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EXECUTIVE SUMMARY
Pendidikan adalah hak asasi manusia dan hak setiap warga Negara untuk
mengembangkan dirinya melalui pembelajaran dan pengajaran sepanjang hayat.
Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu,
sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 31 bahwa setiap warga Negara berhak
mendapat pengajaran. Di pihak lain, memberikan dan/atau menyelenggarakan
pendidikan merupakan kewajiban bersama bangsa dan negara, melalui Pemerintah
dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat.
Berdasarkan data media online kabarpapua.com, disampaikan oleh Kepala
Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua (2017),
terdapat 13 negara yang menjadi negara tujuan bagi 700 pelajar asal Papua dalam
memperdalam pengetahuan di bidang pendidikan. Sedangkan untuk beasiswa
dalam negeri, terdapat enam provinsi di luar Papua yang menjadi sasaran dalam
penyebarannya, yakni Bali, Jogjakarta, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa
Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, sebanyak lebih dari seribu anakanak Papua (2017).
Oleh karena itu, melihat banyaknya jumlah Putra Papua yang menempuh
pendidikan di luar tanah Papua, peneliti tertarik untuk melakukan studi Penilaian dan
Pemetaan Terhadap Pendidikan bagi Perempuan serta Dampaknya pada
Peningkatan Sumber Daya Manusia di Provinsi Papua, sehingga terlihat apakah ada
dampak yang signifikan yang diberikan dalam peningkatan sumberdaya manusia
di tanah Papua, termasuk dalam mendukung pembangunan nasional yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara
berjenjang dan berkelanjutan. Disisi lain, ingin melihat presentasi tingkat kelulusan
yang tepat waktu, serta hambatan dan tantangan yang dialami selama menempuh
pendidikan. Penilaian dan Pemetaan Terhadap Pendidikan bagi Perempuan serta
Dampaknya pada Peningkatan Sumber Daya Manusia di Provinsi Papua, sehingga
terlihat apakah ada dampak yang signifikan yang diberikan dalam peningkatan
sumberdaya manusia di tanah Papua dimaksud antara lain, namun tidak terbatas
pada tujuan-tujuan untuk : (1) Mengukur bagaimana tingkat keberhasilan anak-anak
Papua yang menempuh pendidikan di luar Papua. (2) menganalisa hambatan dan
tantangan

eksternal

dan

internal

dalam
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proses

menyelesaikan

studi.

(3)

Mendeskripsikan dan menganalisis dampak yang diberikan dari hasil pendidikan
anak-anak Papua yang bersekolah di luar terhadap mutu sumber daya manusia.
Pendekatan dalam penelitian ini bersifat mix-method yaitu menggabungkan
penelitian qualitative dan penelitian quantitative dengan pendekatan descriptive
quantitative yang bertujuan untuk mendapatkan deskripsi secara rinci dan akurat
tentang kondisi riil yang terjadi di lapangan (lokus penelitian). lokasi penelitian
dilakukan di Universitas Cenderawasih (UNCEN) sebagai pembanding, Politeknik
Negri Ujung Pandang (PNUP) dan Universitas Hasanuddin (UNHAS), (Mewakili
Indonesia Timur), Universitas Sumatra Utara (USU) dan Politehnik Negeri Medan
(POLMED), Universitas Kristen Indonesia (UKI), (Mewakili Indonesia Barat), Serta
Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga) dan Universitas Pembangunan
Nasional Veteran (UPN) Veteran Yogjakarta (Mewakili Indonesia Tengah) Waktu
yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah 35 hari yaitu mulai dari
tanggal 16 Novemver 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018. Sampel
dalam penelitian ini berupa informan kunci 130 orang, Teknik pengambilan sampel
yang digunakan adalah Purposive Random sampling, yaitu dengan mengacak dan
memilih beberapa informan kunci yang sudah dipilih secara sengaja. Pimpinan
Universitas dan Fakultas, Jurusan, Prodi dan Juga mahasiswa yang sedang studi
dan juga yang telah menyelesaikan studi diluar Papua
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis survei yang
dilakukan dengan turun lapang secara langsung, guna melengkapi berbagai data
yang dibutuhkan. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan
kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data primer. Selain itu pengumpulan
data juga dilengkapi dengan menggunakan teknik in-depth interview. Kuesioner
dibagikan kepada responden yang terdiri dari Pimpinan Universitas dan Fakultas,
Jurusan, Prodi dan Juga mahasiswa yang sedang studi dan juga yang telah
menyelesaikan studi diluar Papua, dengan jumlah sebanyak 140 responden. Hasil
dari data tersebut bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang lebih akurat
dilakukan indepth interview pada responden kunci, dilakukan dengan menggunakan
teknik purposif.
Data sekunder merupakan data pendukung yang dikumpulkan dari beberapa
Perguruan Tinggi responden. Penelitian ini merupakan mapping research, oleh
karena itu pada penelitian ini sebahagian besar menggunakan hasil penggalian data
sekunder, yaitu data yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan
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data yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara deskriptif
kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan beberapa indikator.
Data dideskripsikan, dan data yang lain ditabulasi melalui scoring data, dengan
menggunakan skala Likert pada range/skala 1-4, yang menggambarkan kriteria
sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Hasil scoring dengan range 1 s/d 4, dan
memudahkan pilihan, maka responden diberikan panduan pengisian sebagaimana
berikut : Pilihan score : sangat tidak setuju dengan score 1 , tidak setuju score 2,
setuju dengan score 3, sangat setuju score 4. Data yang sudah terkumpul dianalisis
dengan bantuan program Excel untuk mendapatkan persentase, nilai rata-rata
(mean) ataupun nilai tertinggi (modus). Selain itu dengan data ini juga dilakukan
analisis data terpilah dengan menggunakan diagram batang maupun dengan
menggunakan diagram lingkar, sehingga akan didapatkan informasi yang dapat
digunakan untuk memberikan kemanfaatan penelitian tersebut.
Variabel yang digunakan untuk menghimpun dan mendukung data penilaian
dan pemetaan keberhasilan anak Orang Asli Papua (OAP) untuk dalam melanjutkan
studi di perguruan tinggi diluar papua adalah: (a) Ketersediaan fasilitas pendukung
dan dukungan terhadap tingkat keberhasilan (b) Kebijakan dan peraturan.
(c) Kegiatan khusus untuk pengembangan (d) Kriteria keberhasilan (e) Pengalaman
belajar (f) Kendala dalam menempuh pendidikan (g) strategi keberhasilan (h) minat
dan bakat. Beberapa indikator tingkat keberhasilan dalam menempuh pendidikan,
yaitu: minat, bakat, dan persyaratan/ikatan, perjanjian beasiswa, riwayat kesehatan,
hasil psikotes, wawancara, asuransi Kesehatan, wilayah asal pengiriman, motivasi
dan prestasi, lingkungan belajar, kebiasaan belajar, masa studi, keaktifan, perhatian
lingkungan, hambatan eksternal dan internal terhadap individu, perkembangan
pengetahuan, pendampingan keluarga, media komunikasi, dukungan keluarga,
perkembangan perkuliahan dan prestasi, lama masa studi.
Hasil penelitian menggambarkan kondisi berikut: Hambatan internal pada
mahasiswa adalah dalam hal penyesuaian pada lingkungan baru, hampir 80% tidak
dapat beradaptasi dengan cepat, ada kecendrungan merasa berbeda dan tidak
diterima oleh komunitas, sehingga cenderung mengasingkan diri, sulir berbaur
dengan lingkungan, akhirnya cenderung menutup diri, diperparah lagi dengan
motivasi dari diri sendiri masih rendah, diperburuk lagi dengan dukungan orang
terdekat seperti orang tua keluarga masih rendah. Hambatan dan tantangan
eksternal dalam proses menyelesaikan studi, karena budaya, bahasa, lingkungan
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baru, dibeberapa Pergurun tinggi seperti USU dan Politeknik Medan sudah ada
dukungan Pemda Papua Barat, sedangkan untuk Papua masih sangat rendah.
Pendampingan dari PTN dan PTS masih sangat rendah, kecuali PNUP
di Makassar memberikan pendampingan dukungan penuh mulai dari pembinaan hal
kerohanian dan pembinaan karakter sangat baik, sehingga ada kecenderungan
mahasiswa sangat menikmati kondisi dan suasana yang begitu akrab dan
berpengaruh pada prestasi belajar, belajar dari pengalaman tersebut. Untuk
angkatan 2018 telah dilakukan sudah melakukan pembinaan 2 bulan Pra Kuliah
Pelatihan Bela Negara di wilayah masing masing, dan hasilnya saat ini, jauh lebih
baik, terutama kedisiplinan dan percaya diri, kejujuran, motivasi jauh lebih baik.
Hambatan eksternal, penjurusan mahasiswa belum seluruhnya memperhatikan
dukungan minat dan bakat, sehingga masih banyak yang salah jurusan, di sisilain,
belum dilakukan pembekalan pembekalan yang khusus persiapan keluar Papua dan
memasuki lingkungan baru di universitas di luar Papua, sehingga lebih kurang 20%
dari mahasiswa yang dikirim keluar akhirnya beralih ke PT lain yang sesuai dengan
minat dan bakat, dengan biaya sendiri, yang lebih memprihatinkan lagi adalah,
memilih kembali ke Papua.
Pencairan dana setiap semester sejumlah 6 juta bagi mahasiswa penerima
beasiwa

memeberikan

permasalahan

bagi

mahasiswa,

karena,

kelemahan

mahasiswa dalam pengelolaan pengeluaran keuangan, disampaikan bahwa ada
beberapa orang mahasiswa yang berasal dari Papua, akhirnya membeli kebutuhan
sendiri (seperti handphone dan lain lainnya) sehingga peruntukan beasiswa tidak
sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan, dan yang lebih memperburuk keadaan
adalah beberapa mahasiswa pulang kembali ke asal, tanpa ijin, hingga kini tidak ada
kabar.
Mendeskripsikan dan menganalisis dampak yang diberikan dari hasil
pendidikan anak-anak Papua yang bersekolah di luar terhadap mutu sumber daya
manusia. Putra putri Papua yang berkuliah di PNUP Makassar dapat dikategorikan
dengan baik, dimana rentangan Indeks Predikat Kumulatif (IPK) adalah mulai dari
2.39 hingga 3.34 bagi yang aktif kuliah. Untuk mahasiswa yang sedang berada pada
semester akhir, mereka didampingi dan didorong agar IPK mereka mampu
mencukupi minimal 2.75 sehingga mahasiswa mampu melanjutkan dalam
penyusunan skripsi. Kebijakan lainnya yang dikhususkan bagi mahasiswa Papua
adalah ditiadakannya sistem Drop Out (DO) sehingga terkadang menciptakan kesan
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ketidakadilan bagi mahasiswa lainnya. Hal ini setidaknya perlu adanya kesadaran
kepada mahasiswa Papua untuk menyelesaikan perkuliahannya dikarenakan
banyaknya kebijakan yang sangat memihak kepada mereka. Perlu dukungan yang
diberikan baik bersifat internal maupun eksternal, dari keluarga, pemerintah,
masyarakat sekitar, teman-teman hingga controling dari pihak luar untuk mengikuti
sejauh mana kemampuan pembelajarannya sehingga berkurang jumlah mahasiswa
yang merasa tidak mampu mngikuti perkuliahan di luar Papua.
Umumnya 20% - 25 % mahasiswa yang dikirim ke PTN dan PTS yang tidak
melanjutkan perkuliahan, hambatan yang pertama adalah: tidak ada akomodasi
pada saat keberangkatan awal, Ketersedia Tidak semua PTN dan PTS memiliki
perhatian penuh dalam meyediakan fasilitas pada mahasiswa OAP. Tidak semua
PTN dan PTS mempersiapkan asrama antara lain UKSW, UPN Veteran, PNUP.
USU dan UNHAS menyediakan asrama bagi mahasiswa OAP, dan tidak kenakan
pungutan biaya khusus bagi mahasiswa OAP.
Keberhasilan putra Papua yang menempuh pendidikan di luar Papua sangat
ditentukan oleh dukungan orangtua, Pemda Papua dan Papua Barat, Perguruan
Tinggi tempat menempuh kuliah, dari sampel yang ditetapkan ditemukan 10% yang
memiliki IPK Sangat Baik, 15 % yang memiliki IPK baik, 75% masih dibawah ratarata pada semester satu dan dua (tahun pertama perkuliahan), Umumnya IPK yang
sangat baik adalah mahasiswa yang awalnya telah melanjutkan studi SMA/K diluar
papua, umumnya merupakan alumni penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan
Menengah (ADEM). Dari hasil Penelitian ini dapat direkomendasikan beberapa hal
antara lain: (1) Dilakukannya pendampingan yang khusus bagi mahasiswa OAP,
terutama pada tahun pertama dan kedua, dengan cara pendampingan oleh
instruktur dengan rasio 5 orang mahasiswa/instruktur; (2) Meningkatkan jumlah
siswa penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), tingkat
keberhasilan dalam studi utuk OAP sangat nyata, perolehan

