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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan 

sumber daya manusia dikarenakan dapat mempengaruhi secara penuh pertumbuhan 

bangsa. Bukan saja berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga berpengaruh 

terhadap kualitas masyarakat. Dalam hal ini menjadikan sumber daya manusia yang 

lebih cepat mengerti dan siap menghadapi perubahan. Pendidikan secara luas bisa 

diartikan sebagai proses pembelajaran dimana saja (Pribadi, 2017:917). 

Namun belum semua masyarakat atau penduduk di setiap negara 

mendapatkan pendidikan yang layak. Terdapat hambatan-hambatan khususnya bagi 

negara-negara berkembang dalam mengembangkan sistem pendidikan. Hal ini 

menjadi perhatian global dan mendorong negara-negara untuk melakukan kerja sama 

dalam pengembangan pendidikan dengan memberikan bantuan luar negeri (UN, 

2011:17). Menurut laporan Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2011 

disebutkan bahwa 67 juta anak putus sekolah. Hampir sebagian dari jumlah tersebut 

yaitu 32 juta anak berasal dari negara-negara di benua Afrika, sebanyak 16 juta anak 

berasal dari Asia Selatan, dan sebanyak 42% yaitu 28 juta anak tinggal di negara 

miskin dan wilayah konflik (UN, 2011:17). 
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United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) 

merupakan badan di bawah naungan PBB yang dibentuk untuk anak-anak dengan 

memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-

anak dan ibunya di negara-negara berkembang. UNICEF memberikan pelayanan 

teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan dan mempromosikan 

isu-isu mengenai anak. Pendanaan UNICEF dilakukan secara sukarela, oleh karena 

itu organisasi ini bergantung pada sumbangan dari pemerintah dan pribadi. Program-

programnya menekankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk 

mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak (unicef.org, 2018). 

Republik Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki 18.000 

pulau yang tersebar di antara Samudera Hindia dan Pasifik. Indonesia juga memiliki 

penduduk terbesar keempat di dunia yaitu sekitar 240 juta jiwa. Permasalahan 

kemudian timbul di Indonesia mulai dari krisis moneter berkepanjangan yang 

menimpa pada 1997, bencana alam, ketidakpastian ekonomi, hiruk pikuk politis dan 

konflik antar masyarakat serta di bidang pendidikan, terutama sering terjadi di 

wilayah Kalimantan, Sulawesi Tengah, Aceh dan Papua. Adanya permasalahan 

tersebut menyebabkan wanita dan anak-anak yang menjadi korban (unicef.org, 2018) 

Khususnya di bidang pendidikan, di Indonesia masih memiliki beberapa 

kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan diantaranya adalah keterbatasan 

akses pada pendidikan, jumlah guru yang belum merata, serta kualitas guru itu sendiri 

di nilai masih kurang. Terbatasnya akses pendidikan di Indonesia, terlebih lagi di 
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daerah, berujung kepada meningkatnya arus urbanisasi untuk mendapatkan akses 

ilmu yang lebih baik di perkotaan (USAID, 2013). 

Selama lebih dari satu dekade, Indonesia telah mencoba memperbaiki sistem 

pendidikannya dengan mengalokasikan 20% dari APBN. Di Indonesia terdapat 62 

juta siswa dan 3.5 juta guru dan dosen. Sayangnya, angka fantastis itu belum 

menjamin tersedianya distribusi dan kualitas pendidikan yang merata di seluruh 

nusantara (Pribadi, 2017). Salah satunya Pulau Papua yang merupakan pulau terbesar 

di ujung timur Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 4 juta orang pada tahun 

2015. 

Masalah pendidikan secara umum terjadi hampir di seluruh provinsi Papua 

dan Papua Barat. Hal tersebut diakibatkan karena letak geografis yang sulit sehingga 

kondisi ekonomi dan aksesibilitas menjadi terbatas. Hal tersebut membuat anak-anak 

di wilayah timur Indonesia kesulitan untuk mendapatkan pendidikan bahkan 

pendidikan dasar sekalipun. Selain itu, mayoritas penduduk Papua menganggap 

bahwa pendidikan bukan menjadi prioritas utama bagi anak-anak mereka. Ada pula 

yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu menyekolahkan anak-

anak mereka (Astuti, 2016). 

