2006 – 2010, ketersediaan rumah sakit dan fasilitas lainnya seperti
Puskesmas, Posyandu dan lainnya, terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006
terdapat 18 rumah sakit, baik rumah sakit umum pemerintah maupun swasta dan
meningkat menjadi 30 rumah sakit di tahun 2010. Pada tahun 2006, rasio penduduk
terhadap jumlah rumah sakit adalah 1: 111.152 orang. Sementara pada tahun 2010,
rasio tersebut tersebut adalah 1: 94.446 orang. Meski demikian, penyediaan obatobatan masih mejadi kendala bagi pelayanan intensif. Sementara itu, perkembangan
ketersediaan fasilitas kesehatan lainnya seperti Puskesmas pada 2006 sejumlah 164
dan pada 2011 menjadi 313, Pustu pada 2016 sebanyak 589 meningkat menjadi 847
pada tahun 2011 sedangkan Puskesmas Keliling pada tahun 2016 sebanyak 281 dan
meningkat menjadi 873 pada tahun 2011. Sementara Provinsi Papua Barat Pada
tahun 2019 (data 2018) terdapat 15 rumah sakit, baik rumah sakit umum pemerintah
maupun swasta dengan rasio penduduk terhadap jumlah rumah sakit adalah 1: 160.000
orang. Sementara itu, perkembangan ketersediaan fasilitas kesehatan lainnya seperti
Puskesmas Rawat Inap pada sejumlah 43, Puskesmas non Rawat Inap sejumlah 116
dan Puskesmas Pembantu sejumlah 312.
Dari grafik 5.13 menunjukan bahwa kedua provinsi (Papua dan Papua Barat) pada TA.
2016-2019 tengah menggenjot pembangunan infrastruktur kesehatan serta pendukung
infrastrukturnya (baca: peralatan pendukung pelayanan kesehatan). Pembangunan
infrastruktur kesehatan di Papua Barat memiliki kekhasan tersendiri, yaitu
menganggarkan untuk pembangunan Puskesmas dan Fasilitas Pendukung
Puskesmas, sementara di Papua untuk pembangunan Puskesmas dan Fasilitas
Pendukung Puskesmas hanya dialokasikan melalui APBD Kabupaten/Kota.
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Grafik 5.13
Proporsi Anggaran Infrastruktur Kesehatan Provinsi Papua & Papua Barat
TA. 2016 - 2019 (dalam miliar rupiah)
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Sumber : APBD Provinsi Papua dan Papua Barat 2016-2019 diolah FITRA

Pemprov Papua
Sebagaimana disebutkan di dalam RPJMD 2013-2018, bahwa salah satu issue
pembangunan daerah adalah rendahnya kualitas infrastruktur kesehatan. Untuk
menjawab issue pembangunan daerah tersebut, menjelang akhir periode 2013-2018
tepatnya pada TA. 2017 menggelontorkan anggaran pembangunan dan rehabilitasi
RSJ/RSUD sebesar Rp. 460,8 miliar dan fasilitas pendukung RSUD sebesar Rp. 283,2
miliar.
Alokasi anggaran pembangunan/arehabilitasi Rumah Sakit, konsisten diselenggarakan
oleh Pemprov Papau untuk RSJ Abepura dan RSUD Jayapura, sementara RSUD
Abepura oleh Pemprov Papua dialokasikan anggaran pembangunan pada TA. 2017
dan 2018. Dilihat dari besaran dan akumulasi belanja untuk ketiga rumah sakit, alokasi
anggaran terbesar untuk RSUD Jayaura. Pada periode 2016-2019 total anggaran
pembangunan atau rehabiltasi rumah sakit sebesar Rp. 638,9 miliar dan belanja
untuk fasilitas pendukungnya sebesar Rp. 470,4 miliar. Sehingga total belanja
infrastruktur kesehatan dan fasilitas pendukungnya sebesar Rp. 1,3 triliun.
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Pemprov Papua Barat
Salah satu dari permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh Papua Barat adalah
terbatasnya infrastruktur kesehatan, terutama ketersediaan rumah sakit yang layak.
Menghadapi fakta tersebut, Pemprov Papua Barat sebagaimana yang terlihat pada
grafik 5.13 pembangunan rumah sakit dan juga mengintervensi pembangunan
puskesmas melalui Dinas Kesehatan. Pemprov Papua Barat terlihat fokus pada
pembangunan infrastruktur kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari proporsi dan rerata
persentase alokasi anggaran sebesar 56,2 persen dari total anggaran program di Dinas
Kesehatan. Akumulasi anggaran pembangunan atau rehabiltasi rumah sakit
sebesar Rp. 391,9 miliar dan belanja untuk fasilitas pendukungnya sebesar Rp.
7,2 miliar. Sehingga total belanja pembangunan atau rehabiltasi rumah sakit dan
fasilitas pendukungnya sebesar Rp. 399, 1 miliar. Sementara akumulasi anggaran
pembangunan atau rehabiltasi puskesemas sebesar Rp. 42,6 miliar dan belanja
untuk fasilitas pendukungnya sebesar Rp. 4,4 miliar. Sehingga total belanja
pembangunan atau rehabiltasi puskesemas dan fasilitas pendukungnya sebesar
Rp. 47, 1 miliar.
b. Belanja Fasilitas/Infrastruktur Kesehatan pada Dua Kabupaten di Provinsi
Papua
Pembangunan infrastruktur kesehatan di Kabupaten Jayapura dan Merauke dapat
dilihat pada grafik 5,14, dimana nampak bahwa pemerintah kedua kabupaten terus
berupaya untuk menghadirkan fasilitas kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) dan
infrastruktur pendukungnya. Secara umum Pemkab Jayapura fokus pada
pembangunan / rehab rumah sakit dan puskesmas, sementara Pemkab Merauke selain
menyelenggarakan pembangunan /rehab rumah sakit dan puskesmas, juga fokus pada
peningkapan infrastruktur pendukung kesehatan.
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Grafik 5.14
Proporsi Anggaran Infrastruktur Kesehatan Dua Kabupaten di Provinsi
Papua
TA. 2016 - 2019 (dalam miliar rupiah)
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Sumber : APBD Kab. Jayapura dan Kab. Merauke 2016-2019 diolah FITRA

Kabupaten Jayapura memiliki 1 Rumah sakit Umum Daerah dan dari 19 Distrik
terdapat 20 Puskesmas dimana Distrik Airu yang keadaan geografisnya sangat sulit
terdapat 2 Puskesmas, dari 20 Puskesmas tersebut 6 diantaranya adalah puskesmas
dengan fasilitas perawatan dan 14 Puskesmas rawat jalan, 69 Puskesmas Pembantu
(Pustu), 19 Polindes (Pondok bersalin desa), 26 unit puskesmas keliling (pusling) roda
4 dan 3 unit pusling air serta disetiap Puskesmas disediakan juga pusling roda 2.22 Total
kedua jenis belanja pada RSUD dan Puskesmas/Pustu dalam periode dimaksud
sebesar Rp. 113,3 miliar atau rerata alokasi anggaran infrastruktur sebesar 25,3 persen
pada TA 2016-2019.
Alokasi anggaran tersebut dibagi untuk infrastruktur Puskesmas beserta pendukungnya
sebesar Rp. 46 miliar atau rerata 10,5 persen dari total anggaran program/anggaran
kesehatan pada rentang TA 2016-2019. Total alokasi pembangunan puskesmas
sebesar Rp. 22,7 miliar dan fasilitas pendukung Puskesmas/Pustu sebesar Rp. 23,4
miliar.
22

Lihat Profil Kesehatan Kab. Jayapuran 2018, hal 14-15
https://www.kemkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2018/9403_Papua_Kab_Jayapura_20
18.pdf
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Sementara anggaran untuk infrastruktur Rumah Sakit dan pendukungnya sebesar Rp.
67,2 miliar dengan rerata alokasi anggaran sebesar 14,8 persen dari total anggaran
program/anggaran kesehatan pada rentang TA 2016-2019. Akumulasi alokasi
anggaran pembangunan RSUD dari TA. 2016-2019 mencapai Rp. 59,9 miliar
sedangkan untuk fasilitas pendukung RSUD sebesar Rp. 7,3 miliar.
Kabupaten Merauke memiliki 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah yang terletak di Desa
Doyo Baru Distrik Waibu. Jumlah Puskesmas pada tahun 2018 berjumlah 20 unit,
sedangkan puskesmas pembantu berjumlah 65 unit.23 Total kedua jenis belanja pada
RSUD dan Puskesmas/Pustu dalam periode dimaksud sebesar Rp. 668 miliar atau
rerata alokasi anggaran infrastruktur sebesar 60,7 persen pada TA 2016-2019.
Alokasi anggaran tersebut dibagi untuk infrastruktur Puskesmas beserta pendukungnya
sebesar Rp. 46 miliar atau rerata 16,4 persen dari total anggaran program/anggaran
kesehatan pada rentang TA 2016-2019. Total alokasi pembangunan puskesmas
sebesar Rp. 190,3 miliar dan fasilitas pendukung Puskesmas/Pustu sebesar Rp. 13
miliar.
Sementara anggaran untuk infrastruktur Rumah Sakit dan pendukungnya sebesar Rp.
67,2 miliar dengan rerata alokasi anggaran sebesar 44,3 persen dari total anggaran
program/anggaran kesehatan pada rentang TA 2016-2019. Akumulasi alokasi
anggaran pembangunan RSUD Merauke dari TA. 2016-2019 mencapai Rp. 126,7 miliar
sedangkan untuk fasilitas pendukung RSUD sebesar Rp. 338 miliar.
c. Belanja Fasilitas / Infrastruktur Kesehatan pada Empat Kabupaten di Provinsi
Papua Barat
Kabupaten Fakfak memiliki Jumlah puskesmas sampai dengan akhir tahun 2018
sebanyak 10 unit dan 36 Pustu. Rasio Puskesmas terhadap 10.000 penduduk sebesar
4,73. Sementara Jumlah rumah sakit di Kabupaten Fakfak adalah 1 unit yang
merupakan rumah sakit umum daerah (RSUD tipe C) dan 170 unit Posyandu.24 Total
alokasi anggaran infrastruktur kesehatan dan pendukungnya dalam TA 2016-2019
sebesar Rp. 75,5 miliar dengan rerata persentase sebesar 23,6 persen dari total
anggaran kesehatan yang salurkan melalui program sarana dan prasarana kesehatan.

23

Kabupaten Merauke Dalam Angka 2019, hal 96
https://meraukekab.bps.go.id/publication/2019/08/21/c01d7b506393a5fbce50c9a0/kabupaten-merauke-dalamangka-2019
24

Lihat Profil Kesehatan Kabupaten Fakfak 2018, hal 9-13
https://dinkes.papuabaratprov.go.id/assets/files/Profil_Kesehatan_20181.pdf
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Alokasi anggaran tersebut di atas dibagi untuk infrastruktur Puskesmas beserta
pendukungnya sebesar Rp. 56,1 miliar atau rerata 17,6 persen dari total anggaran
program/anggaran kesehatan pada rentang TA 2016-2019. Penggunaan anggaran
untuk pembangunan puskesmas sebesar Rp. 37,7 miliar dan fasilitas pendukung
Puskesmas/Pustu sebesar Rp. 18,4 miliar.
Sementara anggaran untuk infrastruktur Rumah Sakit dan pendukungnya sebesar Rp.
19,4 miliar dengan rerata alokasi anggaran sebesar 6 persen dari total anggaran
program/anggaran kesehatan pada rentang TA 2016-2019. Penggunaan anggaran
untuk pembangunan RSUD Fakfak dari TA. 2016-2019 mencapai Rp. 17,1 miliar
sedangkan untuk fasilitas pendukung RSUD sebesar Rp. 2,3 miliar.
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Grafik 5.15
Proporsi Anggaran Infrastruktur Kesehatan Empat Kabupaten di Papua
Barat
TA. 2016 - 2019 (dalam miliar rupiah)
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Sumber : APBD KAb.Fakfak, Kab. Raja Ampat, Kab.Sorong dan Kab.Tambrauw 2016-2019 diolah FITRA

Kabupaten Raja Ampat memilik Puskesmas Rawat Inap pada sejumlah 3, Puskesmas
non Rawat Inap sejumlah 16 dan Puskesmas Pembantu sejumlah 55. Selain itu Raja
Ampat juga memiliki 1 unit yang merupakan rumah sakit umum daerah (RSUD) dan 124
unit Posyandu. 25 Total alokasi anggaran infrastruktur kesehatan dan pendukungnya
25

Lihat Profil Kesehatan Kabupaten Raja Ampat 2018, hal 20-26
https://dinkes.papuabaratprov.go.id/assets/files/Profil_Dinas_Kesehatan_Tahun_2018_FIX2.pdf
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sebesar Rp. 214,5 miliar atau rerata persentasenya sebesar 18,8 persen dari total
anggaran kesehatan pada rentang TA 2016-2019 yang salurkan melalui program
sarana dan prasarana kesehatan.
Anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat infrastruktur Puskesmas beserta
pendukungnya sebesar Rp. 142,4 miliar atau rerata persentasenya adalah 15,7 persen
dari total anggaran program/anggaran kesehatan. Alokasi anggaran untuk
pembangunan puskesmas sebesar Rp. 58 miliar dan fasilitas pendukung
Puskesmas/Pustu sebesar Rp. 84,3 miliar.
Sementara anggaran untuk infrastruktur Rumah Sakit dan pendukungnya sebesar Rp.
72,1 miliar dengan rerata alokasi anggaran sebesar 3,1 persen dari total anggaran
program/anggaran kesehatan pada setiap tahun anggaran. Penggunaan anggaran
untuk pembangunan RSUD Raja Ampat dari TA. 2016-2019 mencapai Rp. 13,5 miliar
sedangkan untuk fasilitas pendukung RSUD sebesar Rp. 58,6 miliar.
Kabupaten Sorong memilik 18 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sejumlah
53 unit. Selain itu Sorong juga memiliki 1 unit yang merupakan rumah sakit umum
daerah 1 unit yang merupakan rumah sakit umum daerah (RSUD tipe C) dan 122 unit
Posyandu serta 28 unit Polindes.26 Total alokasi anggaran infrastruktur kesehatan dan
pendukungnya sebesar Rp. 138 miliar dengan rerata persentase sebesar 11,9 persen
dari total anggaran kesehatan pada rentang TA 2016-2018 yang salurkan melalui
program sarana dan prasarana kesehatan. TA 2019 Pemkab Sorong tidak
mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur kesehatan.
Anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat infrastruktur Puskesmas beserta
pendukungnya sebesar Rp. 45,7 miliar atau rerata alokasi anggaran sebesar 4,4 persen
dari total anggaran program/anggaran kesehatan. Alokasi anggaran untuk
pembangunan/rehabilitasi puskesmas sebesar Rp. 24,5 miliar dan fasilitas pendukung
Puskesmas/Pustu sebesar Rp. 21,2 miliar.
Sementara anggaran untuk infrastruktur Rumah Sakit dan pendukungnya sebesar Rp.
92,3 miliar dengan rerata alokasi anggaran sebesar 7,5 persen dari total anggaran
program/anggaran kesehatan. Penggunaan anggaran untuk pembangunan RSUD
Sorong dari TA. 2016-2018 mencapai Rp. 48,8 miliar sedangkan untuk fasilitas
pendukung RSUD sebesar Rp. 43,5 miliar.

26

Lihat RPJMD 2018-2022, pdf. Hal 60
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Kabupaten Tambrauw memilik 12 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
sejumlah 11 unit dan 12 unit Puskesmas keliling. Tambrauw tidak memiliki Rumah
Sakit. 27 Pemkab Tambrauw mengalokasi anggaran infrastruktur kesehatan dan
pendukungnya secara akumulatif pada rentang TA 2016-2019 sebesar Rp. 194,8 miliar
dengan rerata persentase sebesar 20,7 persen dari total anggaran kesehatan yang
salurkan melalui program sarana dan prasarana kesehatan. Anggaran tersebut
seluruhnya digunakan untuk memperkuat infrastruktur Puskesmas sebesar Rp. 64,5
miliar beserta infrastruktur pendukung sebesar Rp.130,3.
5.4.
Kesimpulan
Dari analisis dokumen anggaran kesehatan di lokasi studi (Provinsi Papua, Papua Barat,
Kabupaten Jayapura, Merauke, Fakfak, Raja Ampat, Sorong dan Tambrauw)
menggambarkan hal-hal sebagai berikut:
1. Aspek Kepatuhan pada mandatory spending UU 36 tahun 2009
a. Alokasi anggaran kesehatan Provinsi Papua pada TA 2016, 2018 dan 2019 di bawah
10 persen dari total APBD kecuali pada TA 2017 yang alokasi anggarannya mencapai
11,5 persen. Sementara Provinsi Papua Barat mengalokasikan alokasi anggaran
kesehatanya dibawah 3 persen dari total APBD.
b. Kabupaten Jayapura, dari TA 2016-2019 belum memenuhi atau belum mematuhi
mandatory spanding UU 36 tahun 2009 dengan mengalokasikan anggaran kesehatan
tertinggi 9,5 persen pada TA 2018. Sementara Kabupaten Merauke, sejak TA 2017
telah mematuhi mandatory spanding UU 36 tahun 2009 dengan mengalokasikan
anggaran kesehatan diatas 10 persen meskipun kurva-nya terus mengalami
degradasi dari 14,3 persen pada TA 2017 ke angka 11,8 persen pada TA 2019.
c. Kabupaten Fakfak, Raja Ampat dan Tambrauw belum mematuhi mandatory
spanding UU Kesehatan ditunjukan dengan alokasi anggaran kesehatan di bawah 10
persen diluar gaji. Sementara Kabupaten Sorong pada dua tahun terakhir (TA 20182019) telah mengalokasikan anggaran kesehatan diatas 10 persen.
2. Aspek Proporsi Belanja Sub Bidang Kesehatan
a. Alokasi anggaran Sub Bidang Kesehatan Provinsi Papua pada periode TA 20162019 yang menyerap anggaran terbesar adalah Bidang Pembiayaan Kesehatan
dengan akumulasi anggaran sebesar Rp. 748,1 miliar dan Bidang Upaya Kesehatan
dengan akumulasi anggaran sebesar Rp. 713,5 miliar. Sementara Provinsi Papua
Barat adalah Bidang Pembiayaan Kesehatan dengan akumulasi anggaran sebesar
Rp. 50,1 miliar dan Bidang Upaya Kesehatan, Sumberdaya Manusia Kesehatan, Obat
dan Perbekalan Kesehatan dengan akumulasi anggaran masing-masingnya sebesar
Rp. 36 miliar lebih.