IPK lebih unggul;

(3) Dialokasikan dana dari PEMDA Papua dan Papua Barat untuk akomodasi awal
tahun pertama perkuliahan bagi mahasiswa; (4) Dilaksanakannya kelas khusus jika
memungkinkan bagi mahasiswa OAP; (5) Penyaringan masuk ADEM dan beasiswa
yang lain, harus memperhatikan minat dan bakat; (6) Pelaksanaan matrikulasi
khusus bagi OAP, di awal perkuliahan;
khusus

untuk

mahasiswa

OAP,

(7) Memfasilitasi/membangun asrama

dengan

pendampingan

yang

tepat

(8)Mengalokasikan dana dukungan beasiswa dari PEMDA Papua dan Papua Barat.
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(9) Meningkatkan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) utuk OAP; (10) Melaksanakan
monev secara berkala, dan pendampingan oleh Perguruan Tinggi Negeri tertua yang
ada di Papua, antara lain UNCEN untuk Papua, dan UNIPA untuk Papua Barat; (11)
Assesment dan Lanjutan ditahun depan untuk pemetaan pendidikan untuk
mahasiswa OAP yang menempuh kuliah diluar Tanah Papua perlu dilakukan,
mengingat, dari hasil kajian awal ini diperoleh gambaran, bahwa setiap mahasiswa
yang menempuh kuliah di PTN dan PTS, diperoleh gambaran permasalahan yang
berbeda dan penanganan yang berbeda.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan adalah hak asasi manusia dan hak setiap warga Negara untuk
mengembangkan dirinya melalui pembelajaran dan pengajaran sepanjang hayat.
Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu,
sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 31 bahwa setiap warga Negara berhak
mendapat pengajaran. Di pihak lain, memberikan dan/atau menyelenggarakan
pendidikan merupakan kewajiban bersama bangsa dan negara, melalui Pemerintah
dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat.
Dalam

mewujudkan

tujuan

tersebut,

Pemerintah

Indonesia

memberikan

beberapa kebijakan tertentu, salah satunya adalah otonomi khusus, yang
diberlakukan untuk masyarakat asli Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001, yang bernilai strategis dalam peningkatan pada berbagai bidang
kehidupan masyarakat, termasuk bidang pendidikan. Pemerataan pendidikan
mencakup equality (persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan) dan
equity (keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan). Akses terhadap
pendidikan disebut merata jika semua penduduk usia sekolah, telah mendapat
kesempatan pendidikan dan disebut adil jika antar kelompok dalam masyarakat
dapat menikmati pendidikan secara merata.
Papua sebagai provinsi yang menerima aliran dana otonomi khusus, belum
menunjukkan secara signifikan adanya peningkatan kualitas pendidikan di tanah
tersebut. Meskipun demikian, pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan mutu
sumber daya manusia anak asli Papua melalui pemberian beasiswa baik dalam
negeri, maupun luar negeri. Tujuannya adalah anak-anak tersebut kembali ke Papua
dan mengembangkan apa yang telah dipelajarinya dan diterapkan, sehingga
pembangunan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia di Indonesia
terwujud, tanpa adanya ketimpangan yang berarti.
Berdasarkan data media online kabarpapua.com, disampaikan oleh Kepala Bior
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua (2017), terdapat
13 negara yang menjadi negara tujuan bagi 700 pelajar asal Papua dalam
memperdalam pengetahuan di bidang pendidikan. Sedangkan untuk beasiswa
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dalam negeri, terdapat enam provinsi di luar Papua yang menjadi sasaran dalam
penyebarannya, yakni Bali, Jogjakarta, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa
Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, sebanyak lebih dari seribu anakanak Papua (2017).
Oleh karena itu, melihat banyaknya jumlah anak-anak Papua yang menempuh
pendidikan di luar tanah Papua, peneliti tertarik untuk melakukan studi assesmen
tingkat keberhasilan anak-anak Papua yang menempuh pendidikan di luar Papua,
sehingga terlihat apakah ada dampak yang signifikan yang diberikan dalam
peningkatan sumberdaya manusia di tanah Papua, termasuk dalam mendukung
pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Disisilain, ingin
melihat presentasi tingkat kelulusan yang tepat waktu, serta hambatan dan
tantangan yang dialami selama menempuh pendidikan.
B. Rumusan Masalah
Penilaian

dan

Pemetaan

tingkat

keberhasilan

mahasiswa

OAP

yang

menempuh pendidikan di luar Papua ini dimaksud antara lain, namun tidak terbatas
pada tujuan-tujuan untuk :
1. Bagaimana tingkat keberhasilan mahasiswa perempuan di Provinsi Papua
yang menempuh pendidikan di luar Papua?
2. Identifikasi hambatan dan tantangan eksternal dan internal dalam proses
menyelesaikan studi bagi perempuan
3. Dampak apa yang diberikan dari hasil Pendidikan diluar Papua bagi
Perempuan serta Dampaknya pada Peningkatan Sumber Daya Manusia di
Provinsi Papua?
C. Tujuan Penelitian
Penilaian tingkat keberhasilan anak-anak Papua yang menempuh pendidikan
di luar Papua ini dimaksud antara lain, namun tidak terbatas pada tujuan-tujuan
untuk :
1. Mengukur bagaimana tingkat keberhasilan anak-anak Papua yang menempuh
pendidikan di luar Papua.
2. Menganalisa hambatan dan tantangan eksternal dan internal dalam proses
menyelesaikan studi
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3. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak yang diberikan dari hasil
pendidikan anak-anak Papua yang bersekolah di luar terhadap mutu sumber
daya manusia.
D. Hasil yang Diharapkan
Manfaat pelaksanaan penelitian ini adalah untuk :
1. Memperoleh informasi secara menyeluruh tentang tingkat keberhasilan anakanak Papua yang menempuh pendidikan di luar Papua.
2. Membentuk dan mengembangkan sikap positif dalam pengolahan potensi
sumber daya manusia di Papua.
3. MengIdentifikasi hambatan dan tantangan eksternal dan internal dalam proses
menyelesaikan studi
4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Papua
dalam memepersiapkan putra papua pada persiapan, proses dan pasca studi,
dalam meningkatkan meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan; dan
mengembangkan strategi penanganan putra papua sebelun dan pada saat
proses pendidikan; dan strategi peningkatan mutu sumber daya manusia
melalui pemberian kesempatan kepada anak-anak Papua dalam menempuh
pendidikan yang lebih berkualitas.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kondisi Pendidikan di Papua
Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan
merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua
masih berupa hutan belantara. Papua merupakan pulau terbesar ke-dua di dunia
setelah Greenland. Sekitar 47 persen wilayah pulau Papua merupakan bagian dari
Indonesia, yaitu yang dikenal sebagai Netherland New Guinea, Irian Barat, West
Irian, serta Irian Jaya, dan akhir-akhir ini dikenal sebagai Papua. Sebagian lainnya
dari wilayah pulau ini adalah wilayah negara Papua New Guinea (Papua Nugini),
yaitu bekas koloni Inggris. Populasi penduduk di antara kedua negara sebetulnya
memiliki kekerabatan etnis, namun kemudian dipisahkan oleh sebuah garis
perbatasan. Papua memiliki luas area sekitar 421.981 kilometer persegi dengan
jumlah populasi penduduk hanya sekitar 2,3 juta. Papua berada di wilayah paling
timur negara Indonesia. Ia merupakan pulau terbesar kedua setelah Pulau
Greendland di Denmark. Luasnya capai 890.000 km².
Provinsi ini memiliki wilayah yang sangat luas serta sumber daya alam yang
berlimpah dan budaya tradisional yang beraneka ragam. Provinsi Papua secara
administratif terbagi menjadi 19 kabupaten dan 1 kota dengan Jayapura sebagai
ibukota provinsi. Papua merupakan Provinsi terluas di Indonesia, setelah dikurangi
daerah yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat luas wilayahnya menjadi
317.062 km2 , membujur dari barat ke timur (Sorong-Jayapura) sepanjang 1.200 km
(744 mile) dan dari utara ke selatan (Jayapura - Merauke) sepanjang 736 km
(456 mil).
Provinsi ini berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara,Laut Arafura
di sebelah selatan, Provinsi Papua Barat di sebelah barat dan Negara Papua New
Guinea di sebelah timur. Dari total luas 317.062 km2 tersebut, diperkirakan lebih dari
40persen yaitu seluas 128.700 km2 merupakan tanah yang cocok digunakan
sebagai areal pertanian. Dalam dunia pendidikan Papua ataupun Papua Barat
kualitas pendidikannya lebih rendah dari pada pendidikan di daerah lain
di Indonesia.Apabila dilihat dari akreditasi institusinya, hingga saat ini belum ada
satupun perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik di wilayah Provinsi Papua
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maupun Provinsi Papua Barat, yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BANPT). Lebih dari 31 persen penduduk Papua berada di bawah
lima belas tahun, dan hanya10persen berusia lebih dari lima puluh. Tanah Papua
memiliki etnis yang amat beragam, dengan lebih dari 200 bahasa, 44 suku utama,
dan 177 sub-suku. Setengah penduduk yang ada di Provinsi Papua berasal dari
provinsi atau daerah lain di Indonesia. Dalam hal ekonomi Papua memiliki hasil
mineral, hutan tropis, dan sumber daya kelautan, Papua memiliki Produk Domestik
Regional Bruto tertinggi (PDRB) di Indonesia. Penghasilan yang cukup besar
berasal dari pertambangan dan penggalian (62,76 persen dari pendapatan daerah)
dan dari kehutanan (5,3persen). Namun, umumnya penduduk Papua bekerja
di bidang pertanian, perikanan, dan berburu. Meskipun memiliki PDRB yang tinggi,
provinsi Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia,
di mana lebih dari 80persen rumah tangga hidup di bawah garis kemiskinan. Pada
tahun 2009, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua adalah 64,3, terendah
di negeri ini, dibandingkan IPM nasional 73,4 pada tahun yang sama. Jarak rata-rata
sebuah rumah tangga ke fasilitas kesehatan terdekat masyarakat adalah 32km.
Kurang lebih 20 persen masyarakat yang dapat menikmati sumber air yang aman
dan baik dan hanya 9 persendari kelompok penduduk miskin memiliki kesempatan
untuk menikmati akses ke sumber air yang aman dan baik. Setengah dari desa-desa
yang ada hanya dapat diakses oleh jalan yang belum beraspal, dan akses
ke fasilitas komunikasi seperti telepon terbatas hanya bisa diakses sekitar 10persen
oleh masyarakat miskin.
Hambatan utama terhadap pendidikan di Papua antara lain adalah terbatasnya
akses pendidikan baik karena faktor-faktor fisik maupun nonfisik. Karakteristik
wilayah Papua sangat membatasi kesempatan anak-anak asli untuk mendapatkan
pendidikan. Laporan USAID menyebutkan jarak dari sekolah sebagai alasan utama
banyaknya angka putus sekolah di provinsi tersebut. Akan tetapi sebagian besar
siswa tinggal di desa-desa terpencil. Menuruthasil Kajian Cepat ILO-EAST, 70
persen anak-anak yang termasuk dalam studi kasus kajian cepat ini, harus
menempuh jarak yang jauh untuk ke sekolah, sementara 8persen anak-anak dalam
studi kasus ini menyatakan tidakada sekolah yang dapatdiakses oleh mereka
di manapun. Sementara sekolah-sekolah bisa jadi jauh (40 persen anak-anak tinggal
antara 4-11 km jauhnya dari fasilitas terdekat) kondisi jalan-jalan dan ketersediaan
transportasi makin memperbesar masalah jarak ini. Peserta didik dari desadesa
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sebagian besar berjalan kaki, dengan sampan atau sepeda. Untuk mencapai
sekolah bisa memakan waktu dua jam sekali jalan didaerah pesisir. Bisa juga
membutuhkan waktu satu minggu dengan berjalan kaki di daerah-daerah yang
sangat terpencil.
Sementara

hambatan-hambatan

fisik

merupakan

faktor

kritis

yang

mempengaruhi akses, faktor-faktor non-fisik, seperti berbagai bentuk diskriminasi,
juga berkontribusi terhadap tingkat putus sekolah. Seperti Orang tua melaporkan
perilaku diskriminatif para guru terhadap para siswa asli. Bentuk-bentuk diskriminasi
termasuk stereotipe (stereotyping), komentar verbal, dan penilaian subyektif. Kajian
Cepat

