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PEMERINTAH BUAT SKEMA BARU PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS 

PAPUA 

 

Foto: Anisyah Al Faqir/Liputan6.com 

Selama 20 tahun, pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat mendapatkan dana 

otonomi khusus (otsus) dari pemerintah pusat. Setiap tahunnya, jumlah dana otsus yang 

ditransfer ke daerah selalu meningkat. 

Sayangnya, penyerapan dana otsus yang bertujuan untuk kesejahteraan dinilai masih 

belum optimal. Bahkan masih belum terasa bagi masyarakat papua sebagai target program. 

Dari berbagai evaluasi yang dilakukan, pemerintah pun memutuskan untuk membuat 

skema baru penyaluran dana otsus. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut mulai 

tahun depan, pelaksanaan dana otsus akan dilakukan lebih detail. 

"Kami akan detail dalam pelaksanaan dan pelaporan dana otsus. Masing-masing dilihat 

berdasarkan evaluasi 20 tahun terakhir," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite I DPD 

RI secara virtual, Jakarta, Selasa (26/1/2021). 

Konsep skema pendanaan akan berbasis dana hibah dan berdasarkan peruntukkan 

kinerja (block grant dan performance earmark). Pada penggunaan anggaran, dana otsus hanya 

akan mendanai kegiatan yang bersifat rutin, bantuan sosial, bantuan keagamaan dan urusan 

pemerintahan umum. 

Dari sisi perencanaan, program yang menggunakan dana otsus harus memiliki target 

kinerja yang tertuang dalam Rencana Induk Jangka Menengah. Lalu asistensi rencana kegiatan 

dilakukan kementerian/lembaga teknis. 

https://www.liputan6.com/tag/otsus
https://www.liputan6.com/tag/sri-mulyani
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Dari sisi pengalokasian, dana otsus digunakan berdasarkan keseimbangan variabel 

kewilayahan, pembangunan, dan jumlah orang asli papua di masing-masing daerah. Selain itu, 

pengalokasian akan memperhatikan capaian kinerja dan target kinerja dalam Rencana Induk 

Jangka Menengah. 

Pada penyaluran dana otsus, nantinya berdasarkan kinerja realisasi penyerapan dan 

output tertentu dalam setiap tahapannya. Sehingga pada pelaksanaanya mengacu dari rencana 

kegiatan tahunan dan rencana kegiatan yang diasistensikan kementerian/lembaga teknis. 

Lalu, pada pelaporan penggunaan dana otsus, harus dibuat dalam setiap pelaksanaan 

kegiatan, kinerja penyerapan, capaian rill dan capaian outcome. Seluruh tahapan ini kata Sri 

Mulyani akan dilakukan menggunakan sistem aplikasi untuk transparansi dan monitoring yang 

lebih efektif. 

"Seluruh tahapan ini nanti dengan aplikasi dan tidak tergantung pertemuan fisik. 

Sehingga bisa dilaksanakan transparan dan menciptakan akuntabilitas yang lebih baik," kata 

dia. 

Adanya skema baru ini diharapkan tidak akan ada lagi anggapan dana otsus tidak 

dirasakan masyarakat papua. 

"Jadi mengenai rasa bahwa dananya ada, tapi belum dirasakan, nah itu yang kita coba 

atasi karena jadi ironis," kata dia mengakhiri. 

Sumber Berita : 

1. https://www.jpnn.com/, Sri Mulyani Ungkap Data Realisasi Dana Otsus Papua dan 

Papua Barat, Oh Ternyata, 26 Januari 2021; 

2. https://www.liputan6.com/, Pemerintah Buat Skema Baru Penyaluran Dana Otonomi 

Khusus Papua, 26 Januari 2021. 

Catatan : 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Republik Indonesia yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang 

sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang: 

1. Pasal 1 huruf b menerangkan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus 

yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4467344/sri-mulyani-gandeng-bpkp-awasi-dana-otsus-papua-dan-papua-barat
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kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

dan hak-hak dasar masyarakat Papua; 

2. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa Provinsi Papua terdiri atas Daerah Kabupaten 

dan Daerah Kota yang masing-masing sebagai Daerah Otonom; 

3. Pasal 4 ayat (1) menerangkan bahwa Kewenangan Provinsi Papua mencakup 

kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang 

politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan 

serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

4. Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi 

Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan 

representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam 

rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada 

penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan 

pemantapan kerukunan hidup beragama; 

5. Pasal 34 ayat (1) menerangkan bahwa Sumber-sumber penerimaan Provinsi, 

Kabupaten/Kota meliputi: a. pendapatan asli Provinsi, Kabupaten/Kota; b. dana 

perimbangan; c. penerimaan Provinsi dalam rangka Otonomi Khusus; d. pinjaman 

Daerah; dan e. lain-lain penerimaan yang sah; 

6. Pasal 34 ayat (3) huruf c menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum yang ditetapkan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 1) Dana Alokasi Khusus yang 

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan 

prioritas kepada Provinsi Papua; 2) Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan 

Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana 

Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan 

dan kesehatan; dan 3) Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus 

yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan 

Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan 

pembangunan infrastruktur. 4) Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) berlaku selama 

25 (dua puluh lima) tahun; 5) Mulai tahun ke-26 (dua puluh enam), penerimaan 

dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi 50% 

(lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% (lima puluh 

persen) untuk pertambangan gas alam; 6) Penerimaan dalam rangka Otonomi 

Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berlaku selama 20 (dua puluh) 

tahun. 7) Pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b angka 4) dan angka 5), dan huruf e antara Provinsi Papua, Kabupaten, Kota 
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atau nama lain diatur secara adil dan berimbang dengan Perdasus, dengan 

memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal. 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah: 

1. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

2. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses 

kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan  lain terhadap  

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan 

yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang 

telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan  pimpinan   dalam   

mewujudkan  tata kepemerintahan yang baik. 

3. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara 

yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, 

gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan. 