27

Lihat Kabupaten Tambrauw Dalam Angka 2019, BPS. hal 56-63
https://tambrauwkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/43fb1b8c2f641a5b1a506e0d/kabupaten-tambrauw-dalamangka-2019
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b. Alokasi anggaran Sub Bidang Kesehatan Kabupaten Jayapura dan Merauke pada
periode TA 2016-2019 yang terbesar adalah Bidang Upaya Kesehatan dengan
akumulasi anggaran masing-masing sebesar Rp. 153,2 miliar dan Rp. 289,4 miliar.
Pada urutan kedua adalah Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan akumulasi
anggaran masing-masing sebesar Rp. 59,4 miliar dan Rp. 64,7 miliar.
c. Alokasi anggaran Sub Bidang Kesehatan Kabupaten Fakfak, Raja Ampat dan
Sorong pada periode TA 2016-2019 yang terbesar adalah Bidang Upaya Kesehatan
dengan akumulasi anggaran masing-masing sebesar Rp. 176,9 miliar, Rp. 88,4 miliar
dan Rp. 312,8 miliar. Pada urutan kedua adalah Bidang Obat dan Perbekalan
Kesehatan dengan akumulasi anggaran masing-masing sebesar Rp. 13 miliar, Rp.
33,3 miliar dan Rp. 28,9 miliar. Sementara Kabupaten Tambrauw mengalokasikan
anggaran Sub Bidang Kesehatan terbesar adalah pada Bidang Upaya Kesehatan
dengan akumulasi sebesar Rp. 40,1 miliar dan Bidang Rp. 15,2 miliar
3. Aspek Proporsi Belanja Infrastruktur Kesehatan
a. Akumulasi anggaran infrastruktur kesehatan Provinsi Papua TA 2016-2019 sebesar
Rp. 1,6 triliun yang digunakan untuk membangun dan merehabilatasi RSUD Provinsi
Papua dan infrastruktur pendukung lainnya. Sementara akumulasi anggaran
infrastruktur kesehatan Provinsi Papua Barat TA 2016-2019 adalah sebesar Rp.
446,2 miliar yang digunakan untuk membangun dan merehabilatasi RSUD Provinsi
Papua Barat (Rp. 399,1 miliar) dan Puskesmas (Rp. 47,1 miliar) serta infrastruktur
pendukung lainnya.
b. Akumulasi anggaran infrastruktur kesehatan Kabupaten Jayapura TA 2016-2019
sebesar Rp. 113,3 miliar yang digunakan untuk membangun dan merehabilatasi
RSUD (Rp. 67,2 miliar) dan Puskesmas (Rp. 46 miliar) serta infrastruktur pendukung
lainnya. Sementara akumulasi anggaran infrastruktur kesehatan Kabupaten
Merauke TA 2016-2019 adalah sebesar Rp. 668 miliar yang digunakan untuk
membangun dan merehabilatasi RSUD (Rp. 464,7 miliar) dan Puskesmas (Rp. 203,3
miliar) serta infrastruktur pendukung lainnya.
c. Akumulasi anggaran infrastruktur kesehatan Kabupaten Fakfak TA 2016-2019
sebesar Rp. 75,5 miliar yang digunakan untuk membangun dan merehabilatasi RSUD
(Rp. 19,4 miliar) dan Puskesmas (Rp. 56,1 miliar) serta infrastruktur pendukung
lainnya. Akumulasi anggaran infrastruktur kesehatan Kabupaten Raja Ampat TA
2016-2019 adalah sebesar Rp. 214,5 miliar yang digunakan untuk membangun dan
merehabilatasi RSUD (Rp. 72,1 miliar) dan Puskesmas (Rp. 142,4 miliar) serta
infrastruktur pendukung lainnya. Akumulasi anggaran infrastruktur kesehatan
Kabupaten Sorong TA 2016-2018 adalah sebesar Rp. 138 miliar yang digunakan
untuk membangun dan merehabilatasi RSUD (Rp. 92,3 miliar) dan Puskesmas (Rp.
45,7 miliar) serta infrastruktur pendukung lainnya. Akumulasi anggaran infrastruktur
kesehatan Kabupaten Tambrauw TA 2016-2019 adalah sebesar Rp. 194,8 miliar
yang digunakan untuk membangun dan merehabilatasi Puskesmas serta infrastruktur
pendukung lainnya.
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BAB VI
ANGGARAN SEKTOR KEHUTANAN PROVINSI PAPUA
DAN PAPUA BARAT

I

su besar dalam pengelolaan sektor kehutanan di Papua adalah: (a) meluasnya kerusakan
hutan dan alih fungsi lahan yang meningkatkan risiko bencana dan ketahanan hidup
masyarakat Papua; (b) konflik dan ketimpangan akses masyarakat adat pada sumber daya
hutan; dan (c) lemahnya komitmen pemerintah daerah dan praktik korupsi dalam pengelolaan
sumber daya hutan dan lahan. Berbagai catatan pemerintah dan kelompok pemerhati lingkungan
menjelaskan bahwa luasan hutan Papua terus mengalami penyusutan signifikan setiap tahun28.
Data BPS (2018) mencatat bahwa total luas hutan Papua sekitar 41,4 juta hektare. Sekitar 79%
dari luasan tersebut berada di wilayah Provinsi Papua. Hampir setengah (49%) luas hutan Papua
merupakan hutan produksi.
Penyusutan areal tutupan hutan di Papua disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, terutama
bisnis. Usaha pertambangan, perkebunan dan alih fungsi lahan bertanggung jawab atas
deforestasi yang berlangsung. Hutan menjadi target utama investasi29, melalui konsesi HPH dan
pembukaan lahan untuk program transmigrasi, dan belakangan konsesi HTI. Dalam dekade
terakhir, perkebunan kelapa sawit, industri bubur kayu berkontribusi besar pada kerusakan hutan
Papua. Ancaman tambahan terkini datang dari program swasembada pangan dan energi.
Sementara di sisi lain, akses partisipasi, kontrol dan manfaat atas pengelolaan hutan bagi
masyarakat Papua masih sangat terbatas30. Sebanyak 18 izin pemanfaatan hasil hutan kayu dari
pemerintah provinsi berupa IUPHHK-MHA berdasarkan Perdasus belum berani dieksekusi oleh
masyarakat, karena pemerintah pusat belum memberikan kepastian dan jaminan atas izin kelola
tersebut31. Beberapa izin pengelolaan hutan di Papua Barat justru menggunakan pendekatan
28

Forest Watch Indonesia (2019) mencatat deforestasi hutan Papua periode 2013-2017 mencapai 692.107
hektare, atau rata-rata 174.371 hektare per tahun. Laju kerusakan ini meningkat disbanding tahun 2011 sekitar
130 ribu hectare pertahun berdasarkan perkiraan Dinas Kehutanan Papua dan Paua Barat, sebagaimana dicatat
oleh Forest People Programe. Penyumbang deforestasi terbesar di Papua adalah konversi lahan untuk
perkebunan (27%).
29 Eksploitasi Sumber Daya Alam di Papua Selama 22 tahun dengan Pendekatan dari Atas ke Bawah. Buletin
DTE Edisi Khusus Papua. No. 89-90, November 2011
30 Dalam catatan FWI juga menyebutkan, sekitar 36% luas hutan dan lahan Papua dikelola oleh korporasi, dan
hanya sekitar 0,3% yang dikelola oleh masyarakat. Komposisi yang serupa ditemukan Auriga (2016),
berdasarkan izin pemanfaatan hutan, hanya sekitar 1% dikelola oleh masyarakat dan selebihnya korporasi,
dengan rincian: HPH 5,59 juta hekater, pelepasan untuk perkebunan sawit 1,26 juta hektare, HTI 0,5 juta
hectare, dan HPH masyarakat adat hanya 78 ribu hectare.
31 Yayasan Auriga et al. 2018. Pengaturan Setengah Hati: Sebuah Studi Tentang Izin Pemanfaatan Kayu oleh
Masyarakat Adat di Tanah Papua. Jakarta.
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perhutanan sosial, seperti hutan desa, bukan dilandasi pengakuan hak atas hutan adat sebagai
bagian tak terpisahkan dari keberadaan masyarakat hukum adat di tanah Papua. Situasi ini
dimanfaatkan oleh mafia pembalakan liar.
Illegal logging di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan signifikan dan berkontribusi
pada peningkatan laju deforestasi dan degradasi fungsi hutan. Hasil analisis KLHK menemukan
bahwa kejahatan ini melibatkan sindikasi pemodal besar dan jaringan luas lintas daerah. Modus
yang digunakan para pelaku cukup canggih dan beragam, diantaranya melakukan pencucian
kayu berkedok pemanfaatan kayu non-police line (NPL), atau dibungkus sistem Kopermas
(Koperasi Peran Serta Masyarakat) dan berlindung pada masyarakat adat. KLHK merespon
kasus ini dengan membentuk tim penanganan illegal logging, sebagai tindak lanjut deklarasi
penyelamatan sumber daya alam di tanah Papua. Tim ini bertugas melakukan post audit terhadap
seluruh industri primer kayu dengan kapasitas di bawah 6.000 m3/tahun di Papua, dan post audit
terhadap pemanfaat stock kayu NPL di Papua Barat32. Keanggotaan tim ini tanpa melibatkan
unsur pemerintah provinsi dan lembaga masyarakat adat Papua.
Kerusakan hutan terus berlanjut dan kesejahteraan masyarakat Papua belum juga terwujud.
Pengelolaan hasil hutan serta pemanfaatan kawasan hutan yang massif di Papua belum
berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Papua. BPS merilis pada tahun 2019 angka
kemiskinan di Papua (27,53%) dan Papua Barat (22,17%) masih berada di atas angka
kemiskinan nasional. Kemiskinan terkonsentrasi di wilayah perdesaan. Angka kemiskinan di
perdesaan Papua sekitar 35,4% dan di perdesaan Papua Barat 34,19%. Kondisi yang sangat
timpang dibandingkan perkotaan yang angka kemiskinannya hanya satu digit; angka kemiskinan
perkotaan Papua 4,53%, dan perkotaan Papua Barat 5,63%.
Provinsi Papua telah menetapkan Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan di Provinsi Papua, sebagai salah satu turunan UU Otsus di daerah. Pengaturan ini
bertujuan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya hutan Papua agar dapat mewujudkan
kesejahteraan rakyat Papua, khususnya masyarakat adat Papua, mewujudkan peningkatan
kapasitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat hukum adat Papua, menciptakan lapangan
kerja, memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan daerah, menjamin
kelestarian dan keseimbangan ekologi, serta berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon dan
mencegah perubahan iklim. Provinsi Papua Barat pun telah ditetapkan sebagai Provinsi
Konservasi sejak tahun 2015 lalu.
Pada Oktober 2018, pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat menandatangani Deklarasi
Manokwari terkait dengan pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah adat di Tanah Papua.
Kesepakatan penting dalam deklarasi ini diantaranya adalah: 1) komitmen untuk mengakomodir
70% luas daratan sebagai kawasan lindung dengan mengintegrasikan wilayah adat; 2)
32

Siaran Pers KLHK, Nomor: SP.541/HUMAS/PP/HMS.3/09/2018 tentang pembentukan Tim Tindak Lanjut
Deklarasi Penyelamatan Sumber Daya Alam di Tanah Papua, yang tertuang dalam SK Menteri LHK
No..SK.350/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018. Lihat http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1532, diakses 2
April 2020.
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melindungi hak dan memperkuat peran masyarakat adat melalu Perdasus provinsi dan Perda
kabupaten, termasuk pembiayaan pemetaan wilayah adat; 3) penegakan hukum dan peraturan
terkait sumber daya alam, menerapkan moratorium izin-izin baru perkebunan skala besar,
pertambangan dan industri berbasis lahan, serta meninjau ulang izin-izin yang telah terbit.
Tabel 6.1. Luas Hutan Papua Berdasarkan Pemanfaatannya Tahun 2018
Fungsi
Suaka Alam
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi Konversi
Lainnya
Total Luas Hutan

Papua
7.725.285,00
7.815.284,00
4.739.324,00
5.961.237,00
4.116.365,00
2.369.574,00
32.727.069,00

%
23,6%
23,9%
14,5%
18,2%
12,6%
7,2%
100,0%

Papua Barat
1.711.908,00
1.630.181,00
2.188.159,00
1.779.616,00
1.385.404,00
928.350,00
8.695.268,00

%
19,7%
18,7%
25,2%
20,5%
15,9%
10,7%
100,0%

Sumber: Data sekunder, BPS, 2018.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah di Papua maupun Papua
Barat masih cenderung kecil dibandingkan sektor lainnya, seperti perikanan atau tanaman
pangan. Fakta ini tidak sejalan dengan tingginya aktivitas penebangan kayu yang diindikasikan
dengan pengurangan tutupan kawasan hutan Papua lebih dari 150 ribu hektar setiap tahun.
Kegiatan ekonomi di subsektor pembentuk kehutanan sebagai pembentuk PDRB meliputi
kegiatan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, maupun jasa penunjang kegiatan
kehutanan. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Papua di bawah 2% dan
cenderung mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Sedangkan di Papua Barat rata-rata
peranan subsector kehutanan di Papua Barat di atas 2% dan juga mengalami tren penurunan
pada periode yang sama.
Industrialisasi hasil hutan tidak menunjukkan peranan dan pertumbuhan signifikan,
kecuali industri kayu. Kontribusi subkategori industri furnitur rata-rata hanya 0,69% dalam 5
tahun terakhir. Sementara kontribusi industri kayu cenderung meningkat setiap tahun.
Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) nampaknya belum dikembangkan secara massif
dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan, atau masyarakat hukum adat
Papua.
Sementara itu, pertumbuhan subsektor kehutanan dalam tiga tahun terakhir di Papua
Barat mengalami peningkatan, namun sebaliknya di Papua. Pada periode 2014-2016,
subsektor kehutanan tumbuh negative hingga -5,61%. Selanjutnya pada 2018 tumbuh hingga
7,6%. Hal ini dimungkinkan oleh peningkatan aktivitas usaha produksi kayu di kawasan hutan
produksi.
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Grafik 6.1. Tren Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB dan Pertumbuhannya (%)

Sumber: BPS, 2019

6.1.

Kebijakan Sektor Kehutanan Papua

Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki komitmen yang cukup baik dalam
memastikan pengelolaan sumber daya hutan dan lahan terlaksana secara berkelanjutan. Dalam
dokumen RPJPD maupun RPJMD tercantum secara eksplisit beberapa persoalan dalam
pengelolaan hutan dan lahan. Komitmen tersebut juga ditandai dengan penetapan Perda RTRWP
Papua Tahun 2012-2032 dan RTRWP Papua Barat Tahun 2013-2033. Dalam Perda RTRW,
rencana pola ruang ditetapkan menjadi dua, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.
RTRW Papua menyebutkan bahwa Provinsi Papua akan mempertahankan kawasan hutan
minimal 90% dari seluruh wilayah. Dalam Deklarasi Manokwari, kedua pemerintah provinsi
bertekad untuk memastikan kawasan lindung Papua mencakup 70% dari seluruh daratan.
Secara umum, pemerintah provinsi di Tanah Papua mengidentifikasi beberapa masalah di sektor
kehutanan, diantaranya: (a) belum optimalnya pemberdayaan masyarakat adat yang menetap di
sekitar hutan sehingga kesejahteraan masyarakat pinggir hutan belum optimal; (b) belum
maksimalnya pengawasan terhadap kawasan hutan; (c) investasi pada bidang kehutanan masih
berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan kayu, dan belum optimalnya pengelolaan hasil hutan
bukan kayu (HHBK); (d) tingginya ancaman kelestarian hutan akibat perambahan, pelepasan
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kawasan hutan untuk perkebunan, pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah; (e)
belum disahkannya regulasi khusus pengelolaan hutan adat oleh MHA; dan (f) keterbatasan
sumber daya dan sarana serta prasarana pendukung dalam pengelolaan hutan.
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kehutanan dan Lahan
Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat terus berfokus untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat Papua. Hal ini tergambarkan dari visi dan misi pembangunan lima tahunan yang
sedangkan digalakkan. “Sejahtera” yang termuat dalam visi daerah didefiniskan sebagai kondisi
terpenuhinya kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial masyarakat, seperti pangan, kesehatan
dan pendidikan melalui peningkatan perekonomian masyarakat yang berfokus pada
pengembangan potensi unggulan lokal dan pemanfataan sumber daya alam Papua agar dapat
memberikan manfaat secara ekonomi, sosial dan ekologis.
Periode lima tahun pembangunan Provinsi Papua merupakan tahap III agenda pembangunan
jangka panjang daerah 2006-2025, dengan agenda memantapkan pembangunan yang didukung
oleh SDM berkualitas, dan kemapanan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan.
Pelaksanaan pembangunan pada tahap ini dilaksanakan dengan meningkatkan kemandirian,
kemitraan dan keterlibatan Orang Asli Papua dalam segala bidang pembangunan yang
berorientasi pada kemandirian dan kemapanan lokal berbasis keberlanjutan, ketahanan pangan,
kemampuan daya saing, yang didukung perlindungan perempuan dan anak, serta menekankan
pada kesetaraan gender dan terwujudnya lembaga jaminan soaial33. Secara praktis, visi dan misi
lima tahun ini merupakan lanjutan atas capaian pada periode sebelumnya.
Pada periode 2013-2018 diklaim telah berhasil membangun struktur perekonomian yang kokoh
dan berkelanjutan di seluruh Papua berbasis ekonomi lokal. Indikator capaian ini antara lain
dengan terwujudnya iklim investasi yang kondusif, tercapainya stabilitas makro ekonomi,
terwujudnya pengelolaan SDA yang lestari, dan meningkatnya perekonomian masyarakat di
kampong-kampung. Kemudian, di periode ini akan dititikberatkan pada upaya-upaya
meningkatkan produktivitas sumber daya ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan mutu
produk dan menciptakan nilai tambah. Di samping itu, pemanfaatan sumber daya alam harus
menjamin penghormatan pada hak-hak masyarakat adat, memberikan kesempatan yang seluasluasnya pada OAP untuk memperoleh akses legal melalui skema-skema perhutanan sosial dan
hutan adat.
Strategi pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki perbedaan
tegas, terutama dalam pengawasan pengelolaan hutan. Provinsi Papua merumuskan strategi
dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan berupa; (a)
meningkatkan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan melalui pelibatan
masyarakat sekitar hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan; (b) optimalisasi konservasi sumber
daya alam hayati; dan (c) restorasi pembangunan lahan gambut. Sedangkan rumusan strategi
Provinsi Papua Barat adalah; (a) peningkatan pengelolaan kawasan hutan; (b) peningkatan
pengawasan kawasan hutan; dan (c) meningkatkan konservasi sumber daya alam.

33

RPJMD Provinsi Papua 2019-2023, hal. V.2

103

Tabel 6.2. Arah Kebijakan Sektor Kehutanan di Tanah Papua
Tujuan
Sasaran
Indikator
PROVINSI PAPUA
Visi: PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN
Misi 4: Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan
dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural secara Berkelanjutan
T4. Pertumbuhan
S19. Meningkatnya
- Rasio luas kawasan lindung
ekonomi yang
pengelolaan sumber daya
terhadap total luas hutan
inklusif,
kehutanan secara
- Pertumbuhan PDRB sub-sektor
berkeadilan dan
berkelanjutan
kehutanan
berkelanjutan
- Laju deforestasi
PROVINSI PAPUA BARAT
Visi: MENUJU PAPUA BARAT YANG AMAN, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT
Misi 2: Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan
dan berkelanjutan
Terwujudnya
Meningkatnya kelestarian
- Cakupan fasilitasi penanganan
pengembangan
pengelolaan hutan secara
kasus kehutanan
dan pembangunan terpadu
daerah yang
Meningkatnya koordinasi dan
- Cakupan penyepakatan batas
berwawasan
penyelenggaraan tertib
wilayah Hak Ulayat
lingkungan
administrasi pertanahan
- Cakupan Penyepakatan batas
wilayah dan penataan wilayah
hak kelola tanah ulayat
lingkup Papua Barat
Meningkatnya konservasi
- Luas tutupan hutan dalam
sumber daya alam di Provinsi
kawasan hutan
Papua Barat
- Luas hutan dan lahan yang
direhabilitasi
- Luas kawasan konservasi
perairan
- Pertumbuhan ekonomi sektor
kehutanan
Sumber: RPJMD Papua 2019-2023 dan RPJMD Papua Barat 2017-2022

Pemerintah Provinsi Papua maupun Papua Barat berupaya untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi berbasis pada potensi sektor unggulan daerah melalui investasi
padat modal. Investasi swasta dalam negeri (PMDN) dan luar negeri (PMA) diharapkan
mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini bertolak belakang dengan
komitmen moratorium izin baru perkebunan skala besar, pertambangan dan industri berbasis
lahan yang dicanangkan oleh kedua pemerintahan. Sektor unggulan Papua adalah
pertambangan dan sektor pertanian (termasuk kehutanan). Sedangkan sektor unggulan Papua
Barat adalah industri pengolahan, pertambangan dan pertanian. Di satu sisi, upaya ini akan
mendorong penciptaan output ekonomi dalam rangka peningkatan PDRB. Namun di sisi lain, alih
fungsi lahan dan laju deforestasi akan semakin meningkat. Karena salah satu permasalahan di
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sektor kehutanan dan lahan, sebagaimana disebutkan dalam RPJPD maupun RPJMD adalah
belum maksimalnya pengawasan terhadap kawasan hutan, yang pada saat bersamaan
dihadapkan dengan tingginya pembukaan lahan untuk kepentingan pengembangan wilayah,
maupun investasi yang masih berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan kayu, dan alih fungsi
lahan hutan untuk usaha perkebunan. Dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Papua tercatat luas lahan investasi perkebunan kelapa sawit mencapai 647.549 hektar.
Meskipun pemihakan pada OAP disebutkan menjadi fokus pembangunan daerah Provinsi
Papua, khususnya di sektor kehutanan, akan tetapi tidak ada program prioritas yang
secara khusus dirumuskan dalam rangka memfasilitasi mereka untuk mendapatkan akses
dan manfaat dari sektor ini. Isu ini sangat krusial, terutama berkaitan dengan jaminan hukum
pengelolaan hutan adat, serta penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat adat sebagai
pengelola. Padahal, RPJMD menyebut secara jelas bahwa di antara akar masalah pada sektor
kehutanan adalah belum optimalnya pemberdayaan masyarakat adat menetap di pinggir hutan;
dan belum disahkannya regulasi khusus pengelolaan hutan adat. Provinsi Papua Barat justru
lebih tegas soal ini, dengan menempatkan pengakuan hak dan fasilitasi izin kelola tanah ulayat
bagi masyarakat hukum adat sebagai salah satu strategi kebijakan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
6.2.