ILO-EAST

menemukan

bahwa

diskriminasi

yang

dipersepsikan

mempengaruhi 40 persen dari total 495 anakanak (221 perempuan dan 274 laki-laki)
yang disurvei dalam Kajian Cepat. Kemudian kesenjangan kemampuan antara siswa
asli dan non-asli (pendatang) mungkin memperburuk perlakuan yang tidak sama.
Anak-anak asli seringkali harus berjuang untuk menyamai hasil teman-teman
sekolah mereka. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam sistem pendidikan
formal untuk memenuhi kebutuhan siswa asli. Terlepas dari dampak positif subsidi
pemerintah, pendidikan yang terjangkau di Papua tetap menjadi keprihatinan,
khususnya karena dampak langsungnya terhadap pekerja anak. Biaya langsung dan
tidak langsung dari pendidikan formal seringkali mengharuskan keluarga-keluarga
termiskinuntuk menyediakan dana tambahan untuk membiayai sekolah. Jika perlu,
anak-anak itu sendiri diminta untuk menyediakan dana tambahan tersebut.
Kajian Cepat ILO-EAST menemukan dalam 16 persen studi kasus dari Kajian
Cepat ini bahwa alasan memasuki pekerja anak adalah kebutuhan anak untuk
membayar biaya sekolah. Anak-anak asli Papua yang berasal dari daerah terpencil
banyak yang memutuskan untuk pindah ke kota-kota besar, agar dapat memperoleh
akses dan kesempatan pendidikan yang lebih baik. Namun ketika mereka berada di
kota, mereka kemudian terlibat menjadi pekerja anak agar dapat membiayai sekolah
mereka, salah satunya pemberian beasiswa untuk menempuh pendidikan di luar
Papua.

B.

Keberhasilan Anak Papua di Luar Tanah Papua
Ada beberapa nama anak-anak asli Papua yang memiliki segudang prestasi

yang ditorehkan sejak menempuh pendidikan di luar tanah Papua, antara lain:
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a. Septinus George Saa
Septinus George Saa adalah salah satu warga Papua yang tidak hanya
berhasil membanggakan Papua, tetapi juga Indonesia dengan karyanya di dunia
Internasional. Namanya mungkin memang belum begitu kita kenal, tapi karyanya
bahkan sudah jadi rujukan ilmuwan ternama dunia. Septinus George Saa adalah
seorang pemuda kelahiran Manokwari, 22 September 1986 yang merupakan
anak bungsu dari lima bersaudara. Pemuda Papua ini menorehkan prestasi
bertaraf internasional seperti peringkat ke 8 Lomba Matematika Kuantum India.
Selain itu dia juga didapuk sebagai juara First Step to Nobel Prize in Physics di
Polandia saat masih duduk di bangku SMA. Hasil risetnya terbukti menduduki
peringkat pertama mengalahkan puluhan ahli fisika dunia. Belum lagi ternyata
karya ini dinilai oleh 30 juri dari 25 negara. Dari sini kemudian Oge membuat
sebuah formula sendiri untuk karya risetnya yang diberi nama “George Saa
Formula”.
b. Leidy Herlin Rumbiak
Leidy Herlin Rumbiak adalah seorang anak asli Papua yang melanjutkan studi
pendidikan ke Universitas Airlangga Surabaya melalui program Afirmasi
Pendidikan Tinggi (ADIK). Leidy semakin bersinar ketika berhasil lolos pada
sebuah ajang kecantikan ternama di Indonesia, dan dinobatkan sebagai ratu
kecantikan Indonesia perwakilan Papua Barat tahun 2017. Sejak masih
menduduki bangku Sekolah Menengah Atas di Manokwari, mahasiswi Fakultas
Kedokteran Gigi tersebut sudah menunjukkan sederet prestasi akademik, antara
lain mengikuti Olimpiade Sains tingkat Kabupaten/Kota untuk mata pelajaran
Biologi dan berhasil lolos hingga Olimpiade Sains tingkat Provinsi, serta
mengikuti olimpiade Fisika pada World Physics Olympiad (WOPHO). Leidy juga
aktif mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari Organisasi Siswa Intra Sekolah
(OSIS), kegiatan pramuka internasional Scout Peace Camp 2013, hingga
bertugas menjadi pembawa bendera pusaka pada Paskibraka Provinsi Papua
Barat pada tahun 2013. Prestasi yang diraihnya merupakan salah satu contoh
sukses, bahwa akses pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kualitas
generasi muda dan menjadi pijakan dalam menggapai mimpi.
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C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan
Hambatan utama terhadap pendidikan antara lain adalah terbatasnya akses
pendidikan baik karena faktor-faktor fisik maupun nonfisik. Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan studi khususnya yaitu:
a. Kesehatan
Kondisi mahasiswa memiliki ciri-ciri yang khas, yaitu bukan hanya bersifat
jasmaniah (fisik) tetapi juga ciri-ciri rohaniah (psikis). Aspek jasmani meliputi
tinggi dan besar badan, pancaindra, anggota badan dan lainnya. Aspek rohani
meliputi kecerdasan, bakat, kecakapan hasil belajar, sikap, watak, kemampuan
sosial dan lainnya (Sukmadinata, 2007: 35-36). Dari beberapa hal yang telah
disampaikan, maka perlu kita ketahui yang dimaksud dengan kesehatan
jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani ialah keadaan baik, artinya bebas dari
sakit seluruh badan serta bagian-bagiannya. Maka dia dapat dengan mudah
mengikuti semua aktivitas pembelajaran baik disekolah maupun dalam
lingkungan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan kesehatan rohani
ialah

kemampuan

menyesuaikan

diri

terhadap

berbagai

tuntutan

perkembangan sesuai usianya, baik tuntutan dalam diri sendiri maupun dari
luar dirinya sendiri, seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah,
sekolah, dan lingkungan masyarakat. Seorang mahasiswa akan dapat
mengikuti pelajaran dengan baik bila dia sehat secara rohani (mental), rasa
tersebut meliputi rasa aman, kasih sayang, kebahagiaan dan rasa diterima oleh
teman-temannya. Begitu pula sebaliknya, bila kondisi rohani tidak sehat, maka
mahasiswa tersebut akan merasakan adanya rasa cemas, sedih, marah, kesal,
khawatir, rendah diri, kurang percaya diri dan lain sebagainya.
b. Perhatian
Perhatian (attention) merupakan salah satu dari sekian banyak gejala
psikologis pada diri manusia. Dalam perhatian terjadi aktivitas jiwa yang
melibatkan otak dan indera. Adapun beberapa definisi perhatian yang
diungkapkan oleh para ahli, sebagai berikut: Menurut Dr. Aryan Ardhana,
perhatian adalah suatu kegiatan jiwa. Perhatian dapat didefinisikan sebagai
proses pemusatan fase-fase atau unsur-unsur pengalaman dan mengabaikan
yang lainnya. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan
belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada mahasiswa apabila
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mata kuliah sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya perhatian terhadap
individu yang sedang belajar maka otomatis individu tersebut semakin
terdorong untuk belajar. Apabila mata kuliah itu dirasakan sebagai sesuatu
yang dibutuhkan, diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam
kehidupan sehari-hari, akan membangkitkan perhatian dan juga motivasi untuk
mempelajarinya. Apabila dalam diri mahasiswa tidak ada perhatian terhadap
mata kuliah yang dipelajari, mempunyai perhatian yang besar mengenai apa
yang dipelajari peserta didik dapat menerima dan memilih stimuli yang relevan
untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimulus yang datang dari
luar. Perhatian dapat membuat peserta didik untuk mengarahkan diri pada
tugas yang akan diberikan; melihat masalah-masalah yang akan diberikan;
memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan maka
mahasiswa

tersebut

perlu

dibangkitkan

perhatiannya.

Dalam

proses

pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya.
c. Motivasi
Motivasi

(motivation)

adalah

keseluruhan

dorongan,

keinginan,

kebutuhan, dan daya yang sejenis yang menggerakan perilaku seseorang
(Wahab, 2008). Dalam arti yang lebih luas, motivasi diartikan sebagai pengaruh
dari energi dan arahan terhadap perilaku yang meliputi: kebutuhan, minat,
sikap, keinginan, dan peransang (incentives). Djaali (2011) mengemukakan
bahwa “motivasi adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam
diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna
mencapai suatu tujuan.” Dorongan tersebut di awali oleh adanya suatu tujuan
yang diinginkan, yang membawa perubahan pada energi fisik dan psikis
seseorang. Energi tersebut mengaktifkan semangat seseorang untuk berbuat
sesuatu dan merealisasikannya ke dalam tindakan nyata yang menyangkut
aktivitas fisik. Dengan demikian, berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat
disimpulkan bahwa motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong
seseorang untk melakukan sesuatu. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat
dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak didalam diri mahasiswa yang
menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar,
sehingga diharapkan tujuannya dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar,
motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi
dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Selain itu
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menurut Freud yang dikutip oleh Sardiman (2009) ciri-ciri seseorang yang
memiliki motivasi yang tinggi adalah (a) tekun menghadapi tugas, (b) ulet
menghadapi kesulitan, (c) menunjukkan minat terhadap bemacam-macam
masalah, (d) lebih senang bekerja sendiri, (e) mempertahankan pendapatnya,
serta (f) senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
d. Lingkungan Belajar
Bagi mahasiswa lingkungan belajar sangat mendukung keberhasilan
dalam bidang akademik. Sartain (seorang ahli psikologi Amerika) dalam Ngalim
Purwanto (2006) mengatakan bahwa: “Lingkungan ialah meliputi semua
kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi
tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan atau life process kecuali gen-gen
dan bahkan gen-gen dapat pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan (to
provide environment) bagi gen lain. Menurut Walgito yang dikutip Aini dan
Taman (2012) dalam Indriaty (2013), indikator lingkungan belajar diantaranya
tempat belajar, alat-alat belajar, suasana, waktu, dan pergaulan.
e. Ability (Kemampuan)
Robbin (2007), kemampuan berarti kapasitas seseorang individu untuk
melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan, dan lebih lanjut Robbin
menyatakan bahwa kemampuan (ability) adalah sebuah penilaian terkini atas
apa yang dapat dilakukan seseorang. Dari pengertian-pengertian tersebut
dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan
seorang individu dalam menguasai suatu keahlian dan digunakan untuk
mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.
Robbin (2007) menyatakan bahwa kemampuan keseluruhan seorang
individu pada dasarnya terdiri atas dua kelompok faktor, yaitu:
a) Kemampuan Intelektual (Intelectual Ability), merupakan kemampuan yang
dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental (berfikir, menalar
dan memecahkan masalah).
b) Kemampuan Fisik (Physical Ability), merupakan kemampuan melakukan
tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan
karakteristik serupa.
f. Effort (Usaha)
Menurut Robbins (2001) usaha atau upaya (effort) dalam kinerja adalah
probabilitas yang dipersepsikan oleh individu yang mengeluarkan sejumlah
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upaya tertentu itu akan mendorong kinerja. Patrick S. O’Brien (2002) dalam
bukunya “Making College Count”, Usaha (Effort) dapat diartikan sebagai
kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau sumber daya yang ada
dan mau mempelajari hal baru untuk mencapai tujuan dan mampu menghadapi
berbagai tekanan. Effort disini terdiri atas dua komponen yaitu:
a) Kemampuan dan kemauan belajar, Yaitu kesediaan untuk menjalani
proses belajar, memperbaiki diri dari praktek, menjalankan konsep baru,
teknologi baru atau metode baru.
b) Ketahanan menghadapi tekanan untuk mengatasi stres pada saat
menghadapi batas waktu yang mendesak. Ketahanan menanggung
stres adalah kemampuan untuk tetap tenang dan sabar ketika
menghadapi masalah tanpa terbawa emosi.
g. Manajemen Waktu (time management) Manajemen waktu adalah suatu jenis
keterampilan yang berkaitan dengan segala 9 bentuk upaya dan tindakan
seseorang yang dilakukan secara terencana agar individu dapat memafaatkan
waktunya dengan sebaik-baiknya (Atkinson, 1994). Adapun beberapa aspek
dari manajemen waktu menurut (Clogh dan Scars, 1991) yaitu diantaranya:
a) Menentukan penjadwalan
b) Mengukur dan membuat laporan dari kemajuan
c) Membandingkan penjadwalan dengan kemajuan sebenarnya dilapangan
d) Menentukan akibat yang ditimbulkan oleh perbandingan jadwal dengan
kemajuan di lapangan pada akhir penyelesaian
e) Merencanakan penanganan untuk mengatasi akibat terebut
f) Memperbaharui kembali penjadwalan.
h. Pengetahuan (Knowladge)
Pengetahuan adalah hasil dari buah pikir manusia atau segala sesuatu
yanga ada di kepala kita. Kita dapat mengetahui sesuatu berdasarkan
pengalaman yang kita miliki. Selain pengalaman, kita juga menjadi tahu karena
diberitahu oleh orang lain. Pengetahuan juga didapat dari tradisi (Prasetyo,
2007). Pengetahuan seseorang memiliki beberapa tingkatan yaitu: tahu (know),
memahami (comprehension), aplikasi (aplication), analisis (analysis), sintesis
(syntesis), evaluasi (evaluation).
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i. High School Grades (Prestasi di SMU)
Prestasi di SMU, yaitu prestasi yang diperoleh sebelum memasuki
perguruan tinggi, dapat berupa nilai yang biasanya diberikan pada siswa tiap
semester atau pada akhir tahun pelajaran dalam bentuk raport atau prestasi
lain berupa penghargaan yang diberikan oleh siswa setelah mengikuti
kompetisi mata pelajaran tertentu yang diadakan antar sekolah, sehingga
prestasi yang diperoleh pada saat belajar di SMA akan sangat berpengaruh
terhadap

