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DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM 

 
  Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 
APBD  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  Regional Government Budget 
Bappeda  Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah 
 Regional Development Planning 

Agency 
Bappenas  Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional 
 State Ministry for National 

Development Planning 
Bawasda  Badan Pengawas Daerah  Regional Audit Agency 
BKN  Badan Kepegawaian Negara  National Civil Service Agency 
BP3D  Badan Perencanaan dan Pengendalian 

Pembangunan Daerah 
 Agency for Planning and Coordination 

of Regional Development 
BPK  Badan Pengawas Keuangan  Supreme Audit Authority 
BPS  Badan Pusat Statistik  Central Bureau of Statistics 
BUMD  Badan Usaha Milik Daerah  Regional Government  Owned 

Enterprise 
DAK  Dana Alokasi Khusus  Special Allocation Grant 
Dana Otsus  Dana Otonomi Khusus  Special Autonomy Fund 
DASK  Dokumen Anggaran Satuan Kerja  Work Unit Budget Document 
DAU  Dana Alokasi Umum  General Allocation Grant 
DIK-DA  Daftar Isian Kegiatan Daerah  Warrant for Regional Government 

Routine Expenditures 
Dinas    Regional Government Functional 

Office 
DIP-DA  Daftar Isian Proyek Daerah  Warrant for Regional Government 

Development Expenditures 
DPRD  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Regional Parliament 
GDP    Gross Domestic Product 
GRDP    Gross Regional Domestic Product 
HDI    Human Development Index 
IFES    International Foundation for Election 

System 
IKK  Indeks Kemahalan Konstruksi  Construction Price Index 
INPRES  Instruksi Presiden  Presidential Instruction 
Kab/Kota  Kabupaten/Kota  Regencies/Cities 
Kepmen  Keputusan Menteri  Ministerial Decree 
KMESDM  Keputusan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral 
 Decree of Minister of Energy and 

Mineral Resources 
KMK  Keputusan Menteri Keuangan  Minister of Finance Decree 
MoF    Ministry of Finance 
MoHA    Ministry of Home Affairs 
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MPR  Majelis Permusyawaratan Rakyat  People’s Consultative Assembly 
MRP  Majelis Rakyat Papua  Papua People's Assembly 
OSR    Own Source Revenue 
PC    Per Capita 
PDAM  Perusahaan Daerah Air Minum  Regional Drinking Water Enterprise 
PEA     Public Expenditure Analysis 
Perda  Peraturan Daerah  Regional Regulation 
Perdasus  Peraturan Daerah Khusus  Special Regional Regulation 
PILKADA  Pemilihan Kepala Daerah  Direct Election of Heads of Region 
PODES  Potensi Desa  Village Potential Census 
Posyandu  Pos Pelayanan Terpadu  Integrated Health Services Unit 
PP  Peraturan Pemerintah  Government Regulation 
Propeda  Program Pembangunan Daerah  Regional Development Program 
Puskesmas  Pusat Kesehatan Masyarakat  Local Health Center 
Pustu  Puskesmas Pembantu  Secondary Health Center 
Renja-SKPD  Rencana Kerja - Satuan Kerja Perangkat 

Daerah 
 Working Plan of Work Unit 

Renstra  Rencana Strategis  Strategic Plan 
Renstra-
SKPD 

 Rencana Strategis - Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 

 Medium Term Development Plan of 
Work Unit 

Repetada  Rencana Pembangunan Tahunan Daerah  Annual Regional Development Plan 
RKPD  Rencana Kerja Pemerintah Daerah  Regional Government Work Plan 
RPJMD  Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah 
 Regional Medium Term Development 

Plan 
RPJPD  Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah 
 Regional Long Term Development Plan

Satker  Satuan Kerja  Work Units  
SDO  Subsidi Daerah Otonom  Subsidy for Autonomous Region 
SIKD  Sistem Informasi Keuangan Daerah  Regional Financial Information System 
SOfEI    Support Office for Eastern Indonesia 
STIE OG  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ottow & 

Geisler 
 Ottow & Geissler School of Economics

SUSENAS  Survei Sosial Ekonomi Nasional  National Socio-Economic Survey 
UN 
FUNDWI  

   United Nations Fund for West Irian 

UNCEN  Universitas Negeri Cenderawasih  Cenderawasih State University 
UNDP     United Nations Development Program 
UNIPA  Universitas Negeri Papua  State University of Papua 
UNTEA    United Nations Temporary Authority 
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KATA PENGANTAR 

 
Saya menyambut baik peluncuran laporan “Papua Public Expenditure Analysis”, yang dilaksanakan 
di tengah-tengah perdebatan mengenai pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Buku 
ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pengeluaran publik Provinsi Papua. Gambaran ini 
cukup terinci karena tidak saja meliputi pengeluaran publik di tingkat provinsi, namun juga 
mengkaji sejumlah Kabupaten dan Kota di Papua.  

Kami melihat bahwa pelajaran yang dapat diambil dari hasil kajian ini dapat menjadi masukan yang 
berharga, baik bagi pemerintah daerah di Papua, maupun bagi pemerintah daerah di seluruh 
Republik Indonesia. 

Laporan ini disajikan secara imbang, menjelaskan berbagai kendala pengeluaran publik yang perlu 
dicermati secara seksama, dimana kekurangan-kekurangan yang diidentifikasikan, dapat dikaji 
bersama agar pelaksanaan ke depan bisa semakin baik.  

Analisa Pengeluaran Publik Papua ini merupakan Inisiatif Pemerintah Provinsi Papua untuk terus 
memperbaiki kinerjanya dalam mengimplementasikan Otonomi Khusus. Pemerintah Provinsi 
Papua sudah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus, dimana publik banyak 
menyoroti permasalahan keuangan, tanpa mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh 
pemerintah. Kami menyikapi seluruh masukan yang diberikan secara serius, dan 
menindaklanjutinya melalui jalinan kerjasama dengan berbagai lembaga untuk mencari berbagai 
terobosan yang dapat mendukung akselerasi pembangunan di Papua. 

Salah satu upaya tersebut melahirkan kerjasama dengan Bank Dunia sebagai lembaga yang memiliki 
kapasitas dan pengalaman dalam pelaksanaan penilaian terhadap berbagai unsur pengelolaan 
keuangan publik. Dalam kerjasama ini, Pemerintah Provinsi Papua mensyaratkan keterlibatan 
lembaga lokal agar terjadi transfer of knowledge. Prasyarat keterlibatan lembaga lokal ini, sekaligus 
dimaksudkan agar proses pemantauan dana publik dapat selanjutnya dilaksanakan di Papua secara 
berkesinambungan oleh lembaga independen di daerah, dalam hal ini terutama lembaga perguruan 
tinggi.  

Kegiatan ini adalah langkah konkrit pemerintah untuk memperbaiki kinerja pengelolaan dana bagi 
kepentingan publik, sekaligus sebagai landasan bagi peningkatan kapasitas seluruh aparat 
pemerintah. Laporan ini merupakan tahap pertama dari program PEACH (Papua Public Expenditure 
Analysis and Capacity Harmonization). Melalui analisa pengeluaran publik ini, atau Public Expenditure 
Analysis (PEA), kami dapat menjalankan tahap kedua, yaitu peningkatan kapasitas atau Capacity 
Harmonization (CH). Hasil akhir yang dituju adalah aparat pengelola keuangan publik di Provinsi 
Papua yang menguasai dan memahami perannya secara utuh dalam setiap proses terkait, mulai dari 
perencanaan, pengalokasian dan penyaluran, sampai dengan pemantauan dan pelaporan.  

Pembaca dapat menilai sendiri, sejauh mana laporan ini merefleksikan upaya Pemerintah Provinsi 
Papua untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip good 
governance. Tersusunnya laporan ini, tentunya bukan sebuah akhir perjalanan, melainkan sebuah 
pijakan dalam memapaki perjalanan yang penuh tantangan, namun sangat menjanjikan bagi masa 
depan yang lebih cerah. 

Saya berharap bahwa buku ini dapat menjadi referensi tidak hanya bagi kami di Papua, tetapi juga 
bagi pemerintah daerah lainnya untuk menata pengeluaran publiknya, guna meraih cita-cita seluruh 
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rakyat Indonesia, yaitu sebuah masa depan yang merdeka dari kemiskinan, korupsi dan 
ketidakadilan.  

Terwujudnya dokumen ini, tidak terlepas dari kerja keras berbagai pihak. Saya mengucapkan terima 
kasih atas kerjasama Bank Dunia dan Kantor Multidonor Support Office for Eastern Indonesia 
(SOfEI) dan dukungan Dutch Trust Fund. Saya juga menyampaikan penghargaan kami atas 
keterlibatan tim Universitas Cendrawasih, Universitas Negeri Papua, dan Sekolah Tinggi Ilmu 
Ekonomi Ottow & Geissler yang turut difasilitasi oleh BP3D Provinsi Papua. 

Seiring dengan rekomendasi-rekomendasi dalam laporan ini, saya juga mengajak semua pihak 
untuk terlibat dalam berbagai kegiatan tindak lanjut yang dibutuhkan – dengan harapan bahwa satu 
saat, Papua dapat menjadi tolok ukur bagi daerah lainnya dalam pengelolaan dana publik secara 
efektif, efisien, akuntabel dan transparan. 

Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. 

 

Jayapura 26 Agustus, 2005 

 

 

 

Gubernur Provinsi Papua 
Dr. J.P. Salossa, Drs., Msi. 
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KATA PENGANTAR 

 
Analisis pengeluaran publik ini adalah contoh yang baik untuk menunjukkan upaya pemerintah 
dalam memperbaiki pelayanan publik dengan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan 
penyediaan layanan publik bagi mereka yang miskin dan kekurangan. Bukanlah hal kecil bagi suatu 
admistrasi untuk membuka keuangannya untuk diteliti secara cermat guna meningkatkan efisiensi 
dan memastikan penggunaan dana secara efektif. Sangat membesarkan hati ketika melihat 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menunjukkan antusiasme dan komitmen 
mereka melalui kontribusi nyata baik dalam bentuk dana maupun waktu dari staff mereka. Dalam 
kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Papua 
dan staff atas dukungan mereka. 

Saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada perguruan-perguruan tinggi di Papua untuk 
kerja keras mereka dalam mengumpulkan dan menganalisa data. Proyek ini benar-benar 
menunjukkan kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan perguruan 
tinggi lokal yang membuahkan hasil yang nyata. Kerja sama dan kemitraan yang baik ini dapat 
menjadi contoh dan model yang dapat dicontoh oleh daerah-daerah lain di Papua dan di Indonesia. 
Dalam beberapa minggu terakhir ini, permintaan untuk melaksanakan kegiatan serupa sudah 
berdatangan dari provinsi-provinsi lain, diantaranya Aceh dan Sulawesi Utara. Indikator sukses 
apalagi yang diperlukan? Sekarang perguruat-perguruan tinggi di Papua sudah menunjukkan 
kemampuan mereka, saya yakin mereka dapat diminta untuk mendesain dan melaksanakan analisa 
pengeluaran publik serupa di kabupaten/kota lainnya di Papua maupun di daerah lain di Indonesia. 

Kolaborasi antara institusi-insitusi yang berbeda, mulai dari pemerintah provinsi dan 
kabupaten/kota, institusi akademis dan organisasi internasional, tentunya dapat menjadi sumber 
optimisme. Saya yakin bahwa dengan niat yang baik, kita dapat bekerja sama untuk masa depan 
yang lebih cerah bagi masyarakat Papua. 

Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim penulis untuk kerja sama dan usaha 
yang luar biasa dalam memfasilitasi proses penulisan laporan yang berhasil dibuat tepat waktu yang 
tentunya akan menjadi panutan di masa yang akan datang. 

 

7 September, 2005 

 

 

 

Andrew Steer 
Kepala Perwakilan Bank Dunia 
Indonesia 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

Laporan ini merupakan hasil kerjasama antara kantor perwakilan Bank Dunia di Jakarta, Kantor 
Pendukung Kawasan Timur Indonesia (Support Office for Eastern Indonesia/SOfEI) di Makassar, 
Universitas Negeri Cendrawasih (UNCEN) di Jayapura, Universitas Negeri Papua (UNIPA) di 
Manokwari, dan STIE Ottow & Geissler di Jayapura. Laporan ini merupakan salah satu output dari 
Program Analisa Pengeluaran Publik dan Penyelarasan Kapasitas atau Papua Expenditure Analysis 
dan Capacity Harmonization (PEACH) yang digagaskan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Tim inti 
penyusun laporan ini terdiri dari Jasmin Chakeri, Bambang Suharnoko Sjahrir, John Theodore 
Weohau dan Jana Hertz, dengan penanggung jawab tim Wolfgang Fengler dan Richard Manning. 

Penyusunan laporan ini didasarkan pada laporan latar belakang PEACH yang berupa studi kasus di 
lima lokasi dan disiapkan oleh tiga perguruan tinggi di Papua. Studi untuk Provinsi Papua dan Kota 
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dan Domi Sukamto dari Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) 
Provinsi Papua atas arahan yang diberikan, serta Marthinus Howay, kepala BP3D, untuk dukungan 
yang diberikan oleh beliau pribadi serta tim yang dipimpinnya selama proses penulisan laporan 
PEACH. Terima kasih juga disampaikan untuk Waryono, Ruslan Ramli, Istiyoso, Elia Loupatty 
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Pegunungan Bintang) atas bantuannya selama kunjungan lapangan bagi keperluan studi kasus. 

Masukan dan komentar yang sangat berharga juga diberikan oleh Blane Lewis, Petrarca Karetji, 
Kathy Macpherson, William Wallace, Joel Hellman, Anne-Lise Klausen, Mila Gregorio, Cut Dian, 
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reviewer). 

Dalam menyusun seluruh laporan latar belakang dan tinjauan umum, PEACH juga memperoleh 
masukan dan komentar yang berharga pada Seminar Publik di Jayapura yang diselenggarakan oleh 
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Akhirnya, tim juga mengucapkan terima kasih pada Gubernur Provinsi Papua, Dr. J.P. Solossa, 
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1. RINGKASAN EKSEKUTIF 

Provinsi Papua merupakan wilayah Indonesia yang unik dan spesial. Papua adalah provinsi 
paling timur, paling luas, dan sekaligus paling jarang kepadatan penduduknya. Sejak berintegrasi 
dengan Repubik Indonesia di tahun 1969, wilayah ini selalu diwarnai dengan aksi-aksi separatisme 
dan konflik sosial. Menyusul transisi ke arah demokrasi dan desentralisasi yang dialami Indonesia di 
akhir 1990an, pada tahun 2001 dikeluarkan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang 
bertujuan menyelesaikan konflik berkepanjangan dan mempercepat pembangunan ekonomi di 
daerah itu.  

Pemberian status Papua sebagai daerah otonomi khusus diikuti dengan meningkatnya 
sumber daya fiskal. Meski suntikan sumber daya fiskal yang besar ini penting bagi Papua untuk 
mengejar ketertinggalannya, namun perhatian lebih banyak perlu diberikan pada kualitas dan 
efisiensi manajemen keuangan daerah. Sejarah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan 
kekayaan fiskal saja tidak cukup untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan manfaat 
pembangunan di Papua. Wilayah ini mengalami pertumbuhan tahunan PDRB rata-rata hampir 
sepuluh persen selama lima belas tahun terakhir, sekaligus memiliki sumber penerimaan daerah 
yang cukup besar. Namun angka-angka ini bertolak belakang dengan kinerja Papua yang masih 
rendah dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia: empat 
puluh persen rakyat Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan – lebih dari dua kali angka 
nasional; sepertiga anak Papua tidak bersekolah; sembilan dari sepuluh desa tidak memiliki fasilitas 
pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas, dokter atau bidan. 

Penerimaan Daerah 

Posisi fiskal Papua akan tetap kuat hingga beberapa waktu mendatang. Sebelum era 
desentralisasi dan otonomi khusus sekalipun, Papua adalah provinsi terkaya kedua secara fiskal. 
Sejak desentralisasi di tahun 2001, penerimaan daerah riil per kapita Papua naik dua kali lipat  
(Gambar 1.1) 1. Lonjakan penerimaan yang terjadi disebabkan oleh besarnya alokasi Dana Alokasi 
Umum (DAU) dan Dana Otonomi 
Khusus (Dana Otsus) yang diatur 
dalam UU No. 21/2001. Investasi 
berskala besar dalam sumber daya 
alam pada beberapa tahun 
belakangan ini juga akan makin 
mendorong peningkatan penerimaan 
wilayah tersebut. Namun, penting 
untuk diingat bahwa penerimaan 
daerah akan turun sejak 2021, ketika 
Dana Otsus akan berakhir, dan 
kemudian sejak 2026 ketika bagian 
bagi hasil penerimaan minyak dan 
gas (migas) berkurang. 

                                                 
1 Setelah memperhitungkan harga relatif yang lebih tinggi sekalipun, Papua masih menjadi provinsi terkaya kedua 
di Indonesia. 

Gambar 1.1 : Papua – Penerimaan Daerah Per Kapita, 
1999-2003 (Rp.) 
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Ketimpangan penerimaan antar kabupaten/kota masih tinggi. Berdasarkan hitungan per 
kapita, secara fiskal, kabupaten terkaya di Papua (Sorong) memiliki penerimaan lima kali lebih besar 
dari kabupaten termiskin (Biak Numfor). Kondisi ini terutama disebabkan oleh penerimaan 
sumber daya alam, yang dinikmati oleh hanya sebagian kecil daerah yang memiliki pertambangan. 
DAU, yang merupakan sumber penerimaan terbesar bagi sebagian besar kabupaten/kota, cukup 
membantu menurunkan kesenjangan ini. Namun distribusi alokasi dana yang lebih merata lebih 
mungkin dilakukan jika DAU dialokasikan sepenuhnya dengan formula. 

Dana Otsus juga bisa memperkecil ketimpangan penerimaan antar kabupaten/kota jika 
alokasi diarahkan pada daerah-daerah yang paling membutuhkan. Saat ini kontrol 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) atas Dana Otsus masih sangat dominan. Meski UU No.21 
mengatur bahwa bagian terbesar dari dana tersebut harus didistribusikan ke kabupaten/kota di 
Papua, di tahun 2002 dan 2003 Pemprov hanya mengalokasikan sebesar empat puluh persen pada 
kabupaten/kota, sebagian besar melalui bantuan program (bukan dalam bentuk kas). Dengan 
adanya pembentukan empat belas kabupaten/kota baru hasil pemekaran di tahun 2004, Pemprov 
membuat kebijakan baru yang sedikit memperbesar otoritas pemerintah kabupaten/kota atas Dana 
Otsus. Masalahnya, desain Dana Otsus sendiri sudah problematis. Sejumlah sektor memang 
ditentukan sebagai prioritas (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur), tetapi tidak ada mekanisme 
pengawasan dan sanksi yang efektif untuk menjamin pelaksanaannya. Di sisi lain, dana tersebut 
juga terkesan digunakan sebagai dana perimbangan: sejak tahun 2004 ada komponen formula yang 
memperhitungkan kebutuhan belanja pemerintah kabupaten/kota. Untuk membangun mekanisme 
transfer yang efektif, pemerintah pusat serta provinsi harus menentukan tujuan utama Dana Otsus 
itu sendiri. 

Mobilisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah. Secara spesifik, penerimaan pajak 
dan retribusi sangat kecil, baik secara proporsi atas total penerimaan maupun dibandingkan dengan 
rata-rata nasional. Besarnya transfer dari pemerintah pusat yang diterima menyebabkan rendahnya 
insentif untuk meningkatkan PAD. Transfer yang besar ini akan berlangsung hingga 2026, sehingga 
kecil kemungkinan PAD akan meningkat secara signifikan dalam waktu dekat. 

Terlepas dari besarnya sumber daya yang tersedia, defisit anggaran masih selalu terjadi 
dan pinjaman daerah meningkat. Meski sebagian dari pinjaman-pinjaman baru digunakan 
sebagai modal investasi, ada kekuatiran bahwa pinjaman juga digunakan untuk membiayai belanja 
operasional. Kondisi demikian menguatirkan, mengingat rekam jejak Papua dalam pembayaran 
kembali pinjaman sangat buruk. Minimnya transparansi terkait dengan sumber-sumber pinjaman 
baru membuat kekuatiran tersebut makin beralasan, terutama karena pinjaman dari pihak swasta 
dilarang hingga akhir 2004. 

Pengeluaran Pemerintah dan Penyediaan Layanan Publik 

Kondisi kesehatan, pendidikan dan infrastruktur selalu berada di bawah rata-rata nasional, 
terutama karena layanan publik tidak menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan 
termiskin di Papua. Meskipun secara agregat jumlah staf dan fasilitas di Papua kurang lebih sama 
dengan di daerah lain di Indonesia, distribusi layanan-layanan ini tidak mencerminkan kebutuhan 
warga miskin. Banyak distrik2 yang tidak memiliki puskesmas atau sekolah. Kalaupun ada, 
umumnya kekurangan dokter dan guru. Buruknya kualitas infrastruktur seringkali menambah 
kesulitan dalam menyediakan layanan sosial dan ekonomi. 

                                                 
2 Di Papua kecamatan disebut distrik 
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Di saat yang sama, ada peningkatan yang disebabkan oleh peningkatnya pengeluaran 
pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah di Papua mengalokasikan 
sebagian besar dana pembangunannya untuk infrastruktur yang menyebabkan jaringan jalan 
meningkat sebesar dua puluh persen. Sektor pendidikan juga menunjukkan tanda-tanda yang 
menjanjikan. Papua mengalami peningkatan angka partisipasi sekolah yang pesat sehingga secara 
bertahap mulai mengejar ketertinggalannya dari rata-rata nasional. Antara tahun 2001 dan 2003, 
Papua mengalami peningkatan angka partisipasi sekolah dasar sebesar tiga persen dan angka 
partisipasi sekolah menengah pertama sebesar tujuh persen. 

Pengeluaran pembangunan didorong oleh Dana Otsus. Pengeluaran pembangunan meningkat 
lebih dari tiga kali lipat secara riil antara 1999-2003, terutama sejak adanya Dana Otsus di tahun 
2002. Pengeluaran pembangunan per kapita di Papua sekarang termasuk salah satu yang terbesar di 
Indonesia. Namun, pengeluaran pembangunan dalam APBD yang tidak dibiayai oleh Dana Otsus 
terus menurun sejak 2002, yang mengindikasikan bahwa Dana Otsus justru menjadi substitusi, 
ketimbang menambah, pengeluaran pembangunan daerah (Gambar 1.2). 

Namun, prioritas pengeluaran pembangunan pemerintah daerah tidak banyak berubah. 
UU Otonomi Khusus dan peraturan pemerintah provinsi memprioritaskan pendidikan, kesehatan 
dan infrastruktur. Dalam prakteknya, ternyata terjadi peningkatan pengeluaran untuk seluruh sektor, 
yang mengakibatkan prioritas secara relatif hampir tidak berubah. Infrastruktur masih menempati 
posisi teratas dalam urutan pengeluaran, diikuti oleh sektor aparatur pemerintah dan pengawasan 
dan sektor pendidikan. Walaupun demikian, pendidikan dan kesehatan mulai mendapat perhatian 
lebih banyak dalam beberapa tahun terakhir ditandai dengan meningkatnya proporsi pengeluaran 
pembangunan untuk kedua sektor tersebut. 

Gambar 1.2: Dana Otsus Menjadi Substitusi Bagi Pengeluaran Pembangunan 
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Sumber: kalkulasi tim penulis berdasarkan SIKD/Depkeu. Angka riil dalam harga dasar 1996. 
 

Sebagian besar dana APBD dialokasikan untuk pengeluaran rutin, dimana pengeluaran 
“lain-lain” mengalami peningkatan secara tidak proporsional. Proporsi pengeluaran rutin 
dan pembangunan terhadap total pengeluaran secara umum tidak mengalami perubahan, meskipun 
sesudah diterimanya Dana Otsus di tahun 2002. Hal ini tidak mengherankan, mengingat 
peningkatan belanja modal harus diikuti dengan peningkatan belanja operasional yang memadai. 
Tetapi komposisi pengeluaran rutin terlihat mengkuatirkan. Meskipun belanja pegawai masih 
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menjadi pos dengan porsi terbesar dari belanja rutin, proporsinya dibandingkan dengan pos 
pengeluaran rutin lainnya mengalami penurunan sejak desentralisasi. Penurunan ini dikompensasi 
oleh kenaikan yang tidak proporsional dari pengeluaran yang tidak dispesifikasikan dengan jelas 
yang dikategorikan sebagai “lain-lain”. Kondisi ini tentunya memperbesar peluang bagi misalokasi 
dan penyalahgunaan anggaran. 

Ringkasan dari Rekomendasi Kunci 

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebaiknya mengambil sejumlah langkah untuk 
memperbaiki manajemen penerimaan dan pengeluaran dalam jangka pendek dan menengah: 

Penerimaan dan Pembiayaan 

 Melakukan pengalihan kontrol atas mayoritas Dana Otsus kepada pemerintah kabupaten/kota. 
Pemerintah kabupaten/kota adalah institusi yang bertanggung jawab untuk 
menyediakan layanan-layanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Untuk 
kabupaten-kabupaten baru hasil pemekaran yang masih lemah dalam kapasitas dan 
prasarana kelembagaan, Pemprov harus memiliki komitmen untuk secara bertahap 
meningkatkan porsi dana yang dikontrol di tingkat daerah. 

 Melakukan klarifikasi atas tujuan utama Dana Otsus. Jika dana tersebut memang digunakan 
untuk menciptakan pemerataan sumber daya fiskal antara kabupaten/kota di Papua, 
maka komponen formula dalam alokasi Dana Otsus harus diperkuat. Jika tujuan 
utamanya adalah untuk meningkatkan alokasi dana untuk sektor-sektor prioritas, harus 
disusun sebuah mekanisme yang menjamin peningkatan alokasi di sektor-sektor itu. 

 Melakukan klarifikasi atas mekanisme bagi hasil. Saat ini tidak ada kejelasan mengenai 
bagaimana Dana Otsus dan bagi hasil sumber daya alam akan didistribusikan di antara 
dua provinsi yang ada dan kabupaten/kota di dalam wilayah yurisdiksi masing-masing. 
Segera setelah Majelis Rakyat Papua (MRP) dibentuk, agenda ini harus menjadi salah 
satu prioritas utama untuk mencegah konflik akibat perebutan sumber daya.  

Pengeluaran pemerintah 

 Memberikan lebih banyak wewenang pembelanjaan pada pemerintah kabupaten/kota. Banyak pos 
pengeluaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota saling tumpang tindih, 
khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan, dan perlu dirampingkan. Provinsi bisa 
mengalihkan sebagian besar tanggung jawab atas pengeluaran di sektor-sektor ini pada 
kabupaten/kota, dan lebih berperan dalam pengawasan dan koordinasi sebagaimana 
diamanatkan dalam UU No. 32/2004. 

 Menjamin bahwa investasi jangka panjang lebih diprioritaskan dibanding kebutuhan pembiayaan 
jangka pendek, terutama bagi pembelanjaan Dana Otsus. Tiga sektor prioritas sudah 
ditetapkan. Sekarang, provinsi dan kabupaten/kota harus berkomitmen untuk 
meningkatkan investasi di sektor-sektor ini dan menyesuaikannya dengan belanja 
operasional. 

Perencanaan, Penyusunan Anggaran dan Manajemen Keuangan 

 Merancang data base yang sederhana di tingkat kabupaten sebagai acuan bagi proses perencanaan. 
Data base ini mencakup data sosio-ekonomi dan indikator-indikator lain berdasarkan 
data yang ada dari BPS dan sumber-sumber lainnya.  
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 Membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik antara provinsi dan kabupaten/kota sejak 
tahap perencanaan. Koordinasi yang lebih baik dibutuhkan untuk menghindari program 
yang saling tumpang tindih, terutama yang dibiayai oleh Dana Otsus.  

Sejumlah masalah harus diatasi di hirarki pemerintahan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dengan 
demikian harus mempertimbangkan mengambil sejumlah langkah berikut: 

 Menjamin Dana Otsus dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) dicairkan sesuai rencana. 
Penundaan dalam transfer dana otsus dan bagi hasil SDA akan membawa dampak 
negatif bagi efektifitas pelaksanaan anggaran. Ketentuan pemerintah pusat untuk 
menyampaikan laporan tiga bulanan atas penggunaan Dana Otsus yang terpisah dari 
keseluruhan laporan anggaran berperan besar dalam penundaan ini. 

 Melakukan klarifikasi atas aspek legal pemekaran wilayah. Sikap yang tidak jelas dari 
pemerintah pusat tentang pemekaran provinsi Papua telah menyebabkan banyak 
ketidakjelasan dan ketidakpastian, termasuk dalam hal berapa dana yang akan diterima 
oleh pemerintah daerah nantinya. 
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2. PAPUA: SEJARAH, EKONOMI DAN KEMISKINAN 

2.1 Konteks Historis 

Papua, adalah provinsi Indonesia yang terbesar dan terletak paling timur, mencakup bagian barat 
pulau New Guinea. Papua sangat kaya akan sumber daya mineral, hutan dan kelautan. Hampir 
tujuh puluh lima persen wilayahnya yang seluas 433.981 km2 masih merupakan hutan alami. Papua 
mencakup dua puluh dua persen luas wilayah daratan Indonesia. 