Di dalam keterangan resmi yang disampaikan. Di tingkat pendidikan sekolah 

menengah, hanya 63% dan 61% anak-anak di Papua dan Papua Barat yang masuk 

SLTP dibanding dengan rata-rata nasional 74%. Hanya 44% dari mereka anak-anak 
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perempuan, menandakan sebagian besar anak perempuan tidak sekolah (Kearney, 

2010).    

Pada tahun 2015, data memperlihatkan bahwa persentase penduduk buta huruf 

yang tertinggi terdapat di provinsi Papua, yaitu untuk usia 15+ sebesar 29.17%, usia 

15-44 sebesar 28.47% dan usia 45+ sebesar 31.57%, dibandingkan daerah lain 

misalnya Aceh yang penduduk buta hurufnya pada usia 15+ sebesar 2.37%, usia 15-

44 sebesar 0.27% dan usia 45+ sebesar 7.73% (Matang, 2017). 

 Sangat kontras dengan gambaran nasional. Ini berarti masih ada ribuan anak-

anak di Tanah Papua tidak mendapatkan pendidikan, sehingga Papua dan Papua Barat 

tampaknya harus bekerja keras untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millenium 

(MDGs) kedua dan target nasional hingga 2015. Tantangannya bukan hanya pada 

akses. Kedua provinsi juga masih berjuang agar rata-rata partisipasi meningkat dan 

angka putus sekolah (retention rates) menurun, yang juga dipengaruhi oleh kualitas 

pendidikan yang kurang konsisten (Kearney, 2010).    

Ada beberapa faktor yang menghambat pendidikan di provinsi Papua dan 

Papua Barat, antara lain: kapasitas dari pemerintah yang terbatas untuk melakukan 

perencanaan secara matang, membuat anggaran, mengawasi dan menilai; kekurangan 

tenaga pengajar dan sarana mengajar yang berkualitas; lingkungan belajar yang 

kurang mendukung; dan ketidakseimbangan penyebaran guru-guru yang dibarengi 

dengan kesulitan para guru untuk hadir secara tetap. Tidak hanya kualitas guru yang 
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mengkhawatirkan, tapi juga kondisi infrastrukturnya. Tantangan yang perlu dihadapi 

adalah hambatan sosio-ekonomi dan geografis (Kearney, 2010). 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 

Provinsi Papua menyebutkan bahwa negara memberikan pengakuan kebijakan khusus 

kepada Papua untuk memiliki kewenangan khusus guna mengatur pemerintahan dan 

pembangunan menurut kepentingan masyarakat melalui prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi dan hak-hak dasar Masyarakat Papua. Selain itu, pemerintah Provinsi Papua 

sendiri juga mengatur Peruntukan Dana dengan proporsi untuk Provinsi Papua 20 

persen dan untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Papua 80 persen berdasarkan Peraturan 

Daerah Khusus No. 25 tahun 2013 Pasal 8 ayat 1 mengenai pembagian penerimaan 

dan pengelolaan dana Otonomi Khusus (OTSUS) (Tatogo, Layuk, & Bharanti, 2018). 

Disamping itu, pemerintah Provinsi Papua juga melakukan kerjasama pendidikan 

dengan pemerintah Australia. Salah satu kerjasamanya yakni dengan mengirim para 

guru yang ada di Papua untuk belajar di Universitas Sunshine Coast dan memberikan 

berbagai kesempatan, beasiswa maupun program melalui program ACDP. Program 

ACDP bertujuan memberikan kesempatan kepada guru dan kepala sekolah untuk 

menambah ilmu dengan belajar di Australia (Loen, 2013). Program-program yang 

dilaksanakan tersebut menggambarkan bahwa kerjasama yang dilakukan pemerintah 

Provinsi Papua dengan Australia lebih besar dibandingkan dengan pemerintah Pusat. 
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Salah satu program Pemerintah provinsi Papua dan Badan PBB untuk Anak-