prestasi

belajar

setelah

memasuki

perguruan

tinggi

(Viska

Angelinawati, 2005).
j. Kebiasaan Belajar
Witheringthon (2000) mengartikan kebiasaan belajar sebagai cara
bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang yang pada
akhirnya bersifat otomatis. Menurut Djaali (2011) kebiasaan belajar dapat
diartikan sebagai cara atau teknik yang menetap pada diri siswa pada waktu
menerima pelajaran, membaca buku, mengajarkan tugas dan pengaturan
waktu untuk menyelesaikan tugas. Menurut Slameto (2010:82) terdapat
beberapa kebiasaan belajar yang mempengaruhi belajar itu sendiri, yakni
pembuatan jadwal dan pelaksanaannya, membaca dan membuat catatan,
mengulang bahan pelajaran, nonsentrasi, dan mengerjakan tugas-tugas.
k. Kehadiran di kelas
Dalam bahasa ilmiah kehadiran peserta didik biasa disebut dengan
istilah presensi mahasiswa dan ketidak hadiran peserta didik biasa disebut
dengan istilah absensi mahasiswa dalam perkuliahan, sedangkan dalam
bahasa asing disebut school attendance dan non school attendance yang
artinya ialah kehadiran dan ketidak hadiran peserta didik di sekolah atau
perkuliahan. Imron (1994:59) mengartikan kehadiran dan ketidak hadiran
sebagai berikut. Kehadiran peserta didik di sekolah (school attendance) adalah
kehadiran dan keikut sertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap
aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidak hadiran
adalah ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatankegiatan sekolah.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini bersifat mix-method yaitu menggabungkan
penelitian qualitative dan penelitian quantitative dengan pendekatan descriptive
quantitative yang bertujuan untuk mendapatkan deskripsi secara rinci dan akurat
tentang kondisi riil yang terjadi di lapangan (lokus penelitian).
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
a. Lokasi Penelitian
Pada penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan Politeknik Negeri Ujung
Pandang (PNUP), Universitas Hasanuddin (UNHAS) (Mewakili Indonesia
Timur), Universitas Politeknik Negeri Medan (POLMED) dan Universitas
Sumatra Utara (USU), dan Universitas Kristen Indonesia (UKI),

(Mewakili

Indonesia Barat), Serta Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga
dan Universitas Pembangunan Nasional( UPN) Veteran Yogyakarta (Mewakili
Indonesia Tengah)
b. Waktu Penelitian
Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah 5 minggu (35
hari) hari yaitu mulai dari tanggal 16 Novemver 2018 sampai dengan tanggal
20 Desember 2018.
C. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi dalam penelitian ini berupa informan kunci 20 orang setiap
Universitas (160 orang)
b. Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Random
sampling, yaitu dengan mengacak dan memilih beberapa informan kunci
yang sudah dipilih secara sengaja. Pimpinan Universitas dan Fakultas,
Jurusan, Prodi dan Juga mahasiswa yang sedang studi dan juga yang
telah menyelesaikan studi di luar Papua.
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D. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan
jenis data:
a. Data Primer
Data penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan survey yang dilengkapi
dengan menggunakan kuesioner dan didukung dengan menggunakan indepth
interview. Kuesioner dibagikan kepada responden dengan ketentuan yang
adalah merupakan perempuan pemimpin, baik di tingkat fakultas maupun
universitas, adapun untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan,
sedangkan indepth interview dilakukan dengan menggunakan teknik purposif.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis survei yang
dilakukan dengan turun lapang secara langsung, guna melengkapi berbagai
data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, data dikumpulkan dengan
menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data primer. Selain
itu pengumpulan data juga dilengkapi dengan menggunakan teknik in-depth
interview. Kuesioner dibagikan kepada responden yang terdiri dari Pimpinan
Universitas dan Fakultas, Jurusan, Prodi dan Juga mahasiswa yang sedang
studi dan juga yang telah menyelesaikan studi, dengan jumlah sebanyak 160
responden. Hasil dari data tersebut bertujuan untuk memperoleh data dan
informasi yang lebih akurat dilakukan indepth interview pada responden kunci,
dilakukan dengan menggunakan teknik purposif.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data pendukung yang dikumpulkan dari beberapa
Perguruan Tinggi responden. Penelitian ini merupakan mapping research, oleh
karena itu pada penelitian ini sebahagian besar menggunakan hasil penggalian
data sekunder, yaitu data yang menjadi obyek dalam penelitian untuk
mendukung kajian.
E. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
gabungan antara deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan beberapa
indikator.
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F.

Metode Analisis Data
Data yang sudah dikumpulkan, selanjutnya sebagian data dideskripsikan, dan

data yang lain ditabulasi melalui penskoran data, dengan menggunakan skala likert
pada range/skala 1-4, yang menggambarkan kriteria sangat tidak setuju hingga
sangat setuju, dengan menggunakan pilihan jawaban sebagai berikut: sangat tidak
setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju.
Pilihan jawaban tersebut diskoring dengan range 1-4, dan memudahkan
pilihan, maka responden diberikan panduan pengisian sebagaimana berikut:
1. sangat tidak setuju
2. tidak setuju
3. setuju
4. sangat setuju

Langkah

selanjutnya

adalah

melakukan

analisis

deskriptif

dengan

menggunakan program Excel. Pada tahap ini data yang sudah terkumpul dianalisis
dengan bantuan program Excel untuk mendapatkan persentase, nilai rata-rata
(mean) ataupun nilai tertinggi (modus). Selain itu dengan data ini juga dilakukan
analisis data terpilah dengan menggunakan diagram batang maupun dengan
menggunakan diagram lingkar, sehingga akan didapatkan informasi yang dapat
digunakan untuk memberikan kemanfaatan penelitian tersebut.
Variabel yang digunakan untuk menghimpun dan mendukung data penelitian
dan pemetaan keberhasilan putra Papua untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi
di luar Papua adalah:
1) Ketersediaan fasilitas pendukung dan dukungan
2) Kebijakan dan peraturan
3) Kegiatan khusus untuk pengembangan
4) Kriteria keberhasilan
5) Pengalaman belajar
6) Kendala dalam menempuh pendidikan
7) Strategi keberhasilan
8) Minat dan Bakat
9) Harapan dan tantangan
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Beberapa indikator tingkat keberhasilan dalam menempuh pendidikan, yaitu
minat, bakat, dan persyaratan/ikatan, perjanjian beasiswa, riwayat kesehatan, hasil
psikotes, wawancara, asuransi kesehatan, wilayah asal pengiriman, motivasi dan
prestasi, lingkungan belajar, kebiasaan belajar, masa studi, keaktifan, perhatian
lingkungan, hambatan eksternal dan internal terhadap individu, perkembangan
pengetahuan, pendampingan keluarga, media komunikasi, dukungan keluarga,
perkembangan perkuliahan dan prestasi, lama masa studi.
G. Analisis data
Data yang sudah dikumpulkan, selanjutnya ditabulasi melalui penskoran data,
dengan menggunakan skala likert pada range/skala 1-4, yang menggambarkan
kriteria sangat tidak setuju – sangat. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis
deskriptif dengan menggunakan program Excel.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Identifikasi Profil Kampus
1) Universitas Hasanudin (UNHAS)
Profil Kampus
Universitas Hasanudin merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang
berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Universitas Hasanudin atau yang
disingkat dengan UNHAS, telah berdiri sejak tahun 1956, tepatnya di tanggal 10
September dan merupakan universitas tertua di Sulawesi Selatan. Perguruan
tinggi ini merupakan pengembangan dari Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia,

Jakarta

berdasarkan

keputusan

Letnan

Jenderal

Gubernur

Pemerintah Hindia Belanda Nomor 127 tanggal 23 Juli 1947. Unhas memiliki visi
menjadi pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan,
teknologi, seni dan budaya berbasis benua maritim Indonesia. Universitas ini
menekankan pada empat nilai dalam mendukung visi tersebut, yakni integritas
yang mewakili jujur, berani, bertanggung jawab dan teguh dalam pendirian.
Inovatif merupakan kombinasi dari kreatif, berorientasi mutu, mandiri dan
kepeloporan, katalitik mewakili sifat berani, keteguhan hati, dedikatif dan
kompetitif, dan arif mewakili manifestasi kepatutan, adil dan beradab, holistik dan
asimilatif. Unhas sekarang dipimpin oleh Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA
untuk jenjang periode tahun 2018-2022.
Kampus UNHAS menempati areal seluas 220 Ha di Tamalanrea dengan
berbagai fasilitas. Sejak akhir tahun 2006, Fakultas di Universitas hasanuddin
bertambah 1 yang merupakan pemekaran dari Fakultas Pertanian dan
Kehutanan yaitu Fakultas Kehutanan. Untuk saat ini, kampus baru Unhas yang
dikhususkan untuk Fakultas Teknik, yang terletak di bekas pabrik kertas Gowa di
Kabupaten Gowa. Kampus baru ini mulai dipergunakan sejak tahun 2006
walaupun masih dalam tahap renovasi dan pembangunan gedung dan
pengadaan fasilitas. Beberapa fakultas yang ada di Universitas Hasanudin
adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kedokteran, Sastra, Pertanian, Peternakan,
Hukum, Teknik, Ilmu Sosial dan Politik, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Kedokteran Gigi, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kelautan dan Perikanan, Farmasi,
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Kehutanan dan Psikologi. Jumlah program studi yang dimiliki Unhas mulai dari
strata 1 (S1) hingga strata 3 (S3) berjumlah 159 program studi.
Universitas Hasanuddin memiliki enam jalur pendaftaran yang disediakan,
baik dari pemerintah maupun jalur pendaftaran dari Universitas Hasanuddin
sendiri. Jalur SNMPTN dikhususkan melalui alur undangan atau jalur masuk
dengan menyerahkan dan menginput nilai raport, yang bersifat gratis dan hanya
bisa diikuti oleh siswa angkatan tahun terakhir. Untuk jalur SBMPTN merupakan
jalur masuk dari pemerintah yang biasa diberatkan biaya kepada pendaftar,
melalui ujian tulis dan bisa diakses oleh angkatan

berapapun. Untuk jalur

BIDIKMISI, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan sistem nol rupiah,
dan pendaftar bisa mendapatkan fasilitas ini untuk siswa yang berkategori kurang
mampu. Oleh karenanya, calon mahasiswa yang tidak mampu bisa berkuliah di
universitas ini dengan gratis atau nol rupiah. Untuk jalur JPPB yang disediakan
oleh Universitas Hasanuddin hampir sama dengan jalur SNMPTN, dengan
persyaratan mengajukan nilai raport dan peringkat 20 persen di kelas dengan
syarat khusus bukan siswa pindahan. Untuk jalur POSK, atau dikenal dengan
jalur seleksi mandiri dari angkatan tahun terakhir yang memiliki prestasi di bidang
seni dan olahraga, kelimuan tingkat nasional dan dibuktiikan dengan sertifikat
kejuaraan. Untuk jalur PMJNS hanya diperbolehkan untuk angkatan tiga tahun
terakhir dari tahun kelulusan dan syaratnya adalah calon pendaftar memiliki fisik
sehat, potensi bidang akademik dan mampu secara finansial.
Universitas Hasanuddin telah memasuki tantangan sekaligus harapan yang
baru, pasalnya UNHAS telah menjalankan penuh statusnya sebagai Perguruan
Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang sebelumnya sejak tahun
sebelumnya UNHAS telah menguji coba sistem tersebut yang sudah
diamanahkan Pemerintah bersama belasan PTN lainnya.
Student Body
Universitas Hasanuddin merupakan salah satu universitas yang memiliki
peminat yang cukup tinggi dari kalangan anak asli Papua untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Rata-rata, anak Papua yang melanjutkan
pendidikan di UNHAS melalui penerimaan Beasiswa Program ADIK (Afirmasi
Pendidikan

Tinggi).