Anggaran Sektor Kehutanan

Alokasi anggaran sektor kehutanan yang sangat kecil mencerminkan bahwa sektor ini
belum menjadi prioritas daerah, padahal masyarakat Papua memiliki ketergantungan dan
keterhubungan yang sangat erat dengan sumber daya hutan, baik dari sisi ekonomi, sosial
dan kebudayaan. Rata-rata alokasi anggaran sektor kehutanan di Tanah Papua sekitar satu
persen dari APBD setiap tahun. Meskipun dari sisi nominal, anggaran kehutanan Provinsi Papua
dan Papua Barat mengalami peningkatan setiap tahun, khususnya pada tahun 2017 setelah
pengalihan kewenangan urusan kehutanan dari kabupaten/kota ke provinsi 34 . Perspektif
pemerintah daerah yang kurang tepat dalam mendefiniskan urusan pilihan sektor kehutanan telah
menempatkan urusan kehutanan sebagai prioritas terakhir, alih-alih mengalokasikan anggaran
yang memadai.
Alokasi anggaran kehutanan Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2016 masing-masing
sebesar Rp 55,2 miliar dan Rp 30 miliar. Pada tahun 2019, nilainya meningkat signifikan menjadi
Rp 203,9 miliar di Papua dan Rp 167,2 miliar di Papua Barat. Peningkatan ini merupakan dampak
pelimpahan wewenang pengelolaan sektor kehutanan kepada Provinsi. Pada tahun 2016, atau
sebelum pelimpahan kewenangan, pemerintah kabupaten di Papua dan Papua Barat
mengalokasikan anggaran kehutanan rata-rata sekitar 1 persen dari belanja daerah.

34

Masih terdapat Kabupaten/Kota yang masih mengalokasikan anggaran untuk urusan kehutanan pada Dinasi
atau Badan Lingkungan Hidup, seperti program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan,
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, maupun rehabilitasi hutan dan lahan. Sumber anggaran yang digunakan
umumnya berasal dari Dana Otsus, DBH, Dana Reboisasi, bahkan DAU.
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Alokasi anggaran sektor kehutanan Provinsi Papua lebih rendah dari Papua Barat,
meskipun APBD Provinsi Papua lebih besar dan hutan Provinsi Papua lebih luas. Alokasi
anggaran kehutanan Papua Barat meningkat signifikan. Pada tahun 2016 hanya sekitar 0,5%
dari APBD, kemudian meningkat menjadi sekitar 1,9% dari APBD pada 2019. Sedangkan alokasi
anggaran kehutanan Provinsi Papua cenderung lebih rendah, meskipun nominal APBD satu kali
lipat lebih banyak dari Papua Barat.
Grafik 6.2. Persentase Alokasi Anggaran Kehutanan Provinsi Papua dan Papua Barat terhadap
Belanja Daerah Tahun 2016-2019 (miliar rupiah)

Sumber: APBD Papua dan Papua Barat, diolah.

Sebagian besar anggaran kehutanan Papua dan Papua Barat dialokasikan untuk belanja
rutin, seperti gaji dan tunjangan, aparatur dan administrasi perkantoran. Alokasi anggaran
belanja program pembangunan sektor kehutanan rata-rata 37% di Papua dan 31,1% di Papua
Barat dari total APBD setiap tahun. Sementara itu, alokasi belanja rutin Papua Barat 68,7%
dibandingkan Provinsi Papua 63%. Belanja rutin di kedua pemda dalam dua tahun terakhir
cenderung meningkat secara nominal, dan menekan pertumbuhan alokasi belanja program
pembangunan sector kehutanan yang cenderung melambat35.

35

Anggaran program pembangunan kehutanan merujuk pada anggaran program non-belanja rutin dan pegawai
pada Dinas Kehutanan, yang dialokasikan untuk membiayai program prioritas di sektor kehutanan, seperti
program perencanaan kehutanan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya hutan, dan program pengawasan.
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Proporsi belanja rutin yang cenderung meningkat di Papua Barat sebagai konsekuensi
pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota, terutama untuk belanja aparatur, seperti gaji,
tunjangan, administrasi perkantoran dan belanja aparatur lainnya. Pada 2016, rata-rata alokasi
belanja aparatur dan administrasi pada anggaran sector kehutanan di tingkat kabupaten sekitar
41,5 persen. Sementara itu, alokasi belanja program kehutanan kabupaten/kota rata-rata sekitar
44,2%.
Grafik 6.3. Komposisi Belanja Rutin Aparatur dan Belanja Pembangunan Sektor Kehutanan
Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2016-2019 (dalam juta rupiah)
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Sumber: APBD Papua dan Papua Barat, diolah.

6.3.

Orientasi Belanja Sektor Kehutanan di Papua

Secara garis besar, penyelenggaraan pembangunan sektor kehutanan menurut UU Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan meliputi 4 bidang; yaitu perencanaan kehutanan, pemanfaatan
hutan, perlindungan dan pelestarian hutan, dan pengawasan. Kebijakan anggaran sektor
kehutanan sepatutnya menjawab beragam kebutuhan prioritas pembangunan kehutanan di
Papua. Kebijakan pembangunan sektor kehutanan di Papua tercermin dari kebijakan anggaran
yang disusun.
Dari seluruh anggaran belanja pembangunan sektor kehutanan di Papua maupun Papua
Barat, sebagian besar dialokasikan untuk program/kegiatan berorientasi pada
perlindungan dan pelestarian hutan. Program-program ini bertujuan untuk melestarikan
keanekaragamn hayati, memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, yang meliputi;
program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dan program rehabilitasi hutan dan
lahan. Alokasi anggaran program perlindungan dan pelestarian hutan di Provinsi Papua lebih
tinggi (68,1%) dari pada Provinsi Papua Barat (62%).
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Sebaliknya, anggaran program pemanfaatan hutan Papua Barat jauh melampaui Papua. Proporsi
ini tidak jauh berbeda dengan kebijakan anggaran sektor kehutanan pada pemerintah kabupaten
sebelum tahun 2017, yaitu sekitar 73 persen dari total belanja program. Alokasi anggaran ini
sejalan dengan arah dan sasaran pembangunan sektor kehutanan di Papua Barat sebagaimana
tercantum dalam RPJMD.
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Grafik 6.4. Rata-rata Persentase Orientasi Belanja Program Pembangunan Sektor Kehutanan
Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2016-2019
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Alokasi anggaran program pemanfaatan hutan Provinsi Papua cenderung menurun setiap
tahun dan sejalan dengan melambatnya laju pertumbuhan subsektor kehutanan. Pada
tahun 2016 anggaran program pemanfaatan hutan Provinsi Papua sekitar 21,5% dari total belanja
program atau senilai Rp 4,5 miliar. Meskipun secara nominal bertambah, tetapi alokasinya pada
tahun 2018 turun drastis menjadi 8,6% dari total belanja program pembangunan sektor
kehutanan. Pada periode yang sama, laju pertumbuhan PDRB subsektor kehutanan melambat,
dari 2,09% menjadi -4,93%.
Kecilnya alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan pemanfaatan hutan memperlemah
kinerja pengawasan aparat pengawas kehutanan. Rata-rata alokasi anggaran untuk
pengawasan di Papua dan Papua Barat masing-masing 6.4% dan 5% setiap tahun. Pada tahun
2019, anggaran pengawasan hanya sebesar Rp 2,8 miliar di Papua dan Rp 1,8 miliar di Papua
Barat. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas pengawasan pengelolaan kawasan hutan,
baik yang dikelola oleh korporasi maupun masyarakat.
6
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6.4.

Anggaran untuk Masyarakat Hukum Adat Papua di Sektor Kehutanan

Perdasus Nomor 21 tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua
secara eksplisit memberikan jaminan hak masyarakat hukum adat Papua atas hutan alam sesuai
batas wilayah adat masing-masing. Untuk pemenuhan hak-hak tersebut, pemerintah provinsi
memberikan izin kelola bagi masyarakat untuk melakukan usaha pemanfaatan sumber daya
hutan dan kawasan hutan, melaksanakan pemberdayaan masyarakat hukum adat Papua, dan
memfasilitasi pemetaan hutan masyarakat hukum adat. Pemberdayaan masyarakat hukum adat
yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi; (a)
kelembagaan; (b) manajemen organisasi; (c) penguasaan peraturan perundang-undangan; (d)
permodalan; dan akses terhadap informasi, teknologi dan pasar.
Pengakuan dan jaminan akses serta kontrol masyarakat hukum adat Papua di 7 wilayah adat
terhadap sumber daya hutan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraannya36. Faktanya,
lebih dari 70 persen Kampung yang didiami orang asli berada di dalam hutan dan tepi hutan37.
Kampung-kampung tersebut menjadi kantong 90 persen lebih penduduk miskin Papua. Kondisi
ini menegaskan bahwa intervensi program pemerintah dalam mendorong pemanfaatan sumber
daya alam untuk kemakmuran orang asli Papua belum optimal.
Peningkatan nominal anggaran kehutanan di Papua tidak diikuti dengan peningkatan
alokasi untuk pemenuhan hak masyarakat hukum adat Papua. Alokasi anggaran untuk
program pemenuhan hak masyarakat hukum adat Papua di sektor kehutanan cenderung
menurun terhadap total belanja langsung Dinas Kehutanan, meskipun secara nominal
bertambah. Anggaran pemenuhan hak orang asli Papua di sektor kehutanan sekitar 15,2% dari
total Belanja Langsung Dinas Kehutanan dan Konservasi Papua. Persentase tersebut trennya
terus mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2019 hanya sekitar 3,9% saja. Kondisi
serupa terjadi di Papua Barat. Alokasi anggaran pemenuhan hak OAP dua tahun terakhir
cenderung menurun, setelah mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2017 menjadi 21,9%
dari total belanja langsung Dinas Kehutanan Papua Barat.

36

Hasil penelitian Inovasi Bumi dan Earth Innovation Institute di Kabupaten Fakfak, merumuskan tiga solusi
atas rumitnya tantangan kemiskinan, hak adat dan konservasi yang saling terkait, yaitu; pengakuan hak
masyarakat adat, termasuk atas wilayah hutan adat dan kepastian batas wilayah adat, meningkatkan nilai dan
pasar komoditas hutan yang penting secara local, dan penguatan kapasitas lembaga adat agar mampu mengelola
sumber daya hutan secara berkelanjutan. Lihat https://www.mongabay.co.id/2018/10/22/melestarikan-papuabarat-awali-dengan-pengakuan-hak-tanah-adat/, diakses 4 April 2020.
37 BPS (2018) mencatat jumlah kampong/kelurahan di Papua Barat sebanyak 1.987, dengan rincian; 262 desa
dalam hutan (13,2%), 1200 desa tepi hutan (60,4%), dan 525 desa luar hutan (26,4%). Sedangkan jumlah
desa/kelurahan di Provinsi Papua sebanyak 5.552, dengan rincian; 1.132 di dalam hutan (20,4%), 2.870 desa tepi
hutan (51,7%), dan sekitar 27,9% desa luar hutan.
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Millions

Grafik 6.5. Alokasi Anggaran Pemenuhan Hak Masyarakat Adat di Sektor Kehutanan Provinsi
Papua Tahun 2016-2019 (dalam juta rupiah)
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Grafik 6.6. Alokasi Anggaran Pemenuhan Hak Masyarakat Adat di Sektor Kehutanan Provinsi
Papua Barat Tahun 2016-2019 (miliar rupiah)
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Terbatasnya Anggaran Penguatan Kelembagaan MHA dan Pemetaan Hutan Adat
Alokasi anggaran untuk fasilitasi pemetaan hutan adat sangat kecil. Provinsi Papua Barat
hanya menyediakan anggaran untuk pemetaan areal IPHHK masyarakat asli pada tahun 2019
senilai Rp 822,8 juta. Sedangkan di Provinsi Papua, kegiatan tersebut dilaksanakan pada 2016
dan 2018, masing-masing sebesar Rp 349 juta dan Rp 162 juta. Hal ini tampaknya hanya
memfasilitasi pemetaan wilayah adat lintas kabupaten. Perdasus 21/2018 mengatur bahwa
tanggung jawab fasilitasi pemetaan wilayah adat dibebankan pada pemerintah kabupaten/kota,
dengan sumber pendanaan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, masyarakat hukum
adat, dan pihak lain yang sah. Peta hutan adat selanjutnya menjadi bagian dari RTRWP dan
RTRWK. Rezim pengelolaan hutan paska UU 23/2014 berimplikasi pada pembagian
kewenangan dan peran antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Perdasus ini.
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, pengakuan masyarakat hukum adat menjadi bagian
dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota. Beberapa pemerintah daerah, seperti Kabupaten Jayapura menganggarkan
biaya fasilitas pemetaan hutan adat melalui Dinas Pertanahan.
Hampir seluruh anggaran untuk masyarakat hukum adat Papua diperuntukkan untuk
kegiatan pemberdayaan, yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan fasilitasi bantuan
teknis pengelolaan hasil hutan. Anggaran pemberdayaan masyarakat hukum adat Provinsi
Papua rata-rata sekitar Rp 3,3 miliar setiap tahun. Sedangkan di Provinsi Papua Barat sekitar Rp
7,4 miliar rupiah per tahun. Anggaran pemberdayaan terkait peningkatan akses pasar hanya
dialokasikan untuk kegiatan pameran tahunan Kementerian Kehutanan.
Tidak ada anggaran penguatan kelembagaan dan manajemen organisasi masyarakat
hukum adat di Provinsi Papua dalam empat tahun terakhir. Hampir seluruh anggaran
pemberdayaan masyarakat hukum adat diarahkan untuk peningkatan kapasitas dan fasilitasi
bantuan teknis pemanfaatan hasil hutan.
Tabel 6.3. Total Anggaran Pemberdayaan MHA Papua di Sektor Kehutanan dan
Pengalokasiannya Tahun 2016-2019
PEMBERDAYAAN MHA
Kelembagaan dan manajemen
organisasi
Pelatihan dan bantuan teknis
produksi
Akses pasar
Jumlah total

PAPUA
14,669,939,998
516,600,000
15,186,539,998

Sumber: APBD Papua dan Papua Barat, diolah.
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6.5.

Anggaran untuk GNP-SDA Sektor Kehutanan

Laporan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) tahun 2018
menyebutkan bahwa pelaksanaan pengelolaan SDA selain bermanfaat secara ekonomi, juga
menghasilkan eksternalitas 112ector112y. Misalnya, penurunan daya dukung lingkungan, banjir
dan longsor, deforestasi, hilangnya mata air, atau tercemarnya air sungai. Pengelolaan SDA juga
dinilai belum berkeadilan, terutama terkait ketimpangan akses masyarakat terhadap sumber daya
alam, misalnya hutan. Kondisi ini diakibatkan oleh lemahnya komitmen dan peran negara, serta
maraknya praktik korupsi dalam pegelolaan SDA.
Praktik korupsi di 112ector kehutanan berlangsung sejak pengurusan izin. Selanjutnya terjadi
pada masa pelaksanaan izin, dengan penggelapan nilai produksi riil, seperti produksi kayu bulat
yang tidak tercatat. Atau usaha pengelolaan yang dijalankan tidak sesuai dengan izin yang
diajukan, misalnya melaksanakan konversi hutan untuk peruntukan 112ector lain melalui izin
pemanfaatan kayu. Terakhir, pelaku usaha melakukan penghindaran pajak, baik pajak pribadi
maupun badan.
Berbagai upaya perbaikan kebijakan maupun mekanisme di 112ector SDA, secara sistematis,
telah dimulai dan sedang berlangsung. Integrasi perizinan, perbaikan 112 ector penerimaan
negara, perbaikan data dan informasi berbasis spasial, koordinasi dan sinkronisasi 112ector
pengawasan dan monitoring, termasuk upaya sinkronisasi regulasi yang terkait, adalah beberapa
contoh perbaikan tersebut.
Di Sektor kehutanan di Papua, rencana aksi GNP-SDA adalah38: a) memperkuat tata 112ector
hutan di Papua melalui pengukuhan 112 ector 112 hutan, penerbitan regulasi dan kebijakan
pencadangan wilayah (hutan) adat, pengalokasian anggaran untuk pemetaan wilayah 112ector
adat dan marga, penguatan kapasitas komunal adat dalam pengelolaan hutan adat, dan
percepatan operasionalisasi KPH dan CDK (Cabang Dinas Kehutanan) di tingkat kabupaten/kota;
b) Membangun koordinasi penegakan hukum, pengawasan dan pengamanan hutan melalui
operasi penegakan hukum terhadap illegal logging, membangun koordinasi dan tata kerja
penegakan hukum, evaluasi IUPHHK-HA dan HT, dan audit 112ector112y kayu.
Rencana aksi GNPSDA 112ector kehutanan Papua belum sepenuhnya terintegrasi dalam
perencanaan anggaran daerah. Anggaran pendukung rencana aksi GNP-SDA di 112ector
kehutanan tahun 2019 di Provinsi Papua sekitar Rp 60 miliar (29,4%) dari total Rp 203,9 miliar
anggaran kehutanan. Tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk program pencadangan
maupun fasilitasi pemetaan wilayah hutan adat. Anggaran untuk evaluasi IUPHHK pun sangat
kecil. Sebagian besar dialokasikan untuk operasionalisasi KPH dan CDK. Sedangkan di Provinsi
Papua Barat sekitar Rp 36,3 miliar, atau sekitar 21,7% dari total anggaran kehutanan senilai Rp
167,2 miliar.

38

KLHS RPJMD Papua 2019-2023, hal 120.
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Grafik 6.7. Alokasi Anggaran Dukungan Rencana Aksi GNP-SDA Kehutanan Papua Tahun
2019
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Alokasi anggaran pengawasan dan monitoring pengelolaan sumber daya hutan di Papua
masih cukup kecil, sehingga kinerjanya belum signifikan dalam mencegah perusakan dan
penyalahgunaan izin pemanfaatan 113elola113 hutan. Salah satu peran Pemda yang perlu
diperkuat adalah pengawasan pelaksanaan izin 113elola. Dinas Kehutanan kabupaten/kota dan
provinsi di Papua telah menjalankan peran ini, namun masih kurang kuat. Kondisi ini ditunjukkan
dengan kecilnya anggaran pengawasan pengelolaan sumber daya hutan. Rata-rata anggaran
untuk pengawasan pada Dinas Kehutanan di Papua Barat dan Provinsi Papua masing-masing
sekitar 9,7% dan 3,7% dari total belanja program non-aparatur. Bahkan pada saat kewenangan
urusan kehutanan diampu kabupaten/kota, rata-rata pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan
jauh lebih rendah untuk pengawasan, yaitu sekitar 1,8% dari belanja program non-aparatur.
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Grafik 6.8. Persentase Anggaran Pengawasan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan
Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat tahun 2016

Sumber: APBD Kabupaten 2016, diolah.

6.6.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Sejumlah kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis yang dilakukan, antara lain:
1)

2)

3)

4)

Perencanaan dan anggaran pembangunan sektor kehutanan di Papua dan Papua Barat
belum sepenuhnya sinkron. Komitmen pemda yang tertuang dalam isu strategis dan
prioritas pembangunan sektor kehutanan tidak sejalan dengan kebijakan anggaran yang
dialokasikan;
Alokasi anggaran sektor kehutanan di Papua terlalu kecil untuk mengurus kawasan hutan
yang sangat luas, terutama anggaran untuk kegiatan pengawasan pengelolaan hutan
oleh korporasi maupun masyarakat. Di sisi lain, data tingkat kerusakan hutan tidak
tersedia sebagai dasar penilaian kinerja dan perumusan kebijakan;
Anggaran pemanfaatan hasil hutan bukan kayu cenderung kecil, sehingga belum mampu
mengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat pinggir hutan. Ditambah lagi dengan
belum adanya kepastian hukum atas akses izin kelola yang diberikan kepada masyarakat;
Alokasi anggaran untuk masyarakat hukum adat Papua di sektor kehutanan juga kecil
dan cenderung menurun. Minimnya dukungan pendanaan ini berdampak pada belum
terpenuhinya hak akses MHA terhadap sumber daya hutan; dan
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5)

Integrasi rencana aksi GNP-SDA di sektor kehutanan belum sepenuhnya mendapat
dukungan penganggaran dari pemerintah daerah Papua, terutama anggaran untuk
pengawasan dan audit izin IUPHHK.