Penduduk asli Papua termasuk ras Melanesia yang secara etnis, budaya dan sosial sangat berbeda 
dengan etnis Melayu di bagian barat Indonesia. Dengan 312 kelompok etnis yang berbeda satu 
sama lain dan menggunakan lebih dari 250 bahasa, Papua adalah salah satu wilayah yang memiliki 
budaya dan bahasa paling beragam di dunia.3 Di tahun 2003, Papua dihuni oleh 2,4 juta penduduk 
atau hanya satu persen dari total penduduk Indonesia, dengan kepadatan penduduk sebanyak 6 
orang per km2.4 

Di tahun 1545, nama Papua digunakan pertama kali pada peta ekspedisi Inigo Ortiz de Retez yang 
bertujuan mencari rempah-rempah di kepulauan Maluku. Pada 17 Maret 1824, melalui Traktat 
London, kerajaan Inggris dan Belanda sepakat untuk membagi pulau New Guinea menjadi dua, 
dimana Belanda mendapatkan bagian barat. Papua dikenal sebagai Nederlandsch Nieuw Guinea hingga 
Oktober 1962, ketika wilayah itu ditempatkan di bawah kontrol otoritas sementara PBB, United 
Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Wilayah itu kemudian dinamai Irian Barat. Pada 1 
Mei 1963, Irian Barat diserahkan pada Indonesia. Di bulan November 1963, badan PBB untuk 
Irian Barat (UN Fund for West Irian, FUNDWI) dibentuk untuk membantu pemerintah Indonesia 
mempercepat proses pembangunan wilayah tersebut. Tahun 1969, resistensi atas kekuasan 
Indonesia serta tekanan dari dunia internasional mendorong Indonesia melakukan referendum bagi 
rakyat Papua untuk menentukan apakah mereka memilih untuk mendirikan negara sendiri atau 
tetap menjadi wilayah Indonesia. Dalam referendum yang dikenal sebagai Penentuan Pendapat 
Rakyat (Pepera), perwakilan Papua memilih untuk tetap menjadi bagian Indonesia. Namun hingga 
kini Pepera masih menyimpan sejumlah kontroversi karena adanya tindak kekerasan, intimidasi dan 
pelanggaran HAM yang terjadi selama referendum.5 

Setelah referendum, wilayah Irian Barat secara resmi menjadi bagian Republik Indonesia. Di tahun 
1973, nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya. Bersamaan dengan perubahan ini, pemerintah 
Indonesia melakukan percepatan dalam kegiatan pembangunan, meski pembangunan yang 
dimaksud terjadi sangat lamban dan terkonsentrasi di wilayah pantai utara. Nama Papua kembali 
digunakan setelah diberlakukannya Undang-undang otonomi khusus provinsi Papua, tahun 2001. 

                                                 
3 Pernyataan kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, 13 Juli 2002, dikutip dari situs 
(http://www.lin.go.id/detail.asp?idartcl=260702BcOT0001&by=wilayah). 
4 Menurut data BPS pusat tahun 2003. 
5 Lihat Richard Chauvel (2005), hal. 35 dan Richard Chauvel dan Ikrar Nusa Bhakt (2004), hal. 19-21 Ketetapan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia No.0018/PUU-I/2004 (hal.10-17) mencantumkan perbedaan perspektif 
dan konflik seputar proses integrasi Papua ke dalam wilayah RI. Ketetapan ini juga mencatat sejumlah 
pelanggaran Persetujuan New York yang menjadi dasar bagi Pepera (termasuk pelanggaran azas ‘satu orang satu 
suara’ dan tiadanya satupun perwakilan penduduk asli Papua dalam Persetujuan New York), ditambah adanya 
kekerasan dan intimidasi terhadap penduduk asli Papua selama pelaksanaan Pepera.  
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Seperti di Aceh, hingga kini Papua juga diwarnai oleh adanya gerakan menuntut kemerdekaan. 
Kekerasan dan marjinalisasi politik atas etnis Papua adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah 
politik daerah ini, dan keinginan untuk merdeka masih menjadi isu besar. 

2.2 Desentralisasi dan Otonomi Khusus 

Menyusul diselesaikannya Pepera, pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 12/1969 yang secara 
resmi memasukkan Papua ke dalam struktur formal ketatanegaraan dengan membentuk 
pemerintahan daerah – sebuah pemerintah provinsi dan sembilan pemerintah kabupaten/kota 
sekaligus menguraikan tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah daerah adalah perpanjangan dari 
pemerintah pusat dan, konsekuensinya, memiliki otoritas pengambilan keputusan yang sangat kecil. 
Di Papua, sebagian besar pegawai pemerintah yang menjalankan pemerintahan daerah didatangkan 
dari luar provinsi. 

Meski ada sejumlah upaya awal untuk melakukan desentralisasi, terutama di pertengahan 1970an, 
reformasi desentralisasi baru terjadi tahun 1999. Sebagai bagian utama dari proses demokratisasi 
menyusul jatuhnya Suharto, UU No. 22/1999 memperkenalkan konsep “otonomi daerah”, sebuah 
struktur pemerintahan baru yang terdesentralisasi dan meniadakan hirarki antara pemerintah 
provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian, gubernur, selain menjadi kepala daerah provinsi, 
tetap berfungsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Fungsi ini menyebabkan posisi 
provinsi menjadi tidak jelas. Revisi terakhir atas UU No. 22/1999 (UU No. 32/2004) mempertegas 
fungsi provinsi ini dan memberi wewenang bagi gubernur untuk, misalnya, memberikan penilaian 
atas anggaran pemerintah kabupaten/kota sebelum bisa dijalankan. 

Otonomi daerah saja tidak cukup untuk menyelesaikan konflik laten dan tuntutan kemerdekaan di 
Aceh dan Papua. Sebuah studi yang dilakukan oleh Forum Kerja Sama LSM Papua menemukan 
bahwa akar masalah adalah ketidakpuasan kolektif atas sejarah integrasi Papua ke dalam wilayah RI, 
perbedaan identitas kultural dengan wilayah lain di Indonesia, serta perasaan ketidakadilan.6 
Mengingat intensitas konflik dan tuntutan kemerdekaan di Papua, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) kemudian mengamanatkan pemerintah untuk memberikan status otonomi khusus bagi 
Papua. Sekelompok politisi dan akademisi Papua menyusun draft RUU otonomi khusus Papua. 
Draft RUU ini ditentang keras oleh kelompok masyarakat yang tidak menginginkan adanya 
kompromi apapun bagi kemerdekaan wilayah. 

UU No. 21/2001 tentang status otonomi khusus bagi provinsi Papua mencerminkan upaya 
pemerintah Indonesia dalam mencari solusi atas sejumlah masalah pelik di wilayah itu. Masalah-
masalah ini mencakup: 1) konflik politik, terfokus pada tuntutan kemerdekaan Papua yang oleh 
pemerintah Indonesia dilihat sebagai gerakan separatis, 2) konflik sosial antarpenduduk Papua yang 
merupakan akibat dari ketiadaan solusi atas konflik politik, 3) kondisi ekonomi yang buruk, 
terutama yang dirasakan oleh penduduk asli Papua, dibandingkan dengan wilayah lain di 
Indonesia.7 

                                                 
6 Tim Forum Kerjasama LSM Papua (October 2000). Lihat juga keputusan Mahkamah Agung RI No.018/PUU-
I/2003 (hal.19-22). 
7 Lihat laporan Lokakarya Evaluasi Tahun Pertama Penerapan Otonomi Khusus Papua, disponsori oleh Institute 
for Civil Society Strengthening (ICS) Papua, Jayapura 8-10 Mei 2003 dalam buku Special Autonomy in Papua: 
Reflection on the Incident of 21 November 2001 through 23 December 2004, Institute for Civil Society, 
Strengthening Papua didukung oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia, Jayapura (2005:11). 
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UU otonomi khusus Papua memberikan wewenang lebih besar pada provinsi itu dalam hal 
finansial, politik serta sosial (Kotak 2.1). UU ini memberi penekanan lebih banyak pada tingkat 
provinsi, kontras dengan UU No. 22/1999 yang memberi penekanan pada kabupaten/kota. 

Penerapan UU No. 21 berjalan lambat dan tidak menyeluruh. Hasil evaluasi otonomi khusus Papua 
menunjukkan adanya sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam penerapan otonomi khusus 
seperti8: 1) alokasi dana otonomi khusus dan dana bagi hasil sesuai dengan UU otonomi daerah; 2) 
tidak jelas dan terlambatnya pembentukan Majelis Rakyat Papua9; dan 3) pengawasan aspek legal, 
politis dan sosial terkait dengan UU otonomi khusus (termasuk kebutuhan untuk segera 
mengeluarkan sejumlah peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi serta pemerintah 
provinsi ). Respon yang tidak sistematis dari pemerintah terkait ketiga isu ini telah menimbulkan 
masalah bagi stabilitas Papua serta menentukan berhasil tidaknya penerapan otonomi khusus. 
Situasi ini makin rumit oleh keputusan pemerintah untuk memecah Papua menjadi tiga provinsi. 
Namun, hingga akhir tahun 2005 hanya dua yang beroperasi: Irian Jaya Barat dan Provinsi Papua. 

Otonomi khusus juga bermasalah karena adanya fakta bahwa status itu tidak didukung penuh oleh 
rakyat Papua. Meski sejumlah kalangan sudah menunjukkan penolakan dan terus meminta 
menuntut kemerdekaan, perhatian umum atas implikasi dari otonomi khusus ini tetap rendah, 
setidaknya di tahun pertama pelaksanaan. Sebuah polling yang dilakukan oleh IFES, September-
November 2002 menunjukkan bahwa delapan puluh tiga persen rakyat Papua tidak pernah 
mendengar tentang konsep otonomi khusus. 

Kotak 2.1: Butir-butir Penting dalam UU Otonomi Khusus Papua 

 Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk memperkuat representasi etnis Papua, perempuan dan 
kelompok-kelompok agama 

 Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)  
 Perlindungan atas hukum adat  
 Tambahan alokasi dari penerimaan nasional: Dana Otonomi Khusus, tambahan bagi hasil penerimaan 

migas dan dana infrastruktur ad-hoc 
 Perlindungan atas simbol dan lagu daerah 
 Pembentukan sejumlah lembaga yang bertujuan melindungi hak azasi manusia: Komnas HAM, 

pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi  
 Pemekaran wilayah harus didasarkan atas usulan daerah 

Sumber: UU No. 21/2001 
 

2.3 Ekonomi Papua 

Perekonomian wilayah ini secara fundamental tidak mengalami perubahan sejak pertengahan 
1970an. Ada dua karakteristik yang terlihat jelas: 1) pentingnya sektor industri ekstraktif, yang 
menyumbang lebih dari separuh PDRB Papua; dan 2) masih dominannya peran sektor pertanian, 
yang menyumbang lebih dari empat puluh persen PDRB Papua di luar sektor pertambangan.  

Ekonomi Papua mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar sepuluh persen antara 1991-2002, lebih 
dari dua kali lipat rata-rata nasional – laju pertumbuhan tertinggi dibanding provinsi lain di 

                                                 
8 Laporan Lokakarya Evaluasi Tahun Pertama Penerapan Otonomi Khusus Papua, disponsori oleh Institute for 
Civil Society Strengthening (ICS) Papua, Jayapura 8-10 Mei 2003. 
9 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua, 
namun ketika laporan ini disusun pembentukan MRP masih dalam proses.  
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Indonesia. Meski porsi terbesar dari pertumbuhan ini disumbang oleh sektor industri ekstraktif, 
tanpa sektor ini pun laju pertumbuhan Papua masih tetap di atas rata-rata nasional.  

 
Gambar 2.1: Struktur perekonomian Papua tidak berubah banyak antara 1975 dan 2002 
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Sumber: BPS 
 

Gambar 2.2: Pertumbuhan PDRB Riil Papua, 1991-2002 
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Sumber: BPS 

 

2.4 Kemiskinan 

Pertumbuhan yang tinggi tidak berarti peningkatan kualitas pembangunan dan penurunan angka 
kemiskinan. Bahkan Papua memiliki angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Pada Tahun 2003, 
tiga puluh delapan persen penduduk Papua hidup di bawah garis kemiskinan, lebih dari dua kali 
rata-rata nasional yang sebesar tujuh belas persen (Gambar 2.3). Di dalam Papua sendiri terdapat 
variasi yang signifikan dalam angka kemiskinan antar kabupaten/kota, dari dua puluh tiga persen di 
Kota Jayapura hingga lima puluh enam persen di Kabupaten Teluk Bintuni, kabupaten yang baru 
dibentuk dan termasuk dalam wilayah provinsi Irian Jaya Barat (Gambar 2.4). 

Angka-angka kemiskinan di Papua yang disajikan oleh BPS, sebenarnya, sangat kontroversial. 
Sebagian keluhan menunjuk pada permasalahan dalam pelaksanaan Survei Sosial-Ekonomi 
Nasional (Susenas) yang menjadi dasar perhitungan angka kemiskinan nasional dan daerah. 
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Keluhan lain mempermasalahkan bagaimana angka kemiskinan dihitung dari Susenas, yang 
seringkali dianggap tidak mempertimbangkan variasi konsumsi makanan antar daerah (Kotak 2.2). 

 
Gambar 2.3: Papua Memiliki Penduduk Miskin Terbanyak (2003) 
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Gambar 2.4: Angka Kemiskinan di Daerah-daerah di Papua, 2004 

 
Sumber: BPS  
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Kotak 2.2: Tantangan Dalam Mendefinisikan Kemiskinan 

Apakah definisi BPS atas kemiskinan sesuai untuk Papua? Banyak orang tidak menganggap demikian. Satu 
kelompok pendapat menunjuk pada fakta bahwa konsumsi antardaerah bervariasi, dan hal ini tidak ditangkap 
oleh definisi BPS. 
 
Tantangan dalam menentukan garis kemiskinan di tingkat kabupaten/kota adalah menemukan definisi konsisten 
yang mencerminkan daya beli yang sama dari populasi acuan (reference population) dan mencakup kebutuhan 
konsumsi dasar. BPS pusat mendefinisikan penduduk miskin sebagai mereka yang tidak mampu memenuhi 
standar kebutuhan minimum untuk makanan dan non makanan. Standar kebutuhan makan minimum ditetapkan 
sebesar 2.100 kalori per hari. Nilai Rupiah ekuivalen untuk 2.100 kalori ini dihitung berdasarkan pola konsumsi 
dari sebuah kelompok populasi yang tingkat pengeluarannya sedikit di atas garis kemiskinan – disebut sebagai 
populasi acuan. Metode ini memberi ruang bagi variasi antardaerah dalam hal jenis makanan yang dikonsumsi. 
Gambar 2.5 menunjukkan bahwa pola konsumsi yang digunakan dalam perhitungan garis kemiskinan cukup 
bervariasi antardaerah. Untuk memenuhi kebutuhan 2.100 asupan kalori, penduduk miskin di Papua 
mengonsumsi lebih banyak singkong dibandingkan nasi, sementara penduduk miskin di Jawa Timur 
mengonsumsi lebih banyak kacang-kacangan dibanding penduduk miskin di Sulawesi Selatan.10 
 

Gambar 2.5: Pola Konsumsi Makanan Penduduk Miskin 
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Sumber: Perhitungan penulis didasarkan atas SUSENAS 2004 
 

2.5 Harga-harga 

Papua adalah wilayah termahal di Indonesia. Gambar 2.6 menyajikan perbandingan Indeks 
Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagai indikator harga relatif antar provinsi di Indonesia. Gambar 
2.7 menyajikan perbedaan dalam tingkat harga antar kabupatan/kota di Papua. Secara keseluruhan 
harga-harga di Papua lebih mahal dibanding daerah-daerah lain di Indonesia, dan variasi tingkat 
harga di dalam Papua sendiri cukup besar. Harga-harga di Kabupaten Jayawijaya yang merupakan 
daerah pegunungan mencapai 100 kali harga-harga di kota pelabuhan Sorong. Perbedaan ini 
terutama disebabkan oleh tingginya biaya transportasi untuk mengangkut barang dari pelabuhan ke 
daerah pegunungan. 

                                                 
10 Dirangkum dari Sutanto dan Irawan (2000) 
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Gambar 2.6: Papua adalah provinsi termahal 
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Sumber: Data dasar DAU 2005, Depkeu 
 

Gambar 2.7: Terdapat perbedaan harga yang lebar di dalam Papua 
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2.6 Beberapa Lokasi Studi Kasus – Karakteristik 

Laporan ini disusun atas studi-studi kasus di empat lokasi yang dipersiapkan oleh tiga tim dari 
perguruan tinggi. Keempat lokasi memiliki karakteristik ekonomi, geografi, sosial dan budaya yang 
berbeda. Keragaman ini bisa memberi gambaran mengenai beragamnya tantangan yang dihadapi 
oleh pemerintah-pemerintah daerah di Papua. 
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1. Kabupaten Biak Numfor adalah kawasan pantai dengan penduduk yang padat, menjadi 
salah satu penghubung transportasi di Papua. Perekonomian Biak didominasi oleh sektor 
tersier, termasuk perdagangan, pariwisata dan transportasi. Biak merupakan salah satu daerah 
di Papua yang memiliki angka kemiskinan tertinggi, dan salah satu kabupaten termiskin 
secara fiskal.  

2. Kota Jayapura adalah ibukota administratif serta ekonomi provinsi Papua dan kawasan 
pemukiman perkotaan terbesar di Papua. Daerah ini memiliki angka kemiskinan terkecil dan 
PDRB per kapita nonpertambangan terbesar di seluruh provinsi. 

3. Kabupaten Mimika adalah lokasi penambangan emas dan tembaga selama hampir empat 
dekade. Mimika masih terus mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi. Terlepas dari 
pendapatan sumber daya alamnya, secara fiskal per penduduk Mimika bukan termasuk 
kabupaten terkaya. 

4. Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan kabupaten yang baru dibentuk. Terletak di 
kawasan pegunungan di bagian tengah provinsi, daerah ini memiliki kondisi geografis yang 
sulit dan minim infrastruktur. Kabupaten ini dibentuk  tahun 2003 ketika Kabupaten 
Jayawijaya dimekarkan menjadi empat kabupaten. Seluruh kawasan pemukiman, termasuk 
ibukotanya Oksibil, hanya bisa diakses dengan pesawat kecil atau jalan kaki. Kemiskinan 
sangat parah dan layanan publik sangat terbatas. 

 

 

Tabel 2.1: Indikator-indikator Utama Lokasi Studi Kasus 

Kabupaten/Kota Lama / 
baru Populasi Luas 

Area 

Penerimaan 
pemerintah 
per kapita 

Penerimaan 
SDA per 

kapita 

Angka 
kemiskinan 

PDRD per 
kapita 

Kab. Biak Numfor Lama 112,412 3,131 1,144,349 92,760 46.1% 2,797,804
Kota Jayapura Lama 200,192 940 1,149,689 44,451 22.9% 7,494,066
Kab. Mimika Baru 126,324 19,952 2,390,634 593,000 30.6% 147,810,103
Kab. Pegunungan Bintang Baru 56,855 15,682 1,571,693 n/a 49.2% 2,616,887
Sumber: BPS, Depkeu, studi pendahuluan PEACH  

 
Foto 2.1: Jalan Masuk ke Oksibil, Ibukota Pegunungan Bintang (kiri); Rumah Panggung di Biak 

(kanan) 
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3. PERENCANAAN, PENYUSUNAN ANGGARAN DAN MANAJEMEN 

KEUANGAN 

3.1 Perencanaan 

Seperti yang terjadi di belahan Indonesia yang lain, proses perencanaan di Papua adalah sebuah 
proses yang memakan waktu lama dan cenderung tidak efektif. Ada dua jalur perencanaan: jalur top-
down, yang didesain untuk menjamin konsistensi antara perencanaan di tingkat daerah dengan 
pusat; dan jalur bottom-up, dimana perencanaan disusun dari tingkat akar rumput ke atas. Namun 
keterkaitan antara kedua jalur itu sangat lemah dan berbagai masukan dari bawah seringkali 
diabaikan dalam dokumen perencanaan akhir.11 

Undang-undang Perencanaan Nasional yang baru (UU No. 25/2004) menegaskan fungsi badan-
badan perencanaan – Bappenas di tingkat pusat dan Bappeda di daerah. Mekanisme perencanaan di 
daerah mencerminkan sistem perencanaan di tingkat nasional, termasuk perencanaan 
pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan rencana tahunan yang 
merinci butir-butir rencana jangka menengah sekaligus prospek pembiayaannya (Tabel 3.1). Ketiga 
dokumen itu harus disosialisasikan kepada publik, dan harus mengakomodasi hasil dari proses 
bottom-up. 
Baik dalam sistem lama maupun baru, studi-studi kasus PEA menunjukkan bagaimana mekanisme 
perencanaan di Papua menjadi rumit karena kabupaten/kota yang baru dibentuk belum memiliki 
rencana jangka menengah dan panjang yang bisa menjadi acuan bagi proses perencanaan dan 
penyusunan anggaran tahunan. Dalam kasus Pengunungan Bintang, contohnya, Kantor Dinas dan 
Bappeda bersama-sama menyusun rencana pembangunan, lalu mengirimkannya ke Gubernur 
untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan. Secara umum berbagai masalah timbul akibat tidak 
adanya data base atau data-data sektoral yang seharusnya menjadi dasar dari seluruh proses 
perencanaan. 

                                                 
11 Studi kasus Kota Jayapura menunjukkan semakin besarnya kecenderungan masukan-masukan dari bawah tidak 
diakomodasi dalam perencanaan akhir tingkat Kota, atau tidak diterjemahkan dalam program-program yang 
dianggarkan.  

Tabel 3.1: Perubahan atas Dokumen-dokumen Utama Perencanaan Daerah  

Dokumen Dokumen yang digantikan Produk hukum Jangka waktu
Pemerintah Daerah 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) 

 Peraturan Daerah 
(Perda) 

20 tahun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) 

Program Pembangunan 
Daerah (Propeda) 

Peraturan Kepala 
Daerah 

5 tahunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Pembangunan 
Tahunan Daerah (Repetada) 

Peraturan Kepala 
Daerah 

Tahunan 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) 

Rencana Strategis (Renstra)  5 tahunan 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(Renja-SKPD) 

  Tahunan 

Sumber: UU No. 25/2004 
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3.2 Penyusunan Anggaran 

Dapat dipastikan bahwa ketentuan baru untuk memperoleh persetujuan pusat atas RAPBD akan 
menyebabkan tertundanya seluruh proses. Siklus penyusunan anggaran dimulai pada bulan Juni 
dengan rapat antara pemerintah daerah dan DPRD tentang kebijakan umum atas RAPBD tahun 
yang dimaksud (Tabel 3.2). Antara Juni dan November, rincian anggaran disusun, dibahas dan 
disetujui oleh eksekutif dan legislatif. Namun, UU No. 32/2004 menetapkan bahwa sebelum bisa 
diputuskan sebagai Perda, APBD harus dievaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah pusat. Di 
Papua, ini berarti bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus menilai dan 
menyetujui APBD dari dua puluh sembilan kabupaten/kota dalam kurun waktu kurang dari 
sebulan. Hampir pasti hal ini akan menyebabkan tertahannya seluruh proses di tingkat provinsi, 
yang pada akhirnya membuat tertundanya implementasi anggaran daerah, meski menurut aturan 
sebelum disahkannya RAPBD menjadi APBD, pemerintah daerah dimungkinkan untuk mulai 
membelanjakan anggaran sebatas nilai anggaran tahun sebelumnya. 

Tabel 3.2: Proses Penyusunan APBD* 

Kegiatan Waktu 

Persiapan Anggaran 

Pemda mengajukan kebijakan umum atas RAPBD berdasarkan rencana 
kerja Pemda untuk disetujui DPRD 

Sebelum pertengahan Juni tahun 
sebelumnya 

Prioritas-prioritas dalam RAPBD dan pagu anggaran bagi tiap satuan kerja 
dibahas antara Pemda dan DPRD 

 

Berdasarkan prioritas dan pagu yang ditetapkan, unit-unit kerja 
mempersiapkan estimasi anggaran terkait dengan program kerja (SKA-
SKPD) dan menyampaikannya pada Pemda 

 

Pemda menyiapkan rancangan Perda RAPBD untuk dimintakan 
persetujuan DPRD 

Sebelum minggu pertama Oktober 
tahun sebelumnya 

Pemda dan DPRD menyepakati butir-butir RAPBD  Selambatnya satu bulan sebelum 
dimulainya tahun fiskal  

Kepala daerah menyiapkan rancangan SK mengenai struktur RAPBD dan 
rancangan dokumen implementasi dari unit-unit kerja 

 

Rancangan Perda dan SK kepala daerah disampaikan oleh kepala daerah ke 
Depdagri (bagi provinsi) atau gubernur (bagi kabupaten/kota) untuk 
dievaluasi 

Dalam 3 hari persiapan 

Depdagri/Gubernur menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Perda dan 
SK pada kepala daerah 

Selambatnya 25 hari setelah 
dokumen diterima 

Jika disetujui, Rancangan Perda dan SK kepala daerah ditetapkan; jika tidak 
maka Pemda dan DPRD harus membuat revisi 

Revisi dilakukan dalam 7 hari 
setelah hasil evaluasi diterima 

Evaluasi Anggaran 

Realisasi semester pertama dan perkiraan untuk semester kedua 
disampaikan pada DPRD 

Akhir Juli tahun fiskal 
bersangkutan 

Rencana perubahan ABPD secara formal disampaikan ke DPRD untuk 
mendapatkan persetujuan 

3 bulan sebelum akhir tahun fiskal 
bersangkutan 

BPK mengaudit realisasi APBD Laporan disampaikan kepada 
DPRD dalam 2 bulan setelah 
APBD diterima 

Kepala daerah menyampaikan Rancangan Perda atas laporan 
pertanggungjawaban untuk mendapatkan persetujuan DPRD 

Selambatnya 6 bulan setelah akhir 
tahun fiskal bersangkutan 

*Berdasarkan UU No. 17/2003, 15/2004, 32/2004 dan 33/2004 
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3.3 Format Anggaran yang Baru 

Format APBD baru belum sepenuhnya dijalankan di Papua hingga 2004. Selain memperkenalkan 
konsep anggaran berbasis kinerja, Keputusan Mendagri No. 29/2002 (Kepmen 29) juga 
mengakibatkan perubahan format APBD. Hanya Kabupaten Fak-Fak dan Yapen Waropen yang 
menggunakan format baru ini di tahun 2003; kabupaten/kota yang lain serta pemerintah provinsi 
baru mengikuti di tahun 2004. Format anggaran yang baru menggunakan konsep anggaran terpadu. 
Perubahan utama adalah pos belanja daerah tidak lagi dibedakan antara belanja rutin dan 
pembangunan, melainkan antara belanja aparatur dan belanja publik. Selain itu pinjaman dan arus 
pembiayaan lain serta cadangan pemerintah kini dibuat terpisah. 

Jika penanganan atas sisi pendapatan tidak terlalu banyak berubah, ada sejumlah perubahan pada 
sisi pengeluaran yang mempengaruhi APBD secara mendasar. Penggolongan antara belanja 
aparatur pemerintah dan pelayanan publik didasarkan pada siapa yang ‘menikmati’. Pengeluaran 
untuk kegiatan-kegiatan yang menguntungkan masyarakat umum akan dicatat sebagai belanja 
publik. Definisi yang tidak jelas ini mendorong Pemda untuk membuat interpretasi sendiri atas 
jenis pengeluaran, sehingga perbandingan belanja daerah antar kabupaten/kota menjadi sulit. 

Sebelum adanya Kepmen 29, tiap unit kerja menyusun dokumen anggaran masing-masing. 
Permohonan anggaran diajukan secara terpisah dalam bentuk Daftar Isian Kegiatan (DIK) untuk 
anggaran rutin dan Daftar Isian Proyek (DIP) untuk anggaran pembangunan. Dalam struktur baru, 
seluruh unit kerja kini hanya menggunakan satu dokumen anggaran (Dokumen Anggaran Satuan 
Kerja/DASK). Secara umum, DIK mencakup seluruh pengeluaran rutin, setara dengan kategori 
“administrasi umum” dalam DASK yang mencakup belanja pegawai dan publik. DIP mencakup 
seluruh pengeluaran proyek, termasuk belanja operasional dan belanja modal. Dalam format 
anggaran baru, pengeluaran untuk menambah modal dicatat di bawah belanja modal, sementara 
belanja operasional proyek (kini disebut ‘kegiatan’) dicatat di bawah belanja operasi dan 
pemeliharaan. Hal ini membuat perbandingan belanja pembangunan dengan pos-pos terkait dalam 
format yang baru menjadi bermasalah. 