Anak (United Nations International Children’s Emergency Fund) yaitu menjalin kerja 

sama dengan menerapkan program manajemen berbasis sekolah di Sekolah Satu Atap 

(SATAP). Sekolah SATAP terdiri dari sekolah dasar (kelas 1-6) dan sekolah 

menengah pertama (kelas 7-9) yang berada dalam satu komplek, biasanya dengan 

membangun ruang kelas tambahan untuk menampung mereka yang berada di kelas 

selanjutnya. Sekolah seperti ini dimaksudkan untuk membantu peralihan dari 

pendidikan tingkat sekolah dasar ke sekolah menengah pertama agar lebih mudah dan 

terjangkau dari sisi pembiayaan. Tujuan umum dari program ini adalah mempercepat 

penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan mutu 

pendidikan dasar. Sedangkan tujuan khususnya adalah memperluas layanan 

pendidikan dasar atau meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil, 

terpencar dan terisolir guna menunjang tercapainya penuntasan wajar pendidikan 

dasar 9 tahun, mendekatkan SMP dengan SD pendukungnya, memberikan 

kesempatan dan peluang bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya, serta 

meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk bersekolah (Harian Sinar Sore 

Harapan, 2015). 

Program SATAP merupakan sebuah kerja sama antara Pemerintah Indonesia, 

Pemerintah Daerah Provinsi Papua, UNICEF, Pemerintah Australia dan AusAID 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar di dua provinsi paling timur 

Indonesia, Papua dan Papua Barat, yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2010. 
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Pemerintah Australia memberikan dukungan pada sektor pendidikan di Papua dan 

Papua Barat melalui program kerja sama dengan UNICEF berupa dukungan dana 

sebesar AUD 7 juta (Rp. 58,9 miliar) selama dua tahun, 2010 hingga tahun 2012 guna 

membantu kedua provinsi mencapai Tujuan Pembangunan Milenium 2 yaitu 

pendidikan sekolah dasar bagi semua anak. Program ini akan bekerjasama dengan 

pemerintah daerah di kedua provinsi untuk mengembangkan perencanaan pendidikan 

yang strategis dan meningkatkan proses belajar mengajar di lebih dari 800 sekolah di 

6 kabupaten terpilih. Program ini juga akan membantu meningkatkan pembelajaran 

baca, tulis, hitung di sekolah-sekolah kecil dan terpencil melalui pelatihan guru dan 

pengadaan materi-materi pembelajaran (unicef.org, 2010). 

Program SATAP ini dianggap tepat karena di dalamnya terintegrasi 

pendidikan karakter dan kemandirian. Untuk membangun pembangunan manusia 

Papua ke depan diperlukan analisis secara matang dalam pengambilan sebuah 

kebijakan pendidikan. Karena kultur, budaya, geografis termasuk persebaran 

penduduk di papua sangat jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kebijakan 

pendidikan satu atap ini telah dilaksanakan di Papua tahun 2011 hingga 2015 karena 

program SATAP di mulai pada tahun tersebut. Sehingga dirasakan perlu dilakukan 

penelitian secara mendalam untuk mengevaluasi kolaborasi yang berlangsung antara 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dengan UNICEF dan AusAID dalam 

program SATAP di Papua tersebut. Penelitian ini bermaksud untuk menggerakkan 

pelaksanaan program SATAP dalam rangka menemukan hambatan dalam 

pelaksanaan program di Provinsi Papua maupun peluang untuk mereplikasinya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Implementasi sebuah program kepada suatu wilayah atau daerah adalah untuk 

mencapai apa yang jadi sasaran dan tujuannya. Begitupun program SATAP yang 

dicanangkan melalui program bantuan luar negeri. Program ini telah dijalankan di 

provinsi Papua pada kurun waktu 2011-2015. Salah satu sasaran program ini yaitu 

tercapainya pendidikan untuk semua khususnya anak tidak mampu, mengingat Papua 

adalah salah satu wilayah dengan kondisi pendidikan yang paling rendah 

dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. 