Oleh karena itu, beberapa rekomendasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan
akuntabilitas tata kelola anggaran sektor kehutanan di Papua dan Papua Barat adalah sebagai
berikut:
1) Merumuskan cetak biru pengelolaan hutan Papua bersama seluruh pihak yang
berkepentingan, baik pemerintah, kelompok swasta dan masyarakat, khususnya
masyarakat adat Papua;
2) Mendorong inventarisasi dan penyediaan data potensi kawasan hutan, serta tingkat
kerusakan atau alih fungsi hutan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan secara umum,
dan khususnya dalam menghitung kebutuhan dan standar belanja sektor kehutanan;
3) Meningkatkan besaran alokasi anggaran sektor kehutanan di Papua yang memadai
berdasarkan data dan target kinerja yang jelas serta terukur, baik dengan dukungan
APBD Provinsi, APBN (khususnya melalui mekanisme transfer berbasis ekologi), bahkan
APB Kampung untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Kampung berbasis hasil hutan
bukan kayu (HHBK);
4) Meningkatkan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat
hukum adat, serta memfasilitasi pencadangan dan pemetaan wilayah hukum adat guna
mempercepat pengajuan izin kelola hutan sehingga masyarakat hukum adat
mendapatkan jaminan akses atas sumber daya hutan;
5) Mendukung integrasi rencana aksi GNP-SDA dengan menydiakan dukungan anggaran
yang memadai, khususnya untuk kegiatan pengawasan; dan
6) Membentuk tim percepatan pengawasan dan audit izin kelola hutan (IUPHHK) Papua
dengan melibatkan KPK, Kemen LHK, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat sipil dan
masyarakat hukum adat Papua, dalam rangka pencegahan korupsi dan mengoptimalkan
penerimaan negara.
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BAB VII
POTENSI KERUGIAN AKIBAT DEFORESTASI DAN
BURUKNYA TATA KELOLA HASIL HUTAN KAYU DI
TANAH PAPUA
Eksploitasi hutan di Tanah Papua untuk kegiatan korporasi dalam berbagai jenis investasi usaha
melalui penerbitan sejumlah izin telah berkontribusi pada tingginya laju deforestasi hutan.
Deforestasi hutan ini telah membawa dampak bagi penurunan kualitas lingkungan dan terjadinya
bencana alam yang terus berulang di Tanah Papua.
Tingginya laju deforestasi hutan mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di sektor kehutanan
sedang berlangsung dengan instensitas yang tinggi, dan sebagai konsekuensinya akan
memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara dan daerah.
Analisis ini mencoba memberi penegasan mengenai sejumlah potensi kerugian yang dialami oleh
masyarakat Papua akibat deforestasi hutan yang tinggi. Selain kerugian akibat kerusakan
lingkungan, masih buruknya tata kelola hasil hutan kayu menimbulkan potensi kerugian terkait
penerimaan negara dan daerah dan kerugian ekonomis yang dihadapi pemerintah dan
masyarakat Papua.

7.1.

Obral Izin Pengelolaan Hutan: Tingginya Laju Deforestasi dan Lahirnya Malapetaka

Luas hutan di Provinsi Papua dan Papua Barat, selanjutnya disebut hutan di Tanah Papua,
mencapai 40.100.586 Ha atau 32% dari luas hutan Indonesia. Luasnya hutan tersebut menjadi
potensi alam yang dimiliki oleh Tanah Papua, yang apabila dikelola dengan lestari dan berpihak
pada masyarakat maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nyatanya, sejauh ini
kekayaan hutan di Tanah Papua lebih banyak dinikmati oleh korporasi melalui berbagai izin:
IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUP Pertambangan, dan IUP perkebunan kepala sawit.
Dampak dari obral izin sektor kehutanan berakibat pada laju deforestasi yang semakin tinggi.
Berlangsungnya deforestasi tidak hanya merugikan negara akibat potensi kayu yang tidak masuk
pada kas negara, namun juga berakibat pada kerusakan lingkungan dan bencana alam seperti
banjir dan longsor yang merugikan masyarakat Papua.
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7.1.1.

Tingginya Laju Deforestasi
Grafik 7.1. Laju Deforestasi Hutan di Papua dan Papua Barat Akibat Izin Usaha

Laju Deforestasi Hutan di Papua dan Papua Barat Akibat
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Sejak tahun 2014-2019, rata-rata deforestasi akibat izin usaha di sektor kehutanan alam Provinsi
Papua seluas 41 ribu Ha, sedangkan di Papua Barat mencapai 18 ribu Ha. Data deforestasi yang
digunakan bersumber dari Altas Cifor, yang menggambarkan deforestasi akibat izin-izin yang
dikeluarkan untuk kepentingan kegiatan ekonomi di kawasan hutan.39
Sampai tahun 2018, luas izin konsesi Hutan Alam dan Hutan Tanaman Industri, di Papua
dan Papua Barat mencapai 6,4 juta Ha.40 Itu artinya, 16% dari luas kawasan hutan di tanah
Papua, 40 juta Ha, telah dikuasai oleh korporasi yang melakukan eksploitasi hutan Papua.
Tantangan lainnya adalah alih fungsi lahan menjadi kawasan perkebunan sawit dan
pertambangan.
Sepanjang 2000-2019, industri perkebunan sawit di Tanah Papua mencapai 1,4 juta Ha yang
dikelola oleh 31 perusahaan seperti Salim/IndoGunta, Hayel Saeed Anam Group, Korindo dan
lainnya.41
39

Pemilihan data deforestasi menggunakan data Cifor dibandingkan dengan KLHK dikarenakan data Cifor
memiliki data pilah per provinsi dan data deforestasi berdasarkan izin usaha di kawasan hutan.
40 Statistik KLHK 2018
41 https://atlas.cifor.org/

117

Inpres Moratorium Sawit masih belum mampu menahan laju alih fungsi lahan dari kawasan
hutan menjadi perkebunan Sawit di Tanah Papua. Pada tahun 2018 melalui Inpres Nomor
8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan
Sawit, diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan perkebunan sawit untuk lebih produktif.
Tak kalah penting yaitu menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan dengan menghentikan
laju deforestasi akibat alih fungsi kawasan. Dalam kurun waktu 2014-2019, setidaknya 97.831
Ha hutan di Provinsi Papua mengalami degradasi berganti dengan perkebunan sawit. Sementara
itu, degradasi kawasan hutan di Papua Barat akibat pembukaan lahan perkebunan Sawit seluas
28 ribu Ha.42
Grafik 7.2. Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan
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42

Data ini diperoleh dari Altas Cifor dengan menggunakan metode Citra Landsat. Cifor memberikan klarifikasi
bahwa dalam kasus di mana hilangnya hutan bersifat sementara, mungkin lebih baik menggunakan istilah
degradasi hutan daripada kehilangan hutan
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Peta izin perkebunan Sawit43 yang merujuk dari Altas Cifor

PETA Izin Perkebunan Kelapa Sawit di Papua dan Papua Barat

Dampak dari tingginya laju perizinan eksploitasi hutan dan alih fungsi berakibat pada tingginya
laju deforestasi hutan tanah Papua.
Melihat kecenderungan obral izin disandingkan potensi hutan alam yang masih sangat tinggi,
dapat dikatakan bahwa hutan alam yang tersisa saat ini amat terancam keberadaannya.
Reforestasi hutan alam di Papua dan Papua Barat sendiri, pada tahun 2018 hanya seluas 5,8
ribu ha dan 3,8 ribu Ha. Masih lebih dominan deforestasinya daripada reforestasi hutan alam.44
Bertambahnya wewenang Pemerintah Daerah dalam pemberian izin-izin pemanfaatan hutan
tidak diiringi dengan kapasitas pemerintah dalam mengendalikan eksploitasi hutan. Hal ini
berdampak semakin suburnya praktik-praktik penebangan hutan secara ilegal. 45 Bentuk
penjarahan hutan umumnya dilakukan oleh cukong-cukong kayu yang tidak memiliki izin
penebangan hutan tetapi mengendalikan operasi penebangan dan perdagangan kayu. Modus
lainnya memanfaatkan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki IUPHHK-MHA. Para pemain kayu
ilegal tersebut, umumnya memiliki industri pengolahan kayu yang resmi tetapi tidak memiliki izin
atas konsesi wilayah tebangan.46
Hal ini semakin menegaskan bahwa potensi hutan alam di Papua, apabila tetap dibiarkan untuk
dieskploitasi melalui izin-izin yang dikeluarkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maka
keberadaan hutan di Papua terancam punah.

Merujuk pada Altas Cifor atlas.cifor.org
Deforestasi Tahun 2017-2018 KLHK
45 Tanah Papua: Deforestasi dari masa ke masa- FWI 2019
46 ibid
43
44
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Peta Izin Penebangan di Papua dan Papua Barat

Cara pandang pemanfaatan hasil hutan kayu
sebagai sumber pendapatan daerah, yang mengacu
pada penebangan kayu, sangatlah ringkih dan
berisiko tinggi. Apabila pemerintah Provinsi Papua
dan Papua Barat berdalih bahwa kekayaan hutan Pulau
Papua bisa mendatangkan pendapatan daerah melalui
Dana Bagi Hasil Kehutanan, dengan tujuan untuk
mensejahterakan masyarakat Papua,
maka
hal
tersebut merupakan konsep yang keliru. Konsep
pendapatan berbasiskan penebangan kayu justru yang
membawa rakyat pulau Papua pada degradasi alam
dan dekadensi kesejahteraan. Sebab, Orang Asli Papua
(OAP) membangun relasi yang intim dengan alam,
khusunya hutan. Relasi OAP tidak hanya sekadar
menjadikan hutan sebagai lumbung pangan, lebih dari
itu hutan bagi orang Papua adalah keluarga.

Hal ini tercermin dari banyaknya unsur hutan yang masuk dalam kebudayaan Papua., misalnya
suku Marind di Papua. Klan Mahuze dalam suku Marind, Mahuzer berarti “anak-anak anjing
(mahu berarti anjing dan ze adalah "anak dari” dalam Bahasa Marind) dan klan Balaigaze berarti
“anak-anak buaya.” Hutan adalah “sentient ecology” (ekologi yang memiliki kehidupan) bagi
masyarakat Papua.47
7.1.2.
Bencana Alam Akibat Deforestasi
Kerugian akibat alih fungsi lahan berdampak pada datangnya bencana alam di Tanah Papua.
Masyarakat tidak menikmati hutan di Papua, namun merasakan kerugian akibat bencana alam.
Sebagai contoh, dibutuhkan anggaran sebesar lebih dari Rp 1 triliun untuk pemulihan bencana
banjir bandang di Kabupaten Jayapura akibat deforestasi di Cagar Alam Cycloops.

47

https://theconversation.com/bagi-orang-marind-di-papua-barat-tanaman-dan-hewan-hutan-adalah-keluargaekspansi-sawit-kini-sedang-membunuh-keluarga-mereka-125377 diakses pada 1 september 2020
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Grafik 7.3. Kerusakan Rumah dan Fasilitas Umum Akibat Bencana Alam di Papua dan
Papua Barat
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Laju deforestasi di Tanah Papua telah merugikan pemerintah daerah dan pusat, potensi hasil
hutan kayu yang ditebang berbanding lurus dengan tingginya laju deforesasi namun dari aspek
pendapatan negara, justru tidak sebanding. Dampak negatif lainnya yang diakibatkan oleh obral
izin pengelolaan hutan di Tanah Papua adalah bencana alam. Bencana alam banjir dan longsor
menjadi mapaletaka bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun dari situs BNBP, sepanjang tahun 2017 hingga 2020,
setidaknya terdapat 2.585 rumah rusak parah dan 299 fasilitas umum mengalami rusak parah
akibat bencana alam banjir dan longsor di berbagai kabupaten kota di Provinsi Papua dan Papua
Barat. Dari 2.585 rumah yang rusak parah, dibutuhkan biaya paling sedikit Rp 50 juta per
rumah.48 Dari kalkulasi kebutuhan biaya tersebut, dibutuhkan anggaran mencapai Rp 129 miliar
hanya untuk memperbaiki rumah akibat banjir dan longsor. Belum lagi biaya pemulihan lainnya.
Sebagai pelengkap, pada tahun 2019 lalu Kabupaten Jayapura mengalami banjir bandang
akibat alih fungsi lahan di Cagar Alam Cycloop. Pemulihan bencana alam tersebut ditaksir
membutuhkan anggaran Rp 1,7 triliun.49

48

https://www.pu.go.id/berita/view/17598/hunian-tetap-huntap-bagi-korban-bencana-palu-akan-selesai-padadesember-2020 diunduh pada September 2020
49 https://kompas.id/baca/nusantara/2019/05/10/1-500-hektar-areal-cycloop-akan-direhabilitasi/ diunduh bulan
September 2020
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Selain itu, akibat bencana alam, sedikitnya 12 ribu warga masyarakat di Papua dan Papua Barat
menderita kerugian materil dan non materil.50 Pada tahun 2010, kerugian lain bencana alam di
Kota Wasior, Teluk Wondama Papua Barat mencapai Rp 638 miliar. Kejadian bencana banjir
terulang kembali pada tahun 2013 yang menyebabkan 11 rumah rusak parah dan 1 jembatan
putus.51 Kemudian banjir 2019 di Wasior, menyebabkan 46 rumah terendam.
Bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Tanah Papua, penyebab
utamanya karena alih fungsi lahan. Sejauh bisa dicatat, sepanjang 2016-2020 di Papua Barat
terjadi 11 bencana banjir bandang yang mendapatkan perhatian nasional. Dari 11 kejadian
tersebut, penyebabnya adalah alih fungsi lahan seperti banjir di Kabupaten dan Kota Sorong
diakibatkan karena alih fungsi lahan untuk operasional pertambangan galian C.52 Begitu pula
banjir bandang besar di Jayapura pada tahun 2019 yang diakibatkan karena deforestasi di Cagar
Alam Cycloops.
7.2.

Produksi Kayu Hutan Alam: Rawan konflik dan Hasil tebangan yang tidak tercatat
sangat tinggi.

Luasan hutan produksi Papua lebih tinggi jumlahnya daripada luasan kawasan hutan. Hal
tersebut melahirkan asumsi bahwa kawasan hutan produksi tumpang tindih dengan kawasan
Perhutanan sosial yang didalamnya terdapat Hutan Adat atau kawasan hutan lainnya. Selain itu,
ketidak konsistenan antara data produksi yang disajikan KLHK dengan realitas di lapangan
berpotensi menyimpan masalah. Data produksi yang disajikan oleh KLHK melalui Statistik PHPL
dirasa belum rasional jika melihat potensi jatah jumlah tebangan.
Secara ideal, faktor penentu keberhasilan konfigurasi bisnis baru pengelolaan hutan adalah peran
dan keterkaitan antara pelaku pengelola hutan. Pelaku tersebut diilustrasikan sebagai tiga pilar
penggerak pembangunan yaitu masyarakat (civil society), pengusaha (private sector) dan
pemerintah (government), dimana pemerintah sebagai penggerak bagi sektor swasta dan
melakukan pemberdayaan untuk masyarakat, sedangkan sektor swasta dan masyarakat sebagai
mitra.
Dalam hal pengelolaan hutan produksi terutama produksi kayu bulat, dibedakan berdasarkan
basis perizinan yaitu IUPHHK-HA untuk hutan produksi alam dan IUPHHK-HTI untuk produksi
hutan tanaman industri. Di Tanah Papua sendiri, luas hutan produksi berdasarkan SK KLHK
tahun 2018, untuk Papua Barat seluas 14.816.932 Ha dan luasan Papua mencapai 5.441.290
Ha.53 Kawasan hutan produksi tersebut terbagi menjadi tiga bagian yaitu Hutan Produksi (HP),
Hutan Produksi Tetap (HPT) dan Hutan Produksi Konservasi (HPK). Untuk Hutan Produki Papua
50

Data tabulasi seknas Fitra dari berbagai sumber
https://nationalgeographic.grid.id/read/13286102/sungai-meluap-wasior-banjir-bandang diunduh bulan
September 2020
52 https://regional.kompas.com/read/2020/07/19/18080021/wali-kota-tuding-tambang-galian-c-penyebab-banjirdan-longsor-di-sorong diunduh pada bulan September 2020
53 Statistik Direktorat Jenderal PHPL 2018 Hal 9
51
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Barat, izin HPH luasannya mencapai 255.025,00.54 Sementara HPH untuk hutan di Papua Barat
luasnya mencapai 2.164.410,00.55
Sedangkan luas kawasan hutan (perairan dan darat) di Papua seluas 30.387.449 Ha dan Papua
Barat seluas 9,858,081 Ha.56 Luas kawasan hutan produksi tahun 2018 di Papua Barat seluas
14,8 juta Ha. Peneliti mencoba untuk memastikan data tersebut tidak salah, sehingga
menyandingkannya dengan dua sumber yang berbeda, yaitu statistik PHPL 2018 dan statistik
lingkungan dan Kehutanan 2018, hasilnya sama bahwa luasan kawasan hutan produksi
mencapai 14,8 juta Ha.
Artinya, luasan hutan produksi lebih tinggi jumlahnya daripada luasan kawasan hutan di
Papua. Hal tersebut melahirkan asumsi bahwa kawasan hutan produksi tumpang tindih
dengan kawasan Perhutanan sosial yang didalamnya terdapat Hutan Adat atau kawasan
hutan lainnya. sehingga dapat memicu konflik antara perusahaan dengan Masyarakat, ataupun
Pemerintah dan Masyarakat. Tumpang tindih kawasan tersebut menggambarkan pengelolaan
hutan di Papua masih belum inklusif dan belum partisipatif.
Grafik 7.4. Produksi Kayu Bulat Alam Prov Papua dan Papua Barat
(dalam ribu m3)
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ibid
Ibid.
56 Statistik Lingkungan dan Kehutanan Hal 10
55
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Dalam dua tahun terakhir, produksi kayu hutan alam berbasiskan izin IUPHHK-HA, di Provinsi
Papua Barat lebih banyak secara kuantitas dibandingkan dengan Provinsi Papua.
Pertumbuhan produksi tersebut berhubungan dengan situasi bahwa perusahaan yang
mendapatkan izin di Papua Barat lebih banyak dan lebih produktif dibandingkan dengan
Papua. Pada tahun 2019, jumlah perusahaan yang mendapatkan izin konsensi pada hutan
alam (IUPHHK-HA) berjumlah 31 perusahaan untuk Papua dengan total luas 2,5 juta Ha57,
sementara di Provinsi Papua Barat berjumlah 41 perusahaan dengan luas 2,91 juta Ha. 58
Dampaknya terlihat dari kuantitas produksi kayu yang lebih tinggi di Papua Barat hingga
mencapai 750 ribu m3 kayu. Sementara produksi kayu di Papua jumlahnya berkisar 430 ribu
m3 setiap tahunnya.
Dari data SI PNBP, yang aktif melakukan setoran PNBP sebanyak 18 perusahaan untuk
perusahaan yang mendapatkan izin IUPHHK-HA di Papua Barat. Sedangkan untuk
Papua hanya 13 perusahaan yang rutin menyetorkan PNBP.59
Data produksi tersebut kurang dapat diyakini kebenarannya. Produksi kayu yang
dihasilkan Provinsi Papua dan Papua Barat mengacu pada data statistik produksi kayu KLHK.
Contoh Simulasi:
Sebagai gambaran jika dalam 1 hektar hutan alam menghasilkan 87 m3 kayu60,
maka total produksi kayu sebanyak 777 ribu m3 di Papua Barat setara dengan
luasan 8.931 Ha. Sebagai rasionalisasi, perusahaan yang memegang izin
IUPHHK-HA di Papua Barat berjumlah 41 perusahaan. Annual Allowable Cut
atau Jatah Tebangan Tahunan seperti PT Hanurata seluas 4.704 Ha, PT Arfak
Indah 3.953 Ha/tahun, PT Jati Dharma Indah Etatnya 4.198 Ha/tahun, PT Bina
Balantak Utama dengan luas 7.408 Ha/tahun, atau PT Wijaya Sentosa seluas
3.465 Ha/tahun. Rata-rata perusahaan setiap tahunnya mendapatkan jatah
tebangan berkisar pada 3000-an Ha/tahun. Jika melihat hasil produksi dengan
luasan 8.931 Ha/tahun dibagi 18 perusahaan yang rutin melakukan pembayaran
PNBP untuk Provinsi Papua Barat, maka rata-rata jatah tebangan hanya 496
Ha/tahunnya atau setara dengan 777 ribu m3.
Idealnya 1 perusahaan dengan rata-rata jatah tebangan 3000 Ha. Anggap 1
perusahaan memaksimalkan 50% dari jatah tebangan, maka setiap tahun
melakukan produksi kayu sebanyak 130 ribu m3 atau 2.3 juta m3 untuk produksi
18 perusahaan yang secara rutin membayarkan PNBP. Realisasi produksi kayu
yang tercatat dalam statistic PHPL, baru 33% dari total potensi produksi yang
ideal.