Tabel 3.3 menunjukkan pemetaan konseptual antara format lama dan baru. Format yang baru 
bertujuan untuk bergeser dari pembedaan rutin/pembangunan ke pendekatan yang lebih 
berorientasi pada program. Seiring berjalannya waktu, hal ini seharusnya akan menghasilkan alokasi 
sumber daya yang lebih efektif (terhindarnya pembangunan sekolah tanpa guru, Puskesmas tanpa 
tenaga medis, dsb). Sebagai contoh, di Papua belanja pendidikan provinsi selama ini terfokus pada 
pembangunan prasarana, sementara belanja kabupaten/kota lebih banyak mencakup pengeluaran 
rutin, khususnya gaji guru (lihat Bab 6). Mengingat selama ini sangat jarang ada koordinasi dalam 
hal pengeluaran sektoral antara tingkat pemerintah, ada kemungkinan masalah terjadi ketika 
pemerintah provinsi membangun sekolah yang tidak ada gurunya, karena pemerintah 
kabupaten/kota tidak memiliki anggaran untuk menggaji guru-guru tambahan yang diperlukan 
(atau tidak ada tenaga yang tersedia). 
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Tabel 3.3: Perbandingan Format Anggaran Lama dan Baru 

FORMAT LAMA  FORMAT BARU 
   
1. Pendapatan  1. Pendapatan 

• Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya   
• Pendapatan Asli Daerah  • Pendapatan Asli Daerah 
• Dana Perimbangan  • Dana Perimbangan 
• Pinjaman Pemerintah Daerah   
• Pendapatan Lain-lain  • Pendapatan Lain-lain 

   
  2. Pembiayaan 
      
2. Pengeluaran   3. Pengeluaran 
    2.1 Pengeluaran Rutin      3.1 Belanja Aparatur 
  • Administrasi Umum 
  • Operasi dan Pemeliharaan 
  • Belanja Modal 
    2.2 Pengeluaran Pembangunan      3.2 Belanja Publik  
  • Administrasi Umum 
  • Operasi dan Pemeliharaan 
  • Belanja Modal 
 

3.4 Laporan dan Audit Anggaran 

Rekam jejak Papua dalam hal laporan anggaran tidaklah memuaskan. Secara hukum, pemerintah 
daerah wajib melaporkan segala informasi mengenai anggaran pada Departemen Keuangan. 
Kealpaan dalam menjalankan kewajiban ini bisa berakibat ditundanya pencairan dana alokasi dari 
pusat. Sejumlah pemerintah daerah di Papua termasuk dari kabupaten/kota sering terlambat, 
bahkan sama sekali tidak menyerahkan laporannya. Contohnya, di tahun 2002, hanya delapan dari 
empatbelas kabupaten/kota melaporkan APBD-nya pada pemerintah pusat. Meski demikian, 
Depkeu hanya mengeluarkan surat peringatan tanpa menerapkan sanksi apapun. Tidak jelas apakah 
Pemprov akan lebih berhasil dalam melakukan review APBD kabupaten/kota. Bisa jadi pemerintah 
kabupaten/kota akan lebih mematuhi ketentuan pelaporan pada provinsi. Sejauh ini dapat dilihat 
Pemprov berhasil membuat laporan mengenai penggunaan dana Otsus yang mencakup seluruh 
kabupaten/kota di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan demikian bisa dicapai. 

Kepala daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada DPRD yang mencakup 
empat hal: 1) realisasi APBD, 2) penjelasan detail mengenai realisasi APBD termasuk penilaian 
kinerja, 3) laporan arus kas, dan 4) neraca anggaran. Studi kasus menunjukkan bahwa di Kota 
Jayapura, laporan pertanggungjawaban walikota tahun 2003 dan 2004 sudah mencakup seluruh hal 
yang ditentukan itu. Namun terlihat juga bahwa laporan pertanggungjawaban itu tidak merujuk 
pada dokumen perencanaan utama yang seharusnya menjadi acuan penilaian kinerja pemerintah. 
Laporan itu juga disampaikan sangat terlambat, pada bulan Juni dari seharusnya Maret. 
Keterlambatan ini menyebabkan kesulitan dalam memasukkan temuan-temuan penting pada siklus 
perencanaan dan anggaran tahun berikutnya. 
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Sebagaimana terjadi di banyak daerah lain, audit regional berjalan dengan lemah. Tiap provinsi dan 
kabupaten/kota memiliki unit audit internal yaitu Badan Pengawasan Daerah (Bawasda), yang di 
tingkat pusat dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Depdagri.12 Berdasarkan Kepres No. 
74/2001, tugas Bawasda adalah menilai kinerja pemerintahan daerah. Namun, tidak ada indikasi 
bahwa temuan Bawasda memiliki dampak atau konsekuensi serius. 

Pemberlakuan Undang-undang Audit (UU No. 15/2004) memberi klarifikasi lebih lanjut atas peran 
auditor eksternal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan inspeksi atas keuangan 
pemerintah pusat maupun daerah. Audit BPK atas pelaksanaan APBD sekarang menjadi suatu 
kewajiban, dan harus selesai sebelum kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban 
kepada DPRD. Masih perlu dilihat apakah BPK akan mampu mengaudit anggaran 434 
kabupaten/kota dan 32 provinsi dalam enam bulan terakhir tahun fiskal. Tahun 2002 saja BPK 
hanya berhasil mengaudit kurang dari sepertiga APBD kabupaten/kota yang ada. Terlihat bahwa 
kapasitas yang ada saat ini sangat terbatas dan harus ditingkatkan secara signifikan untuk 
memungkinkan BPK melakukan tugasnya di tahun 2005 secara tepat waktu. 

 

3.5 Rekomendasi 

 Merancang data base yang sederhana berdasarkan data yang ada dari BPS dan sumber-sumber 
lainnya. Proses perencanaan dan pengambilan keputusan selama ini tidak didasarkan 
atas data yang layak, meski BPS memiliki data sosio-ekonomi dan indikator-indikator 
lain yang detail di tingkat kabupaten/kota. Data base sederhana yang dirancang bersama-
sama kantor perwakilan BPS di tingkat daerah akan membantu Pemda meningkatkan 
kualitas perencanaan. 

 Membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik antara provinsi dan kabupaten/kota, terutama 
dalam program-program yang dibiayai oleh Dana Otsus. Kedua tingkat pemerintahan 
saat ini membelanjakan dana untuk program-program yang hampir mirip dan 
berpotensi untuk saling tumpang tindih. Hal ini bisa dihindari dengan koordinasi yang 
lebih baik sejak tahap perencanaan. 

                                                 
12 World Bank, Decentralizing Indonesia, hal.55. 
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4. PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN 

4.1 Pendapatan 

Sumber daya fiskal per kapita Papua sesungguhnya jauh lebih besar dari wilayah lain di di 
Indonesia. Hal ini sudah berlangsung sejak lama karena Papua diuntungkan oleh besarnya transfer 
dari pemerintah pusat. Bahkan sejak sebelum desentralisasi, Papua adalah provinsi terkaya kedua 
dalam hitungan sumber daya fiskal per kapita. Sumber pendapatan Papua yang terpenting sebelum 
desentralisasi adalah transfer dana dari pusat, termasuk Subsidi Daerah Otonom (SDO) – dana 
operasional yang terutama digunakan untuk gaji pegawai negeri – serta berbagai dana Inpres bagi 
sejumlah sektor pembangunan. Bagi hasil pajak dan sumber daya alam menjadi sumber pendapatan 
terpenting kedua bagi Papua, menyumbang sekitar dua puluh tujuh persen anggaran daerah. 

Saat desentralisasi dilaksanakan pada tahun 2001, Papua menjadi salah satu daerah yang paling 
banyak diuntungkan setelah Kalimantan Timur dan Riau – keduanya adalah provinsi yang kaya 
sumber alam. Secara agregat di tingkat provinsi, pendapatan per kapita riil Papua meningkat hampir 
dua kali lipat antara 1996-2002 (Gambar 4.1). Pada tahun 2003, Papua menjadi provinsi ketiga 
terbesar dalam hal pendapatan daerah per kapita, enam kali lebih besar dari Jawa Barat. 

Tetapi desentralisasi juga membuat Papua makin tergantung pada transfer dari pusat, karena 
meningkatnya tanggung jawab pengeluaran publik tidak diikuti oleh wewenang dan kapasitas yang 
cukup untuk memobilisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mekanisme SDO di era pra-
desentralisasi digantikan oleh mekanisme perimbangan fiskal antar pusat dan daerah yang terdiri 
dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)13 yang jumlahnya relatif kecil, 
serta Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) Papua. Peranan bagi hasil pajak dan sumber daya alam 
menjadi relatif kecil, walaupun proporsi bagi hasil migas untuk Papua dinaikkan pada 2002. 

 
Gambar 4.1: Pendapatan Per Kapita Papua Meningkat Dua Kali Lipat Antara 1996 dan 2003 
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Source: BPS, 
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Sumber: BPS, Depkeu/SIKD, Catatan: dalam harga dasar 1996 
 

                                                 
13 Pada awalnya DAK ditujukan hanya untuk kegiatan reboisasi namun sejak 2003 cakupannya juga diperluas ke 
sektor lainnya. 
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Kenaikan terbesar dalam penerimaan daerah Papua sesungguhnya disebabkan oleh besarnya DAU 
dan Dana Otsus, yang mulai diberlakukan tahun 2002 berdasarkan UU No. 21/2001. Tahun 2003, 
kedua sumber ini mencakup delapan puluh persen dari total pendapatan pemerintah provinsi dan 
kabupaten/kota. Bagi hasil pajak masih menjadi sumber penerimaan ketiga terbesar, diikuti oleh 
bagi hasil sumber daya alam. Karena besarnya penerimaan DAU dan Dana Otsus, porsi PAD (dari 
pajak, retribusi dan penerimaan BUMD) kini menjadi hanya tujuh persen dari penerimaan 
Pemprov, dan dua persen di tingkat kabupaten/kota (Tabel 4.1). 

Meski demikian ada variasi besar di antara kabupaten/kota di Papua. Secara per kapita, pendapatan 
pemerintah kabupaten terkaya (Kabupaten Sorong) di tahun 2003 hampir lima kali lipat kabupaten 
termiskin (Kabupaten Biak Numfor). Perlu juga dicatat bahwa kedua kota, Jayapura dan Kota 
Sorong termasuk daerah termiskin secara fiskal (Gambar 4.2)  
 

Tabel 4.1: Pendapatan Pemerintah Daerah Berdasarkan Sumber, 2003 (milyar Rp.) 

 PAD Bagi Hasil SDA Bagi Hasil 
Pajak 

Hibah 
(DAU+DAK) Dana Otsus TOTAL

Provinsi 117.90 108.17 106.10 406.27 934.05 1,672.49
Kabupaten/Kota 109.62 285.23 441.60 3,112.75 533.98 4,483.17
TOTAL 227.52 393.40 547.70 3,519.02 1,468.03 6,155.66
Sumber: Depkeu/SIKD      

 
Gambar 4.2: Di Papua, Kesenjangan Fiskal Cukup Tinggi 
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Sumber: kalkulasi penulis berdasarkan alokasi. 
Catatan: belum termasuk bagi hasil pajak (data belum tersedia) 

 
Bagian-bagian berikut akan melihat masing-masing sumber pendapatan secara detail dan mencoba 
menjelaskan kecenderungan umum soal penerimaan daerah di Papua. 

4.1.1 Dana Alokasi Umum (DAU) 

DAU membiayai tujuh puluh persen anggaran daerah Papua. DAU adalah dana hibah dari 
pemerintah pusat pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang bertujuan untuk mengurangi 
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kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah. Sebanyak lima puluh lima persen alokasi DAU didasarkan 
pada sebuah formula yang memperhitungkan kapasitas fiskal dan kebutuhan belanja tiap daerah; 
sisanya merupakan dana lump sum (lima persen) dan gaji pegawai negeri daerah (45 persen). 
Besarnya keseluruhan DAU saat ini adalah 25,5 persen dari penerimaan APBN nasional atau 
Rp88.8 trilyun di tahun 2005. Pada tahun 2008 nilai ini akan meningkat menjadi dua puluh enam 
persen.  

Besarnya alokasi DAU – di luar Dana Otsus – menjelaskan mengapa penerimaan daerah Papua 
jauh lebih besar dari provinsi-provinsi lain. Secara agregat di tingkat provinsi, Papua memperoleh 
alokasi DAU per kapita terbesar di Indonesia, lebih dari 5 kali Jatim dan 4 kali dibandingkan NTB. 
Di dalam Papua sendiri, alokasi DAU bervariasi secara signifikan antar kabupaten/kota. Di tahun 
2005, Kabupaten Waropen menerima 7 kali lebih besar dari Kabupaten Jayawijaya secara per kapita 
(Gambar 4.3). Meskipun demikian DAU tetap berperan penting dalam mengurangi kesenjangan 
penghasilan antar kabupaten/kota. 

Gambar 4.3: Alokasi DAU per kapita (2005) 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

 
Sumber: Departemen Keuangan 

4.1.2 Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) 

Dana Otsus untuk Papua diperkenalkan melalui UU No. 21/2001 dan pertama kali diberlakukan 
tahun 2002. UU itu ternyata tidak memberi penjelasan rinci mengenai bagaimana dana tersebut 
harus dibelanjakan. Dalam UU hanya disebutkan bahwa tujuan utama Dana Otsus adalah 
“mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi-provinsi lain, meningkatkan standar 
kehidupan rakyat di Provinsi Papua, dan memberikan kesempatan pada penduduk asli Papua.” 
Dana Otsus ditetapkan sebesar dua persen dari total anggaran DAU nasional, atau sebesar Rp 1,8 
trilyun di tahun 2005. Sekarang Dana Otsus menyumbang enam puluh persen pendapatan 
Pemprov, dan antara tujuh dan dua puluh tiga persen pendapatan kabupaten/kota. 

Alokasi dan Pencairan Dana Otsus – Dari Pusat ke Provinsi 

Karena DAU sudah ditetapkan sebelumnya, dan Dana Otsus ditetapkan sebesar 2 persen dari 
DAU nasional, ada kepastian mengenai besarnya Dana Otsus yang akan diterima provinsi dari 
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pusat. Bahkan untuk tahun 2002 dan 2003, Pemprov mampu membuat estimasi yang tepat atas 
penerimaan Dana Otsus dalam anggaran tahunannya. 

Pencairan Dana Otsus tiap tiga bulan dirinci dalam APBD. Surat Keputusan Bersama (SKB) 
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, (KMK 160a/2003) April 2003, mewajibkan 
provinsi untuk melaporkan alokasi penggunaan Dana Otsus untuk setiap pencairan, sekaligus 
memberi wewenang pada Menkeu dan Mendagri untuk membatalkan pencairan periode berikutnya 
jika Dana Otsus tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sejauh ini pencairan belum pernah 
dibatalkan, tapi keterlambatan dalam pelaporan sering terjadi, mengakibatkan penundaan dalam 
pencairan.14  

Pemekaran provinsi sejauh ini belum mempengaruhi distribusi Dana Otsus di tingkat provinsi, 
karena pemerintah pusat masih memutuskan untuk terus mencairkan seluruh dana kepada 
Pemprov di Jayapura, bukan membaginya juga ke pemerintah provinsi baru di Manokwari. 

Alokasi dan Pencairan Dana Otsus – Dari Provinsi ke Kabupaten/Kota  

UU Otonomi Khusus tidak merinci bagaimana Dana Otsus harus didistribusikan di antara 
kabupaten/kota di Papua. UU tersebut hanya mengatakan bahwa alokasi harus diputuskan oleh 
Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), dengan prioritas untuk daerah-daerah tertinggal.15 Sementara 
SKB Menkeu dan Mendagri (April 2003) kemudian menjelaskan bahwa kabupaten/kota akan 
menerima bagian lebih besar dari provinsi karena mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih 
besar dalam penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. 

Sebagai konsekuensi, di tahun 2004, Pemprov menurunkan alokasi Dana Otsus untuk mereka 
sendiri menjadi empat puluh persen; sebelumnya di tahun 2002 dan 2003 Pemprov memegang 
enam puluh persen dan hanya mengalokasikan empat puluh persen untuk kabupaten/kota (Tabel 
4.2). Namun tidak seluruh bagian untuk kabupaten/kota berada di bawah kontrol pemerintah 
kabupaten/kota yang bersangkutan. Sebagian dana diberikan pada pemerintah kabupaten/kota 
dalam bentuk hibah kas atau “dana segar”. Bagian lain diberikan dalam bentuk bantuan program 
yang disetujui dan diarahkan oleh provinsi. Kedua jenis aliran dana ini menjadi bagian dari 
anggaran pemerintah kabupaten/kota, yang bisa direvisi oleh DPRD sebelum disetujui. Karena 
tidak ada komitmen formal mengenai penggunaan Dana Otsus, situasi ini mempersulit Pemprov 
untuk memastikan penggunaan Dana Otsus bagi sektor-sektor prioritas. 

Tabel 4.2: Distribusi Dana Otsus 

  2002 2003 2004 
Provinsi 60.0% 60.7% 40.0%
Kabupaten/Kota 40.0% 39.3% 60.0%
   Dana segar 14.5% 18.2% n/a
   Bantuan 
program 25.5% 21.1% n/a
Total 100.0% 100.0% 100.0%
Sumber: Provinsi Papua   
 

 
                                                 
14 Lihat Pemerintah Provinsi Papua (2003), hal.83. 
15 Perdasus hanya bisa dikeluarkan oleh MRP, yang hingga kini belum terbentuk. Konsekuensinya, alokasi Dana 
Otsus dilakukan berdasarkan Perda Provinsi dan Keputusan Gubernur.  

Tabel 4.3: Keterlambatan Pencairan Dana 
Otsus 2003, Provinsi ke Kab/Kota 

15-Jul 15% 
05-Sep 30% 
20-Nov 40% 
20-Nov 15% 
Sumber: BP3D Provinsi Papua 
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Implikasi lain adalah pencairan Dana Otsus dari provinsi ke kabupaten/kota belum dimulai 
sebelum 15 Juli 2003. Kenyataannya, lebih dari separuh belum dicairkan hingga November (Tabel 
4.3) 

Sejalan dengan peraturan pemerintah pusat, di tahun 2004 mekanisme alokasi diubah sehingga 
lebih menguntungkan pemeritah kabupaten/kota. Provinsi hanya memperoleh 40 persen Dana 
Otsus, sementara 60 persennya dialokasikan untuk kabupaten/kota. Namun, kabupaten/kota 
“lama” dan “baru” diperlakukan secara berbeda. Kabupaten/kota yang sudah berdiri sebelumnya 
memperoleh seluruh jatah Dana Otsus mereka dalam bentuk hibah kas. Daerah-daerah yang baru 
dibentuk memperoleh hanya 40 persen bagian mereka dalam bentuk kas. Sisa 60 persen masih ada 
dalam kendali Pemprov dan akan diberikan dalam bentuk bantuan program yang disepakati 
bersama antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota. Penjelasan tentang arus dana 
ditunjukkan dalam Gambar 4.4. 

 
Pemprov juga memperkenalkan sistem baru untuk menentukan bagian masing-masing 
kabupaten/kota, dengan tujuan membuat alokasi lebih transparan dan logis. Selain jumlah alokasi 
dasar – yang menjadi bagian terbesar dana teralokasi – tiap daerah juga menerima sejumlah dana 
berdasarkan formula yang mencakup sejumlah indikator kapasitas dan kebutuhan fiskal, termasuk 
di antaranya luas wilayah, populasi, angka kemiskinan, penerimaan dari sumber-sumber lain serta 
indikator tingkat harga dan kesulitan geografis. Sebagian kecil dana juga disiapkan untuk bantuan 
program yang mendesak bagi sejumlah kabupaten/kota (Tabel 4.4).  

Gambar 4.4: Distribusi Dana Otsus, 2002-03 dan 2004 

 
2002-2003 

Dana Otsus (2% dari DAU)

40% utk Kab/Kota

APBN Pusat 

APBD Provinsi 

APBD Kab/Kota 

Sumber: Provinsi Papua 

 2004 
APBN Pusat

APBD Provinsi

APBD 
Kab/Kota lama

APBD
Kab/Kota baru

Sumber: Provinsi Papua
 

Dana Otsus (2% dari DAU) 

60% utk Kab/Kota 

29% utk  14 
kabupaten/kota lama

31% utk  14  
kabupaten/kota baru 

19% 

Dikelola 
provinsi 

12% dikelola 
kabupaten/kota  
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Tujuan dari adanya formula baru alokasi adalah (i) membantu pemerintah kabupaten/kota 
mempercepat pembangunan di wilayahnya, dan (ii) memperkecil kesenjangan pembangunan antar 
kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota di Papua diberikan skor antara 1-5 untuk seluruh 
tujuh indikator, yang kemudian dikalikan dengan bobot relatif untuk masing-masing indikator. 
Akhirnya, penjumlahan nilai tertimbang seluruh pemerintah daerah diterjemahkan dalam bagian 
dana yang didapat. Tabel 4.5 menunjukkan bobot tiap indikator, dan bagaimana masing-masing 
indikator tersebut mempengaruhi alokasi.16 Sebagai contoh, Kabupaten Merauke yang memiliki 
luas wilayah terbesar, memperoleh skor 5 untuk indikator 1, sehingga akhirnya memperoleh skor 
sebesar 5 * 0,15 = 0,75. 

Meskipun komponen formula ini adalah sebuah 
langkah maju untuk menghasilkan alokasi Dana 
Otsus yang lebih transparan dan adil, ada sejumlah 
masalah dalam sistem yang digunakan tahun 2004. 
Pertama, hanya sekitar tiga puluh delapan persen dari 
bagian daerah yang dialokasikan berdasarkan 
formula. Walaupun formula bersifat mengurangi 
kesenjangan, pengaruhnya menjadi tidak signifikan 
karena kecilnya proporsi dana yang dialokasikan. 
Kedua, data yang digunakan untuk menentukan 
bagian masing-masing daerah juga bermasalah dan 
berbeda dengan data yang digunakan dalam formula 
alokasi DAU di tingkat nasional. Sebagai contoh, 
data populasi Pegunungan Bintang tercatat sebanyak 
32,108 jiwa, sementara yang digunakan dalam 
menyusun DAU adalah 56,855 jiwa17. 

Lebih jauh lagi, tidak jelas apakah formula yang 
dipergunakan sudah efektif dalam mengurangi 
kesenjangan pembangunan antar daerah. Tiga 
indikator yang biasa dipakai dalam pengukuran 
kesenjangan (rasio antara nilai maksimum dan 

minimum, koefisien Gini serta koefisien variasi), menunjukkan baik di tahun 2003 maupun 2004, 
Dana Otsus sedikit mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan antar daerah, dibandingkan 
dengan distribusi sumber-sumber pendapatan lainnya (Tabel 4.6). Namun dibandingkan dengan 
tahun 2003, alokasi tahun 2004 yang sudah menggunakan komponen formula, ternyata lebih tidak 
seimbang.18 Dengan asumsi bahwa kebutuhan dan kapasitas fiskal tiap daerah seimbang, alokasi 
Dana Otsus yang terjadi ternyata gagal menciptakan pemerataan pendapatan daerah. Ukuran-
ukuran ini memang tidak menggambarkan keseluruhan cerita, namun tetap menunjukkan betapa 
pentingnya evaluasi yang menyeluruh terhadap formula yang digunakan. 

 

                                                 
16 Pembobotan diperoleh dari metode Analytical Hierarchy Process (AHP), dimana sejumlah ahli diminta mengisi 
kuesioner dan mengindikasikan prioritas mereka bagi masing-masing indikator.  
17 Lihat lampiran 1 untuk deskripsi lebih lanjut mengenai perbedaan data populasi Papua. 
18 Kesenjangan di sini didefinisikan dalam hal penerimaan per kapita. Idealnya, kebutuhan dan kemampuan fiskal 
juga harus dicakup dalam menentukan kesenjangan. Namun dengan tujuan simplifikasi, penulis hanya melihat 
pada distribusi penerimaan daerah per kapita. 

Tabel 4.4: Alokasi untuk Kab/Kota, 2004 
(milyar Rp.) 

  Jumlah Proporsi 
Alokasi dasar 580.00 58.9%
Formula 371.70 37.7%
Program mendesak 33.50 3.4%
Total 985.20 100.0%
Sumber: Provinsi Papua  

Tabel 4.5: Formula Dana Otsus, 2004 

No Kriteria Bobot Tanda 
1 Luas wilayah 15% +
2 Populasi 15% +
3 Penduduk miskin 20% +
4 DAU 10% -
5 PDRB 10% -
6 PAD 10% -
7 Tingkat kesulitan 

relatif secara 
geografis 

20% +

Sumber: BP3D Provinsi Papua 
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Tabel 4.6: Pengukuran Kesenjangan Penerimaan Daerah Per Kapita 

  2003 2004 
  Rasio Max-Min Koefisien Gini CV Rasio Max-Min Koefisien Gini CV 
Tanpa Dana Otsus 4.50 0.254 0.478 9.03 0.250 0.495
Dengan Dana Otsus 4.18 0.247 0.463 8.23 0.248 0.490
Catatan: CV adalah koefisien variasi penerimaan per kapita antar kabupaten/kota  
Sumber: Kalkulasi penulis berdasarkan data dari Depkeu/SIKD, BP3D Provinsi Papua, dan laporan PEACH  
 
Sebuah pertanyaan penting adalah apakah Dana Otsus sebaiknya diberikan sebagai transfer alokasi 
umum, yang akhirnya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal antar 
kabupaten/kota, atau sebaiknya ditetapkan secara spesifik untuk membiayai sektor-sektor prioritas? 
Secara teori, desentralisasi berarti bahwa keputusan penggunaan dana seharusnya berada di tangan 
pemerintah setempat (dalam hal ini kabupaten/kota), karena merekalah yang bertanggung jawab 
dalam menyediakan layanan umum. Di sisi lain, sejumlah sektor seperti kesehatan dan pendidikan 
memiliki eksternalitas positif yang bisa menjadi justifikasi atas intervensi pemerintah di tingkat 
lebih tinggi, termasuk dalam menentukan proporsi anggaran tertentu yang harus dibelanjakan di 
sektor-sektor ini. UU Otonomi Khusus dan peraturan daerah provinsi agaknya ingin menetapkan 
proporsi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Namun, hal ini cenderung 
sulit dan membutuhkan, di antaranya, mekanisme pengawasan serta pencairan yang kuat – dan hal 
demikan saat ini tidak tersedia. 

Situasi ini makin rumit dengan kenyataan bahwa lebih dari separuh Dana Otsus masih berada di 
bawah kendali Pemprov. Menurut Pemprov, hal ini karena gubernur selaku kepala daerah provinsi 
bertanggung jawab pada pemerintah pusat dalam hal penggunaan Dana Otsus. Selain itu, jika Dana 
Otsus dikendalikan oleh provinsi akan lebih menjamin terjadinya alokasi ke sektor-sektor prioritas 
dibanding jika dana langsung dihibahkan ke APBD kabupaten/kota.19 Ada juga kekuatiran serius 
mengenai minimnya kapasitas pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola dana tersebut, 
khususnya untuk daerah-daerah baru, yang mencakup setengah dari seluruh kabupaten/kota di 
Papua pada tahun 2004. Untuk daerah-daerah baru ini, Pemprov memutuskan untuk 
mengalokasikan sebagian besar bagian mereka dalam bentuk program “dekonsentrasi” yang 
disepakati bersama antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan, tetapi 
masih dikelola oleh provinsi. Meski hal ini dapat dimengerti sebagai kesepakatan interim, tidak ada 
ada komitmen eksplisit untuk bergeser menuju model hibah kas secara penuh dalam waktu dekat. 

Untuk memonitor penggunaan Dana Otsus secara lebih baik, Pemprov mengharuskan seluruh 
bupati menyampaikan laporan tahunan secara rinci (lihat bab pengeluaran). Mengingat adanya 
ketentuan proporsi penggunaan Dana Otsus, seharusnya dana tersebut dimuat secara eksplisit 
dalam APBD kabupaten/kota. Namun berdasarkan analisa terhadap laporan-laporan APBD yang 
tersedia, pemerintah kabupaten/kota tidak mengikuti kaidah umum dalam mencatat penerimaan 
ini. Kadang-kadang dicatat dalam pos “penerimaan dari provinsi” yang juga mencakup dana bagi 
hasil pajak provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan BBM. Dalam kasus lain, Dana Otsus 
dicatat sebagai “dana alokasi khusus”, yang semestinya untuk transfer DAK dari pusat untuk 
keperluan reboisasi atau sektor-sektor lain. Ditambah lagi, angka yang dilaporkan juga hampir 
selalu tidak sama dengan alokasi yang ditentukan berdasarkan ketentuan provinsi. 

 

                                                 
19 Pemerintah Provinsi Papua, “Kebijakan: Alokasi Pengunaan Dana Otonomi Khusus Untuk Pembangunan 
Provinsi Tahun Anggaran 2003” 
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4.1.3 Penerimaan Sumber Daya Alam 

Pada tingkat agregrat, penerimaan SDA Papua masih relatif kecil, tapi akan meningkat dalam waktu 
dekat. Papua adalah daerah yang kaya akan hutan, mineral dan sumber daya kelautan. Namun 
eksploitasi berskala besar terkonsentrasi di sebagian kecil daerah. Dengan adanya investasi gas alam 
baru, yang akan mulai menghasilkan pendapatan yang signifikan pada tahun 2015, penerimaan 
SDA menjadi pos yang makin penting untuk diperhatikan. 