Program

ADIK

merupakan

program

keberpihakan

pemerintah kepada Putra-Putri asal daerah 3T dan Bidikmisi Orang Asli Papua
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(OAP) dalam pemerolehan pendidikan tinggi di PTN. Berdasarkan data yang
diperoleh, total penerima beasiswa ADIK di UNHAS adalah 85 orang sejak tahun
2016 hingga 2018.
Tabel 1. Jumlah penerima ADIK tahun 2016-2018
Tahun Angkatan

Jumlah Penerima ADIK

2016
2017
2018

23
34
32

Tidak
Aktif
4
3
13

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa banyak sekali anak asli Papua
yang tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan berbagai alasan. Oleh
karena itu, program ADIK menganggap perlu diadakannya pembekalan melalui
yang disebut Diklat Bela Negara untuk menyiapkan kemampuan mental dan
adaptasi diri dengan baik, terutama dalam mengikuti proses pembelajaran di
perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk mengasah kesiapan fisik, mental,
pembentukan karakter, disiplin, percaya diri, motivasi bertanggung jawab hingga
semangat juang untuk mampu menyelesaikan pendidikan dari awal hingga
selesai.
Mahasiswa Papua yang Menempuh Pendidikan di UNHAS
Mahasiswa Papua dan Papua Barat yang kuliah di Universitas Hasanuddin
merupakan jebolan dari program ADIK. Seperti yang telah dipaparkan
sebelumnya, jumlah penerima beasiswa program ADIK di tahun 2018 berjumlah
32 mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan di kampus, mereka diberikan
latihan dasar di Rindam Pakkato, Sulawesi Selatan. Pembekalan Bela Negara
ini secara total diikuti oleh 665 calon mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) yang
tersebar di 48 Perguruan Tinggi Negeri dan 22 Politeknik Negeri di seluruh
Indonesia.
Program ADIK yang telah dianggap mampu membantu penyelesaian
masalah peningkatan sumber daya manusia OAP, belum sepenuhnya tercapai.
Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh, banyak sekali
mahasiswa Papua yang tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan jurusan
yang mereka peroleh bukan hasil pilihan dan peminatan mereka. Hal ini
menyebabkan kurangnya rasa keinginan untuk mengikuti perkuliahan yang
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bukan sesuai minat dan bakat sehingga kegagalan untuk menyelesaikan studi
terjadi. Selain itu, martikulasi yang dilakukan di akhir semester, yang terkadang
terjadi pada saat yang bersamaan dengan ujian akhir semester. Hal ini
mengakibatkan banyaknya mahasiswa yang tidak hadir pada UAS dan akhirnya
menghilang dari kampus.
Meskipun begitu, Rektor Universitas Hasanuddin mendukung program
afirmasi untuk mempercepat peningkatan sumber daya manusia orang Papua,
sehingga diharapkan jumlah pendaftar di UNHAS lebih banyak dan yang
bertahan juga lebih banyak lagi. Selain melalui program ADIK, UNHAS juga
bekerjasama baik secara individual dengan beberapa kabupaten di Papua dan
Papua Barat dalam peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dan
pembangunan, di antaranya adalah Kabupaten Asmat dan Kabupaten Maybrat.
2) Politeknik Negeri Ujung Pandang
Profil Kampus
Politeknik Negeri Ujung Pandang atau yang dikenal dengan PNUP
merupakan sebuah perguruan tinggi negeri vokasi yang terdapat di Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Politeknik Negeri Ujung Pandang, dulu
bernama Politeknik UNHAS yang berdiri sejak tahun 1987 merupakan Perguruan
Tinggi Negeri sebagai salah satu dari 26 Politeknik Negeri di Indonesia.
Berdasarkan

Surat

Keputusan

Menteri

Pendidikan

Nasional

RI

Nomor:

128/O/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Negeri Ujung Pandang, sehingga Politeknik mandiri dan berpisah dari Universitas
Hasanuddin dan berganti nama menjadi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada
tahun akademik 2017/2018.
Pada awalnya, Politeknik Unhas membuka empat jurusan pendidikan
Diploma 3 yaitu Jurusan Teknik Sipil, Jurusan Teknik Listrik, Jurusan Teknik
Kimia, dan Jurusan Teknik Mesin. Pada tahun 1988, PNUP membuka dua jurusan
baru untuk jenjang Diploma 3 yaitu, Jurusan Teknik Energi dan Teknik
Telekomunikasi.

Pada tahun 1992/1993 saat memasuki semester genap,

diadakan reorganisasi di lingkungan Politeknik Unhas yang sebelumnya terdapat
6 jurusan di bidang rekayasa dan 1 jurusan nonrekayasa diubah menjadi 4
jurusan Rekayasa (Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Kimia, Teknik Mesin) dan
dua jurusan bidang tata niaga (Administrasi Bisinis, Akuntansi). Sepuluh tahun
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kemudian sejak didirikan, yaitu pada tanggal 28 April tahun 1997, Politeknik
Unhas berubah nama menjadi Politeknik Negeri Ujung Pandang dan dikelola
secara mandiri. Hal ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No 082/0/1997, Mulai tahun 1998, Politeknik Negeri Ujung Pandang
membuka program pendidikan diploma 3 non reguler yang didasarkan pada SK
Dirjen

Dikti

Departemen

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Nomor:

179/DIKTI/Kep/1998.
Jurusan/Program Studi yang dibuka adalah Jurusan/Program Studi Teknik
Sipil, Teknik Listrik, Teknik Telkom, Teknik Kimia, Teknik Mesin, dan Teknik
Konversi Energi. Untuk bidang Tata Niaga yang mencakup Jurusan/Program
Studi Administrasi Bisnis dan Akuntansi berdasarkan SK Dirjen Dikti Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 179/DIKTI/Kep/1999. Pada tanggal 27
Oktober 2005 dibuka program studi Diploma 4 untuk Program Studi Akuntansi
Manajerial berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdiknas No. 3760/D/T/2005 dan
selanjutnya akan menyusul program-program studi lainnya pada tahun-tahun
yang akan datang.
Politeknik memiliki 2 buah kampus, yaitu Kampus I Tamalanrea dan Kampus
II BTP. Kampus I terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, sedangkan Kampus
II terletak di Jl. Tamalanrea Raya (BTP). Pada saat ini, Kampus II Politeknik
Negeri Ujung Pandang masih dalam tahap proses pembangunan, terkhusus pada
gedung Jurusan Akuntansi, Jurusan Administrasi Niaga/Bisnis dan Jurusan
Teknik Elektro telah difungsikan sebagai tempat perkuliahan mulai tahun 2014.
PNUP dipimpin oleh seorang direktur yang saat ini bernama Dr. Ir. Ibrahim Abduh,
S.ST., M.T, yang dibantu oleh keempat wakil direktur dengan bidang yang
berbeda, yakni wakil direktur I pada bidang akademik, wakil direktur II pada
bisang administrasi dan keuangan, wakil direktur III pada bidang kemahasiswaan
dan wakil direktur IV pada bidang kerjasama industri. Untuk operasional jurusan,
PNUP mengangkat enam ketua dan sekretaris jurusan serta empat ketua
program studi.
Dalam proses belajar mengajar, Politeknik Negeri Ujung Pandang hanya
menyelenggaran perkuliahan dalam kelas kecil (25 orang perkelas), hal ini
dilakukan agar kualiatas pengajaran berjalan lebih optimal (dibandingakan
dengan kelas besar). Karena jumlah mahasiswa yang lebih kecil, dosen dapat
melakukan monotoring pada setiap mahasiswa. Untuk kegiatan praktikum setiap
21

kegiatan laboratorium menggunkan 1 instruktur untuk membimbing 5 orang
mahasiswa. Dengan demikian, keterampilan mahasiswa dapat terasah dengan
baik setelah melakukan kegiatan praktikum.
Student Body
Politeknik Negeri Ujung Pandang merupakan salah satu universitas yang
memiliki peminat yang cukup tinggi dari kalangan anak asli Papua untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil
pengambilan data yang dilakukan, terdapat 32 mahasiswa asli Papua yang
melanjutkan kuliah di PNUP untuk jenjang tahun 2016 hingga 2018, dengan
rincian sebagai berikut.
Tabel 2. Jumlah mahasiswa asli Papua tahun 2016-2018
Tahun

Laki-Laki

Perempuan

Peminatan

Aktif

2016

6

1

Tehnik Sipil, Tehnik Konv.
Energi, Administrasi Bisnis

4

2017

3

1

Teknik
Mesin,
Komputer

3

4

Teknik Kontruksi Gedung,
Teknik Mesin, Tehnik Konv.
Energi

2018

13

Teknik

13

Berdasarkan data tersebut, sama seperti di UNHAS bahwa terdapat beberapa
mahasiswa yang tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan beberapa hal.
Dengan jumlah mahasiswa asli Papua dalam kurun waktu tiga tahun terakhir,
yakni 28 mahasiswa, yang masih aktif hanya berjumlah 20 mahasiswa.
Mahasiswa perempuan semuanya masih aktif, sedangkan mahasiswa laki-laki
yang umumnya tidak melanjutkan perkuliahan di PNUP.
Pada dasarnya, PNUP memperlakukan mahasiswa asli Papua dengan baik
dan hingga saat ini belum pernah dilakukannya sistem dropped out (DO). Namun
sayangnya,

banyak

hal

yang

membuat

mahasiswa

secara

perlahan

mengundurkan diri, salah satunya adalah akomodasi dari beasiswa yang dirasa
kurang oleh mahasiswa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara oleh beberapa
mahasiswa

asli

Papua,

pemerintah

daerah

belum

menunjukkan

sikap

perhatiannya sehingga akomodasi mulai dari awal keberangkatan hingga proses
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perkuliahan berlangsung sangat minim. Selain itu, sama halnya dengan
mahasiswa di UNHAS, mahasiswa asli Papua mengundurkan diri dikarenakan
pemilihan program studi bukan berdasarkan minat dan bakat sehingga mereka
mengalami kesulitan dalam penyesuaian perkuliahan dan memilih untuk berkuliah
di luar dengan biaya sendiri.
Mahasiswa Papua yang Menempuh Pendidikan di PNUP
Pada dasarnya, mahasiswa asli Papua diperlakukan sangat baik oleh pihak
kampus PNUP. Hal ini digambarkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
oleh peneliti terhadap beberapa mahasiswa asli Papua dan pihak pengelola. Pada
awalnya, mahasiswa mengalami beberapa kendala dikarenakan perlu melakukan
adaptasi dan taraf penyesuaian. Oleh karena kebutuhan tersebut, pihak kampus
melaksanakan matrikulasi dengan harapan dapat membantu para mahasiswa
tersebut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus.
Permasalahan lain yang sering dihadapi oleh mahasiswa Papua adalah
pencairan beasiswa yang menyulitkan. Oleh karena itu, solusi yang diberikan oleh
kepala sub bagian adalah pemberian voucher makan di kantin bagi mahasiswa
Papua yang membutuhkannya, dengan sistem dosen-dosen yang memiliki rejeki
diserahkan ke pihak kantin dan akan dikelola sebagai dana simpanan yang
dialokasikan sebagai bentuk voucher makan gratis. Selain itu, bagian kepala sub
bagian juga membantu mahasiswa Papua di bidang akadmik dengan memantau
dan menghimpun dana bagi mahasiswa yang berkekurangan ketika beasiswa
belum cair.
Putra putri Papua yang berkuliah di PNUP dapat dikategorikan dengan baik,
dimana rentangan IPK adalah mulai dari 2.39 hingga 3.34 bagi yang aktif kuliah.
Untuk mahasiswa yang sedang berada pada semester akhir, mereka didampingi
dan didorong agar IPK mereka mampu mencukupi minimal 2.75 sehingga
mahasiswa mampu melanjutkan dalam penyusunan skripsi. Selain itu, kebijakan
lainnya yang dikhususkan bagi mahasiswa Papua adalah ditiadakannya sistem
DO sehingga terkadang menciptakan kesan ketidakadilan bagi mahasiswa
lainnya. Hal ini setidaknya perlu adanya kesadaran kepada mahasiswa Papua
untuk menyelesaikan perkuliahannya dikarenakan banyaknya kebijakan yang
sangat memihak kepada mereka.
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Tabel 3. Daftar IPK mahasiswa program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)
Politeknik Negeri Ujung Pandang 2018
No