57

http://phpl.menlhk.go.id/
ibid
59
Dapat dilihat pada realisasi PNBP pada situs ww.sipnbp.phpl.menlhk.net
60
Mencegah Kerugian Negara di Sektor Kehutanan oleh KPK, 2015
58
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Hal serupa juga dapat digambarkan di Provinsi Papua, pada tahun 2019 jumlah
produksi kayu bulat mencapai 489 ribu m3, jika merujuk pada 1 hektar hutan alam
kapasitas produksi mencapai 87 m3 maka luas tebangan hutan mencapai 5.620
Ha. Dari 31 perusahaan yang mendapatkan izin konsensi hutan alam di Papua,
hanya 13 perusahaan yang secara rutin membayar PNBP. Sehingga dapat
dirasionalisaikan bahwa setiap perusahaan melakukan tebangan hanya seluas
432 Ha.

Luas tebangan tahunan di kedua provinsi dirasa tidak rasional jika melihat laju deforestasi. Jika
luas tebangan tahunan di Provinsi Papua Barat hanya 496 Ha dan di Provinsi Papua hanya 432
Ha, dengan rata-rata jatah tebangan seluas 3000-an Ha maka hanya 15,5% luas jatah tebangan
yang berhasil dimaksimalkan. Sebagai tambahan, rasionalisasi di atas memberikan gambaran
bahwa potensi PNBP yang diterima oleh negara berbasiskan produksi kayu sebagai dasar
penghitungan masih dirasa tidak rasional, jika mengacu pada Jatah Tebangan Tahunan
perusahaan.
7.3.
Kerugian ekonomi lokal: Industri Primer Hasil Hutan tidak mampu menyerap
Produksi Kayu Hutan Papua
Pengelolaan produksi kayu perlu dilakukan secara komperhensif. Melalui KLHK, telah
dikembangkan berbagai aplikasi dan sistem pengawasan. Tujuannya supaya kayu yang telah
diproduksi atau ditebang dari hutan dan digunakan untuk kepentingan industri dapat secara
maksimal menghasilkan potensi ekonomi. Sebab, deforestasi memiliki konsekuensi jangka
panjang. Oleh karena itu, konsekuensi dan dampak tersebut harus dibarengi dengan
memaksimalkan potensi supaya dapat meminimalisir penggunaan kayu illegal yang hanya
dinikmati oleh pihak-pihak tertentu.
Mengacu pada Pemen KLHK NOMOR P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang izin usaha
Industri Primer Hasil Hutan, Pemegang IUIPHHK berkewajiban membuat Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun dan memiliki jaminan legalitas kayu. Disebutkan juga
dalam Pasal 30 ayat (1) bahwa batas maksimal produksi perusahaan tidak boleh lebih dari 30%
dari kapasitas produksi.
Permen KLHK No 1/2019 tersebut memberikan pengaturan terkait dengan kejelasan asal usul
kayu dan batasan perusahaan dalam meningkatkan produksi sehingga dapat mengawasi
kejanggalan apabila ditemukan kayu illegal. Selain itu juga, melalui RPBBI, industri kayu primer
memberikan jaminan dalam menjaga kepastian produksi dan bahan baku. Sehingga, kayu yang
ditebang dari hutan dapat termaksimalkan sesuai tujuan.
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Grafik 7.5. Ketersediaan Bahan Baku Kayu Untuk Industri Primer Hasil Hutan Kayu
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Produksi Kayu Bulat IUPHHK Hutan Alam asal Papua Barat lebih banyak dibandingkan dengan
produksi kayu bulat IUPHHK Hutan Alam asal Papua. Namun, terjadi anomali justru pada
realisasi bahan baku Industri kayu. Kebutuhan bahan baku kayu untuk kepentingan industri
di Papua melebihi kapasitas produksi kayu di provinsi tersebut, pada tahun 2019 mencapai
730 ribu m3 padahal produksi kayu bulat untuk provinsi Papua sebanyak 489ribu m3,
tedapat selisih 241 ribu m3.
Provinsi Papua Barat pun mengalami anomali, merujuk pada tabel produksi kayu bulat tahun
2019 sebanyak 777 ribu m3, namun ketersediaan bahan baku untuk Industri Primer Hasil Hutan
hanya 299 ribu m3. Terjadi ketimbangan mencapai 478 ribu m3 kayu.
Dari tahun 2017 hingga 2019, rata-rata produksi kayu bulat IUPHHK Hutan Alam di Papua selama
3 tahun terakhir mencapai 467 ribu m3, sedangkan untuk rata-rata produksi kayu berbasiskan
IUPHHK Hutan Alam sebesar 649,21 ribu m3.
Realisasi bahan baku industri kayu dalam tiga tahun terakhir di Papua, rata-ratanya sebanyak
749,3 ribu m3 dan di Papua Barat 276 ribu m3. Sejauh ini, secara resmi Provinsi Papua tidak
melakukan impor kayu dari daerah lain. Dapat diartikan bahwa kebutuhan 749,3 ribu m3 berasal
dari Provinsi Papua itu sendiri.
Dari data tersebut dapat dilihat terjadi ketimpangan yang siginifikan antara Produksi kayu di
Papua dan kebutuhan bahan baku untuk kepentingan industri kayu di Papua. Untuk memenuhi
kebutuhan kayu, besar kemungkinan didapat dari proses ilegal tanpa melalui prosedur yang telah
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diatur. Tentu penebangan kayu tanpa melalui prosedur dapat menghilangkan potensi penerimaan
negara melalui PNBP. Sudah seharusnya, kayu yang dikeluarkan dari ditebang dan dikeluarkan
dari hutan harus dimaksimalkan nilai ekonominya.
Tahun 2019, dari 730 ribu m3 ketersediaan kayu yang ditebang menjadi kayu bulat, untuk
Provinsi Papua yang terserap pada Industri Primer Hasil hutan kayu sebanyak 638,5 ribu m3.
Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat, dari ketersediaan bahan baku sebanyak 299 ribu m3,
yang terserap pada industri primer hasil hutan kayu 251 ribu m3.
Grafik 7.6. Tingkat Serapan Kayu Pada Industri Primer Hasil Hutan Kayu
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Sumber: RPBBI diolah oleh Seknas Fitra

Grafik di atas menunjukkan terjadinya ketimpangan antara serapan bahan baku kayu pada
industri primer menjadi produk industri primer. Jika ditelaah lebih rinci, ketimpangan produksi rataratanya mencapai 50%. Muncul asumsi dan pertanyaan,
Produk yang dihasilkan dari industri tersebut seperti Plywood, Veneer, Kayu Gergajian, Serpih
Kayu dan Pulp. Pangsa pasarnya adalah eksport.
Realisasi pemenuhan bahan baku tidak sesuai dengan RPBBI, apabila penggunaan bahan baku
melebihi RPBBI dan/atau volume pemenuhan bahan baku melebihi RPBBI dan atau sumber
bahan baku tidak sesuai dengan RPBBI yang berlaku. Maka pemegang IU-IPHHK diberikan
teguran secara tertulis.61 Banyaknya kayu yang tidak terserap pada industri Primer Hasil Hutan
61

Permenhut 43 tahun 2009 tentang RPBBI Primer Hasil Hutan Kayu

127

Kayu berpotensi disalahgunakan. Penyalahgunaan tersebut dapat terjadi melalui penyelundupan
kayu ilegal.
Pentingnya perusahaan industri primer hasil hutan kayu menyerap bahan baku kayu karena
berimplikasi dengan peningkatan geliat ekonomi bagi masyarakat Papua dan Papua Barat.
Apabila kayu dari hutan Pulau Papua langsung dikeluarkan dari pulau tersebut maka nilai
ekonominya tidak maksimal. Pengelolaan kayu menjadi bahan baku atau bahan setengah jadi
dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat Papua sehingga mendorong pertumbuhan
ekonomi dari kayu-kayu yang sudah ditebang.
Silang sengkarut antara produksi kayu bulat dan realisasi bahan baku menguatkan skeptisme
pengelolaan kayu di Indonesia dikelola secara serampangan dan tidak profesional. Melihat hutan
hanya berbasiskan pada kayu sebagai cara pandang lampau penuh eksploitasi, yang justru
membawa malapetaka bagi masyarakat di sekitar daerah tersebut.
7.4.

Kerugian Negara Akibat Deforestasi: Hilangnya Potensi Pemasukan Negara dari
Sektor Kehutanan

Deforestasi berdampak pada kerugian negara. Berdasarkan simulasi yang dibuat dalam lima
tahun terakhir, potensi sektor kehutanan melalui PNBP yang tidak masuk kas negara setara
dengan Rp 6 triliun. Lemahnya pengawasan di tingkat tapak, rendahnya validitas data, dan
minimnya transparansi menjadi beberapa faktor yang menyebabkan potensi dari sektor
kehutanan tidak terserap maksimal.
Berdasarkan tabel 7.1 laju deforestasi akibat izin pengelolaan hutan di Papua dan Papua Barat
rata-ratanya mencapai 41 ribu Ha dan 18 ribu Ha. Deforestasi tersebut terjadi karena
pembukaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit, Pulp, pertambangan dan pemberian Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Di Papua dan Papua Barat, IUPHHK lebih
banyak diperuntukkan pada hutan alam dikarenakan masih luasnya hutan alam.
Deforestasi yang dimaksud di atas adalah deforestasi yang tercatat dan dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin dimana kayu yang dihasilkan legal. Artinya,
masih ada potensi deforestasi yang dilakukan secara illegal dimana potensi ekonomis dari nilai
kayu yang ditebang tidak masuk pada kas negara untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.
Produksi kayu setiap tahun rata-rata untuk Provinsi Papua mencapai 430 ribu m3 sedangkan
untuk Papua Barat mencapai 750 ribu m3. Setiap produksi kayu berimplikasi pada pendapatan
negara melalui PNBP, dimana yang banyak diterapkan adalah PSDH dan DR.
Deforestasi memiliki dampak ekonomis yang tidak dapat dimaksimalkan sebagai potensi
pendapatan negara, yang selanjutnya berdampak juga pada pendapatan daerah. Menurut kajian
Komisi Pemberantasan Korupsi, rata-rata produktivitas hasil hutan kayu komersil di Papua dan
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Papua Barat mencapai 87 m3 per hektarnya. 62 Jumlah tersebut menjadi satuan penghitung
dalam menaksir potensi kayu yang tidak terserap sebagai penerimaan negara.
Tabel 7.1. Simulasi Penghitungan Potensi Kerugian Negara Akibat Deforestasi
Provinsi

Papua
Papua Barat

Luas
Lahan
Deforestasi 63 x
Produktivitas Kayu
Per Hektar

Potensi
Produktivitas
Kayu
Akibat
Deforestasi

41.111 (Ha) x 87 3.567.000 m3
m3/Ha
18.000 (Ha) x 87 1.566.000 m3
m3/Ha

Realisasi
Produksi Kayu
(Sudah
membayar
PNBP)
489.098,17 m3
777.371,74

Selisih Produksi
Kayu
(Potensi
Kerugian
Negara)
3.077.901,83
m3
788.628,26 m3

Simulasi I: Penghitungan potensi kehilangan pendapatan negara Berdasarkan Produksi:
Dari simulasi penghitungan potensi kerugian negara akibat deforestasi, tergambarkan
bahwa potensi kayu di Provinsi Papua yang berhasil dimaksimalkan menjadi pendapatan
negara melalui PNBP hanya 16% dari total potensi. Sedangkan di Provinsi Papua Barat,
potensi produksi kayu yang mampu dimaksimalkan lebih baik dari Papua, mencapai 50%
dari total potensi. Selain itu, potensi kerugian negara akibat deforestasi dapat dikonversi
dalam potensi kerugian akibat tidak dibayarkannya PNBP. Di luar keduanya, ada kerugian
lain terkait dengan potensi nilai ekonomis kayu.

62
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Luasan 41.000 Ha dan 18.000 merupakata rata-rata deforestasi di Prov Papua dari tahun 2014-2019
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Grafik 7.7. Produksi Kayu Hutan Papua Berdasarkan Jenis Kayu
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Sumber: sipnbp diolah seknas Fitra

Proporsi produksi kayu berdasarkan jenis di tahun 2019 dapat dijadikan sebagai acuan
dalam menentukan tarif PNBP.
Tabel 7.2. Rumus Tarif PNBP Kehutanan
Jenis PNBP
Dana Reboisasi

Rumus
Dasar Hukum
Nilai DR = Tarif x Volume Hasil
1. Peraturan Pemerintah
Hutan
Nomor 12 tahun 2014.
2. Permen LHK No. P.64
Tahun
2017
Harga
Provisi
Sumber Nilai PSDH = Harga Patokan x
Patokan.
Daya Hutan
Tarif x Volume
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Tabel 7.3. Simulasi Kuantitas Kayu berdasarkan Jenis di Provinsi Papua Barat dan
Papua Tahun 2019

Jenis Kayu

Jenis Kayu
Meranti
Jenis
Kelompok
Indah Dua
Kayu
Merbau
(Intsia spp).
Jenis Rimba
Campuran

Provinsi Papua Barat
Proporsi
Potensi
Produksi
Produks Produksi berdasarka
i
keseluruh
n jenis
an
12%
788.628,2
94.635
6
1%
788.628,2
7.886
6

Proporsi
Produks
i
20%
1%

Provinsi Papua
Potensi
Produksi
Produksi
berdasarka
keseluruha
n jenis
n
3.077.901,8
615.580
3
3.077.901,8
30.779
3

53%

788.628,2
6

417.973

46%

3.077.901,8
3

1.415.835

34%

788.628,2
6

268.134

33%

3.077.901,8
3

1.015.708

Tabel 7.4. Simulasi 2- Penghitungan Potensi Kerugian Negara berbasis PNBP di Papua
Barat tahun 2019
Jenis Kayu

Harga
Patokan

Tarif
PSD
H

Tarif
DR

Produksi
Per Jenis
Kayu
(m3)

Nilai PSDH (RP)

Hasil Dana
Reboisasi ($)

Rumus

1

2

3

6
94.635
7.886

7
(1x2)x6
6.529.841.993
1.222.373.803

8
3x6
1.277.578
141.953

Jenis Kayu Meranti
Jenis Kelompok
Indah Dua

690.000
1.550.00
0

10%
10%

13,5
18

Kayu Merbau
(Intsia spp).

1.850.00
0

10%

16

417.973

77.325.000.893

6.687.568

Jenis Rimba
Campuran
Jumlah

390.000

10%

11

268.134

10.457.210.728

2.949.470

788.628

95.534.427.416

11.056.568

Sumber: Data diolah oleh Seknas Fitra
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Dari simulasi penghitungan potensi kerugian negara akibat deforestasi, nilai PSDH mencapai Rp
95 miliar sedangkan DR sebesar 11,05 juta dollar atau Rp 154,7 miliar (kurs Rp 14.000). Artinya,
total potensi kerugian akibat deforestasi di Papua Barat mencapai Rp 250 miliar per
tahunnya.
Tabel 7.5: Simulasi 3- Penghitungan Potensi Kerugian Negara berbasis PNBP di Papua
tahun 2019
Jenis Kayu

Rumus
Jenis Kayu
Meranti
Jenis Kelompok
Indah Dua
Kayu Merbau
(Intsia spp).
Jenis Rimba
Campuran
Jumlah

Harga
Patokan

Tarif
PSDH

Tarif
DR

Produksi
Per Jenis
Kayu (m3)

Nilai PSDH (RP)

Hasil Dana
Reboisasi ($)

1

2

3

690.000

10%

13,5

4
4x5
615.580

5
(1x2)x4
42.475.045.254

6
3X4
8.310.335

1.550.000

10%

18

30.779

4.770.747.837

554.022

1.850.000

10%

16

1.415.835

261.929.445.73
3

22.653.357

390.000

10%

11

1.015.708

39.612.596.552

11.172.784

3.077.902

348.787.835.37
6

42.690.498

Sumber: Data diolah oleh Seknas Fitra

Penghitungan potensi kerugian negara akibat deforestasi di Provinsi Papua, nilai PSDH
mencapai Rp 348 miliar. Sedangkan potensi nilai kerugian nilai DR mencapai 42,6 juta dollar,
maka potensi kerugian dari nilai DR yang tidak terbayarkan mencapai Rp 597 miliar (Rp
597.666.972.000). Maka total potensi kerugian akibat tidak dibayarkannya PNBP hampir
mencapai Rp 1 triliun (Rp 946.454.807.376).
Potensi kerugian negara akibat deforestasi di Provinsi Papua Barat dan Papua
berdasarkan nilai PNBP yang tidak masuk ke kas negara totalnya mencapai Rp 1,2 triliun
(Rp 1.196.781.189.665) per tahunnya.
Artinya jika laju deforestasi berdasarkan izin usaha di sektor kehutanan semakin masif
dalam rentang 5 tahun terakhir, potensi kehilangan negara akibat tidak dilaporkannya kayu
tebangan akibat alih fungsi lahan, penyelundupan kayu, dan kegiatan illegal lainnya,
hampir menyentuh angka Rp 6 triliun (Rp 5.983.905.948.325).
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Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab hilangnya Potensi PNBP, antara lain:
1) Penghitungan potensi kerugian di atas berbasiskan data deforestasi di Papua dan Papua
Barat. Deforestasi tersebut diakibatkan karena pembukaan lahan baru untuk kepentingan
perkebunan Sawit, pertambangan dan kegiatan industri lainnya. Kayu tebangan dari
pembukaan lahan tersebut tidak dilaporkan atau tidak diverifikasi sebagai kayu legal yang
telah memenuhi standar legalitas kayu. Akibatnya kayu tersebut menjadi kayu ilegal,
untuk kemudian diselundupkan.
2) Lemahnya pengawasan baik di hutan dan saat proses produksi. Faktor yang mendorong
terjadinya penyalahgunaan kayu hasil tebangan di luar izin IUPHHK, seperti kurangnya
Polisi Hutan. Jumlah Polisi hutan di Indonesia hanya 608 orang. Di Papua Barat Polisi
Hutan hanya 76 orang untuk mengawasi hutan selua 9,7 juta Ha. Faktor pendukung
lainnya, adanya oknum aparatur penegak hukum yang turut terlibat dalam permainan
kayu ilegal, seperti kasus Labora Sitorus di Sorong.
3) Faktor lain yang membuat potensi PNBP Kehutanan tidak terserap maksimal adalah
pengelolaan hutan selama ini hanya dipandang sebagai potensi ekonomis. Paradigma
demikian mengandung makna bahwa hutan berfungsi sebagai sumber pendapatan.
Potensi ekonomi yang dimaksud dalam hutan hanya tertuju pada kayu. Sehingga
memaksimalkan potensi ekonomi dari hutan berimplikasi pada semakin banyaknya kayu
yang ditebang. Pemaknaan tersebut tidak hanya terjadi pada pemerintah dan pengusaha,
namun juga masyarakat. Banyak aktor yang terlibat dalam menguapnya potensi PNBP
dari sektor kehutanan.
4) Tidak Transparannya KLHK dalam menghitung dan mencatat jumlah produksi kayu.
Transparansi adalah faktor utama, namun kredibilitas sumber dalam produksi kayu juga
patut dipertanyakan. Produksi kayu yang diulas di atas dapat menjadi gambaran bahwa
antara laporan yang diterima oleh KLHK dan realitas produksi kayu masih terjadi
ketimpangan yang tinggi, ketimpangan produksi tersebut berdampak pada penerimaan
negara.
5) Banyaknya oknum yang bermain dalam pengelolaan kayu illegal. Perusahaan pemegang
konsesi seringkali memanipulasi hasil produksi dan tidak taat melakukan pelaporan
kepada KLHK. Sekalipun pemerintah telah membuat inovasi melalui Sistem PHPL, yang
mencakup SVLK, SIPPUH, SI PNBP, dan RPBBI. Namun celah manipulasi masih sering
dijumpai. Berdasarkan wawancara peneliti dengan anggota JPIK di Surabaya
mengatakan bahwa perusahaan melakukan manipulasi legalitas kayu menggunakan
tagging PNBP yang tidak sesuai dengan asal usul kayu. Sehingga dapat memanipulasi
pengawasan.
7.5
Perbedaan Realisasi PNBP pada SIMPONI dan SiPNBP
Dualisme data realisasi PNBP, yang bersumber dari Kemenkeu dan KLHK, menciptakan
ketidakpastian. Perbedaan data realisasi penerimaan berpotensi menyulitkan dalam melakukan
monitoring dan evaluasi. Selain itu, melahirkan preseden adanya ketidaksinkronan antar
stakeholder dalam mengelola PNBP. Dualisme ini juga berdampak pada daerah dalam
penghitungan DBH SDA Kehutanan.
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Tabel 7.6. Perbedaan Realisasi Penerimaan PNBP antara SIMPONI dan SIPNBP
(dalam miliar)
Tahun