Sebagai tambahan atas penerimaan bagi hasil yang umum dari pertambangan, migas, hutan dan 
perikanan,20 UU No. 21 memberikan Papua 
tambahan porsi penerimaan migas (Tabel 4.8). 
Tambahan porsi ini, sebesar lima puluh lima 
persen untuk penerimaan minyak dan empat 
puluh persen untuk gas, dibagikan pada 
kabupaten/kota berdasarkan Perdasus.21 Saat ini, 
tambahan penerimaan ini masih kecil karena 
hanya terdapat eksplorasi kecil atas migas, 
kebanyakan ada di sekitar Sorong di dalam 
wilayah provinsi baru Irian Jaya Barat. Di tahun 
2003, total penerimaan migas hanya sebesar dua 
puluh dua persen penerimaan SDA di seluruh 
Papua (Tabel 4.7). 

Tabel 4.8: Bagi Hasil Penerimaan SDA 

  Pusat Daerah Provinsi Kab/kota 
penghasil 

Kab/kota lain 
di Provinsi 

Seluruh  kab/kota 
lain di Indonesia 

Hutan 20% 80%  
   Konsesi  16% 64%  
   Royalti    16% 32% 32%  
Pertambangan Umum 20% 80%  
   Sewa lahan  16% 64%  
   Royalti    16% 32% 32%  
Perikanan 20% 80%  
   Cukai penangkapan   80%
   Cukai pengolahan        80%
Minyak 30% 15% 3% 6% 6% 
   Tambahan porsi bagi Papua   55% Akan ditentukan oleh Perdasus 
Gas alam 30% 30% 6% 12% 12% 
   Tambahan porsi bagi Papua   40% Akan ditentukan oleh Perdasus 

Sumber: PP 104/2000 dan UU 21/2001 
 

                                                 
20 UU No. 33/2004 memodifikasi sistem bagi hasil dengan menentukan bahwa penerimaan SDA baru akan 
dibagi jika jumlahnya lebih dari 130 persen yang dianggarkan. Di atas 130 persen penerimaan akan masuk sebagai 
DAU dan dialokasikan ke masing-masing daerah. Dampak dari aturan baru ini belum bisa diketahui, tapi 
kemungkinan besar dampak negatifnya bagi penerimaan SDA Papua (yang saat ini relatif kecil) akan tertutupi 
oleh peningkatan alokas DAU. 
21 Sebelum terbentuknya, Keputusan Gubernur dan Perda dianggap sebagai pengganti Perdasus. 

Tabel 4.7: Peneriman SDA, 2003 (milyar Rp.) 

  Jumlah Porsi 
Hutan 63.99 19%
Pertambangan 
umum 182.10 55%
Perikanan 13.44 4%
Minyak 69.31 21%
Gas 2.36 1%
TOTAL 331.20 100%

Sumber: KMK 229/2003, KMK 237/2003, KMK 
248/2003; KMESDM 517/2003 
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Secara keseluruhan, penerimaan SDA hanya merupakan bagian kecil dari pendapatan Papua: tujuh 
persen di tingkat provinsi dan dua sampai lima persen di tingkat kabupaten/kota. Dengan 
pengecualian di Kabupaten Mimika, yang tergantung pada penghasilan dari aktivitas penambangan 
emas dan tembaga PT Freeport, yang menyumbang dua puluh tujuh persen pendapatan daerah itu. 
Di masa depan, investasi dalam SDA, khususnya pengilangan LNG oleh BP di Teluk Bintuni, akan 
menjadikan sumber penerimaan SDA ini makin signifikan. 

Kotak 4.1: Potensi Penerimaan dari Kilang Tangguh 

Lokasi investasi baru Tangguh adalah di Teluk Bintuni, terletak di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni yang baru 
dibentuk di Provinsi Irian Jaya Barat. Meski Teluk Bintuni dan daerah-daerah sekitarnya sudah merasakan 
keuntungan dari sejumlah program pembangunan masyarakat yang didanai oleh Tangguh, arus penerimaan yang 
signifikan belum akan diterima hingga 10 tahun ke depan. Karena pemerintah pusat belum membuat keputusan 
bagaimana penerimaan SDA akan dibagi antara kedua provinsi, masih belum jelas bagaimana penerimaan dari 
Tangguh akan didistribusikan ke seluruh Papua. Proyek tersebut sudah pasti menjadi sumber pendapatan yang 
signifikan bagi wilayah Papua, meningkatkan porsi penerimaan migas dari saat ini yang sebesar Rp70 milyar 
menjadi lebih dari Rp1 trilyun. 
 
Keputusan untuk membentuk provinsi baru akan membawa implikasi penting bagi alokasi sumber daya diantara 
dan di dalam tiap provinsi. Implikasi sumber daya bisa diperkirakan dalam tiga skenario berikut (Tabel 4.9): 
 
Skenario 1: Penerimaan gas untuk Provinsi Papua, didistribusikan ke seluruh daerah di wilayah Papua  
Skenario 2: Penerimaan gas hanya untuk Provinsi Irja Barat, didistribusikan hanya seluruh daerah di wilayah ini 
Skenario 3: Penerimaan gas untuk Provinsi Papua dan Irja Barat, didistribusikan ke daerah di kedua wilayah 
Catatan: simulasi tidak mengikutsertakan tambahan penerimaan dari bagi hasil pajak (PBB, PPh dsb). 
 

Tabel 4.9: Simulasi Atas Potensi Penerimaan dari Tangguh (milyar Rp.) 

  Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3 
Prov.  Papua 703.80 0.00 351.90 
Kab/Kota di Papua 131.14 0.00 131.14 
TOTAL Prov. Papua 834.94 0.00 483.04 
Prov. Irja Barat 0.00 703.80 351.90 
Kab/Kota penghasil di 
Irjabar 183.60 183.60 183.60 
Kab/Kota lain di Irjabar 52.46 183.60 52.46 
TOTAL Prov. Irjabar 236.06 1,071.00 587.96 
TOTAL PAPUA 1,071.00 1,071.00 1,071.00 
Asumsi: Penghasilan bersih Tangguh = USD 170 juta pada kapasitas puncak; 1USD = Rp. 9,000 

 

Alokasi SDA ke daerah umumnya diumumkan lebih lambat, kadang-kadang di bulan November 
tahun fiskal terkait.22 Di Papua, situasi ini makin dibuat rumit oleh pemekaran provinsi yang terjadi 
pada Januari 2003. UU No. 21 tidak menyebutkan bagaimana bagian Papua dibagi jika wilayah itu 
dipecah menjadi lebih dari satu provinsi. Sebelum adanya MRP, keputusan alokasi ini menjadi 
tergantung pada pemerintah pusat. Sebagai konsekuensi, pada tahun 2004, pengumuman bagi hasil 
untuk kedua provinsi ditunda, kecuali bagi daerah-daerah penghasil yang alokasinya ditetapkan 
dalam ketentuan terpisah. Mengingat peran pos penerimaan SDA bagi kebanyakan anggaran daerah 
relatif kecil, penundaan ini tidak terlalu membawa masalah bagi APBD kabupaten/kota. Namun 
dalam jangka menengah-panjang, pembagian penerimaan dari kegiatan Tangguh akan menjadi isu 
serius. Tergantung bagaimana dana itu akan didistribusikan, sejumlah daerah akan sangat 
diuntungkan. 
                                                 
22 Lihat Lewis & Chakeri (2004). 
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Salah satu keluhan utama dari pemerintah daerah di Papua adalah kurangnya transparansi dalam 
alokasi penerimaan bagi hasil SDA. Pemerintah daerah seringkali tidak memperoleh informasi 
tingkat produksi dan harga yang detail, sehingga sulit bagi mereka untuk memastikan apakah bagian 
yang mereka terima sesuai dengan produksi atau tidak. Di awal tahun ini, Pemprov secara resmi 
mengajukan keluhan ke Jakarta tentang kurangnya transparansi atas bagian yang diterima pusat dari 

kegiatan penambangan Freeport di Mimika, 
sekaligus mengklaim bahwa bagian yang 
harusnya diterima Papua tiga kali lebih besar 
dari yang diumumkan pemerintah pusat.23 

Penting untuk diingat bahwa UU No. 21 
menetapkan bahwa jatah khusus bagi hasil 
Papua akan berkurang dari waktu ke waktu. 
Dana Otsus akan dihentikan pada tahun 2021, 
sementara jatah bagi hasil migas akan turun 
dari 70 menjadi 50 persen tahun 2026. Artinya, 
mulai 2021 Papua akan mengalami penurunan 
drastis dalam penerimaan daerahnya. 

 

 

4.1.4 Beberapa Isu dalam Mobilisasi Pendapatan Asli Daerah 

Besarnya penerimaan dari DAU dan Dana Otsus menyebabkan peran PAD menjadi tidak 
signifikan. Porsi PAD dalam total penerimaan daerah hanya kurang dari lima persen, sangat kecil 
dibandingkan provinsi lain yang umumnya mencapai tiga puluh persen. PAD per kapita juga jauh 
di bawah rata-rata nasional – bahkan penerimaan pajak dan retribusi daerah kurang dari separuh 
provinsi lain. Proporsi PAD dalam total penerimaan daerah menjadi kecil karena besarnya 
penerimaan DAU dan Dana Otsus. 

Seperti halnya di daerah-daerah lain, penerimaan pajak yang terkait dengan kendaraan bermotor 
merupakan sumber penghasilan yang sangat penting bagi provinsi (Tabel 4.10). Tiga perempat dari 
PAD bahkan berasal hanya dari tiga sumber: bea balik nama kendaraan, Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB), dan pajak BBM. Tarif layanan kesehatan dan pencetakan peta adalah dua sumber 
pendapatan lain yang menyumbang lebih dari satu persen PAD. Pajak dan retribusi lain tidak 

memberi sumbangan yang signifikan 
(kurang dari satu persen). 

Di tingkat kabupaten/kota, situasinya 
sedikit berbeda: PAD per kapita cukup 
jauh di atas rata-rata nasional. Hal ini 
tidak biasa karena provinsi seharusnya 
memiliki basis pajak yang lebih banyak 
dibanding kabupaten/kota. Namun 
terlihat bahwa penerimaan pajak dan 
retribusi berada sedikit di bawah rata-rata, 

                                                 
23 Lihat Tempo Magazine, 23-29 Nov. 2004 dan Jakarta Post, 11 February 2005. Menurut laporan media massa, 
Pemprov Papua juga mempertimbangkan untuk membeli 9,35 persen saham Freeport. 

Foto 4.1: Pelabuhan Kota Jayapura 

Tabel 4.10: Penerimaan Pajak dan Retribusi Terbesar 
di Papua, 2003 (milyarRp.) 

Jenis Pajak dan Retribusi Jumlah Porsi thd PAD 
Bea balik nama kend. Bermotor 45.96 24.4%
Pajak Kendaraan Bermotor 28.78 39.0%
Pajak BBM 13.45 11.4%
Tarif layanan kesehatan 3.21 2.7%
Tarif pencetakan peta 1.69 1.4%

Sumber: Depkeu/SIKD 
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sementara pendapatan “lain-lain” lah yang jauh di atasnya. Porsi PAD sendiri terhadap penerimaan 
total sangat kecil, rata-rata hanya dua persen, dan di banyak tempat bahkan kurang dari satu persen. 

Pajak hotel dan restoran adalah sumber penghasilan terbesar, menyumbang dua belas persen dari 
keseluruhan PAD kabupaten/kota. Pajak pertambangan dan penerangan jalan adalah sumber 
penerimaan pajak lain yang menyumbang di atas lima persen (Tabel 4.12). 

Analisa lebih mendalam menunjukkan adanya masalah dalam menarik PAD. Pertama, pajak dan 
retribusi hanya menyumbang sedikit lebih dari lima puluh persen PAD. Pos PAD yang terbesar 
datang dari penerimaan lain-lain (Tabel 4.11). Kedua, pajak dan retribusi daerah yang umum 
(sebagaimana diatur dalam UU No. 34/2000 dan peraturan teknisnya) bukan merupakan sumber 
pendapatan yang bisa diandalkan bagi daerah-daerah baru di wilayah tertinggal di Papua (Kotak 
4.2). 

Meski pemerintah kabupaten/kota di Papua mungkin belum perlu tambahan PAD, rendahnya 
tingkat PAD dan tingginya ketergantungan atas transfer hibah dari pusat memperlemah hubungan 
akuntabilitas antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan penyedia layanan publik. 

 
Kotak 4.2: Mobilisasi PAD di Pegunungan Bintang 

Kabupaten Pegunungan Bintang, yang dibentuk pada April 2002, sampai dengan Juli 2005 dipimpin oleh pejabat 
Bupati. Di tahun 2004, tahun pertama daerah itu memiliki APBD sendiri, kabupaten memiliki PAD sebesar 
Rp182 juta, atau 0,1 persen dari total penerimaan. Tidak ada pajak atau retribusi daerah, hingga hampir seluruh 
pendapatan tergolong sebagai “lain-lain” dan tidak terlalu jelas apa saja yang termasuk di dalamnya. Kebanyakan 
pajak daerah dalam UU No. 34 saat ini tidak bisa ditarik – tidak ada hotel dan restoran, listrik, acara hiburan atau 
ruang iklan di tempat umum. 
 
Kabupaten sendiri berencana untuk meningkatkan PAD dengan mengenakan sejumlah tarif di tahun 2005, 
termasuk bea ijin usaha. Potensi PAD lainnya termasuk pajak pertambangan mineral kelas C. 
Sumber: STIE-Ottow Geissler, Laporan PEACH di lokasi Pegunungan Bintang 
 

4.2 Pembiayaan 

Rekam jejak Papua dalam melunasi pinjaman perlu diawasi lebih dalam lagi, apalagi karena ada 
indikasi bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mulai banyak meminjam. Pemberlakuan 
format baru anggaran telah memudahkan pengawasan arus pembiayaan dan cadangan dana serta 
membantu menegakkan aturan nasional dalam hal pinjaman daerah. 

Tabel 4.11: PAD Kab/Kota di Papua, 2003 
(milyar Rp.) 

Jenis Jumlah Porsi thd PAD
Pajak-pajak daerah 21.56 28.8%
Retribusi daerah 14.95 20.0%
Penerimaan BUMD 10.13 13.5%
Pendapatan lain-lain 28.26 37.7%
TOTAL 74.89 100.0%
Sumber: Depkeu/SIKD 

Tabel 4.12: Penerimaan Pajak dan Retribusi 
Kab/Kota di Papua, 2003 (milyar Rp.) 

Jenis Pajak dan Retribusi Jumlah Porsi thd PAD
Pajak hotel dan restoran 7.67 12.2%
Pajak pertambangan kelas C 5.56 8.8%
Pajak penerangan jalan 4.03 6.4%
Bea perijinan konstruski  1.49 2.4%
Pungutan sampah 1.39 2.2%
Sumber: Depkeu/SIKD 
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Dengan adanya format baru 
anggaran tahun 2003/2004, 
pemerintah daerah diharuskan 
melaporkan arus pendanaan 
masuk dan keluar terpisah 
dari penerimaan dan 
pengeluaran. UU No. 
33/2004 mendefinisikan 
pembiayaan sebagai “setiap 
penerimaan yang harus 
dibayar kembali dan/atau 
pembayaran di muka yang 
akan dikembalikan kemudian, 
baik dalam tahun anggaran 
yang sama atau mendatang.” 
Dalam format anggaran lama, 
arus pembiayaan masuk dan 
keluar digabung dalam 
penerimaan dan pengeluaran 
(Tabel 4.13). 

Format anggaran lama 
memang membuat analisis 
arus pembiayaan jadi sulit. 
Namun tetap memungkinkan 
untuk membuat estimasi dana 
cadangan yang dikumpulkan 
oleh pemerintah daerah, 
berdasarkan perhitungan 
surplus/defisit dan sisa 
anggaran yang dilaporkan 
dalam dokumen APBD. 
Pemprov Papua mengalami 
surplus yang relatif besar di 
tahun 2001, dikuti oleh defisit 
kecil tahun 2002, lalu kembali 
sedikit surplus tahun 2003 
(Tabel 4.14). Defisit tahun 

2002 agak sedikit mengejutkan mengingat di tahun tersebut mulai diberlakukan Dana Otsus. 
Hingga akhir 2003, meski demikian, Pemprov telah mengakumulasi dana cadangan sebesar Rp107 
milyar. 

Pemerintah kabupaten/kota, di sisi lain, mengalami sedikit surplus di tahun 2001 dan 2002, namun 
defisit pada 2003. Surplus yang dialami tahun 2001 dan 2002 jauh lebih kecil dari rata-rata nasional 
untuk pemerintah kabupaten/kota (9.4 persen in 2001 dan 3.2 persen in 2002). 

Hingga kini, pinjaman tidak terlalu berperan dalam pembiayaan pemerintah daerah di Papua. Data 
tahun 2001 dari Departemen Keuangan menunjukkan bahwa satu-satunya pinjaman yang ada di 
Papua hanya pada Pemprov dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di empat 

Tabel 4.14: Surplus anggaran di Papua, 2001-2003 (milyar Rp.) 

Provinsi Papua  
  2001 2002 2003 
Total Pengeluaran* 715.84 2,072.05 2,392.62
Total Penerimaan* 774.60 2,034.00 2,413.00
Surplus/Defisit bersih 58.76 -38.05 20.38
Surplus/Defisit bersih – rasio thd 
pengeluaran 8.21% -1.84% 0.85%
Sisa anggaran 65.89 124.60 86.29
Dana cadangan di akhir periode 124.65 86.55 106.67
 
Seluruh Kabupaten/Kota di Papua 
  2001** 2002** 2003**
Total Pengeluaran* 2,969.68 4,339.88 4,736.66
Total Penerimaan* 3,075.45 4,350.85 4,650.80
Surplus/Defisit bersih 105.77 10.97 -85.86
Surplus/Defisit bersih –  
rasio thd pengeluaran 3.56% 0.25% -1.81%
Sisa anggaran 22.72 172.63 112.86
Dana cadangan di akhir periode 128.49 183.61 27.01

Catatan: * Di luar pinjaman dan pembayaran kembali. 
 ** Ekstrapolasi berdasarkan 12 dari 14 kab/kota tahun 2001 dan 8 dari 14 
kab/kota tahun 2002 
Sumber: kalkulasi penulis, berdasarkan data Dep Keu 

Tabel 4.13: Pos-pos Yang Dikategorikan Sebagai Pembiayaan 

  Format lama Format baru 
   Masuk   
      Transfer dari dana cadangan - Pembiayaan 
      Pinjaman Penerimaan Pembiayaan 
      Penjualan aset keuangan  Penerimaan Pembiayaan 
      Sisa anggaran tahun sebelumnya Penerimaan Pembiayaan 
   Keluar   
      Transfer ke dana cadangan - Pembiayaan 
      Pembayaran pokok pinjaman Pengeluaran Pembiayaan 
      Pembelian aset keuangan Pengeluaran Pembiayaan 
      Sisa anggaran untuk tahun depan - Pembiayaan 

Sumber: UU No. 25/1999, UU No. 33/2004 
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kabupaten/kota. Namun tetap perlu diperhatikan bahwa catatan pelunasan kembali pinjaman 
pemerintah kabupaten/kota di Papua tidak bagus: tunggakan ke Pemprov mencapai enam puluh 
persen, sementara pada PDAM mendekati 100 persen. Bandingkan dengan rata-rata nasional 
empat puluh persen bagi Pemprov dan lima puluh lima persen untuk kabupaten/kota (Tabel 4.15). 
24 

Tabel 4.15: Pinjaman Daerah di Papua, 2001 (milyar Rp.) 

 Tahun 
pinjaman 

Jumlah 
dicairkan 

Jumlah 
jatuh 

tempo 

Jumlah 
dibayarkan 

Tunggakan 
Rasio 

tunggakan

Pemerintah Daerah   
Provinsi 1981 0.15 0.20 0.08 0.12 0.60
PDAM   
Kabupaten Biak 
Numfor 1997 4.29 1.32 0.01 1.31 0.99
Kabupaten 
Manokwari 1997 4.89 2.01 0.00 2.01 1.00
Kabupaten Sorong 1996 5.08 3.09 0.00 3.08 1.00
Kota Jayapura 1993 8.01 6.76 0.05 6.71 0.99
Total Papua   
Provinsi  0.15 0.20 0.08 0.12 0.60
Kabupaten/Kota  22.27 13.18 0.07 13.11 0.99
Sumber: Departemen Keuangan 

 
Namun pinjaman terlihat makin meningkat. Pada tiga lokasi studi kasus yang menggunakan format 
baru tahun 2004, dimana data tersedia, data pinjaman disajikan dalam tabel 4.16. Biak Numfor 
melaporkan defisit anggaran sebesar Rp30 milyar, yang ditutup oleh surplus di sisi pembiayaan. 
Arus pembiayaan masuk diperoleh dari pinjaman sebesar Rp50 milyar pada pihak swasta serta 
sedikit sisa anggaran tahun sebelumnya. Dari sisi arus keluar, kabupaten itu mencatat Rp15 milyar 
pembayaran kembali pokok pinjaman dan Rp5 milyar untuk pembelian aset keuangan. 

Kabupaten Mimika, di sisi lain, menggunakan surplus anggaran untuk menutupi defisit 
pembiayaan. Pemasukan tercatat sebesar Rp26 milyar dari pinjaman25  dan sedikit sisa anggaran. 
Dari sisi arus keluar, Rp100 milyar ditransfer ke dana cadangan, Rp5.7 milyar digunakan untuk 
membayar cicilan pinjaman, dan Rp5 milyar diinvestasikan ke aset keuangan. 

Kedua studi kasus ini menunjukkan bahwa meski ada moratorium pinjaman (kecuali pinjaman dari 
pusat), pemerintah kabupaten/kota meminjam cukup besar dari pihak swasta, meski jumlah 
pastinya tidak diketahui. Pinjaman ini jauh lebih besar dibanding sebelumnya pada PDAM dan 
Pemprov. Pemerintah kabupaten/kota juga menggunakan pinjaman baru untuk membayar kembali 
pinjaman lama, investasi di BUMD, mengakumulasi dana cadangan serta menutup defisit anggaran. 

Namun jelas bahwa pemerintah kabupaten/kota makin memanfaatkan transaksi keuangan yang 
tidak standar. Justru dalam hal in Pemprovlah yang memberi jalan: Gubernur JP Solossa baru-baru 
ini mengumumkan keinginan pemerintah Papua membeli 9,36 persen saham PT Freeport senilai 
Rp3,6 trilyun, atau dua kali nilai anggaran provinsi tahun 2003. Proposal ini tengah dipelajari oleh 
Departemen Keuangan.26 

                                                 
24 Lihat Blane Lewis, “Sub-National Public Debt”, April 2004.  
25 Dokumen APBD mencatat kreditor bersangkutan sebagai “Bank X”. 
26 Miningindo.com, 13 Juni 2005 
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Tabel 4.16: Pembiayaan di Lokasi Studi Kasus, 2004 (milyar Rp.) 

 Biak Numfor Mimika Kota Jayapura 

1. Total Penerimaan 268.69 423.30 258.90 
2. Total Pengeluaran 298.57 350.07 266.39 
Surplus (Defisit) Anggaran -29.87 73.23 -7.49 
3. Pembiayaan 29.87 -73.23 10.69 
   Masuk 50.18 33.47 11.69 
      Transfer dari dana cadangan  0.00  
      Pinjaman 49.89 26.77  
      Penjualan aset keuangan  0.00  
      Sisa anggaran tahun sebelumnya 0.29 6.70  
   Keluar 20.31 106.70 1.00 
      Transfer ke dana cadangan  0.00 100.00  
      Pembayaran cicilan pokok pinjaman 15.31 5.70  
      Penjualan aset keuangan  5.00 1.00  
      Sisa anggaran utk tahun depan 0.00 0.00   
Catatan: * data tahun 2003  
Sumber: Laporan UNIPA & UNCEN; APBD Mimika 2004; APBD Biak Numfor 2004  

 

4.3 Rekomendasi 

 Mengalihkan kontrol atas mayoritas Dana Otsus kepada pemerintah kabupaten/kota. 
Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas kebanyakan pelayanan dasar, 
terutama kesehatan dan pendidikan. Untuk daerah-daerah baru yang masih minim 
kapasitas dan infrastruktur kelembagaan, Pemprov harus memberikan komitmen untuk 
secara perlahan meningkatkan porsi dana yang dialihkan. 

 Melakukan klarifikasi atas tujuan utama Dana Otsus. Jika dana tersebut memang digunakan 
untuk menciptakan pemerataan sumber daya fiskal antara kabupaten/kota di Papua, 
maka komponen formula harus diperkuat. Jika tujuan utamanya adalah untuk 
meningkatkan alokasi dana untuk sektor-sektor prioritas, harus disusun sebuah 
mekanisme yang menjamin peningkatan alokasi di sektor-sektor itu. 

 Melakukan klarifikasi atas mekanisme bagi hasil. Saat ini tidak ada kejelasan mengenai 
bagaimana Dana Otsus dan bagi hasil sumber daya alam akan didistribusikan di antara 
dua provinsi yang ada dan kabupaten/kota di dalam wilayah yurisdiksi masing-masing. 
Segera setelah MRP dibentuk, agenda ini harus menjadi salah satu prioritas utama 
untuk mencegah konflik akibat perebutan sumber daya.  

 Memberi pengarahan pada pemerintah kabupaten/kota mengenai bagaimana mencatat penerimaan 
Dana Otsus dalam APBD. Hal ini akan membantu pengawasan penggunaan dana-dana 
tersebut. 

 Memperkuat mobilisasi PAD, dengan mengidentifikasi potensi penerimaan pajak dan 
retribusi yang belum digali serta meningkatkan kinerja administrasi instrumen yang 
sudah ada. 

 Mengawasi dengan ketat tingkat pinjaman daerah serta menjamin bahwa prakteknya sesuai 
dengan ketentuan pemerintah pusat. 
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5. PENGELUARAN 

Peningkatan drastis dalam penerimaan daerah setelah desentralisasi dan otonomi khusus 
menyebabkan kenaikan serupa dalam sisi pengeluaran. Bab ini memberikan analisis atas 
pengeluaran pemerintah daerah di Papua berdasarkan data ABPD antara 1996-2003.27 Dalam 
periode itu, total pengeluaran publik secara riil naik lebih dari dua kali lipat, yang membuat Papua 
menjadi wilayah dengan laju pertumbuhan pengeluaran daerah tertinggi di Indonesia (Tabel 5.1). 

Tabel 5.1: Pengeluaran Pemerintah Daerah di Papua (milyarRp.) 

Nilai 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 
Pegawai 266.94 266.97 173.71 193.15 312.56 398.01 378.41
Barang dan jasa 49.81 48.19 34.53 42.88 153.72 217.96 239.52
Operasi dan pemeliharaan 14.12 12.99 9.45 10.03 19.43 52.89 35.07
Perjalanan dinas 16.98 14.57 10.77 12.10 24.92 35.06 37.77
Lain-lain 81.61 72.20 48.03 55.14 139.97 240.96 314.80
Total Pengeluaran Rutin 429.46 414.93 276.48 313.30 650.61 944.87 1005.58
Total Pengeluaran Pembangunan 343.88 312.15 165.52 234.22 445.19 735.76 743.82
Total Pengeluaran 773.34 727.08 442.00 547.52 1095.80 1680.63 1749.40
Porsi 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
Pegawai 34.5% 36.7% 39.3% 35.3% 28.5% 23.7% 21.6%
Barang dan jasa 6.4% 6.6% 7.8% 7.8% 14.0% 13.0% 13.7%
Operasi dan pemeliharaan 1.8% 1.8% 2.1% 1.8% 1.8% 3.1% 2.0%
Perjalanan dinas 2.2% 2.0% 2.4% 2.2% 2.3% 2.1% 2.2%
Lain-lain 10.6% 9.9% 10.9% 10.1% 12.8% 14.3% 18.0%
Total Pengeluaran Rutin 55.5% 57.1% 62.6% 57.2% 59.4% 56.2% 57.5%
Total Pengeluaran Pembangunan 44.5% 42.9% 37.4% 42.8% 40.6% 43.8% 42.5%
Total Pengeluaran  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
 
Catatan: Data Kab/Kota data mencakup 64% (2001) and 57% (2002&2003) dari total kabupaten/kota di Papua. Data-data 
ini diekstrapolasi di tingkat provinsi. Data adalah nilai riil dengan harga dasar tahun 1996. 

 

5.1 Pengeluaran Rutin dan Pembangunan 

Pengeluaran rutin Papua lebih tinggi dari pengeluaran pembangunan, sama halnya dengan yang 
terjadi di daerah lain di Indonesia (Gambar  5.1) menunjukkan bahwa sejak pertengahan 1990an, 
lebih dari separuh belanja daerah Papua adalah untuk pengeluaran rutin. Tahun 2002 ketika 
pertama kali Dana Otsus diberikan, porsi pengeluaran pembangunan sempat meningkat, namun 
kembali turun di tahun 2003. 