Nama

NIM

Jurusan

Program
Studi

Jenjang

Angkatan

IPK Genap
2018/2019

Keterangan

1

Ramin
Umagapi

31216051

Teknik Sipil

Teknik Sipil

D3

2016

3.30

2

Ahmad Khlol
Al Farahidy

34316045

Teknik
Mesin

Teknik
Otomotif

D3

2016

3.54

3

Afrida Mina
Mubalen

35116051

Administrasi
Niaga

Administrasi
Bisnis

D3

2016

2.94

4

Elsi Satia

35116052

Administrasi
Niaga

Administrasi
Bisnis

D3

2016

2.85

5

Ferdinand
Samkakai

34117048

Teknik
Mesin

Teknik Mesin

D3

2017

2.88

6

Junarsto
Imanuel
Dalekes

35117076

Administrasi
Niaga

Administrasi
Bisnis

D3

2017

3.93

7

Ambrosius
Tibakoto

42517049

Teknik
Elektro

Teknik
Komputer dan
Jaringan

D4

2017

2.39

8

Nurhalim

32218018

Teknik
Elektro

Teknik
Telekomunika
si

D3

2018

0

blm ada nilai

9

Martinus
F.W Youw

32318048

Administrasi
Niaga

Administrasi
Bisnis

D3

2018

0

blm ada nilai

10

Moh. Pikran
Saka

33118014

Teknik Kimia

Teknik Kimia

D3

2018

0

blm ada nilai

11

Ardi
Rajani

34318008

Teknik
Mesin

Teknik
Otomotif

D3

2018

0

blm ada nilai

12

Rosalina
Mabel

35118020

Administrasi
Niaga

Administrasi
Bisnis

D3

2018

0

blm ada nilai

13

Emelda

35118036

Administrasi
Niaga

Administrasi
Bisnis

D3

2018

0

blm ada nilai

J.

Bin

Berdasarkan data tersebut, ditemukan bahwa terdapat lima puluh persen
mahasiswa Papua yang nilainya belum terinput dikarenakan belum adanya nilai
yang dimasukkan ke dalam simakad. Beberapa faktor yang ditemukan adalah
karena masih semester I dan angkatan 2018.
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3) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)
Profil UKSW
Universitas

Kristen

Satya

Wacana

(UKSW)

melewati

tahap-tahap

perkembangan kelembagaan sebagai berikut:
1. Pada akhir tahun 1954 berdirilah suatu Perguruan Tinggi Pendidikan Guru
Kristen, yang digagas oleh Ds Basoeki Probowinoto dan Ds Tan Ik Hay
2. Pada tanggal 3 Februari 1956 terbentuk Yayasan Perguruan Tinggi
Pendidikan Guru Kristen Indonesia (YPTPGKI)

dengan ketua S.M.A

Pasariboe. Pembentukan Yayasan tersebut dengan Akta Notaris Tan Asioe
Nomor 21 di Semarang.
3. Pada tanggal 30 November 1956 diresmikan Perguruan Tinggi Pendidikan
Guru Kristen di Hotel Kalitaman Salatiga dengan O. Nothohamidjojo sebagai
Dekan pertama
4. Pada tanggal 17 Juli 1959 terjadi perubahan nama dari Perguruan Tinggi
Pendidikan Guru Kristen Indonesia menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Kristen Indonesia (FKIP-KI)
5. Pada tanggal 5 Desember 1959 pembentukan secara resmi Universitas
Kristen Satya Wacana (UKSW)
6. Pada tahun 1964, FKIP-KI berubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (IKIP)
7. Pada tangggal 29 Maret 1977, IKIP berubah menjadi FKIP kembali dan
diintegrasi ke dalam UKSW berdasarkan SK Mendikbud No 082/0/1977
Universitas Kristen Satya Wacana memiliki 14 fakultas yaitu Fakultas Bahasa
dan Seni, Fakultas Biologi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Hukum,
Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Interdisiplin, Fakultas

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas
Pertanian dan Bisnis, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Matematika, Fakultas
Teknik Elektronika dan Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, dan Fakultas
Teologia. Jenjang pendidikan di UKSW terbagi menjadi 3 bagian yaitu:
1. Diploma terdiri dari Fakultas Teknologi Informasi dengan Prodi Komputerisasi,
Teknik Informasi
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2. Sarjana Terapan terdiri dari Fakultas Interdisiplin dengan Prodi Destinasi
Pariwisata
3. Sarjana mencakup beberapa fakultas, diantaranya:
a) Fakultas Bahasa dan Seni, mencakup Prodi Pendidikan Bahasa
Inggris, Prodi Sastra Inggris, dan Prodi Seni Musik
b) Fakultas Biologi,mencakup Prodi Biologi, dan Prodi Pendidikan Biologi
c) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, mencakup Prodi Manajemen, Prodi
Ilmu Ekonomi, dan Prodi Akuntansi
d) Fakultas Hukum meliputi Prodi Ilmu Hukum
e) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, mencakup Prodi Sosiologi,
Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Hubungan Internasional
f) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, mencakup Prodi Ilmu
Keperawatan, Prodi Gizi, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan
Rekreasi; Prodi Teknologi Pangan
g) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mencakup Prodi Bimbingan
Konseling, Prodi Pendidikan Sejarah, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi
Pendidikan

Matematika,

Prodi

Pendidikan

Pancasila

dan

Kewarganegaraan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Prodi
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
h) Fakultas Pertanian dan Bisnis, mencakup Prodi Agroteknologi, dan
Prodi Agribisnis
i) Fakultas Psikologi meliputi Prodi Psikologi
j) Fakultas Sains dan Matematika, mencakup Prodi Fisika, Prodi
Pendidikan Fisika, Prodi Kimia, dan Prodi Matematika
k) Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer, mencakup Prodi Teknik
Elektro, dan Prodi Sistem Komputer
l) Fakultas Teknologi Informasi, mencakup Prodi Teknik Informatika,
Prodi Sistem Informasi, Prodi Desain Komunikasi Visual, Prodi
Pendidikan

Teknik

Informatika

dan

Perpustakaan, dan Prodi Public Relations
m) Fakultas Teologi meliputi Prodi Ilmu Teologi
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Komputer,

Prodi

Ilmu

Student Body
Berikut adalah data jumlah mahasiswa UKSW yang aktif pada semester ganjil
2017/2018 berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Dikti.
Tabel 4. Data jumlah mahasiswa UKSW yang aktif semester ganjil 2017/2018
Nama Prodi
Komputerisasi Akuntansi
Teknik Informatika
Destinasi Pariwisata
Pendidikan Bahasa Inggris
Sastra Inggris
Seni Musik
Biologi
Pendidikan Biologi
Manajemen
Ilmu Ekonomi
Akuntansi
Ilmu Hukum
Sosiologi
Sosiologi Agama
Ilmu Komunikasi
Desain Komunikasi Visual
Hubungan Internasional
Ilmu Keperawatan
Gizi
Pendidikan
Jasmani,
Kesehatan dan Rekreasi
Teknologi Pangan
Pendidikan Sejarah
Pendidikan Ekonomi
Pendidikan Matematika
Pendidikan
Pancasila
dan
Kewarganegaraan
PGSD
Pendidikan PAUD
Agroteknologi
Agribisnis
Psikologi
Fisika
Pendidikan Fisika
Kimia
Matematika

Jumlah Mahasiswa yang aktif pada semester ganjil
2017/2018
D3
S1
S2
S3
57
147
3

1206
364
276
108
94
7

4
60

0
1064
824
189

6
19
89

638
57
328
424
219
0
0
78
19
331
32
686
50
107
126
766
75
89
118
77
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9

6

Teknik Elektro
Sistem Komputer
Sistem Informasi
Pendidikan Teknik Informatika
dan Komputer
Ilmu Perpustakaan
Public Relations
Ilmu Teologi

245
42
61

86

185
0
0
58

Mahasiswa Papua yang Menempuh Pendidikan di UKSW
Pada tahun 2013, sebanyak 40 putra putri asli Port Numbay menempuh
pendidikan di UKSW. Untuk bisa menempuh pendidikan di UKSW, putra putri Port
Numbay harus lolos seleksi Pendidikan Khusus putra putri Papua. Putra putri Port
Numbay harus mengikuti Tes Potensi Akademik dan Tes Psikologi yang
diselenggarakan UKSW dan wajib mengikuti matrikulasi pada fakultas yang dituju.
Pada tahun 2014, sebanyak 25 putra putri Port Numbay menempuh pendidikan di
UKSW. Ini merupakan angkatan kedua dari program Walikota Jayapura. Pada tahun
2017, sebanyak 25 putra putri Port Numbay dan 5 anak asli Papua yang lahir di
Jayapura menempuh pendidikan di UKSW pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Fakultas Teknologi Informasi,Fakultas Sains dan Matematika, Fakultas Teknik
Elektronika dan Komputer, Fakultas Bahasa dan Sastra,dan Fakultas Ilmu
Kesehatan.
Tujuan program Walikota Jayapura yaitu ingin menyiapkan anak-anak asli Port
Numbay yang cerdas dan pintar serta dapat membangun negerinya sendiri.
Pemerintah Jayapura juga telah menyiapkan asrama dilengkapi dengan fasilitasfasilitas.
Faktor Keberhasilan Mahasiswa Papua Menempuh Pendidikan di UKSW
Keberhasilan mahasiswa Papua dalam menempuh pendidikan di UKSW
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor prestasi akademik.
Untuk mencapai prestasi akademik yang baik, terdapat berbagai faktor yang
mempengaruhinya salah satunya yaitu faktor kepribadian. Kepribadian sangat
berpengaruh terhadap pengembangan diri yang nantinya menentukan kesusksesan
mahasiswa.
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Kesuksesan mahasiswa diukur dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk
mengetahui kinerja akademik mahasiswa. Untuk mencapai IPK yang baik, maka
mahasiswa harus berusaha keras dalam belajar, misalnya menyiapkan diri sebaikbaiknya sebelum kuliah mulai mencari referensi terkait Satuan Acara Pembelajaran
yang

akan

diajarkan

dosen;

membuat

ekstensif

jadwal

belajar

di

rumah/kosan/asrama (Padmomartono & Windawanto, 2014).
Faktor penentu kesuksesan juga nampak dari interaksi antara mahasiswa dan
dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa. Oleh karena itu faktor
lingkungan belajar berperan penting dalam kesuksesan akdemik mahasiswa (Rivai
2015).
4) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta
Profil UPN
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta melewati tahaptahap perkembangan kelembagaan sebagai berikut:
1. Pada tanggal 8 Oktober 1958 berdirinya APN Veteran berdasarkan SK
Menteri Urusan Veteran RI no. 139/Kpts/Tahun 1958
2. Pada tahun 1956 terjadi perubahan APN Veteran menjadi Perguruan Tinggi
Pembangunan Nasional (PTPN) Veteran Yogyakarta berdasarkan SK
Bersama Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi, dan Menteri Perguruan
Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 140/Kpts/1956
3. Pada tanggal 30 November 1977 berdasarkan SK Menhankam, maka terjadi
perubahan

status

PTPN

Veteran

menjadi

Universitas

Pembangunan

Nasional Veteran
4. Pada tahun 1995 berdasarkan SK Bersama antara Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan dan Menhankam No. 0307/0/1994 dan Kep/10/XI/1994 tanggal
29 November 1994
5. Pada tanggal 6 Oktober 2014, pendirian UPN Veteran Yogyakarta sebagai
Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 121
tahun 2014.
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veretan Yogyakarta memiliki 5
fakultas yaitu Fakultas Teknologi Mineral, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
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Fakultas Teknik Industri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Pertanian.
Jenjang pendidikan di UPN Veteran Yogyakarta terbagi menjadi 3 bagian yaitu:
1. Diploma terdiri dari Fakultas Teknik Industri dengan Jurusan Teknik Kimia
2. Sarjana mencakup beberapa fakultas, diantaranya:
a) Fakultas Teknologi Mineral, mencakup Jurusan Teknik Geologi,
Jurusan Teknik Pertambangan, Jurusan Teknik Perminyakan,Jurusan
Teknik Geofisika, Jurusan Teknik Lingkungan, dan Jurusan Teknik
Metalurgi
b) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mencakup Jurusan Ilmu
Hubungan Internasional, Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Jurusan
Ilmu Komunikasi, dan Jurusan Hubungan Masyarakat
c) Fakultas Teknik Industri, mencakup Jurusan Teknik Kimia, Jurusan
Teknik Industri, Jurusan Teknik Informatika, Jurusan Sistem Informasi
d) Fakultas Ekonomi dan Bisnis meliputi Jurusan Manajemen, Jurusan
Akuntansi, dan Jurusan Ekonomi Pembangunan
e) Fakultas