Penulis berargumen bahwa untuk melaksanakan pembangunan sosial yang 

berhasil diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun non 

pemerintah. Kolaborasi peranan organisasi internasional melalui UNICEF dan 

peranan bantuan luar negeri di sini melalui Pemerintah Australia dan AusAID 

memberi kontribusi yang baik guna menghasilkan efektivitas dalam membantu 

mengembangkan pendidikan di Papua. Efektivitas bantuan terwujud berkat kerjasama 

dari pihak organisasi internasional dalam hal ini UNICEF dan pihak pemberi bantuan 

dalam hal ini Pemerintah Australia melalui AusAID tentang konteks sosio-politik dan 

budaya lokal Papua serta realitas maupun kondisi Papua yang masih tertinggal dan 

terbelakang dalam berbagai aspek termasuk pendidikan. 

Dalam upaya mendapatkan solusi dari permasalahan di atas, penulis 

melakukan penelitian dengan merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 
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1. Bagaimana kolaborasi yang berlangsung antara Pemerintah Provinsi Papua di 

Indonesia dan Pemerintah Australia dengan UNICEF dan AusAID dalam 

program SATAP di Papua? 

2. Bagaimana Kontribusi UNICEF dan AusAID melalui program SATAP 

berhasil meningkatkan pembangunan sektor pendidikan di Papua? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kolaborasi yang berlangsung antara 

Pemerintah Provinsi Papua di Indonesia dan Pemerintah Australia dengan 

UNICEF dan AusAID dalam program SATAP di Papua 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kontribusi AusAID dalam 

program SATAP yang diinstitusionalisasikan oleh UNICEF dalam pembangunan 

sektor pendidikan di Papua 

 

1.4 Kegunaan atau Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan empiris 

tentang kajian ilmu Hubungan Internasional mengenai isu pembangunan nasional. 
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Sekaligus memahami pola kerja sama internasional melalui hubungan bilateral 

Indonesia dan Australia dalam hal bantuan luar negeri dan peranan organisasi 

internasional seperti UNICEF dalam pengembangan sektor pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk 

penyusunan program pengembangan pendidikan di Indonesia dalam hal 

penyelenggaraan program pemenuhan hak pendidikan anak yang lebih baik di 

masa depan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Tesis ini tersaji dalam lima bab dengan sistematika, sebagai berikut: 

Bab satu mengenai pendahuluan, terdiri dari sub-sub bab yang memuat latar 

belakang masalah yang menjadi pemicu penelitian tesis ini, rumusan masalah yang 

berisi pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

Bab dua terdiri dari dua sub bab. Pertama, tinjauan pustaka yang berisi 

mengenai penelitian sebelumnya tentang kerja sama Indonesia dan Australia, kondisi 

Papua dan tentang program Sekolah Satu Atap (SATAP). Kedua, kerangka pemikiran 

yang mendiskusikan konsep perspektif neo liberal institusional, kerja sama 

internasional, organisasi internasional, pendidikan dalam Hubungan Internasional dan 

bantuan luar negeri (foreign aid).  
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Bab tiga berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam 

penelitian tesis ini. Membahas mengenai pendekatan penelitian, metode penelitian, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab empat terdiri dari analisis dan pembahasan hasil penelitian yang memuat 

beberapa sub-sub bab. Pertama, gambaran UNICEF dan keberadaannya di Indonesia. 

Kedua, peran UNICEF dalam program pendidikan di Papua. Ketiga, konsep SATAP 

dan program SATAP di Papua. Keempat, kolaborasi UNICEF dan AusAID dalam 

program SATAP di Papua. Kelima, efektivitas program SATAP di Papua. 

Bab lima berisi kesimpulan dari paparan dan saran-saran terkait kerja sama 

internasional dalam bidang pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