Belanja rutin Papua yang tidak dispesifikasikan meningkat setelah desentralisasi. Bagian terbesar 
dari belanja rutin adalah gaji pegawai. Namun, belanja barang dan jasa serta belanja yang tidak 
dispesifikasikan atau belanja “lain-lain” juga menjadi pos-pos belanja yang meningkat tajam sejak 
desentralisasi (Gambar 5.2). Belanja barang dan jasa meningkat 300 persen antara 1999-2001, 
sementara “lain-lain” lebih dari dua kali lipat. Pos belanja “lain-lain” mencakup pengeluaran tidak 
terduga, pensiun dan bantuan, pos-pos lain yang tidak termasuk dalam kategori yang ada dan lain-
                                                 
27 Pengeluaran agregat di Papua mencakup pengeluaran seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, tetapi 
tidak memasukkan transfer dari provinsi ke kabupaten/kota untuk menghindari pencatatan ganda. Data APBD 
tahun 2000 dikeluarkan dari analisis karena tahun fiskal bersangkutan hanya terdiri dari 9 bulan. 
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lain. Dana kas kecil untuk kantor dan dinas adalah contoh pos belanja yang dilaporkan sebagai 
“lain-lain.” Pos-pos yang digolongkan sebagai “dana taktis” ini memang tidak ilegal, namun sulit 
untuk dilacak dan sangat rentan terhadap korupsi serta berbagai macam penyalahgunaan. 

Pengeluaran pembangunan secara umum berjalan sesuai anggaran, meski realisasi pengeluaran di 
sejumlah sektor, terutama tenaga kerja dan kesehatan, jauh di atas yang dianggarkan. Secara 
keseluruhan, realisasi pengeluaran pembangunan meleset hanya kurang lebih sepuluh persen dari 
anggaran (Tabel 5.2). Namun variasi antar sektor cukup besar, dan realisasi pengeluaran di 
sejumlah sektor, jauh di atas yang dianggarkan, termasuk tenaga kerja dan kesehatan. 
Gambar 5.1: Pengeluaran rutin meningkat… Gambar 5.2: ... pengeluaran “lain-lain” juga 

meningkat 
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Sumber: SK BPS, berbagai edisi (data sebelum desentralisasi) 
dan SIKD – MoF berbagai tahun (data sesudah 
desentralisasi) 

Sumber: SK BPS, berbagai edisi (data sebelum desentralisasi) dan 
SIKD – MoF berbagai tahun (data sesudah desentralisasi) 

Tabel 5.2: Anggaran vs Realisasi Pengeluaran 

 2001 2002 

Kabupaten/Kota Anggaran Realisasi 
Tingkat 
Realisasi Anggaran Realisasi 

Tingkat 
Realisasi 

Pegawai       517.81        531.15 103%       714.61       670.56  94% 
Barang dan jasa       153.15        236.91 155%       275.26       337.71  123% 
Operasi dan pemeliharaan         21.87          25.68 117%         72.77         89.11  122% 
Perjalanan dinas         41.67          43.67 105%         42.20         55.39  131% 
Lain-lain       148.20        152.90 103%       173.58       244.60  141% 
Total Rutin       882.70        990.31 112%    1,278.41    1,397.37  109% 
Total Pembangunan       984.62        939.00 95%       798.54       863.00  108% 
Sumber: kalkulasi penulis berdasarkan Depkeu/SIKD. Kabupaten/kota tahun 2001 diambil tidak secara acak dari 9 sampel 
kabupaten/kota di Papua. Kabupaten/kota tahun 2002 diambil tidak secara acak dari 7 sampel kabupaten/kota di Papua 
yang menyampaikan data anggaran dan realisasinya. 

 
Seluruh realisasi pengeluaran rutin lebih tinggi dibanding anggaran, kecuali untuk pos belanja 
pegawai. Meski Papua sangat membutuhkan kualitas pegawai yang lebih baik (lihat bab 7), 
mayoritas lonjakan penerimaan dialokasikan untuk biaya kunjungan dinas dan pengeluaran yang 
tidak dispesifikasikan. Ada dua kemungkinan penjelasan atas hal itu: pemerintah daerah kurang 
mampu memperkirakan biaya perjalanan dinas dan biaya-biaya tak terduga lainnya, atau mereka 
memang membelanjakan dana yang ada untuk kegiatan operasional atau rutin yang relatif lebih 
mudah dijalankan dibanding proyek-proyek pembangunan. 
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5.2 Pengeluaran Pembangunan di Papua 

Papua memiliki pengeluaran pembangunan per kapita terbesar di Indonesia. Di tahun 2003, 
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua membelanjakan sekitar Rp500.000 per orang 
untuk pengeluaran pembangunan, lebih dari dua kali rata-rata nasional. Secara riil, pengeluaran 
pembangunan naik tiga kali lipat antara 1999-2003 (Tabel 5.3). 

Prioritas pembangunan di Papua tidak berubah secara signifikan dalam 7 tahun terakhir. Meski ada 
sejumlah pergeseran dalam komposisi sektoral anggaran, sektor-sektor yang mendapat prioritas 
tertinggi tahun 1996 – infrastruktur, aparat pemerintah dan pendidikan – masih memperoleh porsi 
anggaran terbesar pada tahun 2003. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di Papua belum 
mengubah prioritas mereka secara mendasar, meskipun pergeseran porsi anggaran secara bertahap 
menunjukkan adanya perubahan prioritas dalam jangka panjang. 

Kebanyakan investasi yang dilakukan di Papua dalam beberapa tahun terakhir adalah untuk 
pembangunan infrastruktur. Alokasi untuk infrastruktur secara konsisten mendominasi anggaran 
pembangunan antara 1996-2003. Secara rata-rata, Papua membelanjakan tiga puluh tiga persen 
anggaran pembangunan untuk infrastruktur, dimana lebih dari tujuh puluh persen pengeluaran 
digunakan untuk prasarana jalan, 17 persen untuk pengairan dan irigasi dan sisanya dibagi untuk 
infrastruktur lain. (Gambar 5.3Gambar 5.3). 

Sektor aparatur pemerintah dan pengawasan, menerima alokasi pengeluaran pembangunan kedua 
terbesar. Di era sebelum desentralisasi, kabupaten/kota di Papua membelanjakan 16 persen 
anggaran untuk sektor ini. Pos-pos dalam anggaran mencakup kegiatan seperti pembangunan 
kantor pemerintahan dan pelatihan/pembangunan kapasitas staf daerah. Di tahun pertama 
otonomi daerah, pengeluaran ini meningkat menjadi delapan belas persen dari anggaran 
pembangunan karena pemerintah daerah banyak membangun kantor-kantor baru untuk DPRD 
dan pemerintah. Alokasi untuk sektor ini menurun di tahun berikutnya, namun masih tetap tinggi 
dibandingkan sektor-sektor lain. 

Gambar 5.3: Pengeluaran Infrastruktur Papua 2003 
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Sumber: kalkulasi penulis berdasarkan Depkeu/SIKD 



Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik  pada Wilayah Tertinggal di Indonesia 
________________________________________________________________________________________ 
 

38 

 
Tabel 5.3: Pengeluaran Pembangunan Daerah Papua Menurut Sektor (milyar Rp.) 

Nilai 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
Industri 0.42 0.41 0.28 1.23 2.31 2.22 4.28
Pertanian dan kehutanan 11.36 11.81 5.70 11.09 26.66 57.67 42.43
Tenaga kerja 1.01 0.60 0.43 0.61 1.98 4.50 2.89
Perdagangan, bisnis, keuangan, UKM/koperasi 22.00 11.33 6.93 14.53 26.49 34.58 35.09
Pertambangan 1.24 0.83 0.34 0.47 0.91 1.64 2.05
Pariwisata 3.50 1.29 0.89 1.35 3.83 3.61 3.07
Pembangunan wilayah dan pemukiman 19.77 20.24 13.31 16.72 24.05 55.94 59.22
Lingkungan dan perencanaan wilayah 5.38 4.30 4.43 7.33 12.71 17.57 18.92
Pendidikan 31.26 26.92 13.81 25.19 41.01 75.57 76.86
Kependudukan dan kesejahteraan keluarga 0.10 0.78 0.47 0.17 0.47 1.93 1.14
Kesehatan 18.08 18.87 8.52 14.43 31.26 59.20 63.28
Perumahan dan pemukiman 3.20 1.20 2.57 24.24 33.33 32.10 21.24
Agama 2.37 1.95 0.93 1.77 5.70 5.31 7.03
IPTEK 4.64 4.10 2.15 3.69 4.27 12.22 9.12
Hukum 2.30 2.27 0.32 1.55 1.45 3.22 1.88
Aparat pemeritahan dan pengawasan 55.38 52.43 26.54 26.38 82.48 95.46 89.13
Politik, informasi, komunikasi dan media massa 3.07 2.53 2.13 1.06 2.51 5.81 9.75
Keamanan dan ketertiban umum 2.81 0.80 0.27 0.52 6.71 9.86 26.64
Infrastruktur 134.45 133.33 66.07 58.61 120.34 219.96 212.00
Kebudayaan, kepercayaan, pemuda dan olahraga 2.65 3.58 2.12 5.15 11.21 28.73 34.97
Kesejahteraan sosial, peranan perempuan, remaja 
dan anak-anak  2.61 2.86 1.15 2.94 5.51 8.68 22.83
Lain-lain 16.27 9.75 6.17 15.20 0.00 0.00 0.00
Total pengeluaran pembangunan  343.88 312.15 165.52 234.22 445.19 735.76 743.82
Rasio 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003
Industri 0.1% 0.1% 0.2% 0.5% 0.5% 0.3% 0.6%
Pertanian dan kehutanan 3.3% 3.8% 3.5% 4.7% 6.0% 7.8% 5.7%
Tenaga kerja 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.6% 0.4%
Perdagangan, bisnis, keuangan, UKM/koperasi 6.4% 3.6% 4.2% 6.2% 6.0% 4.7% 4.7%
Pertambangan 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3%
Pariwisata 1.0% 0.4% 0.5% 0.6% 0.9% 0.5% 0.4%
Pembangunan wilayah dan pemukiman 5.8% 6.5% 8.0% 7.1% 5.4% 7.6% 8.0%
Lingkungan dan perencanaan wilayah 1.6% 1.4% 2.7% 3.1% 2.9% 2.4% 2.5%
Pendidikan 9.1% 8.6% 8.3% 10.8% 9.2% 10.3% 10.3%
Kependudukan dan kesejahteraan keluarga 0.0% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.3% 0.2%
Kesehatan 5.3% 6.0% 5.2% 6.2% 7.0% 8.1% 8.5%
Perumahan dan pemukiman 0.9% 0.4% 1.6% 10.4% 7.5% 4.4% 2.9%
Agama 0.7% 0.6% 0.6% 0.8% 1.3% 0.7% 0.9%
IPTEK 1.4% 1.3% 1.30% 1.6% 1.0% 1.7% 1.2%
Hukum 0.7% 0.7% 0.2% 0.7% 0.3% 0.4% 0.3%
Aparat pemeritahan dan pengawasan 16.1% 16.8% 16.0% 11.3% 18.5% 13.0% 12.0%
Politik, informasi, komunikasi dan media massa 0.9% 0.8% 1.3% 0.5% 0.6% 0.8% 1.3%
Keamanan dan ketertiban umum 0.8% 0.3% 0.2% 0.2% 1.5% 1.3% 3.6%
Infrastruktur 39.1% 42.7% 39.9% 25.0% 27.0% 29.9% 28.5%
Kebudayaan, kepercayaan, pemuda dan olahraga 0.8% 1.2% 1.3% 2.2% 2.5% 3.9% 4.7%
Kesejahteraan sosial, peranan perempuan, remaja 
dan anak-anak  0.8% 0.9% 0.7% 1.3% 1.2% 1.2% 3.1%
Lain-lain 4.7% 3.1% 3.7% 6.5%     
Total pengeluaran pembangunan  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sumber: kalkulasi penulis berdasarkan SK BPS untuk data sebelum desentralisasi dan SIKD Depkeu setelah desentralisasi  
Catatan: Data Kab/Kota data mencakup 64% (2001) and 57% (2002&2003) dari total kabupaten/kota di Papua. Data-data ini diekstrapolasi di 
tingkat provinsi. Data adalah nilai riil dengan harga dasar tahun 1996. 



Analisis Pengeluaran Publik Papua | Sebuah Tinjauan Umum 
_________________________________________________________________________________________ 

39 

 
Gambar 5.4: Pengeluaran Pembangunan Untuk Infrastruktur, Pemerintahan, Pendidikan dan 

Kesehatan (ribu Rp.) 
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Sumber: kalkulasi penulis berdasarkan Depkeu/SIKD 
 

Gambar 5.5 : Tingginya Pengeluaran Pembangunan Per Kapita, 2003 
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Sumber: kalkulasi penulis berdasarkan Depkeu/SIKD. 
 

Pemerintah pusat masih terus membelanjakan dana bagi sektor-sektor yang sudah terdesentralisasi. 
Jumlah belanja pemerintah pusat hampir sama dengan Pemprov, yang artinya lebih banyak dari 
total pengeluaran pembangunan pada sejumlah provinsi lain (Gambar 5.5). Baik pemerintah pusat, 
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provinsi dan kabupaten/kota memiliki pola belanja yang sama (Gambar 5.4). Pemerintah pusat 
kebanyakan membiayai lima sektor pembangunan yang juga menjadi prioritas bagi Pemprov: 
infrastruktur, aparatur pemerintahan, pendidikan, kesehatan serta pembangunan wilayah dan 
pemukiman. Hal ini konsisten dengan temuan empiris di tingkat nasional. Sejumlah studi sebelum 
ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pusat adalah bagian penting dari keseluruhan 
belanja daerah di sektor-sektor seperti industri, pertanian dan pendidikan.28 Namun, belanja 
pemerintah pusat di daerah bukanlah sesuatu yang direkomendasikan karena pusat mendasarkan 
pembelanjaan mereka bukan pada pemahaman yang jelas akan distribusi pengeluaran daerah, serta 
bisa tumpang tindih atau bertolak belakang dengan perencanaan daerah.29 

 

5.3 Dana Otonomi Khusus 

Diperkenalkannya Dana Otsus tahun 2002 telah mendorong pengeluaran pembangunan, tetapi 
tidak sebanyak yang seharusnya dapat terjadi. Awalnya, Dana Otsus didesain untuk meningkatkan 
kapasitas fiskal Papua dengan menyediakan sumber daya lebih banyak bagi pemerintah daerah, 
sehingga bisa mempercepat proses pembangunan. Namun analisis mengenai ABPD provinsi dan 
kabupaten/kota menunjukkan bahwa yang terjadi adalah proses substitusi, bukan komplementer.  

Pengeluaran pembangunan riil tingkat provinsi berkurang antara 1996-2001,30 kemudian meningkat 
bersamaan dengan diperkenalkannya Dana Otsus. Namun, di luar Dana Otsus, pengeluaran 
pembangunan secara riil sesungguhnya berkurang. Tahun 2001, Provinsi Papua membelanjakan 
Rp50 milyar untuk pengeluaran pembangunan; di tahun 2002 jumlahnya hanya mencapai Rp22,5 
milyar di luar Dana Otsus. Kabupaten/kota secara kolektif juga membelanjakan sekitar Rp400 milyar 
untuk pembangunan tahun 2001. Di tahun sesudahnya, pengeluaran pembangunan yang dibiayai 
langsung dari anggaran di luar Dana Otsus hanya sebesar Rp. 317 milyar (Gambar 5.6Gambar 5.6). 

Gambar 5.6: Pengeluaran Pembangunan Papua, Dengan dan Tanpa Dana Otsus 
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Sumber: kalkulasi penulis berdasarkan Depkeu/SIKD. Data riil tahun dasar 1996. 
 
                                                 
28 Klasifikasi sektoral yang digunakan oleh Lewis dan Chakeri (2004b) sedikit berbeda, namun masih tetap 
sebanding dengan klasifikasi yang digunakan dalam laporan ini. 
29 Lewis dan Chakeri (2004c) 
30 Transfer Dana Otsus dari provinsi ke kabupaten/kota tidak diikutsertakan untuk menghindari pencatatan 
ganda. 
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Sebagai konsekuensi, porsi pengeluaran rutin dalam APBD di luar Dana Otsus meningkat menjadi 
tujuh puluh lima persen tahun 2003. Dana Otsus tidak hanya mendorong pengeluaran 
pembangunan, tetapi juga secara tidak langsung meningkatkan pengeluaran rutin (Gambar 
5.7Gambar 5.7). Dalam beberapa hal, kondisi ini sebenarnya diharapkan karena investasi modal 
harusnya diikuti oleh biaya operasional yang cukup. Namun, berdasarkan analisis pengeluaran rutin, 
peningkatan dalam pembiayaan agregat ternyata mendorong kenaikan pos-pos pengeluaran rutin 
yang tidak dispesifikasikan atau “lain-lain”. 

Dana Otsus belum dibelanjakan sesuai ketentuan peraturan daerah.31 Di tahun 2003, infrastruktur 
masih menjadi prioritas utama dan menerima tiga puluh persen alokasi, sementara kesehatan dan 
pendidikan digabung hanya mendapat dua puluh delapan persen (Tabel 5.4). Kota Jayapura hanya 
meggunakan 7.9 persen untuk kesehatan, sementara pendidikan menerima hampir 40 persen (Tabel 
5.5). 

Pengeluaran sektor aparatur pemerintah relatif tinggi. Pemprov membelanjakan sepuluh persen 
Dana Otsus untuk sektor ini, kebanyakan untuk perbaikan prasarana pemerintahan serta pelatihan. 
Pemerintah kabupaten/kota menggunakan sebagian besar transfer kas untuk sektor aparatur 
pemerintah. Jenis kegiatan dalam sektor ini bervariasi, mulai dari pembangunan prasarana 
pemerintahan, pembelian kendaraan bermotor hingga pelatihan. Kabupaten Sorong, misalnya, 
membelanjakan tujuh puluh empat persen Dana Otsus untuk sektor aparat pemeritahan dan 
pengawasan, namun tidak ada penjelasan rinci dalam laporan pertanggungjawaban (Gambar 5.8).32 

Banyak kabupaten/kota baru juga menggunakan Dana Otsus untuk membangun kantor dan 
fasilitas pemerintahan. 

 
Gambar 5.7: Porsi Pengeluaran Rutin Dalam APBD 
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Angka riil dalam harga dasar 1996. 

Catatan: hanya mencakup hibah kas. 
Sumber: kalkulasi penulis berdasarkan laporan Pemprov Papua. 
Desember 2003 

 

                                                 
31 Di tahun 2003, alokasi Dana Otsus ditetapkan dalam Perda No.1/2003 tentang APBD provinsi. 
32 Dalam laporannya mereka mencatat kegiatan-kegiatan itu sebagai “pelaksanaan tugas-tugas pemda”. 
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Tabel 5.4: Dana Otsus Menurut Sektor, 2003 (milyar Rp.) 

  Program  Hibah kas TOTAL % 

Sektor 
Tk. 

Provinsi 
Tk.  

Kab/Kota
Tk.  

Kab/Kota   

Industri  4.34 2.77 0.43  7.54 0.5%
Pertanian dan kehutanan 68.05 29.63 7.86  105.54 7.1%
Tenaga kerja 5.10 -   3.77  8.87 0.6%
Perdagangan, bisnis, keuangan, UKM/koperasi 34.01  19.30 5.85  59.16 4.0%
Pertambangan 5.25 -   -   5.25 0.4%
Pariwisata 6.98 -   0.90  7.88 0.5%
Pembangunan wilayah dan pemukiman  35.41 5.71 13.91  55.03 3.7%
Lingkungan dan perencanaan wilayah 10.33 0.43 -   10.76 0.7%
Pendidikan 122.33 74.29 37.34  233.96 15.8%
Kesehatan 111.03 46.55 20.44  178.02 12.0%
Perumahan dan pemukiman 18.38 1.30 -   19.68 1.3%
Agama 7.41 -   5.96  13.37 0.9%
IPTEK 13.31 -   -   13.31 0.9%
Hukum 2.95 -   -   2.95 0.2%
Aparat pemeritahan dan pengawasan 87.54 9.60 78.58  175.72 11.9%
Politik, informasi, komunikasi dan media massa 13.03 -   1.18  14.21 1.0%
Keamanan dan ketertiban umum 3.14 -   1.51  4.65 0.3%
Infrastruktur 270.05 119.11 52.53  441.69 29.8%
Kebudayaan, kepercayaan, pemuda dan olahraga 74.69 -   2.65  77.34 5.2%
Kesejahteraan sosial, peranan perempuan, 
remaja dan anak-anak  14.57 -   8.92  23.50 1.6%
Lain-lain    -     -   23.41  23.41 1.6%
Total  907.90 308.69 265.24  1,481.83 100.0%
Sumber: kalkulasi penulis berdasarkan laporan Pemprov Papua mengenai realisasi pengeluaran Dana Otsus, Des2003 

 
Tabel 5.5: Dana Otsus Kota Jayapura 

(milyar Rp.) 

 Jumlah Porsi 
Infrastruktur 7.71 23%
Kesehatan 2.67 8%
Pendidikan 13.32 39%
Ekonomi kerakyatan 6.15 18%
Lain-lain 4 12%
Total 33.85 100%
Sumber: Laporan awal PEACH  
 
Dana Otsus didesain untuk mendukung pembiayaan investasi jangka panjang. Meski UU tidak 
menjelaskan lebih jauh kegiatan apa saja yang bisa dibiayai dari Dana Otsus, pemerintah daerah 
perlu mempertimbangkan keberlanjutan dan keuntungan jangka panjang dari pengeluaran mereka 
dibandingkan dengan hanya memperhatikan kebutuhan jangka pendek (Kotak 5.1). Hal ini menjadi 
penting karena pendapatan tambahan Papua yang besar ini tidak akan ada selamanya. Menurut UU 
No. 21/2001 Dana Otsus akan berakhir tahun 2021 dan porsi bagi hasil migas akan dikurangi 
tahun 2026. 

 

Kotak 5.1: Dana Otsus untuk PILKADA? 

Satu contoh bagaimana kebutuhan jangka pendek 
dibiayai oleh Dana Otsus adalah pemilihan langsung 
kepala daerah yang dimulai pada Juni 2005. Pilkada 
pasti memakan biaya yang besar. Untuk itu gubernur 
Papua mengumumkan di bulan April bahwa Pemprov 
akan menggunakan sejumlah besar Dana Otsus untuk 
membiayai Pilkada provinsi. 
 
Sumber: Jakarta Post, 1 April 2005; lokakarya PEACH 
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Secara umum ada indikasi prioritas Dana Otsus sama saja dengan alokasi pengeluaran 
pembangunan biasa. Alokasi sektoral Dana Otsus 2003 sangat mirip dengan alokasi pengeluaran 
pembangunan di tahun yang sama. Dengan pengecualian sektor pembangunan wilayah dan 
pemukiman, seluruh sektor-sektor pembangunan yang diprioritaskan tetap menerima porsi terbesar 
dari Dana Otsus. 

 

5.4 Rekomendasi 

 Memperbaiki pencatatan pengeluaran rutin dan mengurangi jumlah pengeluaran yang tidak 
dispesifikasikan atau “lain-lain” dalam anggaran. Secara umum, Papua membelanjakan lebih 
banyak pada pengeluaran rutin dibandingkan pembangunan. Hal yang lebih serius lagi 
adalah pos pengeluaran rutin yang paling tinggi pertumbuhannya ternyata adalah 
kategori “lain-lain.” Pengeluaran tanpa kategori jelas dalam jumlah besar seperti ini 
membuka ruang bagi penyalahgunaan dan harus dikurangi. 

 Jika tujuan Dana Otsus adalah untuk menetapkan komitmen pembiayaan di sektor-sektor prioritas, 
harus dibangun mekanisme untuk menjamin dan mengawasi tercapainya tujuan tersebut. Dana 
Otsus saat ini tidak digunakan sesuai ketentuan. Porsi kesehatan dan pendidikan lebih 
rendah dari yang ditentukan, sementara infrastruktur mendapatkan porsi yang lebih 
besar. Manfaat dan kelayakan dari sistem pembagian dana Otsus yang dialokasikan 
berdasarkan proporsi untuk sektor-sektor tertentu, harus dievaluasi dengan hati-hati. 
Pembagian alokasi tersebut tidak akan efektif jika tidak diikuti dengan penegakan 
aturan, sebagaimana ditunjukkan oleh studi-studi kasus. 

 Melakukan klarifikasi atas kegiatan-kegiatan yang bisa dan tidak bisa dibiayai dengan Dana 
Otsus. Analisis menunjukkan bahwa porsi yang signifikan dari Dana Otsus digunakan 
untuk sektor aparatur pemerintah dan kegiatan-kegiatan yang belum tentu memberikan 
keuntungan jangka panjang. 

 Selain menggunakan dana untuk sektor pembangunan manusia, pemerintah daerah harus juga 
melakukan investasi pada program-program yang menghasilkan keuntungan jangka panjang. 
Mengingat tambahan pendapatan Papua akan berkurang dalam jangka waktu yang 
dapat diperhitungkan, pemerintah daerah harus hati-hati dalam menggunakan sumber 
dayanya termasuk dana Otsus. 
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6. ANALISIS SEKTORAL 

Otonomi khusus didesain untuk meningkatkan pengeluaran publik terutama di bidang kesehatan, 
pendidikan dan infrastruktur. Tujuan utamanya adalah mempercepat pembagunan di Papua serta 
meningkatkan kualitas hidup rakyat, khususnya penduduk asli Papua. Dalam bab ini pengeluaran 
pemerintah dalam tiga sektor utama akan dianalisis. Bab ini menyajikan analisis mengenai 
kebutuhan tiap sektor dan upaya pemerintah daerah dalam mengalokasikan pengeluaran di sektor-
sektor tersebut. Investasi dalam bidang kesehatan, pendidikan serta pembangunan infrastruktur 
dianalisis dengan melihat realisasi pengeluaran. 

6.1 Kesehatan 

6.1.1 Sektor Kesehatan di Papua 

Hasil pembangunan manusia di papua sangat bervariasi. Tahun 2002, Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) atau Human Develoment Index (HDI) yang dikeluarkan UNDP menempatkan Papua 
pada kategori “menengah bawah.” Papua mencatat IPM sebesar lima puluh sembilan, lebih rendah 
dari rata-rata nasional, enam puluh lima.33 Rendahnya IPM di Papua disebabkan sejumlah alasan, 
termasuk masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap air bersih serta tingginya 
kasus gizi buruk anak-anak. Namun ada variasi yang besar di antara kabupaten/kota di Papua. 
Contohnya, IPM di Kabupaten Sorong adalah tujuh puluh, sementara di Kabupaten Jayawijaya 
hanya sedikit di atas empat puluh. Hal ini menggambarkan ada kesenjangan yang signifikan antara 
kualitas hidup di kawasan pesisir dan daerah pegunungan yang lebih terisolasi. 

Hanya sedikit rakyat Papua yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang baik. Papua memiliki 
jaringan layanan kesehatan berupa dua belas rumah sakit pemerintah, enam rumah sakit swasta, 213 
Puskesmas, 940 Pustu serta sekitar 200 balai pengobatan desa.34 Namun, kondisi geografis Papua 
menambah kompleks permasalahan pembangunan kesehatan. Lebih dari 90 persen desa di Papua 
tidak memiliki fasilitas kesehatan dasar seperti Puskesmas, dokter dan bidan, sementara 70 persen 
dari desa-desa tersebut kesulitan untuk mengakses fasilitas-fasilitas semacam di desa tetangga 
(Gambar 6.1) Posyandu agaknya menjadi fasilitas yang paling bisa diakses karena terdapat di sekitar 
separuh desa di Papua. Namun jenis layanan kesehatan yang disediakan Posyandu memang tidak 
banyak. Posyandu hanya menyediakan layanan terbatas seperti imunisasi dan pemeriksaan rutin 
untuk balita. Penduduk di desa yang tidak memiliki rumah sakit harus pergi ke desa terdekat. Jarak 
rata-rata yang harus ditempuh mencapai tujuh puluh lima km. Di Papua, bepergian dalam jarak ini 
adalah masalah lain karena kondisi jalan dan sarana angkutan publik tidak dapat diandalkan. 