Pertanian,

mencakup

Jurusan

Agribisnis,

Jurusan

Agroteknologi, dan Jurusan Ilmu Tanah
3. Magister mencakup beberapa fakultas, diantaranya:
a) Fakultas Teknologi Mineral, mencakup Jurusan Magister Manajemen
Bencana, Jurusan Magister Teknik Pertambangan, dan Magister
Teknik Geologi
b) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik meliputi Jurusan Magister Ilmu
Komunikasi
c) Fakultas Teknik Industri meliputi Jurusan Magister Teknik Industri
d) Fakultas Ekonomi dan Bisnis meliputi Jurusan Magister Manajemen
dan Magister Ilmu Ekonomi
e) Fakultas Pertanian meliputi Magister Agribisnis
4. Doktor meliputi Fakultas Teknologi Mineral dengan program Doktor Teknik
Geologi
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Student Body
Berikut adalah data jumlah mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta yang aktif
pada semester ganjil 2017/2018 berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
(PDPT) Dikti.
Tabel 5. Data jumlah mahasiswa UPN yang aktif pada semester ganjil 2017/2018
Nama Prodi
Teknik Kimia
Teknik Geologi
Teknik Pertambangan
Teknik Perminyakan
Teknik Geofisika
Teknik Lingkungan
Teknik Metalurgi
Teknik Industri
Teknik Informatika
Sistem Informasi
Teknik Geomatika
Ilmu
Hubungan
Internasional
Ilmu Administrasi Bisnis
Ilmu Komunikasi
Hubungan Masyarakat
Manajemen
Akuntansi
Ekonomi Pembangunan
Agribisnis
Agroteknologi
Ilmu Tanah
Ilmu Ekonomi
Manajemen Bencana

Jumlah Mahasiswa yang aktif pada semester ganjil
2017/2018
D3
S1
S2
S3
130
573
458
51
0
779
15
1383
389
198
538
741
0
0
581
4
420
1777
833
402
302
638
0

0

0
146

56
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5) Universitas Kristen Indonesia (UKI)
Profil Kampus
Setelah kemerdekaan Republik Indonesia (1945), beberapa tokoh nasional
yang juga adalah pemuka-pemuka Kristen Indonesia tergerak dan merasa perlu
untuk mendirikan Dewan Gereja di Indonesia (DGI). Harapan tersebut baru
terlaksana pada tanggal 25 Mei 1950. Di awal kegiatannya, lembaga ini juga telah
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memberikan perhatian yang cukup besar pada masalah pendidikan karena saat itu
bangsa Indonesia sangat memerlukan sumber daya manusia untuk mengisi
lapangan kerja dalam berbagai aspek kehidupan. Kebutuhan ini sudah bersifat
mendesak.
Pemikiran

akan

inginnya

masyarakat

Kristen

Indonesia

untuk

turut

berpartisipasi dalam dunia pendidikan terus berkembang dalam diskusi-diskusi yang
terjadi di lembaga gereja. Bahkan dipikirkan pula akan perlunya mendirikan sebuah
“universiteit”. Atas dasar itulah, Dewan Gereja di Indonesia (DGI) membentuk suatu
komisi yang dipimpin oleh Prof. Dr. I.P. Simanjuntak, MA. Komisi ini bertugas
membuat suatu studi kelayakan untuk mendirikan universitas yang hasilnya
dilaporkan kepada DGI. Berikut adalah tahapan-tahapan pendirian Universitas
Kristen Indonesia (UKI):
1. Pada tanggal 20-30 Juni 1953 dalam Sidang Lengkap DGI, mengusulkan
kepada semua gereja dan masyarakat Kristen di Indonesia untuk membantu
sepenuhnya pendirian Universiteit Kristen, baik secara moril maupun materil.
2. Pada tangal 18 Juli 1953, Yayaran Universitas Kristen Indonesia berdiri, di
bawah gereja-gereja yang tergabung dalam DGI (sekarang PGI).
3. Pada tanggal 15 Oktober 1953, diresmikanlah Universitas Kristen Indonesia
(UKI) yang terdiri dari:
Hingga saat ini UKI telah memiliki 7 fakultas yang terdiri dari:
1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang terdiri dari Program Studi :
Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Agama
Kristen, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa
Mandarin, Pendidikan Kimia dan Pendidikan Fisika.
2. Sastra (FS) yang terdiri dari Program Studi : Sastra Inggris
3. Ekonomi (FE) yang teridri dari Program Studi : Manajemen dan Akuntansi
4. Hukum (FH),, yang terdiri dari Program Studi : Ilmu Hukum
5. Kedokteran (FK) yang terdiri dari Program Studi : Pendidikan Dokter
6. Teknik (FT), yang terdiri dari Program Studi: Tehnik Elektro, Tehnik Mesin,
Tehnik Sipil dan Arsitektur
7. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), yang terdiri dari Program Studi : Ilmu
Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik
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8. Akademi yang terdiri dari Akademi Fisioterapi, Akademi Keperawatan, dan
Akademi Perbankan
9. Program Pascasarjana yang terdiri dari Program Studi : Administrasi Pendidikan,
Ilmu Hukum, Manajemen, Tehnik Elektro dan Arsitektur.
6) Universitas Sumatera Utara (USU)
Universitas Sumatra Utara melewati tahap-tahap perkembangan kelembagaan
sebagai berikut:
1. Pada tanggal 4 Juli 1952, di hadapan Notaris Soetan Pane Paruhum di
Medan didirikan sebuah Yayasan Universitas Sumatera Utara diketuai oleh
Gubernur Sumatera Utara, Abdul Hakim
2. Pada tanggal 20 Agustus 1952, Yayasan Universitas Sumatra Utara
sebagai

perguruan

tingi

swasta

pertama

kali

mendirikan

fakultas

Kedokteran
3. Pada tanggal 12 Januari 1954, Yayasan Universitas Sumatara Utara
mendirikan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat
4. Pada Tanggal 1 September 1955, Fakultas Hukum dan Pengetahuan
Masyarakat

oleh

Yayasan

diserahkan

kepada

Pemerintah

melalui

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. dijadikan Fakultas Negeri
5. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara, bekerjasama dengan
Panglima TT.I/SU (sekarang KODAM-I/BB) telah menyediakan satu areal
tanah seluas 120 Ha untuk dijadikan Kampus Universitas Sumatera Utara.
Tanah tersebut terletak di Padang Bulan.
6. Pada tanggal 22 Oktober 1956 diresmikan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan
7. Pada tanggal 16 November 1956 diresmikan Fakultas Pertanian
8. Pada tanggal 20 Nopember 1957 Presiden Republik Indonesia meresmikan
pendirian

Universitas

Sumatera

Utara

menjadi

Universitas

Negeri.

Peresmian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.48/1957,
tentang Pendirian Universitas Sumatera Utara di Medan.
9. Peraturan Pemerintah No.48/1957 tanggal 20 Oktober 1957 tentang
Pendirian Universitas Sumatera Utara tersebut berlaku surat terhitung
tanggal 1 September 1957
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10. Pada tanggal 1 September 1958 Fakultas Pertanian diresnikan menjadi
Fakultas negeri dan langsung bernaung di bawah panji-panji Universitas
Sumatera Utara
11. Pada tanggal 1 Septamber 1959 dibuka pula Fakultas Ekonomi di Kutaraja
(sekarang Banda Aceh) yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia.
Sementara itu pada saat yang bersamaan di Medan buka juga Fakultas
Teknik.
12. Pada tanggal 26 Februari 1958 diadakan pemilihan pimpinan baru
presidium Universitas Sumatera Utara
13. Pada tanggal 19 Oktober 1961 dibuka Fakultas Kedokteran Gigi dengan
Surat Keputusan Menteri PTIP No.0048/Sek/PU dan dinegerikan pada
tanggal 4 Nopember 1961
14. Pada tahun 1961 itu juga Fakultas Ekonomi yang berada di Banda Aceh
memisahkan diri dan bergabung dengan Universitas Syiah Kuala
15. Pada tanggal 24 Nopember 1961 Universitas Sumatra Utara mendirikan
Fakultas Ekonomi kemudian diresmikan menjadi Fakultas Negeri.
16. Pada tahun 1964 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Sumatera Utara, berdasarkan ketentuan Pemerintah dipisahkan dari
Universitas Sumatera Utara dan selanjutnya menjadi Institut Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Negeri Medan
Universitas

Sumatra

Utara

memiliki

16

Departemen

yaitu

Kedokteran,

Kedokteran, Hukum, Pertanian, Tehnik, Ekonomi, Kedokteran Gigi, Ilmu Budaya,
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kesehatan
Masyarakat, Keperawatan, Kehutanan, Psikologi, Ilmu Kompoter dan Teknologi
Informasi, Farmasi dan Sekolah Pascasarjana Jenjang pendidikan di UPN Veteran
Yogyakarta terbagi menjadi 4 bagian yaitu: Diploma, Sarjana( S1), Magister (S2) dan
Doktor (S3).
Berikut sebaran program studi yang berada di bawah nauangan Departemen
berdasarkan jenjang pendidikannya:
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Departemen Kedokteran
Tabel 6. Data jumlah Prodi Departemen Kedokteran beserta jenjang pendidikan
No

Nama Program Studi

Jenjang Pendidikan

1

Ilmu Kedoteran

S3

2

Ilmu Kedokteran Klinis

S2

3

Ilmu Kedokteran Tropis

S2

4

Ilmu Biomedik

S2

5

Pendidikan Dokter

S1

6

Profesi Dokter

7

Ilmu Penyakit Mata

Sp-1

8

Ilmu Penyakit Dalam

Sp-1

9

Ilmu Penyakit Syaraf

Sp-1

10

Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin

Sp-1

11

Ilmu Penyakit THT

Sp-1

12

Anestologi dan Reanmasi

Sp-1

13

ILmu Bedah

Sp-1

14

Ilmu Kebidanan dan Penyakit Dalam

Sp-1

15

Ilmu Penyakit Paru

Sp-1

16

Ilmu Kedokteran Forensik

Sp-1

17

Ilmu Kesehatan anak

Sp-1

18

Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

19

Ilmu Patologi Anatomi

Sp-1

20

Ilmu Patologi Klinik

Sp-1

21

Psikiater

Sp-1

22

Ilmu Bedah Syaraf

Sp-1

Profesi

Sp

Hukum
Tabel 7. Data jumlah Prodi Hukum beserta jenjang pendidikan
No

Nama Program Studi

Jenjang Pendidikan

1

Ilmu Hukum

S3

2

Ilmu Hukum

S2

3

Kenotariatan

S2

4

Ilmu Hukum

S1
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Pertanian
Tabel 8. Data jumlah Prodi Pertanian beserta jenjang pendidikan
No

Nama Program Studi

Jenjang Pendidikan

1

Ilmu Pertanian

S3

2

Agroekoteknologi

S2

3

Agroekoteknlogi

S1

4

Ilmu Tanah

S2

5

Manajemen Sumber daya Perairan

S1

6

Agrinisnis

7

Ilmu Pangan

S2

8

Ilmu dan Teknologi Pangan

S1

9

Ilmu Peternakan

10

Keteknikan Pertanian

S2 dan S1

S2 dan S1
S1

Tehnik
Tabel 9. Data jumlah Prodi Departemen Tehnik beserta jenjang pendidikan
No

Nama Program Studi

Jenjang Pendidikan

1

Ilmu Tehnik Mesin

S3

2

Tehnik Mein

S2 dan S1

3

Tehnik Elektro

S2 dan S1

4

Ilmu Tehnik Industri

5

Tehnik Industri

6

Tehnik Manajemen Pabrik

D4

7

Tehnik Mekanik Industri

D4

8

Ilmu Tehnik Sipil

S3

9

Tehnik Sipil

10

Ilmu Tehnik Kimia

11

Tehnik Kimia

12

Teknologi Kimia Industri

D4

13

Analis Kimia

D3

14

Arsitektur dan Perkotaan

S3

15

Arsitektur

16

Tehnik Lingkungan

S3
S2 dan S1

S2 dan S1
S3
S2 dan S1

S2 dan S1
S1
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Ekonomi
Tabel 10. Data jumlah Prodi Ekonomi beserta jenjang pendidikan
No