2016
2017
2018

Papua
SIMPONI SIPNBP
Dana Reboisasi
148
135
159
233
110
103

SIMPONI
PSDH
73
79
56

SIPNBP
106
69
51

SIMPONI SIPNBP
Dana Reboisasi
91
83
110
99
172
194

SIMPONI
PSDH
62
67
107

SIPNBP
55
61
99

Sumber: Kemenkeu dan SIPNBP, data olah seknas Fitra

Pemerintah menerapkan sistem pembayaran PNBP sektor kehutanan, dari official assessment
menjadi self assessment melalui pengembangan aplikasi SIPNBP. Melalui perubahan sistem
tersebut, wajib bayar dapat menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri PNBP terutang
di sektor kehutanan. SI PNBP di KLHK masuk dalam unit manajemen SI PHPL (Sistem
Informasi Pengelolaan Pengelolaan Hutan Produk Lestari). SI PHPL bertujuan untuk
mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kayu. Di dalam SI PHPL
terdapat sistem informasi yang saling terkait dan saling mendukung. Terdapat RPBBI sebagai
informasi rencana pemenuhan bahan baku industri kayu, SIPUHH sebagai sistem informasi
pengeolaah usaha hasil hutan, dan SILK sebagai sistem informasi legalitas kayu.
Sedangkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan No. 32 Tahun 2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, juga
telah mengembangkan SIMPONI. Sistem Informasi PNBP Online, atau SIMPONI, adalah
sistem informasi yang dikelola oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu, dalam rangka memfasilitasi
pengelolaan PNBP. Sistem online dapat menekan kemungkinan terjadinya human error
karena tidak adanya proses penginputan ulang data-data pembayaran oleh teller di Bank/Pos
Persepsi. Pemerintah melalui menteri keuangan dan Pemerintah daerah dapat melakukan
monitoring laporan realisasi PNBP secara berkala.
Kemudian pada Juli 2017, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan dan
Lingkungan Hidup melakukan intergrasi antara SIMPONI dan SIPNBP. Mengacu pada Surat
Edaran No. 11 Tahun 2017 Tentang Kewajiban Melalukan Pembayaran Melalui SIPNBP yang
Telah Terintegrasi dengan SIMPONI, tujuan integrasi tersebut adalah mendorong tertibnya
pemungutan, monitoring, dan evaluasi dalam meningkatkan PNBP yang berasal dari sektor
kehutanan.
Dengan terintegrasinya SI PNBP dan SIMPONI dapat memperkuat pengelolaan hutan di
Indonesia. Kementerian Keuangan dapat bersinergi dalam melakukan pengawasan legalitas
kayu yang keluar dari hutan Indonesia, melalui penagihan PNBP pada setiap kubik kayu yang
ditebang. Sedangkan KLHK lebih fokus pada pengawasan dokumen dan ketepatan kayu yang
ditebang.
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Integrasi dua sistem pengelola PNBP tersebut seharusnya dibarengi dengan sinkronisasi data
sehingga dapat memudahkan pengelolaan dan pengawasan. Sebab antara SI PNBP dan
SIMPONI bersumber dari wajib bayar yang sama. Namun pada kenyataannya, ditemukan
perbedaan data realisasi penerimaan PNBP antara SIMPONI dan SI PNBP.
Perbedaan data realisasi penerimaan berpotensi menyulitkan dalam melakukan monitoring
dan evaluasi. Hal tersebut terjadi karena adanya dualisme sistem pengelolaan PNBP yang
berbeda Kementerian. Dampak dari belum adanya sinkronisasi data berpotensi membuka
celah bagi penyalahgunaan kayu. Potensi masalah lainnya akibat adanya dualisme
penghitungan berkaitan dengan penentuan besaran Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor
Kehutanan. Sebab, DBH Kehutanan berbasis pada PNBP, tepatnya pada Dana Reboisasi
(DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

7.6. Rekomendasi
1. Transparasi Data
KLHK sebagai stakeholder yang bertanggungjawab pada sektor kehutanan harus
memiliki good will dalam memperbaiki pengelolaan kehutanan di Indonesia, melalui
transparansi data. Keterbukaan data sejauh ini sudah tampak dari KLHK melalui website
resmi dan sistem informasi yang telah dibangun oleh KHLK, namun website KLHK sering
tidak dapat diakses dan beberapa data seperti di SIPPUH yang awalnya terbuka, kini
menjadi tertutup. Data yang dimaksud mulai dari data HGU, data Produksi kayu, data izin
konsesi, data rencana bahan baku, dan data-data relevan lainnya. Keterbukaan data
begitu penting untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan
pengawasan bersama dalam menjaga hutan di Indonesia.
2. Peningkatan Pengawasan
Pengawasan yang rendah menjadi faktor utama silang sengkarut pengelolaan kehutanan
di Indonesia. KLHK menerima data produksi namun kenyataannya data produksi tersebut
patut dipertanyakan. Tidak konsistennya data produksi berdampak pada tidak
konsistennya pula pada data penerimaan negara dari sektor kehutanan. Adanya dualisme
data mempersulit tingkat pengawasan menjadi semakin ringkih.
3. Pengelolaan Hutan di tanah Papua harus menerapkan prinsip hutan lestari dan
melibatkan partisipasi masyarakat.
Sejauh ini pengelolaan hutan di tanah Papua lebih banyak dinikmati oleh korporasi
dibandingkan dengan melibatkan masyrakat. Dampaknya, hutan dikelola secara
ekploitatif. Hasil hutan yang dimaksimalkan adalah kayu yang sering kali tanpa
memperhatikan konsep hutan lestari. Akibatnya terjadi penurunan kualitas lingkungan
yang berdampak pada bencana alam, hilangnya potensi negara dari sektor kehutanan,
dan kemiskinan struktural akibat salah kelola hutan.
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BAB VIII
Potensi Kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Kehutanan di Tanah Papua
Luas tutupan hutan Papua setiap tahun semakin berkurang akibat aktivitas pemanfaatan
hutan untuk kebutuhan industri, Namun sejauhmana pemanfaatan hutan tersebut
memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dan daerah seringkali dipertanyakan
oleh banyak pihak ditengah sinyalemen mengenai terjadinya kebocoran penerimaan negara
di sektor ini.
Analisis ini mencoba menghitung potensi kehilangan (potential loss) penerimaan negara di
sector kehutanan di Tanah Papua, khususnya pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
8.1.
Potret Hasil Hutan di Provinsi Papua dan Papua Barat
Produksi hasil hutan kayu di Provinsi Papua terus terjadi penurunan, seperti pada
penggunaan bahan baku kayu bulat untuk pemenuhan industri primer mengalami penurunan
mencapai 14% atau 105,932 m3 selama empat tahun terakhir, tahun 2016 penggunaan bahan
baku kayu bulat mencapai 754,005 m3, kemudian pada tahun 2019 sebesar 648,073 m3.
Bahkan, berdasarkan realisasi penggunaan bahan baku kayu bulat menjadi produksi industri
hanya termanfaatkan dengan rata-rata 48% atau 337,295 m3 setiap tahunnya menjadi produk
industri dalam bentuk plywood, vernerr dan kayu gergajian.
Tabel 8.1. Realisasi Penggunaan Bahan Baku & Produksi Industri Hasil Hutan Kayu
Provinsi Papua tahun 2016-2019
Penggunaan Bahan Baku &
Produksi Industri
Penggunaan Bahan Baku
Kayu Bulat
Penggunaan Bahan Baku
Kayu Olahan Setengah Jadi
(eks. Perolehan dari IPHHK
Lain)
Penggunaan Bahan Baku
Limbah (eks perolehan dari
IPHHK lain)
Produksi Plywood & LVL
Produksi Veneer
Produksi Kayu Gergajian

2016

2017

2018

2019
3

Satuan meter kubik (m )
754.005,06 693.895,82 690.203,52

648.073,10

-

-

-

1.511,81

7.615,89

7.825,93

782,17

6.309,65

238.624,38 217.144,74 241.655,89
9.449,83
112.353,53 109.602,92 102.993,75

199.680,41
117.676,42

Sumber; Kementerian LHK – RPBBI Online
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Terjadinya penurunan produksi kayu di Provinsi Papua dapat disebabkan adanya perubahan
fungsi hutan menjadi areal penggunaan lain. Berdasarkan isu strategis bidang lingkungan
hidup dan kehutanan di Provinsi Papua menunjukan adanya penurunan indeks kualitas
lingkungan hidup, salah satunya disebabkan berkurangnya tutupan lahan, serta tingginya
kerusakan hutan akibat dari aktifitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
Berdasarkan kebijakan jangka menengah daerah (RPJMD 2019-2023) Provinsi Papua,
kondisi tutupan lahan Provinsi Papua sampai tahun 2017 seluas 32,49 juta ha, terdiri dari
137ndustr berhutan seluas 25,02 juta ha dan 137ndustr tidak berhutan seluas 7,47 juta ha.
Adapun proporsi penggunaan 137ndustr hutan terbesar yaitu berupa hutan lindung sebesar
23,88%, suaka alam dan pelestarian alam 20,49%, hutan produksi terbatas 18,22%, hutan
produksi tetap 14,48%, dan hutan produksi dapat dikonversi sebesar 12,58%.
Dengan kondisi hutan yang cukup luas, permasalahan yang dihadapi pemerintah Provinsi
Papua adalah rendahnya kontribusi 137ndust kehutanan terhadap perekonomian daerah dan
tingginya laju deforestasi. Sepanjang tahun 2013-2017, kontribusi 137 ndust kehutanan
terhadap perekonomian Papua terjadi penurunan, seperti pada tahun 2013 berkontribusi
sebesar 1,47%, kemudian pada tahun 2017 menjadi sebesar 1,38%, dengan rata-rata
penurunan sebesar 0,10% setiap tahunnya.64
Kondisi Provinsi Papua Barat 137 ndustry besar merupakan 137 ndustr hutan,
berdasarkan kebijakan jangka menengah daerah (RPJMD 2017-2022), data tahun 2016
menunjukan luas 137ndustr hutan di Papua Barat seluas 9,76 juta ha, terdiri dari hutan
lindung 1,62 juta ha, suaka alam dan pelestarian alam 2,62 juta ha, hutan produksi terbatas
1,77 juta ha, hutan produksi tetap 2,18 juta ha, dan hutan dapat dikonversi seluas 1,44 juta
ha65.
Produksi hasil hutan kayu di Papua Barat cenderung mengalami peningkatan dalam empat
tahun (2016-2019), seperti terlihat pada penggunaan bahan baku kayu bulat ditahun 2016
sebesar 224,517 m3, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2019 mencapai 251,841 m3,
terdapat peningkatan penggunaan bahan baku kayu bulat sebesar 27,232 m3 dalam waktu
empat tahun.
Sedangkan realisasi penggunaan bahan baku kayu bulat menjadi produksi 137ndustry belum
mencapai angka maksimal dengan rata-rata 68% atau 156,934 m3 setiap tahun penggunaan
kayu bulat yang termanfaatkan menjadi produk 137ndustry dalam bentuk produksi plywood,
verneer dan kayu gergajian.

64
65

RPJMD Provinsi Papua 2019-2023, Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, hal 84
RPJMD Provinsi Papua Barat 2017-2022, Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, hal 251
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Tabel 8.2. Realisasi Penggunaan Bahan Baku & Produksi Industri Hasil Hutan Kayu Provinsi Papua Barat tahun 2016-2019 (satuan meter kubik – m3)
Realisasi Bahan Baku dan
Produksi Industri
Penggunaan Bahan Baku
Kayu Bulat
Produksi Plywood & LVL
Produksi Veneer
Produksi Kayu Gergajian
Produksi Serpih Kayu

2016

2017
2018
satuan meter kubik (m3)

224,517.51
1.046,25
21.081,17
61.210,29
64.344,53

197.808,89
1.415,89
10.955,30
54.315,22
65.525,24

251.031,26
15.102,33
81.270,83
77.527,65

2019

251.840,96
299,10
16.121,54
70.851,30
86.669,55

Sumber; Kementrian LHK - RPBBI online

Hasil telaah isu-isu strategis daerah bidang lingkungan hidup dan kehutanan di Papua Barat,
kondisi tutupan hutan semakin terancam seiring semakin tingginya kegiatan pembalakan liar
atau illegal logging di kawasan hutan termasuk hutan lindung. Selain itu terjadinya perubahan
penggunaan kawasan hutan menjadi kawasan pertambangan, perkebunan dan pemekaran
wilayah, tentu dapat menyebabkan semakin berkurangnya tutupan hutan di Papua Barat.
Target kinerja pemerintah daerah Papua Barat dalam mempertahankan tutupan hutan
menetapkan target seluas 8,26 juta ha dari tahun 2017-2022, artinya target yang ditetapkan
Provinsi Papua Barat yaitu 100% tidak terjadi perubahan tutupan hutan baik melalui alih fungsi
kawasan hutan maupun kagiatan lainnya. Dengan demikian, kontribusi sektor kehutanan
terhadap perekonomian daerah dapat dipertahankan dan seharusnya terjadi pertumbuhan
setiap tahunnya.
Data lainnya menunjukkan bahwa pertumbuhan nilai ekspor produk industri hutan dalam
periode 2016-2019 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Di Provinsi Papua, dengan
rerata Rp 1,8 triliun nilai ekspor setiap tahun, pada tahun 2019 terjadi penurunan cukup
signifikan menjadi hanya Rp 1,3 triliun, turun sekitar 39% jika dibandingkan dengan nilai
ekspor tahun 2018 yang mencapai Rp 2,1 triliun; tahun 2017 sebesar Rp 2,04 triliun; dan
tahun 2016 Rp 1,8 triliun.
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Grafik 8.1. Nilai Eksport Produk Industri Hutan Provinsi Papua Tahun 2016-2019
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Sumber; Kementerian LHK, Ekspor Industri Hutan di Papua

Kondisi yang sama terjadi di Provinsi Papua Barat, hasil hutan yang telah dikonversi menjadi
produk industri mengalami penurunan cukup signifikan. Pada tahun 2019, nilai ekspor industri
hutan hanya sekitar Rp 1,5 milyar. Angka ini jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu
tahun 2018 yang mencapai Rp 78 milyar, tahun 2017 Rp 46,9 milyar dan tahun 2016 Rp110
milyar. Rata-rata nilai ekspor industri hutan di Papua Barat pada periode 2016-2019 sekitar
Rp 8,4 milyar setiap tahunnya.
Nilai ekspor industri hutan Provinsi Papua jauh lebih besar mencapai angka Rp 1,3 trilun pada
tahun 2019, meskipun kondisi geografis kedua daerah tersebut relatif sama dengan potensi
kawasan hutan yang luas, namun hasil produksi industri hutan di Papua Barat justru jauh
lebih rendah.
Grafik 8.2. Nilai Eksport Produk Industri Hutan Provinsi Papua Barat Tahun 2016-2019
120,000

Pertumbuhan
100%

88%
66%

100,000

50%

80,000

-50%

1,540

20,000

-57%

78,011

40,000

0%

46,957

60,000

110,063

Millions

Nilai ekspor industri hutan

-98%

-

-100%
-150%

2016

2017

2018

2019

Sumber; Kementerian LHK, Ekspor Produk Industri Hutan di Papua Barat
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Produk industri hutan yang diekspor cukup besar dalam bentuk kayu panel dan kayu
olahan/wood working. Sebagai upaya meningkatkan nilai ekspor, pemerintah perlu
memprioritaskan ekspor industri hutan dalam bentuk produk-produk yang siap pakai,
disamping dapat menambah pendapatan daerah, juga mampu menyerap tenaga kerja lokal
dan meningkatkan ekonomi masyarakat Papua, terutama yang bergantung pada sektor
hutan.
8.2.
Pendapatan Daerah Sektor Kehutanan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan terdiri dari Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)
dipungut berdasarkan hasil produksi kayu dan izin usaha pemanfaatan hutan, masing-masing
pungutan dan iuran ditetapkan berdasarkan tarif dan harga dari berbagai jenis pungutan
retribusi dan iuran sektor kehutanan, sebagimana diatur dengan ketentuan PermenLHK No.
71 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan dan pemungutan pemanfaatan hasil hutan.
Mekanisme pembagian DBH-SDA Hutan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun
2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, seperti DBH IIUPH dengan
ketentuan 80% untuk daerah penghasil terdiri dari 16% untuk Provinsi, 64% dibagikan ke
Kabupaten/kota penghasil dan sisanya 20% untuk pemerintah pusat untuk dibagikan ke
seluruh Kabupaten/Kota dengan porsi yang sama. Kemudian DBH PSDH dengan ketentuan
80% untuk daerah dengan rincian 16% untuk provinsi dan 32% untuk kabupaten/kota
penghasil dan serta 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota
lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan DBH DR dengan pembagian 60%
bagian pemerintah untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional dan 40% bagian daerah
untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.
Sedangkan pembagian DBH kehutanan untuk Papua diberlakukan secara khusus sesuai UU
Nomor 21 Tahun 2001, diantaranya DBH IIUPH dan PSDA dengan ketentuan 80% untuk
daerah Papua dan 20% untuk pemerintah pusat. Kemudian DBH DR dengan ketentuan 40%
dibagikan untuk daerah Papua dan 60% untuk pemerintah pusat yang dibagikan untuk
seluruh daerah dengan ketentuan yang sama.
Tabel 8.3. Persentase pembagian DBH SDA Kehutanan Pusat dan Daerah
No

Jenis Penerimaan

UU 21/2001
Otsus Papua

UU 33 Tahun 2004
Pusat

Provinsi

kab/Kota
Penghasil

1

IIUPH

80%

20%

16%

64%

2

PSDH

80%

20%

16%

32%

3

DR

40%

60%
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40%

Kab/kota
lainnya
32%

Khusus untuk DBH SDA Kehutanan dana reboisasi, sesuai amanat Undang-Undang
Nomor23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan Dana
Reboisasi dialihkan dari kabupaten/kota penghasil ke provinsi penghasil. Kemudian
pemerintah telah memperluas penggunaan dana reboisasi melalui PMK No. 131 Tahun 2019,
seperti pada pemerintah provinsi Dana Reboisasi dapat digunakan untuk kegiatan pendukung
rehabilitasi hutan dan lahan/RHL dan penggunaan sisa DBH DR di Kabupaten/Kota untuk
kegiatan pengelolaan Tahura, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan,
penanaman pohon pada DAS kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan
pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.
Untuk kebutuhan analisis mengukur kerugian negara terhadap PNBP kehutanan di daerah
Papua dibatasi hanya dua tahun terakhir yaitu tahun 2018-2019, pembatasan kajian ini
disebabkan adanya keterbatasan data yang diperoleh seperti kontribusi sektor kehutanan
terhadap pendapatan daerah, dan PNBP hutan dan produksi kayu yang dihasilkan dari tanah
Papuan, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat.
Pada Provinsi Papua, kontribusi pendapatan sektor kehutanan (DBH IIUPH, PSDH, DR)
terhadap pendapatan daerah relatif kecil dalam dua tahun terakhir (2018-2019), rata-rata
kontribusi DBH hutan hanya sekitar 0,5%, pada tahun 2018 DBH hutan sebesar Rp61,4 milyar
dari total Rp13,5 triliun pendapatan daerah, naik di tahun 2019 menjadi Rp67,1 milyar dari
total Rp13,9 triliun pendapatan daerah.
Sedangkan pada Provinsi Papua Barat, rata-rata kontribusi kehutanan terhadap pendapatan
daerah hanya sekitar 0,7%, seperti pada tahun 2018 DBH Hutan sebesar Rp44,6 milyar dari
total Rp7,3 triliun pendapatan daerah, kemudian naik di tahun 2019 menjadi Rp73,1 milyar
dari total Rp8,7 triliun pendapatan daerah. Rendahnya kontribusi DBH kehutanan terhadap
pendapatan daerah Papua dan Papua Barat menunjukan bahwa belum maksimalnya kinerja
pemerintah dalam pengelolaan hutan, selain terjadinya penurunan produksi hasil hutan kayu
setiap tahunnya, juga kegiatan illegal logging yang masih tinggi sehingga hasil hutan kayu
tersbut tidak tercatat menjadi pendapatan daerah.
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Millions