Papua tidak punya cukup tenaga kesehatan yang terlatih. Secara umum, jumlah dokter di Indonesia 
memang rendah: hanya 1,6 dokter tersedia tiap 10.000 penduduk (Gambar 6.2Gambar 6.2). Di 
Papua, angka ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional, 1,7. Namun, distribusi dokter di Papua 
tidak merata di seluruh daerah. Di Kota Jayapura, misalnya, sejumlah distrik tidak memiliki dokter 
sama sekali. Sementara di bagian kota yang lain, terutama di daerah perkotaan, ada lebih dari lima 

                                                 
33 BPS, Bappenas dan  UNDP (2004). IPM atau HDI adalah sebuah indeks gabungan yang menunjukkan kualitas 
manusia dengan angka maksimum 100. IPM 50 – 65.99 tergolong “menengah bawah” dan 66-79.99 tergolong 
“menengah atas”. 14 dari 30 provinsi di Indonesia termasuk kategori “menengah bawah”, sisanya termasuk 
“menengah atas.”  
34 BPS, Papua dalam Angka, 2003. 
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dokter tiap 10,000 penduduk. Kondisi di kawasan pegunungan bahkan lebih buruk. Kabupaten-
kabupaten baru seperti Pegunungan Bintang, Keerom dan Tolikara hanya memiliki satu dokter atau 
bahkan tidak ada sama sekali, meski di sana terdapat lebih dari 100.000 penduduk. Menurut Kantor 
Dinas Kesehatan provinsi, masih banyak Puskesmas yang tidak memiliki dokter. Puskesmas-
puskesmas ini terletak di daerah terpencil, dan banyak dokter yang ditempatkan di sini meminta 
dipindahkan sebelum menyelesaikan tugasnya. Kalaupun mereka tetap tinggal, mereka harus 
menjalankan sejumlah tugas administratif di Kantor Dinas yang mengurangi waktu praktik mereka. 

Masyarakat Papua lebih mengandalkan metode pengobatan tradisional. Di Papua, dengan 
minimnya akses ke fasilitas kesehatan modern, terdapat lebih banyak bidan tradisional (dukun bayi) 
relatif terhadap penduduk dibandingkan di daerah lain kecuali Nusa Tenggara Timur (Gambar 
6.3Gambar 6.3). Bidan tradisional ini biasanya penduduk setempat yang menetap di satu lokasi – 
terkadang memang lahir dan dibesarkan di situ – sehingga mereka tidak perlu berpindah atau 
bepergian jauh untuk mengurusi pasiennya. Namun kualitas penanganan mereka sangat sulit 
dikontrol karena tidak semua pernah mendapatkan pelatihan sebelum berpraktik. Selain itu dapat 
dilihat juga angka tingkat kelahiran di Papua yang dibantu oleh tenaga terlatih selalu berada di 
bawah rata-rata nasional (Gambar 6.4Gambar 6.4). 

 
Gambar 6.1: Proporsi Desa Dengan Akses Sulit Untuk 

Menjangkau Layanan Kesehatan di Desa Lain 
Gambar 6.2: Rasio Dokter/10.000 Penduduk di 

Tingkat Kab/Kota 
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Gambar 6.3: Rasio Bidan Tradisional/ 10,000 

Penduduk di Tingkat Kab/Kota 
Gambar 6.4: Rendahnya Angka Kelahiran yang 

Dibantu Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih 
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Kotak 6.1: Penyebaran HIV/AIDS di Papua 

Penyebaran virus HIV/AIDS adalah masalah serius di Papua sejak tahun 2000. Papua adalah salah satu kawasan 
dengan kasus HIV/AIDS terbanyak di Indonesia. Jumlah kasus HIV/AIDS meningkat tiga kali lipat dalam tiga 
tahun. Di tahun 2003, dari 1.454 kasus, 913 merupakan HIV positif, 541 memiliki AIDS dan 224 meninggal. 
Kampanye pencegahan HIV/AIDS mendorong orang yang terdeteksi positif HIV/AIDS untuk melaporkan 
kasusnya. Namun pemerintah juga menyadari bahwa angka sesungguhnya lebih besar dari laporan. Harian 
Cendrawasih di Jayapura melaporkan bahwa kebanyakan penderita HIV/AIDS ada dalam kelompok usia 
produkif (20-49 tahun). 
 

Gambar  6.5: Kasus HIV/AIDS di Papua 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2000 2001 2002 2003  
Sumber: Laporan awal PEACH, Pemprov Papua, Papua Dalam Angka 2003 (BPS) 



Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik  pada Wilayah Tertinggal di Indonesia 
________________________________________________________________________________________ 
 

48 

6.1.2 Pengeluaran di Sektor Kesehatan 

Pengeluaran per kapita di bidang kesehatan sebenarnya relatif tinggi, tapi masih lebih rendah dari 
sektor-sektor utama yang lain. Secara per kapita riil, Papua secara konsisten membelanjakan lebih 
besar untuk sektor kesehatan dibanding daerah lain. Di tahun 2003, Papua mengeluarkan hampir 
Rp60.000 per orang untuk kesehatan, yang membuat Papua menjadi provinsi yang memiliki 
pengeluaran kesehatan per kapita riil paling besar di Indonesia. Meski demikian, dalam hal 
komposisi anggaran Papua tidak berbeda dengan daerah lain. Secara rata-rata, Pemprov 
mengeluarkan sekitar delapan persen dari anggaran untuk kesehatan, sementara kabupaten/kota 
7,5 persen. Angka-angka ini hanya sedikit di atas rata-rata nasional (Tabel 6.1).35 

Di dalam Papua sendiri, sebenarnya, ada variasi yang besar antar kabupaten/kota dalam hal porsi 
pengeluaran kesehatan. Sejumlah kabupaten/kota memberi prioritas pada sektor kesehatan lebih 
banyak dari daerah lain. Contohnya adalah Kabupaten Manokwari yang membelanjakan hampir 
dua belas persen anggarannya untuk kesehatan, sementara Kota Jayapura kurang dari lima persen 
(Gambar 6.6Gambar 6.6). 

Tabel 6.1: Pengeluaran Kesehatan Per Kapita Papua Lebih Tinggi Dibanding Daerah Lain 

  2001 2002 2003 
Pengeluaran Kesehatan prov* kab/kota** prov* kab/kota** prov* kab/kota**
% dari Total Pengeluaran  
Papua*** 7.3% 8.5% 9.5% 6.5% 8.0% 7.6%
Rata-rata nasional 9.3% 6.6% 8.8% 6.8% 8.0% 6.8%
Per Kapita riil  
Papua*** 6,497 28,051 22,611 27,369 20,982 37,813
Rata-rata nasional 3,060 8,847 3,728 10,509 4,012 12,868
Sumber: kalkulasi penulis berdasarkan SIKD/Depkeu 
* Data mencakup 94% (2001), 100% (2002) dan 87% (2003) dari total provinsi kecuali DKI Jakarta  
** Data mencakup 89% (2001), 92% (2002) dan 88% (2003) dari total kab/kota 
*** Data Kabupaten/Kota mencakup 64% (2001) dan 57% (2002&2003) dari total kab/kota di Papua 

 

Pemprov membelanjakan lebih banyak untuk 
                                                 
35 Karena adanya perbedaan format anggaran sejak 2003, sektor kesehatan digabung dalam kesejahteraan sosial. 
Lihat bab tentang perencanaan dan penyusunan anggaran.  

Kotak 6.2: Puskesmas Terapung di Biak 
Numfor 

Untuk lebih proaktif dalam menyediakan layanan 
kesehatan, Pemkab Biak Numfor menyediakan 
Puskesmas terapung. Ini tidak sama dengan 
Pustu pada umumnya. Bukannya mobil, dokter 
dan perawat bepergian menggunakan perahu 
untuk menjangkau kecamatan-kecamatan yang 
hanya bisa dicapai lewat laut seperti Padaido, 
Numfor Timur, Numfor Barat dan Biak Barat. 
Puskesmas terapung ini cukup efekif untuk 
daerah kepulauan seperti Biak Numfor. Inovasi 
dalam menyediakan layanan kesehatan bisa jadi 
kunci untuk membuat pengeluaran kesehatan 
lebih efektif. 

Sumber: Laporan UNIPA, Biak Numfor 

Gambar 6.6: Rasio Pengeluaran Kesehatan 
Terhadap Total Pengeluaran Kabupaten/kota 
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pembangunan dibanding kabupaten/kota, namun program-programnya nyaris serupa. Pemprov 
Papua mengeluarkan jumlah yang sangat besar untuk proyek-proyek pembangunan sektor 
kesehatan (Tabel 6.2). Tahun 2003, pengeluaran pembangunan untuk layanan kesehatan 
masyarakat meningkat hampir lima belas kali dibandingkan 2001. Secara nominal, Pemprov 
mengeluarkan Rp113,7 milyar untuk membiayai program-program peningkatan kualitas serta 
kuantitas layanan pengobatan. Kenaikan besar ini dibiayai hampir seluruhnya oleh Dana Otsus. 
Namun, program-program kesehatan Pemprov sangat mirip dengan yang dilakukan oleh 
kabupaten/kota. Pemprov lebih memfokuskan pembangunan Puskesmas dan rumah sakit, 
perbaikan gizi masyarakat dan menambah tenaga kesehatan terlatih. Kabupaten/kota seperti 
Mimika dan Biak Numfor juga memprioritaskan pembangunan Puskesmas/rumah sakit serta 
perbaikan gizi. Penetapan program-program yang serupa ini memungkinkan terjadinya saling 
tumpang tindih sehingga mengurangi efisiensi investasi di sektor kesehatan. Dengan demikian 
dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Pemprov dan kabupaten/kota, selain juga desain program 
kesehatan yang lebih kreatif. 

Tabel 6.2: Pengeluaran Kesehatan di Papua, 2001-03 (milyar Rp.) 

Provinsi         
Rutin   2001 2002 2003 
Kantor Dinas Kesehatan Gaji             2.74 3.47  3.02 
 Non-gaji             1.06 2.06  2.72 
Lainnya Gaji             3.19 4.39  2.89 
  Non-gaji             5.90  6.74  4.25 
Pembangunan       
Program layanan kesehatan umum              2.64            37.18             30.69 
Lainnya               0.58 0.66  0.54 
 TOTAL Provinsi            16.11           54.50  44.12 
   
Kab/Kota       
Rutin   2001 2002 2003
Kantor Dinas Kesehatan Gaji           18.03            22.69             19.47 
 Non-gaji             2.41 6.37   7.16 
Lainnya Gaji           17.55            18.87             20.11 
  Non-gaji             7.23  5.56  4.41 
Pembangunan       
Program layanan kesehatan umum            14.10            13.07             13.40 
Lainnya              13.92 8.23             18.60 
 TOTAL Kab/Kota            73.24           74.78             83.15 
Sumber: kalkulasi penulis berdasarkan SIKD/Depkeu  
Catatan: hanya mencakup program-program utama yang ada di seluruh kabupaten/kota. 

 
Pengeluaran Pemprov untuk gaji pegawai meningkat setelah desentralisasi: secara rata-rata 
Pemprov membelanjakan hampir sepuluh persen anggaran kesehatan untuk gaji pegawai kesehatan. 
Seberapa banyak dana ini digunakan untuk menggaji tenaga medis di Puskesmas masih belum jelas 
karena Pemprov tidak melaporkan pos ini secara terpisah. Pengeluaran rutin lain di tingkat provinsi 
mencakup biaya gaji dan operasional dua rumah sakit umum (RSU Jayapura dan RSU Abepura) 
serta satu rumah sakit jiwa (RSJ Jayapura). 

Namun porsi pengeluaran rutin lebih besar di tingkat kabupaten/kota. Hampir lima puluh persen 
anggaran digunakan untuk membayar gaji. Selain untuk keperluan Kantor Dinas Kesehatan, 
kabupaten/kota juga melaporkan rincian pengeluaran rutin untuk Puskesmas dan rumah sakit 
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(disatukan menjadi “lain-lain” pada table 6.2). Pengeluaran ini adalah untuk gaji dokter, perawat 
dan tenaga medis lainnya yang bekerja di Puskesmas dan rumah sakit di kabupaten/kota. 
Sayangnya, rincian mengenai seberapa banyak biaya gaji ini dibayarkan kepada masing-masing 
tenaga fungsional (dokter, perawat dll.) dan staf administrasi (pegawai kantor dinas) tidak tersedia. 

Kabupaten/kota baru melakukan investasi dalam jumlah besar untuk prasarana kesehatan. 
Sementara kabupaten/kota lama meneruskan kecondongan ke arah pengeluaran rutin, di tahun 
2004, kabupaten baru seperti Pegunungan Bintang lebih condong pada pengeluaran pembangunan. 
Secara keseluruhan, ada tujuh belas Puskesmas dan Pustu di Pegunungan Bintang, tapi kebanyakan 
berada dalam kondisi buruk. Akhirnya pada tahun 2004 pemkab menggunakan seluruh dana 
“program arahan” dari Dana Otsus untuk membangun Puskesmas dan rumah sakit (Tabel 6.3). 

 
Tabel 6.3: Pengeluaran Kesehatan di Lokasi Studi Kasus, 2004* 

  Mimika Biak Numfor Pegunungan Bintang 

Rutin 13,131,969,000 15,376,450,000 1,262,080,000  
 53% 54% 20% 
Pembangunan 11,483,077,000 13,263,269,600 5,000,000,000  
  47% 46% 80% 
Total 24,615,046,000 28,639,719,600 6,262,080,000  

Sumber: Laporan awal PEACH  
* Klasifikasi berdasarkan format anggaran lama. Rincian ada di bab tentang 
perencanaan dan penyusunan anggaran 

 

6.2 Pendidikan 

6.2.1 Sektor Pendidikan di Papua 

 Indikator-indikator pendidikan 
Papua secara konsisten lebih rendah 
dari rata-rata nasional. Seperti 
ditunjukkan oleh Gambar 6.7, angka 
partisipasi sekolah dasar dan 
menengah berada di bawah rata-rata 
nasional. Angka partisipasi sekolah 
dasar sempat mengalami penurunan 
tajam antara 1997-1998 sebelum 
meningkat lagi di tahun 1999. Hal ini 
sebenarnya merupakan 
kecenderungan di tingkat nasional 
yang terjadi di seluruh Indonesia, akibat dari krisis ekonomi. Krisis ekonomi menyebabkan angka 
partisipasi sekolah dasar dan menengah turun sebesar empat dan enam persen.36 Sejak 
desentralisasi dan pemulihan ekonomi, angka partisipasi sekolah dasar meningkat dari sekitar tujuh 
puluh lima persen menjadi tujuh puluh delapan persen dalam dua tahun. Angka partisipasi SLTP 
juga meningkat dari sekitar lima puluh persen di tahun 2001 menjadi lima puluh tujuh persen di 
                                                 
36 World Bank (2005). 

Foto 6.1: Sebuah Sekolah di Pegunungan Bintang 
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tahun 2003. Hal ini sebagian disebabkan oleh peningkatan jumlah siswa yang melanjutkan studinya 
dari tingkat SD ke SLTP. Tahun 2001, sekitar 95,5 persen siswa yang lulus SD melanjutkan 
studinya ke jenjang berikut. Namun tingkat putus sekolah untuk SLTP juga meningkat dari sekitar 
empat persen di tahun 2002 menjadi lima persen tahun 2003.37 

Gambar 6.7: Indikator Pendidikan di Papua Konsisten di Bawah Rata-rata Nasional 

A ngka P art is ipasi 
Seko lah D asar

68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88

1997 1998 1999 2000 2001 2003
Tahun

%

Papua
Nat 'l non Papua

A ngka P art isipasi 
SLT P

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1997 1998 1999 2000 2001 2003
Tahun

%

Papua
Nat'l non Papua
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Papua memiliki relatif lebih banyak guru dibanding daerah lain. Tidak ada rasio optimal yang bisa 
dijadikan patokan, namun menurut World Development Indicators 2002 yang menyajikan hitungan 
rasio murid per guru antar negara, negara-negara berpendapatan rendah memiliki rasio empat 
puluh dua murid per guru, sementara di negara-negara berpendapatan menengah rasionya adalah 
dua puluh dua dan di negara-negara berpendapatan tinggi rasionya tujuh belas. Rasio murid per 
guru di Indonesia adalah dua puluh lima, lebih baik dari rata-rata negara berpendapat rendah. 
Papua bahkan memiliki rasio yang lebih baik dibandingkan keseluruhan Indonesia, dua puluh. 

Namun keberadaan guru tidak terdistribusi 
secara merata di seluruh Papua. Rasio murid per 
guru di Kabupaten Mimika lebih dari dua kali 
lipat di Kabupaten Sorong (Gambar 6.8Gambar 
6.8). Lebih jauh lagi, jumlah guru juga tidak 
merata antar distrik dalam kabupaten yang sama. 
Gambar 6.9 menunjukkan rasio guru per murid 
sekolah dasar di Pegunungan Bintang. Ada 
kecamatan seperti Okyop yang memiliki lebih 
dari delapan puluh murid per guru sementara di 
Iwur hanya dua puluh empat. 

Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, 
Papua memiliki 5,6 sekolah dasar untuk tiap 
1.000 anak usia sekolah dasar. Ini menempatkan 
Papua sedikit di bawah rata-rata nasional, 5,9. 

                                                 
37 UNCEN (2005). 

Gambar 6.8: Rasio Murid per Guru Menurut 
Kab/Kota in Papua (2003) 
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Namun masalah utamanya adalah distribusi sekolah yang tidak merata: rasio di Kabupaten Fak Fak 
mencapai empat belas sementara di Kota Jayapura dan Sorong kurang dari tiga (Gambar 6.10).   

Secara keseluruhan, Papua tidak mengalami kekurangan guru ataupun sekolah. Tetapi distribusi 
yang tidak merata dari fasilitas dan sumber daya ini menghambat akses pada pendidikan di 
sejumlah bagian provinsi. Sebagai konsekuensinya, tidak mengejutkan apabila ada kesenjangan 
besar antara kualitas pendidikan antar kabupaten/kota di Papua. Kabupaten di dataran tinggi 
memiliki tingkat melek huruf serta lama waktu bersekolah yang rendah dibandingkan di pesisir dan 
perkotaan.38 

 
Gambar 6.9: Rasio Murid per Guru Menurut 

Distrik di Pegunungan Bintang  (2004) 
Gambar 6.10: Sekolah Dasar Per 1,000 Anak Usia 

Sekolah di Papua (2003) 
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Sumber: Laporan awal PEACH Sumber: kalkulasi penulis berdasarkan PODES 2003 dan 
SUSENAS 2003 

 

6.2.2 Pengeluaran Sektor Pendidikan 

Kebijakan pengeluaran pendidikan memiliki fokus utama pada peningkatan akses dan ketersediaan 
layanan pendidikan dasar untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun. Status otonomi khusus 
menekankan pada penyediaan pendidikan yang lebih baik, terutama bagi etnis Papua. Pada tingkat 
provinsi, program didesain untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan fasilitas 
serta tenaga pengajar yang lebih berkualitas serta insentif lebih besar bagi guru seperti 
pembangunan rumah. 

Papua memiliki tingkat pengeluaran pendidikan per kapita yang tinggi. Buruknya indikator kualitas 
pendidikan di Papua dibanding daerah lain bukanlah karena kurangnya anggaran pendidikan. 
Bahkan, Papua adalah daerah dengan pengeluaran pendidikan terbesar kedua di Indonesia 
(Gambar 6.11). Di tahun 2003, Papua mengeluarkan hampir Rp 220.000 per kapita, tujuh puluh 
persen lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar Rp130.000 (di luar DKI Jakarta), nomor dua 
setelah Kalimantan Timur, daerah yang juga kaya SDA. 

                                                 
38 BPS, Bappenas and UNDP (2004). 
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Kotak 6.3: Pendidikan Tinggi 

“Sebenarnya perguruan tinggi di Papua menyediakan banyak kesempatan bagi mahasiswa asli Papua. Kami 
menyediakan beasiswa dan bantuan lain. Kami bahkan menurunkan standar kami hanya supaya lebih banyak etnis 
Papua yang masuk. Tapi ternyata sulit untuk mempertahankan mereka di kelas. Beberapa dari mereka tidak bisa 
mengikuti kuliah karena jauh tertinggal dari mahasiswa lain. Berapapun keras kami berusaha, tetap mereka tidak 
bisa mengejar. Itu memang bukan salah mereka seluruhnya. Suatu kali saya bertanya mengapa mereka tidak bisa 
menyelesaikan perkalian dan pembagian sederhana. Bukankan hal itu sudah diajarkan di sekolah? Jawaban mereka 
adalah bagaimana bisa kami belajar matematika dengan baik karena tidak pernah ada guru yang mengajarkan 
kami? Itulah mengapa sebagian besar drop out universitas karena tidak bisa mengikuti pelajaran…” 
Sumber: wawancara dengan dosen sebuah universitas di Jayapura 

 
Gambar 6.11: Papua memiliki pengeluaran pendidikan per kapita terbesar kedua di Indonesia (2003)
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Sumber: kalkulasi penulis berdasarkan SIKD/Depkeu 
 
Pendidikan adalah salah satu sektor prioritas di Papua. Porsi anggaran untuk pendidikan di tingkat 
kabupaten/kota turun dari dua puluh tiga persen menjadi delapan belas persen) antara 2001-2003, 
sementara di tingkat provinsi meningkat dua kali lipat, dari lima persen menjadi sepuluh persen  
(Tabel 6.4). Bahkan dengan adanya tambahan penerimaan dari Dana Otsus, pengeluaran 
pendidikan tetap berada di bawah 20 persen total pengeluaran Papua. Hal ini menjadikan Papua 
satu dari hanya dua provinsi (satu lagi adalah Maluku Utara) yang membelanjakan kurang dari 
seperlima anggaran daerah untuk pendidikan. Namun, memang hingga kini belum ada daerah yang 
mengikuti UU Sistem Pendidikan Nasional yang menentukan bahwa seluruh tingkat pemerintahan 
harus mengalokasikan 20 persen anggaran, di luar biaya gaji, untuk pendidikan. 

Jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota, Pemprov lebih banyak melakukan 
pengeluaran pembangunan. Menurut laporan provinsi, Dana Otsus membiayai lebih dari sembilan 
puluh persen pengeluaran pembangunan provinsi untuk pendidikan. Sebagian besar dana ini 
digunakan untuk membangun prasarana pendidikan, meskipun tidak menutup kemungkinan 
mencakup belanja pegawai karena salah satu program utama adalah pengadaan guru kontrak. Dari 
sisi pengeluaran rutin, ada pembagian yang hampir sama antara pos gaji dan non-gaji; namun perlu 
dicatat bahwa belanja pegawai meningkat dua kali lipat secara riil setelah adanya otonomi khusus 
tahun 2002.   



Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik  pada Wilayah Tertinggal di Indonesia 
________________________________________________________________________________________ 
 

54 

Tabel 6.4: Pengeluaran Pendidikan Per Kapita Cukup Tinggi 

 2001 2002 2003 
Pengeluaran Pendidikan prov* kab/kota** prov* kab/kota** prov* kab/kota**
% dari Total Pengeluaran   
Papua*** 5.4% 23.2% 9.6% 21.7% 10.4% 18.3%
Rata-rata nasional 8.6% 38.2% 9.5% 37.1% 8.7% 34.9%
Per Kapita riil   
Papua***             4,840            76,745           22,850           92,015        27,153         91,365 
Rata-rata nasional 3,295  48,454   5,173 55,538 5,956  64,674 
Sumber: kalkulasi penulis berdasarkan SIKD/Depkeu 
* Data mencakup 94% (2001), 100% (2002) dan 87% (2003) dari total provinsi kecuali DKI Jakarta  
** Data mencakup 89% (2001), 92% (2002) dan 88% (2003) dari total kab/kota 
*** Data Kabupaten/Kota mencakup 64% (2001) dan 57% (2002&2003) dari total kab/kota di Papua 
 
Sementara di sisi lain Kabupaten/kota lebih fokus pada pengeluaran rutin. Sebuah analisis atas data 
pengeluaran tingkat kabupaten/kota menghasilkan temuan yang menarik karena ada banyak variasi 
dalam pos-pos anggaran. Data menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Papua melaporkan gaji 
guru dalam pengeluaran rutin. Rata-rata kabupaten/kota membelanjakan sekitar dua puluh delapan 
persen dari anggaran pendidikan untuk membayar gaji guru untuk berbagai tingkat sekolah. 
Namun, angka ini mungkin lebih tinggi lagi karena sebagian guru (khususnya yang memegang 
jabatan struktural di Dinas Pendidikan) mungkin dibayar dari anggaran kantor Dinas. Karena 
sebagian besar pengeluaran adalah pengeluaran rutin, anggaran yang tersedia untuk proyek-proyek 
pembangunan menjadi kecil. 
Rata-rata, total anggaran 
pembangunan hanya sebesar 
dua puluh persen 
pengeluaran sektor 
pendidikan. Setidaknya 
sepertiga dari jumlah ini 
masuk ke program-program 
pendidikan dasar. Program-
program ini fokus pada 
pembangunan kapasitas guru 
SD, peningkatan fasilitas 
sekolah dan penguatan 
kurikulum. Pembangunan 
prasarana masuk dalam 
kategori “lain-lain” dan 
mencakup setidaknya 
separuh pengeluaran 
pembagunan sektor 
pendidikan (Tabel 6.5). 

Pemprov cenderung fokus 
pada investasi pendidikan di 
bidang fisik, tapi tidak selalu 
diimbangi dengan investasi 
SDM. Pembangunan gedung 
sekolah hanya akan efektif jika ada guru yang menjalankan kegiatan belajar-mengajar. Kajian yang 

Tabel 6.5: Pengeluaran Pendidikan di Papua, 2001-03 (milyar Rp.)

Provinsi         
Rutin   2001 2002 2003 
Kantor Dinas Pendidikan Gaji 1.31 2.51 2.03
 Non-gaji 1.57 1.72 1.18
Pembangunan         
Program Pendidikan Dasar  2.33 7.33 8.39
Program Pendidikan Menengah  0.58 8.48 9.71
Program Pendidikan Tinggi   1.05 13.90 15.92
TOTAL Provinsi   6.85 33.94 37.24
Kab/Kota        
Rutin   2001 2002 2003
Kantor Dinas Pendidikan Gaji 63.42    62.32  86.29 
 Non-gaji 5.74  9.53  13.46 
Sekolah Dasar Gaji 48.41  78.90  n.a. 
 Non-gaji  -   -   n.a. 
Sekolah Menengah Gaji 33.15  45.65   n.a. 
 Non-gaji 1.34   1.94   n.a. 
Lainnya Gaji 2.53   0.37   n.a.
  Non-gaji 0.55  0.06   n.a. 
Pembangunan   13.56  15.86   14.81 
Program Pendidikan Dasar  4.22  6.84      6.39 
Program Pendidikan Menengah  7.59  1.34      1.25 
Program Pendidikan Tinggi   11.65  21.76    20.32 
TOTAL Kab/kota   192.15  244.56  142.52 
Sumber: kalkulasi penulis berdasarkan SIKD/Depkeu 
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lebih dalam terhadap anggaran dan realisasi pengeluaran pendidikan menunjukkan bahwa di tahun 
pertama otonomi khusus, pemerintah daerah di Papua membelanjakan lebih dari yang dianggarkan 
untuk hampir seluruh pos pengeluaran rutin dan pendidikan, kecuali pegawai. Pemprov 
membelanjakan lebih rendah dari anggaran untuk pos belanja pegawai sebesar hampir 35 persen. 
Temuan ini menunjukkan bahwa investasi pendidikan secara fisik tidak diikuti oleh investasi SDM 
yang memadai. Selain itu, informasi dari lapangan mengindikasikan bahwa fasilitas-fasilitas 
pendidikan yang dibangun oleh Pemprov di kabupaten/kota tidak diserahterimakan secara penuh 
pada pemerintah kabupaten/kota bersangkutan. Hal ini membuat investasi bidang pendidikan 
makin kurang efektif dalam jangka panjang.39 

 

6.3 Infrastruktur 

6.3.1 Kondisi Infrastruktur di Papua40 

Papua memiliki tantangan pembangunan yang 
unik di bidang infrastruktur. Pertama, kondisi 
geografis Papua membuat pembangunan jalan 
lebih sulit dibanding daerah manapun. Kedua, 
untuk membangun jalan pemerintah 
memerlukan peralatan berat yang hanya bisa 
diangkut oleh pesawat terbang. Di Kabupaten 
Pegunungan Bintang, pembangunan jalan harus 
ditunda hampir setahun karena mesin dan 
material harus diterbangkan bagian per bagian – 
lapangan terbang Oksibil hanya mampu 
menampung pesawat Cessna kecil. Maka, 
membangun jalan di dataran tinggi bukan hanya 
mahal tapi juga sulit secara teknis (Kotak 
6.4Kotak 6.4). 

Infrastruktur adalah prioritas utama 
pembangunan selama bertahun-tahun. Ini menghasilkan tambahan ruas jalan yang signifikan. 
Tahun 1999, total panjang ruas jalan di Papua 15.845 km, delapan puluh persen merupakan milik 
pemerintah kabupaten/kota.41 Tahun 2002, panjang ruas jalan di Papua meningkat menjadi 19,192 
km. 

                                                 
39 UNCEN (2005). 
40 Sektor-sektor yang digolongkan sebagai infrastruktur di laporan ini adalah transportasi, telekomunikasi, air dan 
pengairan, energi serta kelistrikan. Pasokan listrik disediakan oleh BUMN PLN dan jaringan telekomunikasi 
utama disediakan oleh sektor swasta (Telkom dan lain-lain). Artinya, pemerintah daerah tidak memiliki kontrol 
langsung atas sektor-sektor ini. Dengan demikian analisis dalam bagian ini akan fokus pada kedua sektor lain: 
transportasi serta air dan irigasi. 
41 Ada tiga klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan penanggung jawab pemeliharaan. Pemerintah pusat 
bertanggung jawab atas jalan nasional yang menghubungkan satu provinsi dan lainnya. Jalan provinsi berfungsi 
sebagai penghubung utama antara satu kabupaten/kota dan lainnya dalam satu provinsi dan dipelihara oleh 
Pemprov. Jalan kabupaten/kota adalah yang dipelihara oleh pemerintah kabupaten/kota. Di luar itu ada juga 
jalan daerah yang umumnya berupa jalan-jalan kecil di kecamatan atau desa. 

Kotak 6.4: Bagaimana Mencapai Pegunungan 

Kabupaten Pegunungan Bintang adalah kabupaten 
yang baru dibentuk. Daerah ini dulunya bagian dari 
Kabupaten Jayawijaya yang dipecah menjadi 4 
kabupaten oleh UU No. 26/2002 tentang 
pembentukan daerah-daerah baru di Papua. 
Pegunungan Bintang berlokasi sekitar 4.000 kaki di 
atas permukaan laut. Keseluruhan wilayah terletak 
antara bukit-bukit dan pegunungan dan hanya bisa 
dijangkau oleh pesawat. Kabupaten ini memiliki 7 
kecamatan tanpa jalan yang menghubungkan satu 
sama lain. Maka satu-satunya cara bepergian adalah 
berjalan kaki, dan perlu 2-8 hari untuk mencapai 
kecamatan tetangga. 

Sumber: Laporan STIE-OG, Pegunungan Bintang 
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Namun, kualitas jalan kabupaten/kota tidak meningkat. Gambar 6.12 menunjukkan pertumbuhan 
ruas jalan berkualitas baik antara 1999-2002 dalam rata-rata rasio jalan kabupaten di Indonesia yang  

kualitasnya baik.42 Secara 
umum, data menunjukkan 
adanya penurunan yang 
signifikan di banyak daerah. Di 
Papua, porsi jalan kabupaten 
berkualitas baik hanya menurun 
satu persen antara 1999-2002. 
Angka ini lebih baik 
dibandingkan provinsi-provinsi 
lain, tapi juga menunjukkan 
bahwa ada masalah dengan 
kualitas jalan yang sudah 
dibangun. 

 

 

 

6.3.2 Pengeluaran Infrastruktur  

Papua memiliki pengeluaran infrastruktur per kapita tertinggi di Indonesia. Pengeluaran mencakup 
sektor transportasi serta air dan irigasi.43 Papua memiliki pengeluaran infrastruktur per kapita 
sebesar Rp44.000 per penduduk. Angka ini dua kali lebih besar dibanding rata-rata nasional yang 
hanya di bawah Rp20.000 per penduduk (Tabel 6.6). Lima provinsi dengan pengeluaran 
infrastruktur terbesar umumnya adalah daerah yang kaya SDA seperti Kalimantan Timur dan Riau. 

 
Tabel 6.6: Pengeluaran infrastruktur per kapita Papua lebih besar dari daerah lain 

  2001 2002 2003 
Pengeluaran infrastruktur prov* kab/kota** prov* kab/kota** prov* kab/kota**
% dari Total Pengeluaran  
Papua*** 4.2% 14.0% 12.6% 15.1% 12.4% 11.2%
Rata-rata nasional 15.6% 11.5% 14.8% 12.1% 14.1% 13.9%
Per Kapita riil  
Papua*** 3,751 46,231 29,887 63,738 32,501  55,806 
Rata-rata nasional 5,992 17,034 7,380 22,049 8,605  29,749 
Sumber: kalkulasi penulis berdasarkan SIKD/Depkeu 
* Data mencakup 94% (2001), 100% (2002) dan 87% (2003) dari total provinsi kecuali DKI Jakarta  
** Data mencakup 89% (2001), 92% (2002) dan 88% (2003) dari total kab/kota 
*** Data Kabupaten/Kota mencakup 64% (2001) dan 57% (2002&2003) dari total kab/kota di Papua 

 

                                                 
42 Laporan ini menggunakan definisi kualitas jalan dari Departemen Pemukiman dan Prasana Wilayah 
(Kimpraswil). 
43 Untuk rincian klasifikasi sektoral serta perbandingan format anggaran lama dan baru lihat bab tentang 
perencanaan dan penyusunan anggaran. 

Gambar 6.12: Pertumbuhan Jalan Berkualitas Baik (1999-2002) 
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Sumber: Departemen Kimpraswil. Data hanya untuk jalan kabupaten, jalan milik 
pemerintah kota tidak termasuk. 
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Meski Papua membelanjakan lebih dari tiga puluh persen pengeluaran pembangunannya untuk 
infrastruktur, total pengeluaran infrastruktur (termasuk pengeluaran rutin) hanya kurang dari 10 
persen total anggaran. Pemprov Papua membelanjakan porsi yang lebih kecil dari anggarannya 
untuk infrastruktur dibanding daerah-daerah lain, sementara pemerintah kabupaten/kota 
membelanjakan lebih banyak di tahun 2001 dan 2002 (Tabel 6.7). Namun perbedaan ini tidak besar 
dan bisa dijelaskan oleh fakta bahwa infrastruktur memiliki porsi lebih kecil dalam anggaran rutin 
dibanding sektor-sektor lain seperti pendidikan, namun nilai anggaran untuk infrastruktur dalam 
pengeluaran pembangunan masih relatif besar. 

Papua membelanjakan mayoritas anggaran infrastrukturnya untuk transportasi. Pemprov 
membelanjakan hampir sembilan puluh persen anggaran infrastruktur untuk pembangunan 
prasarana transportasi. Pola serupa juga ditemukan di tingkat kabupaten / kota. Pemerintah 
kabupaten / kota membelanjakan sekitar separuh anggaran infrastruktur mereka untuk 
transportasi. Prasarana jalan terlihat menjadi prioritas terbesar bagi pemerintah kabupaten/ kota di 
Papua. Pengeluaran riil untuk jalan di tingkat kabupaten / kota meningkat signifikan sejak 
diberlakukannya status otonomi khusus (Tabel 6.8). Pemerintah daerah membelanjakan mayoritas 
anggaran pembangunan untuk memperbaiki jalan, indikasi bahwa mereka berusaha meningkatkan 
kualitas jalan yang sudah ada dibandingkan membangun yang baru. 

Papua dapat memperoleh sumber dana tambahan bagi pembagunan infrastruktur. Sejauh ini porsi 
terbesar dari Dana Otsus digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Dalam UU No. 
21/2001, infrastruktur secara spesifik disebutkan sebagai salah satu sektor utama pembangunan di 
Papua. Tahun 2003, Pemprov Papua membangun 11 jaringan jalan strategis yang menghubungkan 
titik-titik kunci pembangunan di Papua (Tabel 6.9). Kondisi topografis masih menjadi tantangan 
utama karena lebih dari separuh rute strategis tersebut berada dalam kondisi sulit. Di luar Dana 
Otsus, UU Otonomi Khusus menetapkan bahwa Papua dapat memperoleh tambahan dana untuk 
pembangunan infrastruktur jika mereka menyerahkan proposal yang sah yang disetujui oleh MRP. 
Namun sejauh ini Papua belum memanfaatkan peluang ini. 

 
Tabel 6.7: PorsiAnggaran Pembangunan 

Jalan  

 2001 2002 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan 8% 17%
Peningkatan kualitas jalan 40% 66%
Pembangunan jalan baru 25% 17%
Lain-lain 27% 0%
Sumber: kalkulasi penulis berdasarkan SIKD/Depkeu 
 
 
 

 

 

 

 
Tabel 6.8: Pengeluaran Infrastruktur di Papua, 2001-03 (milyar Rp.) 

Foto 6.2: Jalan tidak beraspal di dataran tinggi 
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Provinsi         
Rutin   2001 2002 2003 
Pekerjaan Umum Gaji             2.29            3.07            2.81  
 Non-gaji            0.26            0.39            0.42  
Transportasi Gaji            0.80            1.45            1.42  
 Non-gaji            0.34            0.46            0.82  
Pembangunan       
Transportasi           93.20        134.81        125.02  
     Prasarana jalan           70.50        106.98          98.44  
     Lainnya           22.70          27.82          26.58  
Energi / listrik desa             2.13            3.86            3.17  
Telekomunikasi lokal             0.28            0.08            0.29  
Air dan irigasi             1.66          12.00          13.52  
TOTAL Provinsi          100.96        156.12        147.48  
Kab/Kota       
Rutin   2001 2002 2003 
Pekerjaan Umum Gaji 5.51 7.99 8.18 
 Non-gaji 2.87 31.61 4.42 
Transportasi Gaji  3.06 3.49 3.60 
 Non-gaji 1.35 1.41 1.65 
Pembangunan       
Transportasi  144.98 235.91 218.79 
     Prasarana jalan  109.67 187.22 172.28 
     Lainnya  35.31 48.69 46.52 
Energi / listrik desa  3.32 6.76 5.55 
Air dan irigasi  10.37 9.56 4.96 
TOTAL Kab/kota   316.44 532.64 465.94 

 
Tabel 6.9: 11 Jaringan Jalan Strategis yang Dibiayai dari Dana Otsus 

   Kondisi 

  Panjang (km) Diaspal Tidak diaspal Hutan
1. Timika-Mapurujaya-Pomako 42.50 75% 17% 8%
2. Nabire-Wagete-Enarotali 262.00 19% 81% 
3. Sorong-Klamono-Ayamaru-Kebar-Merauke 424.80 40% 49% 12%
4. Manokwari-Bintuni 252.00 63% 33% 
5. Jayapura-Wamena-Mulia 733.00 21% 43% 35%
6. Merauke-Tanah Merah-Waropko 557.90 37% 59% 4%
7. Jayapura-Sarmi 364.00 33% 61% 7%
8. Serui-Menawi-Saubeba 49.00 92% 8% 
9. Fak-Fak-Hurimber-Bomberay 179.00 28% 62% 10%
10. Sorong-Makbon-Mega 90.00 25% 17% 58%
11. Jayapura-Hamadi-Skow- PNG Border 60.90 55% 7% 38%
TOTAL 3015.10 34% 50% 15%
Sumber : Laporan UNCEN, Provinsi Papua 

 
 

6.4 Rekomendasi 

 Pemprov harus mengkaji kemungkinan untuk merampingkan pengeluaran kesehatan dan memberi 
lebih banyak wewenang pada kabupaten/kota dalam merencanakan dan menjalankan anggaran 
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kesehatan. Tingginya pengeluaran kesehatan per kapita menunjukkan bahwa masalah 
utama bidang kesehatan lebih pada kualitas dan distribusi geografis dari layanan, bukan 
besarnya anggaran. Data juga mengindikasikan kemungkinan tumpang tindihnya 
pengeluaran kesehatan antara Pemprov dan kabupaten/kota dan pengeluaran Pemprov 
di bidang kesehatan jauh lebih tinggi dibanding daerah-daerah lain. Informasi kualitatif 
menunjukkan bahwa kabupaten/kota lebih memahami kondisi lokal dan lebih cocok 
untuk mendesain program-program kesehatan dasar. 

 Meningkatkan koordinasi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam pengeluaran pendidikan. 
Pemprov membelanjakan lebih banyak untuk anggaran pembangunan dan 
kabupaten/kota untuk anggaran rutin tanpa banyak koordinasi. Kerugiannya adalah 
inefisiensi atau terjadinya investasi fisik tanpa anggaran operasional yang cukup. 
Wewenang pengeluaran harus mencerminkan penegasan fungsi antar tingkatan 
pemerintah. 

 Untuk membuat pengeluaran infrastruktur lebih efektif, persiapkan sebuah rencana jangka panjang 
untuk pembangunan infrastruktur di provinsi, dengan mempertimbangkan juga dampak 
lingkungannya. Jika tambahan dana dibutuhkan, Papua bisa menggalinya dari pemerintah 
pusat sebagaimana diatur dalam UU Otonomi Khusus. 

 



Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik  pada Wilayah Tertinggal di Indonesia 
________________________________________________________________________________________ 
 

60 



Analisis Pengeluaran Publik Papua | Sebuah Tinjauan Umum 
_________________________________________________________________________________________ 

61 

7. PEMERINTAHAN DAN PEGAWAI NEGERI 

7.1 Struktur Pemerintahan 

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu tantangan utama dalam membangun pemerintahan 
daerah yang efektif adalah pemekaran kabupaten/kota. Meski hal ini juga menjadi fenomena 
nasional, pemekaran daerah adalah isu yang penting di Papua. Sejak 2002, jumlah kabupaten/kota 
di Papua meningkat dari empat belas menjadi dua puluh sembilan. Masalahnya adalah pembuatan 
daerah dengan wilayah yurisdiksi yang lebih kecil bisa menyebabkan hilangnya efisiensi dan skala 
ekonomi dalam penyediaan layanan umum. Kabupaten/kota dengan penduduk kurang dari 100 
ribu jiwa mengeluarkan dana per kapita dua kali lebih besar untuk gaji pegawai daerah dibanding 
yang memiliki penduduk di atas 500 ribu jiwa44. Indeks biaya yang tinggi, mencapai enam puluh 
persen di atas rata-rata nasional, serta kesulitan yang dihadapi akibat kondisi geografi serta 
keragaman etnis, dipandang sebagai alasan mengapa Papua membutuhkan pemerintahan daerah 
yang lebih kecil dibanding daerah-daerah padat penduduk dan lebih maju di Jawa. Namun 
kenyataannya, sebelum kecenderungan pemekaran belakangan ini, daerah-daerah di Papua sudah 
cukup kecil dalam hal jumlah penduduk dibanding rata-rata kabupaten/kota di Indonesia (Tabel 
7.1). 

Tabel 7.1: Rata-rata populasi, luas wilayah dan kepadatan penduduk per kab/kota 

  2002 2004 
  Papua Nasional Papua Nasional 
Rata-rata populasi (jiwa) 158,454 581,980 88,058 505,042 
Rata-rata luas wilayah (km2) 30,030 5,586 15,015 4,760 
Rata-rata kepadatan penduduk (jiwa/ km2) 29.32 1,009.09 21.57 908.18 
Sumber: BPS     

 
Akibat pemekaran, rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di Papua sekarang hanya sekitar 
separuh dari tahun 2002. Kabupaten/Kota di Papua sekarang masih memiliki luas wilayah yang 
masih lebih dari tiga kali rata-rata nasional. Mereka juga memiliki kurang dari seperlima populasi 
rata-rata kabupaten/kota di Indonesia. Pemekaran juga memilki implikasi praktis dalam jangka 
pendek: di tahun 2004, separuh kabupaten di Papua menggunakan porsi terbesar dari dana yang 
mereka miliki untuk membangun infrastruktur fisik dan kelembagaan guna menjalankan 
pemerintahan – namun dengan mengorbankan peningkatan penyediaan layanan publik. Aparat 
pemerintah seringkali menunda kepindahan mereka sebelum adanya perumahan, sekolah dan 
fasilitas kesehatan yang memadai. 

Papua juga mengalami pemekaran di tingkat provinsi. UU No. 45/1999 membagi wilayah Papua 
menjadi tiga provinsi: Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah dan  Irian Jaya Timur. UU tersebut belum 
dilaksanakan hingga Presiden Megawati mengeluarkan Keppres bulan Januari 2003 untuk 
mempercepat pembentukan ketiga provinsi baru itu. Hingga 2004, baru dua provinsi yang eksis: 
Irian Jaya Barat dengan ibukota Manokwari dan Papua, dengan ibukota Jayapura. Kebijakan ini 
ditolak keras oleh rakyat Papua, dan menyebabkan konflik di sejumlah wilayah termasuk kerusuhan 
berdarah di Timika. Implementasi yang parsial atas undang-undang, disusul oleh keputusan MA 
yang intinya membatalkan Keppres, membawa Papua ke dalam ketidakjelasan. Pemisahan provinsi 

                                                 
44 World Bank, Decentralizing Indonesia, hal. 19. 
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tidak hanya menimbulkan ketidakpastian soal pendapatan daerah terkait dengan otonomi khusus 
(yang diberikan pada Papua sebagai provinsi), namun juga berbagai implikasi penting lainnya bagi 
pemerintahan. MRP, yang harusnya terbentuk tahun 2005 ini, diharapkan bisa membawa sedikit 
kejelasan atas status ini. 

 

7.2 Pegawai Negeri Sipil 

Papua memiliki lebih banyak pegawai negeri relatif terhadap jumlah penduduk dibanding daerah 
lain, tetapi tingkat pendidikan mereka relatif rendah dan hanya sedikit insentif bagi para pegawai 
negeri sipil ini untuk menetap di pos mereka di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu tidak 
mengherankan jika institusi pemerintah daerah tidak terlalu populer di mata masyarakat. Sebuah 
survei tahun 2003 menunjukkan bahwa hanya seperempat rakyat Papua yang menganggap 
pemerintah daerah sebagai institusi yang paling mereka hormati (Tabel 7.2).45 
 

Tabel 7.2: Respek Masyarakat pada Lembaga 

  Semua etnis Etnis Papua 
Lembaga keagamaan  50% 58% 
Pemerintah Kab/Kota  15% 12% 
Pemerintah provinsi 12% 9% 
Lembaga adat 11% 13% 
Lain-lain 8% 4% 
Tidak tahu 4% 4% 

Pertanyaan: lembaga apa yang paling anda hormati?  
Sumber: IFES - Survei Pendapat Umum Papua-Indonesia 28 Februari 2003. 

 
Gambar 7.1: Pegawai Negeri Per 1000 Penduduk Menurut Provinsi (2003) 
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Sumber:Sensus Pegawai Negeri 2003 

                                                 
45 Proporsi ini bahkan lebih kecil untuk etnis Papua saja. 
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Sensus pegawai negeri pertama dalam lebih dari dua puluh tahun menunjukkan bahwa Papua 
memiliki rasio pegawai negeri terhadap penduduk terbesar kedua setelah Maluku (Gambar 7.1). 
Rasio 25,7 yang dimiliki Papua adalah lima puluh persen lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, 
dan lebih dari empat kali lipat dibanding Provinsi Banten di sebelah barat pulau Jawa. 
Sesungguhnya ada perbedaan mencolok antara kawasan Timur Indonesia, kawasan lebih tertinggal 
yang memiliki lebih banyak pegawai negeri relatif terhadap penduduk, serta kawasan Barat, yang 
memiliki lebih sedikit pegawai negeri relatif terhadap penduduk. 

Sebuah perbandingan antara perkiraan tahun 2000 dan data sensus 2003 menunjukkan bahwa lebih 
dari 46.000 pegawai negeri di Papua yang sebelum desentralisasi merupakan pegawai pusat telah 
dialihkan ke daerah dan menjadi pegawai daerah (Tabel 7.3). 

Tabel 7.3: Pegawai Negeri di Papua 

2000         
  Pusat didekonsentrasi Pusat dialihkan Daerah didesentralisasi Total 
Total Papua 34,952 25,947 17,101 78,000
   Provinsi 20,567 3,101 23,668
   Kab/Kota   5,380 14,000 19,380
2003         
  Pusat didekonsentrasi Pusat dialihkan  Daerah didesentralisasi Total 
Total Papua 14,447 63,148 77,595
   Provinsi 6,336 6,336
   Kab/Kota   56,812 56,812
Sumber: World Bank (2000); Sensus BKN PNS 2003 

 
Meski data sensus 2003 dinilai merupakan data jumlah pegawai negeri yang paling akurat dan 
terpercaya, namun ada perbedaan besar antara data sensus 2003 dan temuan di empat lokasi studi 
kasus tahun 2004 (Tabel 7.4). Sebagian dari mereka yang dalam sensus termasuk sebagai pegawai 
provinsi sebenarnya didekonsentrasi ke kabupaten/kota, dan mungkin tidak tercatat dalam data 
studi kasus tingkat provinsi. Namun tetap belum jelas mengapa, sebagai contoh, jumlah pegawai 
daerah Kota Jayapura berkurang sebanyak lebih dari 13 persen antara 2003-2004. 

Tabel 7.4: Pegawai Daerah, Perbandingan Data Sensus dan Studi Kasus 

  Sensus 2003 Studi kasus 2004 Selisih 
Pegunungan Bintang 322 522 200 
Biak Numfor 4,144 3,981 -163 
Kota Jayapura 4,619 3,977 -642 
Mimika 1,715 1,646 -69 
Provinsi Papua 6,336 4,110 -2,226 
Sumber: Sensus BKN PNS 2003; Laporan UNCEN, UNIPA & STIE-OG 

 
Salah satu tantangan terbesar, khususnya bagi kabupaten/kota yang baru terbentuk, adalah 
menciptakan insentif bagi pegawai negeri untuk pindah ke ibukota baru, mengingat minimnya 
fasilitas dan prasarana. Dalam banyak kasus, aparat pemerintah menetap di ibukota provinsi hingga 
fasilitas perumahan, sekolah dan lain-lain selesai dibangun. Dalam kasus Kabupaten Pegunungan 
Bintang contohnya, kegiatan pemerintahan kabupaten dijalankan dari kantor perwakilan di Jayapura 
selama lebih dari dua tahun karena keterbatasan sarana perumahan. Akhirnya, di tahun 2005 ini, 
bupati mengumumkan bahwa sebagian besar kantor akan dipindahkan ke Oksibil, ibukota 
kabupaten, kecuali bagi mereka yang memerlukan koordinasi erat dengan Pemprov termasuk 
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Bappeda dan Dinas Keuangan. Meski sulit untuk memindahkan layanan administrasi ke kabupaten, 
yang tak kalah sulit adalah memastikan bahwa fasilitas-fasilitas layanan umum seperti sekolah dan 
Puskesmas memiliki staf yang cukup (lebih jelas mengenai kondisi fasilitas layanan umum lihat Bab 
6). 

Pemerintah daerah di Papua memiliki jumlah 
pegawai negeri yang cukup besar, namun 
secara kualitas masih dibawah pegawai negeri 
di daerah lain. Tingkat pendidikan pegawai 
negeri Papua rendah. Sebanyak enam puluh 
tiga persen pegawai negeri di sana hanya 
lulusan sekolah menengah atau lebih rendah, 
dibandingkan empat puluh enam persen rata-
rata nasional. Sebaliknya, hanya tiga puluh 
enam persen pegawai negeri di Papua memiliki 
ijazah sarjana, sementara rata-rata nasional 
adalah lima puluh empat persen. Salah satu 
kemungkinan alasan rendahnya tingkat 
pendidikan adalah ketentuan soal perlakuan 
khusus (affirmative actions) dalam UU No. 21. 
UU tersebut mengatur soal pemberian 
prioritas penerimaan kerja bagi etnis Papua di 
semua sektor ekonomi, termasuk 
pemerintahan.46 Sebelum adanya otonomi 
khusus, etnis Papua hanya mengisi sekitar tiga 
puluh lima persen posisi eselon 2, dan dua 
puluh enam persen eselon 3 di Pemprov.47 
Meski adanya perlakuan khusus, menemukan 
kandidat yang memadai untuk mengisi posisi-
posisi kosong tetap menjadi masalah. 
Menyadari hal itu, Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara (Menpan) setuju untuk 
menurunkan batas kelulusan minimum bagi 
calon pegawai baru di Papua, dengan tujuan 
meningkatkan jumlah etnis Papua yang 
menjadi pegawai negeri. 

Kebanyakan pemerintah kabupaten/kota di 
Papua membelanjakan anggaran lebih banyak 
untuk pegawai, relatif terhadap jumlah 
pegawai negeri, dibandingkan rata-rata 
nasional (Gambar 7.2). Ini berlaku di 
kebanyakan pemerintah kabupaten/kota di 
Papua, bahkan setelah diadakan penyesuaian atas tingginya tingkat harga di Papua (Gambar 7.3). 
Perbedaan ini bisa terjadi karena (i) lebih tingginya honor yang dibayarkan pada pegawai negeri di 

                                                 
46 Sektor peradilan juga disebut secara spesifik sebagai sektor prioritas. 
47 Laporan Tim Penasihat Otonomi Khusus kepada gubernur. 

Gambar 7.2: Papua mengeluarkan biaya upah 
lebih tinggi relatif atas jumlah pegawai negeri… 
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Gambar 7.3:... bahkan setelah tingkat harga yang 

tinggi ikut diperhitungkan 
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Papua sebagai insentif untuk pindah48; atau (ii) banyak pekerja kontrak yang kompensasinya 
termasuk dalam anggaran kepegawaian tapi tidak tercatat dalam sensus pegawai negeri.49 Sejumlah 
pemerintah daerah di Papua memang sangat tergantung pada pekerja kontrak. Di Kabupaten 
Pegunungan Bintang, contohnya, separuh lebih dari 245 guru bukan pegawai negeri, termasuk di 
antaranya adalah mereka yang dibiayai oleh lembaga-lembaga donor serta mereka yang tergolong 
“guru honorer.”50 

                                                 
48 Sebuah studi tahun 1989 menemukan bahwa gaji pokok pegawai negeri di Papua lebih tinggi 60-80 persen 
dbanding di daerah lain karena ada honorarium tambahan untuk bekerja di Papua (Manning  & Rumbiak, hal. 
83). 
49 Di bulan Juni 2005, Departemen Pendidikan Nasional mengumumkan bahwa 100 ribu guru kontrak di seluruh 
Indonesia akan diangkat sebagai guru tetap. Jumlah pasti untuk Papua belum diketahui. 
50 Laporan STIE-OG. 
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8. LAMPIRAN 1: BERAPA BANYAK PENDUDUK PAPUA? 

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga nasional yang mengumpulkan dan mengolah data 
statistik Indonesia, termasuk data populasi. BPS diwajibkan oleh undang-undang (UU No. 6/1960 
dan 7/1960) untuk mengadakan sensus penduduk sekali tiap sepuluh tahun. Informasi 
dikumpulkan berdasarkan dua pendekatan: (i) de jure, yaitu menyensus penduduk tetap, dan (ii) de 
facto, yaitu menyensus penduduk yang tidak memiliki kediaman tetap seperti tunawisma atau pelaut. 
Sensus terakhir diadakan tahun 2000. Berbeda dengan sejumlah sensus sebelumnya, sensus tahun 
2000 mencakup 15 variabel termasuk kependudukan dan variabel sosio-ekonomi. 51 

BPS pusat melakukan perkiraan penduduk tahunan berdasarkan sensus terakhir dengan 
menggunakan program estimasi kependudukan. Tabel 8.1 menyajikan data kependudukan dari 
kantor BPS pusat, provinsi dan kabupaten/kota tahun 2003. Tabel itu menunjukkan bahwa data 
yang ada tidak konsisten antara sumber. Contohnya, menurut data BPS pusat Kabupaten Biak 
Numfor memiliki 78.500 penduduk lebih banyak dibandingkan perhitungan BPS provinsi. 
Semetara itu, perkiraan penduduk Kabupaten Sorong oleh kantor BPS provinsi 12.000 orang lebih 
tinggi dari yang digunakan dalam perhitungan DAU. Tidak konsistennya perhitungan ini adalah 
masalah besar karena data populasi adalah sebuah informasi penting bagi pengambil kebijakan. 
Data itu digunakan, misalnya, untuk memperhitungkan DAU dan untuk kebutuhan perencanaan 
pembangunan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. 