Grafik 8.3. Kontribusi DBH kehutanan Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Papua
dan Papua Barat Tahun 2018-2019
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Lebih terperinci, Berdasarkan realisasi transfer pusat dan daerah terhadap dana bagi hasil
kehutanan pada tahun 2018-2019, DBH kehutanan yang diterima Provinsi Papua cukup besar
disumbangkan dari dana reboisasi, seperti Provinsi Papua tahun 2018 menerima DBH DR
sebesar Rp41,8 milyar, meningkat ditahun 2019 menjadi Rp56,9 milyar, sedangkan DBH
IIUPH dan PSDH justru turun, masing-masing tahun 2018 dengan IIUPH Rp6,4 milyar, turun
sebesar 49% ditahun 2019 menjadi Rp3,3 milyar dan DBH PSDH turun sebesar 48% dari
tahun 2018 sebesar Rp13,2 milyar menjadi Rp6,8 milyar ditahun provisi sumber daya hutan
yang diterima Provinsi Papua.
Provinsi Papua Barat pada tahun 2018 menerima DBH DR sebesar Rp34,7 milyar, naik
sekitar 84% ditahun 2019 menjadi Rp63,9 milyar, juga terhadap DBH IIUPH terjadi kenaikan
cukup signifikan yaitu sekitar 89% dari tahun 2018 sebesar Rp1,4 milyar menjadi Rp2,7 milyar
tahun 2019. Sedangkan dana bagi hasil Provinsi sumber daya hutan (PSDH) mengalami
penurunan sekitar 24%, seperti pada tahun 2018 sebesar Rp8,4 milyar, menjadi Rp6,4 milyar
tahun 2019 yang diterima Provinsi Papua Barat, secara rinci dijelaskan pada table dibawah
ini.
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Tabel 8.4. Rincian Pendapatan DBH SDA - Hutan Provinsi Papua dan Papua Barat
Berdasarkan realisasi transfer pusat dan daerah Tahun 2018-2019
Uraian
2018
Transfer
IIUPH
Transfer
PSDH
Transfer DR
Total DBH
Hutan

Papua
2019

Bertambah/
berkurang
3.316.738.000
-49%

1.467.979.652

Bertambah/
berkurang
2.779.182.000
89%

6.836.473.000

-48%

8.476.017.870

6.401.251.000

-24%

41.813.675.130 56.907.393.000
61.462.561.793 67.060.604.000

36%

34.736.609.389 63.958.729.000
44.680.606.911 73.139.162.000

84%

6.445.458.889
13.203.427.774

2018

Papua Barat
2019

Sumber: transfer pusat - daerah (diolah)

Komposisi DBH SDA kehutanan baik Provinsi Papua maupun Papua Barat cukup besar
bersumber dari dana bagi hasil Dana Reboisasi, hal ini dikarenakan adanya perubahan
kewenangan kehutanan di Kabupaten menjadi kewenangan Provinsi sebagaimana ketentuan
UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, termasuk kewenangan dalam pengelolaan
dana reboisasi sejak tahun tahun 2017 hingga sekarang.
Sedangkan pemerintah Kabupaten/Kota yang masih menerima DBH DR sampai tahun 2016,
berkewajiban untuk menghabiskan sisa DBH DR yang masih terdapat di Kas daerah
pemerintah Kabupaten/Kota hingga tahun 2022, sebagaimana telah diperluas
penggunaannya melalui PMK No.131 Tahun 2019 tentang pedoman penggunaan,
pemantauan dan evaluasi DBH SDA kehutanan dana reboisasi.
Kontribusi kehutanan pada 6 daerah studi di Tanah Papua
Kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah kabupaten/kota di Tanah Papua
masih sangat minim, khususnya pada 6 daerah yang dilakukan studi rata-rata hanya
berkontribusi antara 01%-05% terhadap pendapatan daerah, padahal secara ketentuan
pembagian DBH Hutan sebesar 80% untuk daerah papua termasuk kabupaten/kotanya. Enam
daerah studi, diantaranya; Kabupaten Jayapura, Merauke, Fak-fak, Tambraw, Sorong dan
Raja Ampat, hanya menerima dana bagi hasil kehutanan yaitu DBH IIUPH dan DBH PSDH,
sedangkan DBH DR tidak lagi diterima pemerintah kabupaten/kota.
Pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, berdasarkan data transfer pusatdaerah tahun 2018-2019 menunjukan terdapat dua daerah yang menerima dana bagi hasil
IIUPH dan PSDH yaitu Kabupaten Merauke tahun 2018 sebesar Rp11,0 milyar turun ditahun
2019 menjadi Rp 3,8 milyar dan Kabupaten Fak-fak menerima sebesar Rp684 juta tahun 2018
naik ditahun 2019 menjadi 1,8 milyar.
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Sedangkan daerah lainnya hanya menerima dana bagi hasil provisi sumber daya hutan
(PSDH), masing-masing terdiri dari Kabupaten Jayapura sebesar Rp926 juta tahun 2018 turun
ditahun 2019 menjadi Rp488 juta, Kab. Tambraw tahun 2018 sebesar Rp626 juta naik ditahun
2019 menjadi Rp1,6 milyar, kemudian Kab. Sorong tahun 2018 menerima sebesar Rp1,15
milyar turun ditahun 2019 menjadi 1,06 milyar, dan Kab. Raja Ampat dari tahun 2018 hanya
Rp466 juta naik ditahun 2019 menjadi Rp1,08 milyar, lebih rinci dijelaskan pada table dibawah
ini.
Tabel 8.5. Rincian Pendapatan DBH SDA - Hutan di 6 Wilayah Riset di Papua dan
Papua Barat, Berdasarkan Realisasi Transfer Pusat dan Daerah Tahun 2018-2019

Daerah
Jayapura (PSDH)
Merauke (IIUPH + PSDH)
Fak-fak (IIUPH + PSDH)
Tambraw (PSDH)
Sorong (PSDH)
Raja Ampat (PSDH)

2018
926.462.871
11.000.682.603
684.661.200
626.844.900
1.154.290.961
466.512.600

2019
488.320.000
3.895.106.000
1.836.999.000
1.638.496.000
1.066.875.000
1.088.022.000

Bertambah/
berkurang
-47%
-65%
168%
161%
-8%
133%

Sumber: transfer pusat – daerah tahun 2018-2019 (diolah)

8.3.
Potensi Kehilangan PNBP Kehutanan Provinsi Papua dan Papua Barat
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kehutanan merupakan sebuah mekanisme fiskal
yang didapatkan dari pemanfaatan hasil hutan, yang dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu
hasil hutan Kayu dan Non Kayu. PNBP yang bersumber dari hasil hutan kayu terdiri dari
empat jenis pungutan, diantaranya; penerimaan bukan pajak untuk, provisi sumber daya
hutan (PSDH), dana reboisasi (DR), izin usaha pemanfaatan hasil hutan, dan untuk ganti rugi
nilai tegakan. Sementara itu, PNBP hasil hutan bukan kayu mencakup objek pungutan lebih
luas, terdiri dari 9 jenis pungutan seperti penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan nonkehutanan, pelanggaran eksploitasi hutan, pengangkutan tumbuhan alam, dan pengusahaan
wisata alam.
Pemerintah dapat memungut berbagai retribusi dan iuran atas usaha pembalakan komersial
yang beroperasi dalam kawasan hutan negara. Beberapa biaya tersebut didasarkan pada
luas area hutan di bawah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin-izin lainnya,
sementara biaya lainnya didasarkan pada volume dan nilai kayu yang dipanen. Secara
kolektif, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tersebut merupakan mekanisme di mana
Pemerintah dapat memperoleh manfaat keuangan secara langsung dari kegiatan kehutanan
komersial dan pembukaan lahan.
Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan hutan dalam prakteknya cenderung melakukan
ekploitasi terhadap sumberdaya alam khususnya kehutanan, dengan memberikan ruang
industri berbasis hutan dan lahan yang lebih besar untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari
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hasil pengelolaannya. Dengan demikian, pemerintah mengeluarkan ratusan izin perusahan
untuk mengelola hutan baik dijadikan hutan tanaman industri (HTI), pekerbunan,
pertambangan dan lainnya, akan tetapi penerimaan Negara dan daerah yang berasal PNPB
hasil hutan kayu justru tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan
yang ekploitatif tersebut.
8.3.1. Mengukur Potensi Kerugian PNBP Kehutanan di Tanah Papua
Perhitungan PNBP hutan (PSDH/DR) menggunakan formula dan tarif yang berlaku sesuai
ketentuan masing-masing daerah. Data yang digunakan untuk menghitung potensi kerugian
penerimaan daerah baik Papua maupun Papua Barat terhadap DBH PSDH dan DR, dalam
kajian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari akses SI-PNPB yang dikelola
dirjen PHPL kementerian LHK.
Perhitungan potensi kerugian PNBP hutan dilakukan dengan pendekatan, pertama;
menghitung PNBP hutan (PSDH/DR) berdasarkan produksi kayu yang dihasilkan di Tanah
Papua, oleh karena terbatasnya data yang tersedia, dalam pendekatan ini hanya
menggunakan data produksi kayu tahun 2019. Kedua, menggunakan data penerimaan PNBP
hutan (PSDH/DR) dari pemanfaatan hutan produksi. Ketiga, menggunakan data PNBP
berdasarkan jenis izin pemanfaatan hutan. Hasil perhitungan selanjutnya dibandingkan
dengan nilai PSDH dan DR yang diterima pemerintah daerah baik Papua maupun Papua
Barat berdasarkan data realisasi transfer pusat ke daerah.
8.3.2. Perhitungan PNBP hutan (PSDH/DR) berdasarkan produksi kayu
Produksi kayu yang dihasilkan dari hutan alam pada tahun 2019, lebih besar terdapat di
Provinsi Papua Barat berjumlah 777.608,18 m3, dan Provinsi Papua berjumlah 489.200,37
m3, jenis kayu yang diproduksi terdiri dari kayu merbau, kelompok meranti, kelompok rimba
dan kelompok indah II, masing-masing jenis kayu tersebut di hitung dengan formula dan tarif
yang berlaku berdasarkan ketentuan PP 12 tahun 2014, sebagaimana dijelaskan pada bagian
sebelumnya.
Tabel 8.6. Produksi kayu berdasarkan jenis kayu dari hutan alam di Papua dan
Papua Barat Tahun 2019

Daerah
Provinsi Papua
Provinsi Papua
Barat

Produksi Kayu Tahun 2019 (dalam m3)
Merbau
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Meranti
Rimba
Indah II
225.601,73
99.369,79
158.558,78
5.670,07

489.200,37

413.512,94

777.608,18

93.600,89

Sumber; SI-PNPB dirjen PHPL kementerian LHK
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267.356,57

3.137,78

Jumlah

Realisasi penerimaan daerah Provinsi Papua terhadap DBH PSDH dan DR lebih rendah
dari hasil perhitungan berdasarkan produksi kayu yang dihasilkan pada tahun 2019,
seharusnya DBH PSDH yang diterima mencapai Rp44,5 milyar sedangkan realisasi
transfer DBH PSDH hanya sebesar Rp6,8 milyar, terdapat selisih sebesar Rp33,6 milyar.
Sedangkan DBH DR yang seharusnya mencapai Rp77,2 milyar, sedangkan penerimaan
daerah hanya sebesar Rp56 milyar, terdapat selisih kekurangan penerimaan sebesar
Rp20,3 milyar. Dengan demikian total selisih kekurangan penerimaan daerah Provinsi
Papua terhadap DBH Hutan (PSDH/DR) mencapai Rp58 milyar.
Tabel 8.7. Perbandingan PNBP Hutan (PSDH dan DR) antara penerimaan daerah
dan perhitungan berdasarkan produksi kayu Provinsi Papua Tahun 2019
Jenis PNBP

Pendapatan Daerah
(DBH PSDH/DR)

DBH PSDH
DBH DR
Jumlah

6.836.473.000
56.907.393.000
63.743.866.000

Perhitungan
(produksi kayu)
44.524.391.064
77.266.583.261
121.790.974.325

Selisih
-37.687.918.064
-20.359.190.261
-58.047.108.325

Begitu juga terjadi pada Provinsi Papua Barat, realisasi penerimaan DBH PSDH DR jauh
lebih rendah dari yang seharusnya sesusi hasil perhitungan berdasarkan produksi kayu
pada tahun 2019, hasil perhitungan menunjukan DBH PSDH yang seharusnya diterima
mencapai Rp75,1 milyar, sedangkan realisasi penerimaan daerah hanya sebesar Rp6,4
milyar. sedangkan DBH DR yang seharusnya mencapai Rp123,6 milyar, sedangkan
penerimaan daerah hanya sebesar 63,9 milyar. Dengan demikian terdapat selisih
kekurangan penerimaan daerah Papua Barat terhadap DBH PSDH/DR mencapai
Rp128,4 milyar, rincian perhitungan berdasarkan produksi kayu lihat pada lampiran.
Tabel 8.8. Perbandingan PNBP Hutan (PSDH/DR) antara penerimaan daerah dan
perhitungan berdasarkan produksi kayu di Provinsi Papua Barat Tahun 2019
Jenis PNBP

Pendapatan Daerah
(DBH PSDH/DR)

DBH PSDH
DBH DR
Jumlah

6.401.251.000
63.958.729.000
70.359.980.000
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Perhitungan
(produksi kayu)
75.097.293.952
123.643.550.700
198.740.844.652

Selisih
-68.696.042.952
-59.684.821.700
-128.380.864.652

8.3.3. PNBP hutan berdasarkan jenis izin pemanfaatan hutan di tanah Papua
Berdasarkan jenis izin pemanfaatan hutan yang di tanah Papua, baik itu terdapat di
Provinsi Papua maupun Papua Barat, terdiri dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam maupun Hutan Tanaman, Hak Guna Usaha, (HGU),
dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), merupakan sumber penerimaan negara bukan
pajak/PNBP kehutanan. Jumlah izin pemanfaatan hutan pada tahun 2018-2019 dari
ketiga jenis izin tersebut, di Provinsi Papua terdapat 13 izin, dan di Papua Barat terdapat
penambahan izin dari tahun 2018 berjumlah 14 izin, kemudian ditahun 2019 berjumlah 16
izin pemanfaatan hutan.
PNBP kehutanan berdasarkan jenis izin pemanfaatan hutan di tahah papua, dalam dua
tahun terakhir (2018-2019) terdapat peningkatan yang bersumber dari hasil hutan kayu,
seperti Provinsi Papua pada tahun 2018 sebesar Rp50,5 milyar, naik ditahun 2019
menjadi Rp73,6 milyar atau terjadi kenaikan sebesar 46%. Sedangkan di Provinsi Papua
Barat jauh lebih besar, seperti tahun 2018 sebesar Rp99,1 milyar, meningkat hanya 2%
ditahun 2019 menjadi Rp101,3 milyar.
Grafik 8.4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kehutanan berdasarkan Jenis
Izin Pemanfaatan Hutan di tanah Papua Tahun 2018-2019

Millions

PNBP Hutan 2018

PNBP Hutan 2019
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50%
46%

100,000

40%

80,000

20,000

99,084

73,602

50,522

40,000

101,356

30%
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-
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Sumber: Kementrian LHK, PNBP Kehutanan 2018-2019 (diolah)

Potensi kehilangan PNBP kehutanan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun
2018-2019, dapat dilihat dari selisih antara PNBP kehutanan berdasarkan jenis izin
dibandingkan dengan penerimaan daerah terhadap DBH kehutanan (IIUPH, PSDH, DR),
setelah dikurangi bagi hasil kehutanan sebesar 80% sesuai ketentuan UU otonomi khusus
Papua dan Papua Barat.
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Tabel 8.9. PNBP kehutanan per/jenis izin dan Nilai DBH kehutanan yang
seharusnya Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2018-2019
Provinsi Papua
PNBP kehutanan
DBH kehutanan
(per/jenis izin)
(80% - UU Otsus)

Tahun

Provinsi Papua Barat
PNBP kehutanan
DBH kehutanan
(per/jenis izin)
(80% - UU Otsus)

2018

50.521.736.210

40.417.388.968

99.084.399.224

79.267.519.379

2019

73.602.190.310

58.881.752.248

101.355.946.380

81.084.757.104

Sumber: Kementrian LHK, PNBP Kehutanan 2018-2019 (diolah)

Berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan DBH kahutanan dengan PNBP
kehutanan yang seharusnya, terdapat selisih penerimaan daerah baik kelebihan salur
maupun kekurangan salur. Pada tahun 2018-2019, Provinsi Papua seharusnya menerima
DBH kehutanan sebesar Rp99,3 milyar jika mengacu pada PNBP kehutanan berdasarkan
jenis izin yang ada, sedangkan penerimaan daerah berdasarkan transfer DBH kehutanan
(IIUPH, PSDH, DR) jauh lebih besar mencapai Rp128,5 milyar. Terdapat kelebihan salur
sebesar Rp29,2 milyar, masing-masing pada tahun 2018 kelebihan salur sebesar Rp21
milyar, dan tahun 2019 sebesar Rp 8,2 milyar.
Tabel 8.10. Selisih penerimaan daerah terhadap DBH kehutanan dibandingkan
dengan nilai PNBP kehutanan per/jenis izin di Provinsi Papua tahun 2018-2019
Tahun
2018
2019
Total

Pendapatan daerah
(DBH kehutanan)
61.462.561.793
67.060.604.000
128.523.165.793

PNBP Hutan /jenis izin
(80% UU otsus)
40.417.388.968
58.881.752.248
99.299.141.216

Selisih
21.045.172.825
8.178.851.752
29.224.024.577

Jika mengacu pada nilai PNBP sesuai izin hutan yang ada di Provinsi Papua, DBH
kehutanan yang seharusnya diterima tahun 2018 sebesar Rp40,4 milyar, sedangkan
penerimaan daerah mencapai Rp61,4 milyar, sehingga terdapat selisih cukup besar
mencapai Rp21 milyar. Begitu juga pada tahun 2019, DBH kehutanan yang seharusnya
sebesar Rp58,8 milyar, tetapai penerimaan daerah mencapai Rp67,1 milyar, dengan
selisih sebesar Rp8,1 milyar.
Sedangkan Provinsi Papua Barat justru terdapat kekurangan salur penerimaan DBH
kehutanan, penerimaan daerah jauh lebih rendah dari nilai PNBP kehutanan berdasarkan
izin yang terdapat di Papua Papua Barat. Dalam dua tahun (2018-2019) seharusnya
Papua Barat meneriman DBH kehutanan sebesar Rp160,3 milyar, tetapi penerimaan
daerah hanya sebesar Rp117,8 milyar, terdapat selisih kekurangan penerimaan daerah
mencapai Rp42,5 milyar.
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Tabel 8.11. selisih penerimaan daerah terhadap DBH kehutanan dibandingkan nilai
PNBP per/jenis izin di Provinsi Papua Barat tahun 2018-2019
Tahun
2018
2019
Total

Pendapatan daerah
(DBH kehutanan)
44.680.606.911
73.139.162.000
117.819.768.911

PNBP hutan/jenis izin
(80% UU otsus)
79.267.519.379
81.084.757.104
160.352.276.483