                                                 
51 Berdasarkan Laporan Ringkas Sensus Penduduk 2000 di situs internet BPS. 
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Tabel 8.1: Populasi Papua Menurut BPS, 2003 

No. Kab/Kota BPS 
Pusat1 

BPS 
Provinsi2

Selisih antara 
BPS pusat dan 

provinsi 

BPS 
Kab/Kota3 

Selisih antara BPS 
pusat dan 
kab/kota 

  2003 2003  2003  
1 Kab. Biak Numfor 196,740 118,2264 (78,514) 123,063 73,677
2 Kab. Fak-Fak 58,024 56,958 (1,066)  
3 Kab. Jayapura 94,755 105,967 11,212  
4 Kab. Jayawijaya 187,082 222,976 35,894  
5 Kab. Manokwari 150,209 153,602 3,393  
6 Kab. Merauke 169,081 171,233 2,152  
7 Kab. Mimika 116,217 122,572 6,355 131,715 (15,498)
8 Kab. Nabire 152,842 143,886 -8,956  
9 Kab. Paniai 102,097 100,799 (1,298)  
10 Kab. Puncak Jaya 80,550 89,612 9,062  
11 Kab. Sorong 57,862 70,081 12,219  
12 Kab. Yapen Waropen 69,837 62,149 (7,688)  
13 Kota Jayapura 192,961 185,102 (7,859) 202,379 (9,418)
14 Kota Sorong 181,390 184,239 2,849  
15 Kab. Kaimana 36,597 31,771 (4,826)  
16 Kab. Sarmi 36,903 43,220 6,317  
17 Kab. Keerom 35,206 44,774 9,568  
18 Kab. Pegunungan Bintang 56,855 53,915 (2,940) 87,475* (30,620)
19 Kab. Yahukimo 111,991 108,512 (3,479)  
20 Kab. Tolikara 40,801 53,116 12,315  
21 Kab. Teluk Wondana 20,120 29,317 9,197  
22 Kab. Teluk Bintuni 46,735 38,398 (8,337)  
23 Kab. Asmat 63,505 67,586 4,081  
24 Kab. Boven Digoel 38,551 38,452 (99)  
25 Kab. Mappi 68,815 68,496 (319)  
26 Kab. Sorong Selatan 40,735 52,299 11,564  
27 Kab. Raja Ampat 25,040 29,248 4,208  
28 Kab. Waropen 21,761 23,279 1,518  
 TOTAL 2,453,262 2,469,785 (16,523)  

Catatan: 
1) Digunakan dalam perhitungan DAU 
2) Sumber: Papua Dalam Angka 
3) Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka (yang digunakan dalam studi kasus)  
4) Termasuk Kabupaten Supiori 
* Data Pegunungan Bintang untuk tahun 2004 

 



Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik  pada Wilayah Tertinggal di Indonesia 
________________________________________________________________________________________ 
 

68 

9. LAMPIRAN 2: PROGRAM ANALISIS KEGIATAN PUBLIK DAN 

PENYELARASAN KAPASITAS PAPUA/PAPUA PUBLIC 

EXPENDITURE ANALYSIS AND CAPACITY HARMONIZATION 

(PEACH) 

Program PEACH merupakan tindak lanjut atas permintaan Pemprov Papua dan sejumlah lembaga 
lokal untuk menyusun sebuah analisis menyeluruh atas manajemen pengeluaran publik. PEACH 
terkait dengan sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas. Program ini 
dimulai pada Desember 2004 oleh Pemprov, bekerja sama dengan kantor bank Dunia di Jakarta 
serta Kantor Pendukung Kawasan Timur Indonesia (Support Office for Eastern Indonesia /SOfEI) di 
Makassar. Komitmen yang ditunjukkan oleh Pemprov, salah satunya dalam bentuk pendanaan 
APBD, menunjukkan bahwa meningkatkan kualitas manajemen pengeluaran publik merupakan 
perhatian utama dalam upaya Pemprov meningkatkan tata kelola pemerintahan serta akselerasi 
pembangunan di Papua. 

Pada intinya, kegiatan PEACH termasuk dalam kegiatan Kajian Pengeluaran Publik (Public 
Expenditure Review) dalam skala nasional, yang merupakan inisiatif bersama antara pemerintah 
Indonesia, lembaga riset lokal serta komunitas donor internasional. 

Mitra utama dalam PEACH adalah Pemprov Papua, yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh 
Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) provinsi serta sejumlah 
perguruan tinggi di Papua. 

Tujuan 

Tujuan utama adalah: 
 Memperoleh pemahaman yang lebih baik atas anggaran pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota di Papua, secara spesifik terkait dengan manajemen pendapatan 
sumber daya alam dan Dana Otsus. 

 Memperoleh pemahaman yang lebih baik atas isu-isu lebih luas dalam hal pelaksanaan 
otonomi khusus. 

 Menyusun strategi bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan 
kinerja manajemen pendapatan dan belanja daerah. 

 Meningkatkan dan menyelaraskan kapasitas lokal dalam manajemen belanja daerah, 
serta untuk menyusun analisis pengeluaran publik secara rutin. 

PEACH bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan di atas dengan fokus pada dua jenis kegiatan: 
 Kegiatan Analisis (Analisis Pengeluaran Publik): menyiapkan laporan bersama-sama 

mitra lokal yang kompeten dan berpengalaman, dibantu oleh Bank Dunia dan diawasi 
oleh diselia oleh komite stakeholder lainnya. 

 Penguatan dan Penyelarasan kapasitas: lokakarya tindak lanjut dengan fokus pada isu-
isu penting dalam keuangan publik yang ditemukan dalam persiapan laporan, 
ditargetkan untuk aparat pemerintah daerah sebagai pelaksana anggaran, dan para 
stakeholder lainnya sebagai pengawas anggaran. 
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Implementasi Kegiatan PEA 

Pelaksanaan kegiatan Analisis Pengeluaran Publik (Public Expenditure Analysis/PEA) terbagi dalam 
beberapa tahap: 

Tahap 1 Lokakarya pendahuluan (1-2 Desember 2005) 
Tahap 2 Pembentukan tim peneliti dari sejumlah perguruan tinggi di Papua 

(Januari – Februari 2005) 
Tahap 3  Lokakarya teknis (1-2 Maret 2005) 
Tahap 4  Pengumpulan data lapangan serta penyusunan draft laporan awal 

(3 Maret – 5 April 2005) 
Tahap 5  Pertemuan pembahasan draft awal (8-9 April 2005) 
Tahap 6  Finalisasi data dan persiapan draft laporan akhir (10 April – 3 Mei 2005) 
Tahap 7  Pertemuan pembahasan draft akhir (6-7 Mei 2005) 
Tahap 8  Revisi dan pengajuan laporan akhir (8-23 Mei 2005) 
Tahap 9  Persiapan laporan tinjauan umum oleh tim Bank Dunia 

(1 Mei - 30 Juni 2005) 
Tahap 10  Seminar publik tentang hasi-hasil PEA di Papua (5 Juli 2005) 

 

Tahap-tahap pelaksanaan untuk kegiatan Penyelarasan Kapasitas (Capacity Harmonization) akan 
ditentukan berdasarkan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 
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Analisis Pengeluaran Publik dan Penyelarasan Kapasitas Papua/ 
Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization (PEACH) 

Pemetaan hasil temuan, rekomendasi dan rencana kegiatan penyelarasan kapasitas 
 

Isu 
Latar Belakang 

Masalah 
Rekomendasi 

Usulan 
Kegiatan 

Catatan 

Perencanaan 

Perencanaan tidak 
didasarkan pada  data 
yang terpercaya, baik 
kuantitatif maupun 
kualitatif. 

Pemerintah daerah tidak 
menggunakan data yang 
sudah disediakan oleh 
BPS dan sumber-sumber 
lain. 

Menciptakan basis 
data sederhana 
berdasarkan data 
yang tersedia dari 
BPS dan sumber-
sumber lain. 

Pelatihan 
statistik untuk 
pembuatan 
kebijakan 
bersama dengan 
BPS. 

Materi pelatihan 
sudah disusun 
oleh BPS/Bank 
Dunia dan sudah 
di ujicoba di 
sejumlah 
kabupten/kota. 

Lemahnya koordinasi 
antara pemerintah 
provinsi dan 
kabupaten/kota 
dalam 
membelanjakan 
anggaran. Ada 
potensi program 
saling tumpang 
tindih. 

Proses perencanaan pada 
tingkat pemerintahan 
yang berbeda tidak saling 
terkait. 

Membangun 
mekanisme 
koordinasi yang 
lebih baik antara 
provinsi dan 
kabupaten/kota, 
terutama untuk 
program-program 
yang dibiayai oleh 
Dana Otsus. 

  

Partisipasi publik 
dalam perencanaan 
sangat minim. 

Perencanaan dari atas dan 
dari bawah tidak 
terintegrasi. 

Melembagakan 
partisipasi publik 
dalam perencanaan.

 PERFORM 
sudah melakukan 
pelatihan 
perencanaan 
partisipatif di 10 
lokasi. 
Komponen 
PBET dari ILGR 
membangun 
kapasitas dan 
pemahaman 
antara CSO 
dalam proses 
perencanaan. 

Persiapan Anggaran 

Pemerintah daerah 
dibingungkan oleh 
format baru. 

Kurangnya sosialisasi dan 
pelatihan dalam 
menggunakan format 
baru; kurangnya standar 
umum akuntansi 
pemerintahan sebagai 
acuan bagi akuntansi 
pemerintah daerah. 

Pemerintah pusat 
harus menyediakan 
acuan konsep dan 
teknis atas format 
baru. 

Pelatihan 
penyusunan 
anggaran 
berbasis kinjerja;  
Pelatihan 
penyusunan 
anggaran 
terprogram. 

BIGG sudah 
melakukan 
pelatihan 
Pelatihan 
penyusunan 
anggaran berbasis 
kinerja di empat 
lokasi. 
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Isu 
Latar Belakang 

Masalah 
Rekomendasi 

Usulan 
Kegiatan 

Catatan 

Provinsi masih 
memegang kendali 
penerimaan Dana 
Otsus meski UU No. 
21 menetapkan 
bahwa bagian 
terbesar dana harus 
dialokasikan untuk 
kabupaten/kota. 

1) Kemampuan 
manajemen keuangan dan 
proyek di tingkat lokal 
masih rendah 
2) Dana Otsus masuk ke 
APBD dan sulit dijamin 
untuk digunakan sesuai 
dengan ketentuan soal 
sektor/kegiatan prioritas 
3) MRP yang harusnya 
mengambil keputusan 
soal pembagian Dana 
Otsus belum juga 
dibentuk.  

Pemprov membuat 
komitmen formal 
untuk secara 
bertahap 
mengalihkan 
mayoritas Dana 
Otsus ke 
kabupaten/kota 
dalam bentuk hibah 
kas. Ini harus 
diikuti oleh 
kegiatan yang 
dimotori Pemprov 
untuk menguatkan 
kapasitas lokal 
dan/atau 
penempatan staf 
provinsi di tingkat 
kabupaten/kota. 
Menjadikan Dana 
Otsus salah satu 
prioritas untuk 
diputuskan oleh 
MRP segera setelah 
dibentuk. 

Membantu 
provinsi dalam 
mendesain 
program 
peningkatan 
kapasitas bagi 
pemerintah 
kabupaten/kota 
(pengelola 
keuangan dan 
pegawai Dinas). 

 

Sebagian besar jatah 
kabupaten/kota 
dalam bentuk 
“program yang 
dikelola”. 

1) Kemampuan 
manajemen keuangan dan 
proyek di tingkat lokal 
masih rendah 
2) Dana Otsus masuk ke 
APBD dan sulit untuk 
dijamin untuk digunakan 
sesuai dengan ketentuan 
soal sektor/kegiatan 
prioritas 
3) MRP yang harusnya 
mengambil keputusan 
soal pembagian Dana 
Otsus belum juga 
dibentuk. 

Pemprov membuat 
komitmen formal 
untuk secara 
bertahap 
mengalihkan 
mayoritas Dana 
Otsus ke 
kabupaten/kota 
dalam bentuk hibah 
kas. Hal ini harus 
diikuti oleh 
kegiatan yang 
dimotori Pemprov 
untuk menguatkan 
kapasitas lokal 
dan/atau 
penempatan staf 
provinsi di tingkat 
kabupaten/kota. 

Membantu 
provinsi dalam 
mendesain 
program 
peningkatan 
kapasitas bagi 
pemerintah 
kabupaten/kota 
(manajer 
keuangan dan 
pegawai Dinas). 
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Isu 
Latar Belakang 

Masalah 
Rekomendasi 

Usulan 
Kegiatan 

Catatan 

Formula yang 
digunakan dalam 
alokasi Dana Otsus 
2004 bertujuan 
mengurangi 
kesenjangan tapi 
hanya berlaku bagi 40 
persen dana. 

Tidak ada konsensus pada 
tingkat provinsi dan 
antara kabupaten/kota 
mengenai mekanisme 
distribusi Dana Otsus 
(mis. alokasi yang 
seragam dsb.). 

Menciptakan 
konsensus 
mengenai peran 
Dana Otsus. Jika 
tujuan utamanya 
adalah mengurangi 
kesenjangan, 
alokasikan seluruh 
jatah 
kabupaten/kota 
sesuai formula, dan 
kaji ulang variabel 
serta bobot yang 
digunakan dalam 
formula. 

Lokakarya 
untuk 
membangun 
konsensus 
penggunaan 
Dana Otsus. 
Pelatihan bagi 
Pemprov dalam 
mendesain 
mekanisme 
pemerataan 
hibah. 

 

Penerimaan SDA saat 
ini kecil namun akan 
meningkat dalam 
waktu dekat. 
Pengaturan 
pembagian saat ini 
belum transparan. 

Pemerintah pusat tidak 
membagi informasi 
jumlah produksi yang 
menjadi basis bagi hasil. 
Di tingkat provinsi, 
pengaturan pembagian 
untuk tambahan 
penerimaan migas belum 
jelas. 
Penentuan penggunaan 
dana migas untuk sektor 
prioritas belum jelas. 

1) Pemerintah pusat 
lebih transparan 
dalam 
mengumumkan 
jumlah produksi 
pada daerah 
2) Pemprov 
melakukan 
klarifikasi soal bagi 
hasil migas dan 
pengaturan-
pengaturan lain. 

  

Pelaksanaan Anggaran 

Penerimaan 

Pencairan Dana 
Otsus dari pusat ke 
Pemprov tertunda. 

Ketentuan pelaporan 
Dana Otsus tiga bulanan 
terasa memberatkan; 
Pemprov harus meminta 
laporan detail dari 
kabupaten/kota. Masalah 
utamanya adalah, tidak 
seperti DAK, Dana Otsus 
tidak ditetapkan secara 
formal alokasinya bagi 
proyek-proyek tertentu, 
sehingga pengawasan 
yang cukup menjadi sulit 
diwujudkan. 

Menyederhakanan 
prosedur pelaporan 
dan pencairan. Bisa 
dengan mengikuti 
prosedur DAK 
(satu kali pencairan, 
berdasarkan 
pengajuan 
informasi proyek), 
atau DAU 
(pencairan tiap 
bulan tanpa 
keharusan untuk 
melaporkan). 

-- Perlu 
didiskusikan 
dengan 
pemerintah 
pusat. 
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Isu 
Latar Belakang 

Masalah 
Rekomendasi 

Usulan 
Kegiatan 

Catatan 

Ketergantungan yang 
tinggi atas hibah dari 
pusat. Mobilisasi 
PAD rendah, baik 
sebagai porsi atas 
penerimaan total 
maupun 
dibandingkan dengan 
daerah lain 

1) Mengingat besarnya 
Dana Otsus dan DAU, 
sangat kecil insentif untuk 
meningkatkan PAD  
2) Pajak daerah yang 
dijelaskan oleh UU No. 
34 mungkin tidak bisa 
dijalankan di banyak 
daerah di Papua 

Memperkuat 
kapasitas 
pemerintah daerah 
untuk menarik 
pajak daerah yang 
standar. 
Identifikasi potensi 
sumber penerimaan 
yang belum digali 

Pelatihan 
Mobilisasi 
Penerimaan 
Daerah untuk 
staf pemerintah 
daerah yang 
terpilih serta 
akademisi lokal 
(akan diadakan 
di Makassar, 
akhir Agustus) 

Bisa juga 
diadakan 
mengacu pada 
kerangka kerja 
penerimaan 
daerah yang 
disusun ILGR 

Kesenjangan 
penerimaan antar 
kabupaten/kota di 
Papua masih tinggi. 

DAU dan Dana Otsus 
tidak terlalu berfungsi 
dalam mengurangi 
kesenjangan seperti 
seharusnya. Namun, tidak 
jelas juga apakah Dana 
Otsus memang menjadi 
instrumen pemerataan. 

Pemerintah pusat 
harus memperbaiki 
komponen formula 
dalam DAU. 
Pemprov harus 
menentukan apakah 
Dana Otsus bisa 
dijadikan instrumen 
pemerataan. Jika ya, 
maka formula harus 
diperbaiki dan 
berlaku untuk 
seluruh bagian yang 
menjadi jatah 
kabupaten/kota. 

Pelatihan bagi 
Pemprov dalam 
mendesain 
mekanisme 
hibah untuk 
pemerataan 

 

Pembiayaan 

Defisit anggaran 
sering terjadi.  

1) Lemahnya kemampuan 
manajemen keuangan dan 
memperkirakan besarnya 
penerimaan 
2) Penundaan pencairan 
sejumlah hibah bisa 
menyebabkan masalah 
likuiditas 

Membiasakan 
pemerintah daerah 
dengan aturan 
pusat soal defisit 
anggaran daerah. 
Memperkuat 
kemampuan 
manajemen 
keuangan. 
Menjamin bahwa 
dana dicairkan tepat 
waktu 
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Isu 
Latar Belakang 

Masalah 
Rekomendasi 

Usulan 
Kegiatan 

Catatan 

Catatan pelunasan 
pinjaman buruk, 
sementara pinjaman 
baru meningkat. 

Pemerintah pusat tidak 
mengenakan sanksi atas 
penunggakan. Pinjaman 
baru bisa dimotivasi oleh: 
1) Kemungkinan 
ketiadaan dana bagi 
pembangunan 
infrastruktur jangka 
panjang yang mahal 
2) Penggunaan pinjaman 
untuk membiayai 
pengeluaran rutin. 

Membiasakan 
pemerintah daerah 
dengan aturan 
pusat soal defisit 
anggaran daerah 

  

Pengeluaran 

Pengeluaran 
pembangunan 
meningkat didorong 
oleh Dana Otsus, 
namun terlihat adanya 
substitusi yang terjadi 

Dana Otsus bisa 
digunakan untuk apa saja, 
meski ada ketentuan 
implisit. 
Kurangnya pemahaman 
akan tujuan Dana Otsus. 

Menciptakan 
konsensus tentang 
fungsi Dana Otsus 
(mis. pemerataan 
vs. komitmen 
eksplisit untuk 
sektor prioritas). 
Jika dana bertujuan 
sebagai hibah 
terikat, mekanisme 
harus disusun 
untuk menjamin 
penegakkan 
komitmen 
(kelayakan, 
pencairan, 
pengawasan dsb.) 

Lokakarya 
untuk 
membangun 
konsensus 
penggunaan 
Dana Otsus. 
Jika hibah 
terikat yang 
dipilih, 
menyediakan 
bantuan pada 
Pemprov dalam 
mendesain 
aturan soal 
ikatan. 

 

Signifikansi tiga 
sektor prioritas 
(kesehatan, 
pendidikan, 
infrastruktur) tidak 
berubah banyak. 
Dana Otsus secara 
khusus tidak cukup 
diprioritaskan bagi 
sektor-sektor ini. 

Rejeki penerimaan yang 
dialami menyebabkan 
kenaikan pendanaan bagi 
seluruh sektor, tidak 
eksklusif ke sektor 
prioritas. Ketetapan 
implisit bagi Dana Otsus 
untuk sektor-sektor ini 
tidak dijalankan. 

Menciptakan 
konsensus tentang 
fungsi Dana Otsus 
(mis. pemerataan 
vs. komitmen 
eksplisit untuk 
sektor prioritas). 
Jika dana bertujuan 
sebagai hibah 
terikat, mekanisme 
harus disusun 
untuk menjamin 
penegakkan 
komitmen 
(kelayakan, 
pencairan, 
pengawasan dsb.) 

Lokakarya 
untuk 
membangun 
konsensus 
penggunaan 
Dana Otsus. 
Jika hibah 
terikat yang 
dipilih, 
menyediakan 
bantuan pada 
Pemprov dalam 
mendesain 
aturan soal 
ikatan. 
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Isu 
Latar Belakang 

Masalah 
Rekomendasi 

Usulan 
Kegiatan 

Catatan 

Porsi besar Dana 
Otsus dibelanjakan 
untuk aparat 
pemerintahan. 

Ketetapan implisit bagi 
Dana Otsus untuk sektor-
sektor ini tidak dijalankan. 
Pemerintah daerah tidak 
memahami tujuan Dana 
Otsus. 

Menciptakan 
konsensus tentang 
fungsi Dana Otsus 
(mis. pemerataan 
vs. komitmen 
eksplisit untuk 
sektor prioritas). 
Jika dana bertujuan 
sebagai hibah 
terikat, mekanisme 
harus disusun 
untuk menjamin 
penegakkan 
komitmen 
(kelayakan, 
pencairan, 
pengawasan dsb.) 

Lokakarya 
untuk 
membangun 
konsensus 
penggunaan 
Dana Otsus. 
Jika hibah 
terikat yang 
dipilih, 
menyediakan 
bantuan pada 
Pemprov dalam 
mendesain 
aturan soal 
ikatan. 

 

Porsi besar dari 
APBD yang tidak 
ditetapkan 
penggunaannya 
dibelanjakan untuk 
tugas-tugas rutin. 

Bukannya melengkapi 
/menambah pengeluaran 
pembangunan, Dana 
Otsus menggantikan 
peran sebagian 
pengeluaran 
pembangunan APBN, 
yang ternyata digunakan 
untuk membiayai kegiatan 
rutin. Kebutuhan untuk 
melengkapi investasi 
dengan biaya operasional 
terkait harus dilakukan 
secara hati-hati untuk 
mengimbangi 
pengeluaran rutin yang 
berlebihan. 

Jika Dana Otsus 
memang ditujukan 
untuk membiayai 
hanya pengeluaran 
pembangunan, 
maka diperlukan 
penetapan yang 
lebih tegas (mis. 
investasi jangka 
panjang di bidang 
infrastruktur di 
sektor-sektor 
utama).  

Lokakarya 
untuk 
membangun 
konsensus 
penggunaan 
Dana Otsus. 
Pelatihan 
penyusunan 
anggaran 
terprogram. 

 

Akuntansi 

Pemerintah daerah di 
Papua 
membelanjakan lebih 
banyak untuk 
pengeluaran rutin 
nonpegawai dari yang 
dianggarkan. Porsi 
pengeluaran rutin 
“lain-lain” khususnya 
meningkat signifikan. 

Seringnya penggunaan 
“dana strategis” yang 
memerlukan dokumentasi 
minimal untuk keperluan 
pencairan dan pencatatan.

Penggunaan 
kategori 
pengeluaran “lain-
lain” serta dana 
strategis harus 
dihindari. Audit 
internal harus 
diperkuat untuk 
mengawasi 
pengeluaran 
semacam ini 
dengan lebih baik. 

Pelatihan dasar 
praktek 
akuntansi yang 
baik. 
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Isu 
Latar Belakang 

Masalah 
Rekomendasi 

Usulan 
Kegiatan 

Catatan 

Pos-pos dan praktek 
akuntansi pemerintah 
daerah berbeda dari 
satu daerah ke daerah 
lain. 

Standar akuntansi 
pemerintahan yang baru 
telah dikeluarkan. 

Mengikuti standar 
baru akuntansi 
pemerintahan (PP 
No. 24/2005). 

Pelatihan 
penggunaan 
standar 
akuntansi 
pemerintahan. 

Bekerjasama 
dengan Komite 
Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan. 

Pelaporan 

Banyak pemerintah 
daerah di Papua 
belum melaporkan 
anggaran mereka 
pada pemerintah 
pusat. 

Masalah umum soal 
kurangnya transparansi 
anggaran. 
Kurangnya sanksi dari 
pemerintah pusat. 

Pemerintah daerah 
harus mematuhi 
ketentuan 
transparansi dalam 
UU desentralisasi, 
termasuk 1) 
penyampaian 
laporan APBN ke 
pemerintah pusat; 
dan 2) akses publik 
atas dokumen 
APBD (dan Perda-
perda lain). 
Pemerintah pusat 
harus 
mempertimbangkan 
mengenakan sanksi 
yang efektif 
(berdasarkan UU 
No. 33/2004). 

Pelatihan 
transparansi 
anggaran. 

 

Pengawasan & Evaluasi 

Baik audit internal 
dan eksternal 
keuangan pemerintah 
daerah lemah 

Internal: Bawasda tidak 
punya kapasitas atau 
wewenang dalam 
membuat perubahan 
dalam siklus manajemen 
keuangan 
Eksternal: BPK 
diharuskan untuk 
mengaudit seluruh 
pemerintah daerah tapi 
sejauh ini tidak mampu 
mencakup seluruh 
Indonesia. 

Mekanisme audit 
internal harus 
diperkuat. 
 

Memperkuat 
kapasitas 
auditor internal 
di daerah 
(Bawasda). 

ADB memiliki 
program untuk 
memperkuat 
lembaga audit 
sektor 
pemerintah, 
termasuk 
Bawasda, di 
sejumlah lokasi 
(akan 
ditentukan). 
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Isu 
Latar Belakang 

Masalah 
Rekomendasi 

Usulan 
Kegiatan 

Catatan 

Mekanisme eksternal 
pengawasan anggaran 
(DPRD, masyarakat 
sipil, universitas dan 
media) juga lemah. 

Minimnya pemahaman 
anggota DPRD, 
organisasi masyarakat 
sipil dan media tentang 
pengawasan anggaran 
secara efektif. 

Membuat dokumen 
anggaran bisa 
diakses secara 
umum Perguruan 
tinggi sebaiknya 
melakukan 
kajian/analisa 
pengeluaran publik 
secara berkala 
setiap tahun. 

Pelatihan untuk 
anggota DPRD, 
organisasi 
masyarakat sipil 
dan media 
untuk 
memperkuat 
pemahaman 
soal keuangan 
pemerintah 
daerah dan 
proses 
pelaksanaan 
anggaran. 
Pelatihan dan 
pengumpulan 
materi pelatihan 
bagi perguruan 
tinggi untuk 
melakukan 
kajian/analisa 
pengeluaran 
publik secara 
berkala setiap 
tahun. 

ILGR kabupaten 
harus 
mengeluarkan 
keputusan dan 
peraturan soal 
akses informasi, 
termasuk laporan 
audit dan info 
pengadaan. 
Komponen 
PBET dari ILGR 
membangun 
kapasitas di 
antara CSO 
untuk memahami 
dan mengawasi 
anggaran daerah. 
Lihat juga “A 
Guide for Budget 
Work for 
NGOs” yang 
disusun oleh 
International 
Budget Project. 

Penyediaan Layanan Umum 

Akses ke fasilitas 
kesehatan, 
(khususnya rumah 
sakit dan dokter), 
serta sekolah terbatas. 

1) Kondisi geografis 
2) Kurangnya prasarana 
penting (jalan). Sejumlah 
inovasi penyediaan 
layanan sudah dilakukan, 
misalnya Puskesmas 
terapung di Biak. 

Belajar dari daerah-
daerah jauh dan 
terbelakang yang 
sudah membangun 
cara yang efektif 
secara biaya untuk 
menyediakan 
layanan umum yang 
baik di daerah yang 
penduduknya 
jarang. 

Lokakarya 
dengan Dinas-
dinas terkait 
untuk 
membahas 
pelajaran dari 
daerah-daerah 
teringgal lain (di 
Indonesia dan 
luar negeri). 

Bank Dunia 
sudah mulai 
fokus lebih 
banyak pada isu 
daerah 
terbelakang; 
sejumlah materi 
yang berguna 
tengah disiapkan 
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Isu 
Latar Belakang 

Masalah 
Rekomendasi 

Usulan 
Kegiatan 

Catatan 

Infrastruktur sudah 
menjadi prioritas  
pembangunan di 
Papua, namun 
dampaknya sangat 
terbatas bagi 
pembangunan. 

1) Kebutuhan yang lebih 
besar akan infrastruktur 
membutuhkan program 
investasi yang konsisten 
di jangka panjang 
2) Kondisi geografis 
menjadi hambatan 

Menyiapkan 
rencana 
pembangunan 
infrastruktur jangka 
panjang dengan 
memperhitungkan 
seksama dampak 
lingkungannya 
(lihat studi CI).  
Menggunakan 
tambahan dana 
yang tersedia dari 
pemerintah pusat 
untuk 
pembangunan 
infrastruktur seperti 
ditetapkan dalam 
UU No. 21/2001. 

  

Pegawai Pemerintah 

Pegawai negeri di 
Papua memiliki 
kualifikasi pendidikan 
lebih rendah 
dibanding daerah-
daerah lain. 

Untuk menarik lebih 
banyak pegawai negeri 
etnis Papua, syarat 
pendidikan dalam 
penerimaan harus 
diturunkan. 

Menyediakan 
tambahan pelatihan 
di lembaga 
pendidikan 
setempat untuk 
para pegawai 
negeri. 

  

Pegawai negeri tidak 
langsung pindah ke 
kabupaten/kota yang 
baru dibentuk. 
Hasilnya, dalam 1-2 
tahun sangat sedikit 
kemajuan dalam 
penyediaan layanan 
umum. 

Kurangnya tempat tinggal 
dan prasarana penting 
lainnya. 

Mempercepat 
pembangunan 
prasarana penting 
di kabupaten/kota 
baru. 
Menyediakan 
insentif/sanksi bagi 
pegawai negeri 
untuk mendorong 
mereka segera 
pindah. 

Lokakarya 
dengan Dinas-
dinas terkait 
untuk 
membahas 
pelajaran dari 
daerah-daerah 
teringgal lain (di 
Indonesia dan 
luar negeri), 
termasuk juga 
isu soal 
penempatan 
personel. 

Bank Dunia 
sudah mulai 
fokus lebih 
banyak pada isu 
daerah 
terbelakang; 
sejumlah materi 
yang berguna 
tengah disiapkan. 
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Isu 
Latar Belakang 

Masalah 
Rekomendasi 

Usulan 
Kegiatan 

Catatan 

Investasi fisik di 
sejumlah infrastruktur 
(rumah sakit, 
Puskesmas) tidak 
diikuti oleh investasi 
SDM (jumlah dan 
kualitas staf). Guru 
dan tenaga medis 
tidak terdistribusi 
merata ke seluruh 
daerah. 

Pegawai negeri tidak 
berminat ditempatkan di 
daerah terpencil. 
Pemerintah daerah 
terpencil tidak punya 
dana untuk membayar 
lebih tinggi. 
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