Selisih
- 34.586.912.468
- 7.945.595.104
- 42.532.507.572

Sumber; Data transfer Pusat- Daerah Tahun 2018-2019 – diolah

Berdasarkan nilai PNBP kehutanan sesuai izin yang ada di Papua Barat seharusnya
penerimaan daerah terhadap jauh lebih besar, seperti pada tahun 2018 DBH kehutanan
yang seharusnya mencapai Rp79,2 milyar, sedangkan penerimaan daerah hanya
sebesar Rp44,5 milyar, terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp34 milyat. Begitu
juga tahun 2019, seharusnya DBH kehutanan mencapai Rp81,1 milyar, tetapi yang
diterima daerah hanya sebesar Rp73,1 milyar, terdapat kekurangan penerimaan DBH
kehutanan sebesar Rp7,9 milyar.
8.3.4. PNBP Kehutanan dari hasil pemanfaatan hutan produksi
Berdasarkan hasil pemanfaatan hutan produksi di tanah Papua, nilai PNBP kehutanan
(PSDH dan DR) yang dihasilkan Provinsi Papua maupun Papua Barat sangat signifikan.
Pada tahun 2018-2019 nilai PNBP kehutanan setelah dibagi hasilkan kepada Provinsi
Papua sesuai UU otonomi khusus dengan ketentuan 80%, maka penerimaan daerah
terhadap DBH PSDH sebesar Rp89,9 milyar, dan DBH DR sebesar Rp176,6 milyar.
Tabel 8.12. Realisasi PNBP kehutanan (PSDH/DR) dari hasil pemanfaatan hutan
produksi di Provinsi Papua Tahun 2018-2019
Jenis PNBP/ skema
pembagian
Nilai PSDH (Rp)
DBH PSDH (80% - UU
otsus)
Nilai DR (Rp)
DBH DR (80%- UU otsus)

2018

2019

Jumlah

50.521.736.200
40.417.388.960

61.865.114.600
49.492.091.680

112.386.850.800
89.909.480.640

105.793.033.500
84.634.426.800

115.021.855.000
92.017.484.000

220.814.888.500
176.651.910.800

Sumber; SI-PNBP dirjen PHPL Kementerian LHK
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Selanjutnya nilai PNBP kehutanan tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan
daerah berdasarkan transfer DBH PSDH/DR, terdapat selisih kekurangan penerimaan
yang cukup besar. Pada tahun 2018-2019 terdapat kekurangan penerimaan daerah
terhadap DBH kehutanan mencapai Rp147,8 milyar, terdiri dari kekurangan penerimaan
DBH PSDH sebesar Rp69,8 milyar, seharusnya yang diterima Provinsi Papua sebesar
Rp89,8 milyar, sedangkan realisasi penerimaan daerah hanya Rp20,03 milyar. Begitu
juga terhadap penerimaan DBH DR terdapat kekurangan mencapai Rp77,9 miyar dari
yang seharusnya sebesar Rp176,6 milyar, sedangkan realisasi penerimaan daerah hanya
sebesar Rp98,7 milyar.
Tabel 8.13. Selisih antara penerimaan daerah dibandingkan realisasi PNBP hutan
(PSDH/DR) dari hasil pemanfaatan hutan produksi di Provinsi Papua tahun 20182019
Jenis DBH SDA

DBH PSDH
DBH DR
Total

Pendapatan daerah
(transfer DBH PSDH/DR)
Tahun 2018-2019
20.039.900.774
98.721.068.130
118.760.968.904

PNBP hutan PSDH/DR
(sesuai UU otsus - 80%)
Tahun 2018-2019
89.909.480.640
176.651.910.800
266.561.391.440

selisih
-

69.869.579.866
77.930.842.670
147.800.422.536

Begitu juga terjadi di Provinsi Papua Barat, realisasi penerimaan daerah terhadap DBH
PSDH/DR jauh lebih rendah dari nilai PNBP kehutanan (PSDH/DR) dari hasil
pemanfaatan hutan produksi yang terdapat di Papua Barat.
Pada tahun 2018-2019 nilai PNBP kehutanan setelah dibagi hasilkan kepada Provinsi
Papua Barat sesuai undang-undang otonomi khusus, maka seharusnya penerimaan
daerah terhadap DBH PSDH adalah sebesar Rp160,3 milyar, dan DBH DR sebesar
Rp284,4 milyar.
Tabel 8.14. Realisasi PNBP kehutanan (PSDH/DR) dari hasil pemanfaatan hutan
produksi di Provinsi Papua Barat Tahun 2018-2019
Jenis PNBP/ skema
pembagian
Nilai PSDH (Rp)
DBH PSDH (80% - UU
otsus)
Nilai DR (Rp)
DBH DR (80%- UU otsus)

2018

2019

Jumlah

99.084.399.200
79.267.519.360

101.355.946.500
81.084.757.200

200.440.345.700
160.352.276.560

199.194.187.500
159.355.350.000

156.342.000.000
125.073.600.000

355.536.187.500
284.428.950.000

Sumber; SI_PNBP dirjen PHPL Kementerian LHK
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Berdasarkan perbandingan antara nilai PNBP kehutanan (PSDH/DR) yang dihasilkan dari
pemanfaatan hutan produksi dengan realisasi penerimaan daerah, terdapat selisih
kekurangan penerimaan yang cukup besar. Pada tahun 2018-2019 terdapat kekurangan
penerimaan daerah terhadap DBH kehutanan (PSDH/DR) mencapai Rp331,3 milyar,
terdiri dari kekurangan penerimaan DBH PSDH sebesar Rp145,5 milyar, seharusnya yang
diterima Provinsi Papua Barat sebesar Rp160,3 milyar, sedangkan realisasi penerimaan
daerah hanya Rp14,8 milyar. Begitu juga terhadap penerimaan DBH DR terdapat
kekurangan mencapai Rp185,8 miyar dari yang seharusnya diterima daerah sebesar
Rp284,5 milyar, sedangkan realisasi penerimaan daerah hanya sebesar Rp98,7milyar.
Tabel 8.15. Selisih antara penerimaan daerah dibandingkan realisasi PNBP hutan
(PSDH/DR) dari hasil pemanfaatan hutan produksi di Provinsi Papua Barat tahun
2018-2019
Jenis DBH SDA

DBH PSDH
DBH DR
Total

Pendapatan daerah
(transfer DBH PSDH/DR)
Tahun 2018-2019
14.877.268.870
98.695.338.389
113.572.607.259

PNBP hutan PSDH/DR
(sesuai UU otsus -80%)
Tahun 2018-2019
160.352.276.560
284.508.222.000
444.860.498.560

selisih
-

145.475.007.690
185.812.883.611
331.287.891.301

8.4.
Analisa Temuan Pengelolaan Kehutanan
1) Pencatatan data produksi kayu tidak seragam
Produksi kayu menjadi basis data untuk perhitungan PNBP kehutanan khususnya PSDH
dan DR dalam menetukan bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah. Data produksi
kayu yang tidak seragam sangat berpotensi terjadi kesalahan dalam perhitungan bahkan
sangat potensial dijadikan celah untuk menyalahgunakan kewenangan yang berakibat
menimbulkan terjadinya tindakan korupsi.
Melalui kajian ini, ditemukan adanya perbedaan data produksi kayu antara realiasasi
penggunaan bahan baku kayu untuk kebutuhan industri dengan produksi kayu
berdasarkan jenis kayu sebagai acuan perhitungan PNPB kehutanan (PSDH/DR).
Misalnya pada tahun 2019, Provinsi Papua menggunakan bahan baku kayu untuk industry
mencapai 648.073,10 m3, sedangkan produksi kayu berdasarkan jenis kayu yang ada
berjumlah 489.200,37 m3 terdiri dari kayu meranti, merbau, indah, dan kelompok rimba.
Begitu juga terjadi pada Provinsi Papua Barat, penggunaan bahan baku kayu untuk
kebutuhan industri mencapai 251.840,96 m3, sedangkan produksi kayu berdasarkan jenis
kayu sebagai acuan perhitungan PNBP (PSDH dan DR) jauh lebih besar mencapai
777.608,18 m3 dengan jenis kayu yang sama.
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Tabel 8.16. Perbandingan produksi kayu dan penggunaan bahan baku kayu untuk
kebutuhan industri pada tahun 2019
Urian
Jumlah produksi kayu sebagai acuan
perhitungan PNBP
Jumlah penggunaan bahan baku kayu
bulat untuk kebutuhan industry

Provinsi Papua
(dalam m3)
489.200,37

Provinsi Papua Barat
(dalam m3)
777.608,18

648.073,10

251.840,96

2) Tata kelola kehutanan yang tidak baik, berakibat kehilangan penerimaan Negara
Perhitungan potensi kehilangan pendapatan negara terhadap PNBP kehutanan
khususnya PSDH dan DR, dari tiga pendekatan perhitungan yang dilakukan dalam kajian
ini, berdasarkan ketersediaan data cukup lengkap untuk melihat potensi kehilangan PNBP
kehutanan (PSDH/DR) di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah menggunakan data
PNBP dari hasil pemanfaatan hutan produksi dalam dua tahun terakhi.
Pada tahun 2018-2019, hasil perhitungan dengan membandingkan antara nilai PNBP
hasil pemanfaatan hutan produksi dengan realisasi penerimaan daerah, ditemukan cukup
besar potensi kehilangan PNBP Kehutanan dari sumber PSDH dan DR, untuk Provinsi
Papua terdapat kekurangan penerimaan sebesar Rp147,8 milyar, terdiri dari kekurangan
DBH PSDH sebesar Rp69,8 milyar dan DBH DR sebesar Rp77,9 milyar. Sedangkan
untuk Provinsi Papua Barat ditemukan kehilangan sebesar Rp331,3 milyar, terdiri dari
kekurangan DBH PSDH sebesar Rp145,4 milyar dan DBH DR sebesar Rp185,8 milyar.
Data lainnya, dengan menggunan data produksi kayu tahun 2019, hasil perhitungan
PNBP hutan PSDH dan DR berdasarkan produksi kayu, ditemukan potensi kehilangan
penerimaan PNBP kehutanan untuk Provinsi Papua pada tahun 2019 sebesar Rp58,04
milyar. Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat potensi kehilangan pendapatan pada
tahun 2019 sebesar Rp128,3 milyar dari sektor hutan terdiri dari DBH PSDH dan DR.
Sedangkan, dengan menggunakan data berdasarkan nilai PNBP sesuai jumlah izin
pemanfaatan hutan pada tahun 2018-2019, ditemukan adanya selisih kelebihan dan
kekurangan penerimaan PNBP kehutanan yang berasal dari IIUPH, PSDH dan DR, untuk
Provinsi Papua justru terdapat kelebihan penerimaan daerah mencapai Rp29,2 milyar.
Sedangkan Provinsi Papua Barat terdapat kekurangan penerimaan daerah sebesar
Rp42,2 milyar.
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8.5.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisis dalam kajian ini, beberapa point yang dapat ditarik kesimpulan,
sebagai berikut;
1) Pencatatan data produksi kayu yang tidak seragam menjadi kesulitas untuk
melakukan perhitungan potensi pendapatan negara di sektor kehutanan, bahkan
dengan adanya perbedaan pencatatan produksi kayu antar lembaga pemerintah
berpotensi dapat menimbulkan kerugian negara, disebabkan tidak ada angka pasti
sebagai basis data perhitungan PNBP kehutanan. Dalam kajian ini ditemukan
terdapat perbedaan data produksi kayu yang digunakan untuk menghitung PBNP
hutan lebih kecil daripada penggunaan bahan baku kayu bulay untuk kebutuhan
industri.
2) Investasi berbasis hutan di Provinsi Papua dan Papua Barat semakin
berkembang, hal ini dibuktikan semakin berkurangnya tutupan hutan setiap tahun
akibat dari aktifitas pemanfaatan hutan untuk kebutuhan industri, Namun tidak
berkontribusi besar terhadap pendapatan Negara dan daerah. Kontribusi sektor
kehutanan bersumber dari IIUPH, PSDH, dan DR, rata-rata pada tahun 20182019, hanya berkontribusi sebesar 0,5% dari total pendapatan daerah Provinsi
Papua. Juga demikian pada Provinsi Papua Barat, kontribusi sektor kehutanan
rerata hanya sebesar 0,7% dari total pendapatan daerah.
3) Kontribusi sektor kehutanan khususnya bersumber dari IIUPH, PSDH dan DR,
masih sangat minim, penyebabnya adalah pengelolaan hutan yang tidak tertib dan
justru dapat menimbulkan potensi kehilangan pendapatan Negara dari PNBP
Hutan. Hasil perhitungan berdasarkan nilai PNBP dari hasil pemanfaatan hutan
produksi ditemukan kekurangan penerimaan negara yang sangat besar terhadap
DBH PSDH dan DR, selama dua tahun dari 2018-2019 Provinsi Papua terdapat
kehilangan pendapatan sebesar Rp147,8 milyar. Sedangkan untuk Provinsi
Papua Barat terdapat kehilangan pendapatan mencapai Rp331,3 milyar dalam
tahun yang sama.
4) Minimnya kontribusi pendapatan Negara dari hasil hutan dan bahkan berpotensi
menimbulkan kerugian di sektor kehutanan, dapat disebabkan lemahnya
pengawasan pemerintah terhadap aktifitas pengelolaan hasil hutan. Selain itu,
celah untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan sangat memungkinkan,
baik pada saat penetapan izin, pencatatan hasil produksi dan minimnya
pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin konsesi. Apalagi dengan
pendekatan self assesment, peluang manipulasi data serta potensi perusahaan
tidak memenuhi seluruh kewajiban membayar PNBP juga menjadi penyebab
besarnya potensi kehilangan pendapatan Negara dari hutan.
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Daftar Lampiran
Lampiran 1; Perhitungan PNBP Hutan PSDH/DR berdasarkan produksi kayu tahun 2019
1. Provinsi Papua
Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Jenis kayu
Produksi
Tarif
Harga
kayu (%)
patokan
volume
(Rp)
(m3)
Merbau
225.601,73
10%
1.850.000,0
0
Kelompok
99.369,79
10%
690.000,00
Meranti
Kelompok
158.558,78
10%
390.000,00
Rimba
Kelompok
5.670,07
10%
1.550.000,0
Indah II
0
Jumlah
489.200,37
4.480.000,0
0
Perhitungan Dana Reboisasi (DR)
Jenis Kayu
Produksi
Tarif
kayu (USD)
volume
(m3)
Merbau
225.601,73 16,00
Kelompok
Meranti
Kelompok
Rimba
Kelompok
Indah II
Jumlah

99.369,79

13,50

158.558,78

11,00

5.670,07

18,00

489.200,37

PSDH = tarif x
harga x volume

DBH PSDH
(Otsus Papua
80%)

41.736.320.050,0
0
6.856.515.510,00

33.389.056.040,0
0
5.485.212.408,00

6.183.792.420,00

4.947.033.936,00

878.860.850,00

703.088.680,00

55.655.488.830,0
0

44.524.391.064,0
0

DR = Tarif
x vol (USD)

nilai DR (RP) (kurs 2019
@14,209)

DBH DR
(Otsus Papua
80%)

3.609.627,6
8
1.341.492,1
7
1.744.146,5
8
102.061,26

51.289.199.705,1
2
19.061.262.172,4
9
24.782.578.755,2
2
1.450.188.443,34

41.031.359.764,1
0
15.249.009.737,9
9
19.826.063.004,1
8
1.160.150.754,67

6.797.327,6
9

96.583.229.076,1
7

77.266.583.260,9
3
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2. Provinsi Papua Barat
Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Jenis kayu
Produksi
Tarif
Harga
kayu (%)
patokan
volume
(Rp)
(m3)
Merbau
413.512,9
10%
1.850.000,0
4
0
Kelompok
93.600,89
10%
690.000,00
Meranti
Kelompok
267.356,5
10%
390.000,00
Rimba
7
Kelompok
3.137,78
10%
1.550.000,0
Indah II
0
Jumlah
777.608,1
4.480.000,0
8
0
Perhitungan Dana Reboisasi (DR)
Jenis Kayu
Produksi
Tarif
kayu (USD)
volume
(m3)
Merbau
413.512,9 16,00
4
Kelompok
93.600,89 13,50
Meranti
Kelompok
267.356,5 11,00
Rimba
7
Kelompok
3.137,78 18,00
Indah II
Jumlah
777.608,1
8

PSDH = tarif x
harga x volume

DBH PSDH
(Otsus Papua
80%)

76.499.893.900,0
0
6.458.461.410,00

61.199.915.120,0
0
5.166.769.128,00

10.426.906.230,0
0
486.355.900,00

8.341.524.984,00

93.871.617.440,0
0

75.097.293.952,0
0

DR = Tarif x
vol (USD)

nilai DR (RP) (kurs 2019
@14,209)

DBH DR
(Otsus Papua
80%)

6.616.207,0
4
1.263.612,0
2
2.940.922,2
7
56.480,04

94.009.685.831,3
6
17.954.663.121,1
4
41.787.564.534,4
3
802.524.888,36

75.207.748.665,0
9
14.363.730.496,9
1
33.430.051.627,5
4
642.019.910,69

10.877.221,
37

154.554.438.375,
29

123.643.550.700,
23
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389.084.720,00

Lampiran 2; realisasi PNBP dari pemanfaatan hutan produksi tahun 2016-2019
1. Nilai PNBP dari pemanfaatan hutan produksi di Provinsi Papua
Tahun

DR (USD)

Kurs
USD

Total PNBP Hutan
DR (Rp)

2016

10.124.300

13.503

2017

17.089.100

13.616

PSDH (Rp)

Bagi Hasil SDA Hutan (UU
Otsus)
DR (80%)
PSDH (80%)

136.708.422.900 105.843.108.300 109.366.738.320 84.674.486.640

2018

7.269.500

14.553

2019

8.095.000

14.209

232.685.185.600

68.973.563.700 186.148.148.480 55.178.850.960

105.793.033.500

50.521.736.200 84.634.426.800

40.417.388.960

115.021.855.000

61.865.114.600 92.017.484.000

49.492.091.680

2. Nilai PNBP dari pemanfaatan hutan produksi di Provinsi Papua Barat
Tahun DR (USD)
Kurs
Total PNBP Hutan
Bagi Hasil (UU Otsus)
USD
DR (Rp)
PSDH (Rp)
DR (80%)
PSDH (80%)
2016
6.199.400 13.503
83.710.498.200
55.460.746.300 66.968.398.560
44.368.597.040
2017
7.277.500 13.616
99.090.440.000
60.743.849.700 79.272.352.000
48.595.079.760
2018 13.687.500 14.553
199.194.187.500
99.084.399.200 159.355.350.000 79.267.519.360
2019 11.010.000 14.209
156.441.090.000 101.355.946.500 125.152.872.000 81.084.757.200
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEKNAS FITRA (Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) yang
berdiri sejak tahun 1999 adalah sebuah perkumpulan yang memiliki cita-cita untuk mewujudkan
kedaulatan rakyat atas anggaran di Indonesia. SEKNAS FITRA berkedudukan di Jakarta dan
menjadi infrastruktur untuk memperjuangkan agenda 13 organisasi anggota yang tersebar di
daerah-daerah. Untuk mencapai tujuannya, FITRA bekerja dalam berbagai level, pada level desa,
kabupaten/kota, provinsi, nasional dan regional. Dalam kerja-kerjanya FITRA dikenal sebagai
organisasi advokasi kebijakan berbasis riset (riset base advocacy), dengan menggunakan
pendekatan critical engagement. Sembari terus melakukan pendidikan dan penguatan kapasitas
masyarakat, pada area kebijakan FITRA mendorong perubahan kebijakan dan perbaikan
sistemik dan teknoratis kepada pengambil kebijakan pada berbagai level. Publikasi dan
pengetahuan produksi FITRA dapat diakses melalui www.seknasfitra.org dan
www.infoanggaran.com

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) adalah organisasi internasional
milik pemerintah federal Jerman yang beroperasi di berbagai bidang di lebih dari 130 negara. GIZ
umumnya bekerja sama dengan pemerintah, lembaga negara, dan sektor swasta. Saat ini untuk
mendukung kerja pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK, GIZ Indonesia diantaranya
melaksanakan program APCC dengan wilayah intervensi di Provinsi Papua dan Papua Barat,
serta di Provinsi Kalimantan Timur.
Semua substansi yang termuat dalam naskah ini tidak mewakili pandangan GIZ Indonesia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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