Jenjang

Nama Program Studi

Pendidikan

1

Ilmu Ekonomi

S3 dan S2

2

Stidi Pebangunan

S2

3

Ekonomi Pembangunan

S1

4

Ilmu Management

5

Kesekretariatan

D3

6

Keuangan

D3

7

Ilmu Akuntansi

S3

8

Akuntansi

9

Profesi Akuntan

S2 dan S1

S2, S1 dan D3
Profesi

Kedokteran Gigi
Tabel 11. Data jumlah Prodi Kedokteran Gigi beserta jenjang pendidikan
No

Jenjang

Nama Program Studi

Pendidikan

1

Ilmu Kedokteran Gigi

S3, dan S2

2

Pendidikan Dokter Gigi

3

Profesi Dokter Gigi

4

Konsevasi gigi

Sp-1

5

Peridonsia

Sp-1

6

Ortodonsia

Sp-1

7

Prostodonsia

Sp-1

S1
Profesi

Ilmu Budaya
Tabel 12. Data jumlah Prodi Ilmu Budaya beserta jenjang pendidikan
No

Nama Program Studi

Jenjang
Pendidikan

1

Ilmu Linguistik

S3 dan S2

2

Sastra Indonesia

S1

3

Sastra Batak

S1

4

Sastra Melayu

S1
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5

Sastra Arab

S1

6

Sastra Ingris

S1

7

Bahasa Ingris

D3

8

Ilmu Sejarah

S2 dan S1

9

Penciptaan dan Pengkajian SEni

S1

10

Etnomusikologi

S1

11

Sastra Jepang

S1

12

Bahasa Jepang

D3

13

Ilmu Perpustakaan

S1

14

Perpustakaan

D3

15

Sastra Cina

S1

16

Pariwisata

D3

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Tabel 13. Data jumlah Prodi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam beserta
jenjang pendidikan
No

Nama Program Studi

Jenjang
Pendidikan

1

Fisika

D3

2

Ilmu Fisika

S3

3

Fisika

4

Ilmu Kimia

5

Kimia

6

Teknologi Instrumentasi Pabrik

D4

7

Metrologi dan Instrumentasi

D3

8

Ilmu Matematika

S3

9

Matematika

10

Statistika

D3

11

Tehnik Informatika

D3

12

Ilmu Biologi

S3

13

Biologi

S2 dan S1
S3
S2, S1 dan D3

S2 dan S1

S2 dan S1
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Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Tabel 14. Data jumlah Prodi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta jenjang pendidikan
No

Nama Program Studi

Jenjang
Pendidikan

1

Sosiologi

S2 dan S1

2

Ilmu Kesejahtraan Sosial

S1

3

Perpajakan

D3

4

Ilmu Administrasi Negara

S1

5

Ilmu KOmunikasi

S2 dan S1

6

Antropologi Sosial

S1

7

Ilmu Politik

8

Ilmu Administrasi Niaga

S2 dan S1
S1

Kesehatan Masyarakat
Tabel 15. Data jumlah Prodi Kesehatan Masyararakat beserta jenjang pendidikan
No

Nama Program Studi

Jenjang
Pendidikan

1

Ilmu Kesehatan Masyarakat

S3 dan S2

2

Manajemen Kesehatan Lingkungan

S2

3

Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

S2

4

Kesehatan Masyarakat

S1

Keperawatan
Tabel 16. Data jumlah Prodi Keperawatan beserta jenjang pendidikan
No

Nama Program Studi

Jenjang
Pendidikan

1

Ilmu Keperawatan

S2 dan S1

2

Keperawatan

D3

3

Profesi Ners

Profesi

4

Bidan Pendidik

D4
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Kehutanan
Tabel 17. Data jumlah Prodi Kehutanan beserta jenjang pendidikan
No
1

Nama Program Studi
Kehutanan

Jenjang
Pendidikan
S1

Psikologi
Tabel 18. Data jumlah Prodi Psikologi beserta jenjang pendidikan
No

Nama Program Studi

Jenjang
Pendidikan

1

Psikologi Sains

S2

2

Psikologi Profesi

S2

3

Psikologi

S1

Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
Tabel 19. Data jumlah Prodi Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi beserta jenjang
pendidikan
No

Nama Program Studi

Jenjang
Pendidikan

1

Ilmu Komputer

S3 dan S1

2

Tehnik Informatika

S2

3

Tehnik Informasi

S1

Farmasi
Tabel 20. Data jumlah Prodi Farmasi beserta jenjang pendidikan
No

Nama Program Studi

Jenjang
Pendidikan

1

Ilmu Farmasi

S3

2

Farmasi

3

Analis Farmasi dan Makanan

D3

4

Pendidikan Profesi Apoteker

Profesi

S2 dan S1
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Sekolah Pascasarjana
Tabel 21. Data jumlah Prodi Sekolah Pascasarjana beserta jenjang pendidikan
No

Jenjang

Nama Program Studi

Pendidikan

1

Magister Manajemen

S2

2

Manajemen Properti

S2

3
4
5

Ilmun

Pengelolaan

Sumber

Daya

Alam

Dan

S3 dan S2

Wilayah

dan

S3 dan S2

Lingkungan
Ilmu

Perencanaan

Pembangunan

Pedesaan
Studi Pembangunan

S3

Mahasiswa Papua yang menempuh Pendidikan di USU
Universitas Sumetera Utara (USU) mulai menerima mahasiswa Afirmasi sejak
tahun pertama diadakan yaitu tahun 2012 dengan jumlah mahasiswa 18 orang
sebagai angkatan I dan angkatan II berjumlah 11 orang. Mahasiswa asal Papua
yang berjumlah 29 orang tersebut tersebar di 8 fakultas yaitu fakultas kedokteran,
ekonomi, pertanian, kesehatan masyarakat, teknik, farmasi dan keperawatan (Pra
Penelitian dengan Demianus, Ketua Komunitas Papua, 6 Maret 2014). Mahasiswa
asal Papua yang berkuliah di USU tinggal di asrama putra dan asrama putri serta
diberikan biaya hidup perbulan sebesar satu juta rupiah. Mereka akan kembali ke
daerah masing-masing untuk membangun daerahnya setelah menyelesaikan
kuliahnya di USU. Generasi muda inilah yang diharapkan dapat membangun Papua
dan mengejar ketertinggalan dari provinsi lain di Indonesia. Khusus untuk putra putri
Papua Barat ada tambahan beasiswa sebesar Rp. 4000.000,-/ semester.
7) Politeknik Medan (Polmed)
Profil Kampus
Berdirinya

Politeknik

Negeri

Medan

tidak

terlepas

dari

dimulainya

pembangunan Sekolah Politeknik Mekanik Swiss (PMS) di Bandung pada tahun
1976, hasil kerjasama antara Pemerintah RI dengan Pemerintahan Konfederasi
Swiss. Berikut tahapan-tahapan berdirinya Politeknik Negeri Medan:
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1. Politeknik Mekanik Swiss ini menerima angkatan pertama pada 1976, lulusan
pertama dihasilkan pada 1978
2. Politeknik Mekanik Swiss ini dinilai berhasil, maka pada tahun 1978 ditanda
tangani Development Credit Agreement (Pinjaman) antara Pemerintah RI
dengan Bank Dunia (No. 869-IND). Proyek ini merupakan Proyek Politeknik
Fase I (1978-1983) yang mencakup: (1). Pendirian pusat pengembangan
politeknik di Bandung dan (2). Pendirian dan pengembangan enam buah
Politeknik, yaitu masing-masing di USU, UNSRI, UI, UNDIP, UNIBRAW, dan
ITB.
3. Pembangunan politeknik yakni pada Pelita II masa pemerintahan presiden
Soeharto yakni pada Kabinet Pembangunan II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)
di mana pembangunan politeknik menjadi proyek pemerintah melalui
Depdikbud Ditjen Dikti yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan
Pendidikan Politeknik dikenal dengan singkatan PEDC (Polytechnic Education
Development Center) di Ciwaruga, Bandung
4. Pada tahun1979 dimulailah pendirian Politeknik Universitas Sumatera Utara (
Poltek USU).
5. Politeknik Negeri Medan beroperasi dan memulai proses perkuliahan pada
tahun 1982 yakni tepatnya pada 19 September dan diperingati sebagai dies
natalis dari Politeknik Negeri Medan
6. Pada tahun 1999 Politeknik USU Medan secara resmi berganti nama menjadi
Politeknik Negeri Medan (disingkat POLMED) yang isinya telah diperbaharui
dengan SK Mendiknas No: 130/O/2002 tentang organisasi dan tata kerja
Politeknik Negeri Medan.
Politeknik Negeri Medan (POLMED) memiliki 2 program diploma berdasarkan
jenjang studinya yaitu: Program Diploma III dan Program Diploma IV. Secara rinci
penyebaran program studi berdarakan program Diploma dapat dilihat sebagai
berikut:
1. Program Diploma III terdiri dari Program Studi : Tehnik Mesin, Tehnik sipil,
Tehnik

Konvensi

Energi,

Tehnik

LIstrik,

Tehnik

Elektronika,

Tehnik

Telekomunikasi, Tehnik Komputer, Manajemen Informatika, Perbankan &
Keuangan, Akuntansi dan Administrasi Bisnis.
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2. Program Diploma IV terdiri dari Program Studi : Tehnik Perancangan Jalan
dan Jembatan, Manajemen Rekayasa Kontruksi Gedung, Perbankan dan
Keuangan Syariah, Akuntansi Keuangan Publik serta Manajemen Bisnis.
B. Data Hasil Wawancara
a) Biodata diri
Responden penelitian ini adalah mahasiswa yang melanjutkan pendidikan
di luar Papua yaitu: USU, POLMED, UKI, UKSW, UPN, UNHAS dan PNUP yang
berjumlah 160 orang. Umumnya masiswa OAP yang melanjutkan pendidikan
keluar Papua besaral dari berbagai daerah yang tersebar di Provinsi Papua
maupun Papua Barat. Provinsi Papua mahasiswa OPA berasal dari Kabupaten
dan Kota Jayapura, Merauke, Kabupaten Meybrat, Paniai, Boven Digoel,
Sementara dari Provinsi Papua Barat berasal dari Manokwari, Sorong,
Kabupaten Fak-fak.
b) Persiapan sekolah ke luar Papua
Persiapan sekolah ke luar Papua meliputi wawancara (karakter diri), dan
asuransi kesehatan
•

Wawancara (karakter diri)
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa asli

Papua yang menempuh pendidikaan di USU, POLMED, UKI, UKSW, UPN,
UNHAS, PNUP

rata-rata mahasiswa tidak dapat menjelaskan siapa diri

mereka kecuali mahasiswa OAP yang di USU dan PNUP umumnya dapat
menjelaskan dengan indikator persiapan karakter diri mereka masing-masing
dapat dilihat dari Gambar. 1
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Gambar 1. Persentase kemampuan mahasiswa menjelaskan diri mereka

Sementara untuk melihat persentase kemampuan menjelaskan pantas
menerima beasiswa, mahasiswa OAP tidak dapat menjelaskan pantas
menerima beasiswa khususnya yang kuliah di UPN, UNHAS, UKI, UKSW,
dan POLMED dapat dilihat pada Gambar 2 Namun untuk mahasiswa yang
kuliah di USU dan PNUP umumnya dapat menjelaskan pantas menerima
beasiswa tersebut.:
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Gambar 2. Persentase kemampuan menjelaskan pantas menerima beasiswa
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•

Asuransi kesehatan
Dari semua universitas yang dijadikan sebagai sampel penelitian, pada

umumnya keberadaan asuransi kesehatan bagi mahasiswa masih minim.
Dari data yang diperoleh , hamper 100% mahasiswa tidak memiliki asuransi
kesehatan khususnyayang di POLMED, UKSW, POL.UP (PNUP) dan UPN
dan ini merata di semua universitas yang dituju. Data hasil persentase
keberadaan asuransi kesehatan dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Persentase keberadaan asuransi Kesehatan

Selain keberadaan asuransi yang dianggap masih jauh dari kata
memadai, masalah yang dihadapi mahasiswa OAP juga adalah kurangnya
monitoring kesehatan yang dilakukan oleh pemberi beasiswa. Rata-rata kesehatan
mahasiswa OPA tidak ditinjau oleh pemberi beasiswa ataupun pemerintah daerah
pengirim. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 4. Monitoring kesehatan
yang selalu dan sering hanya dilakukan oleh POL.UP sementara di USU jarang
dilakukan dan Universitas lainnya hamper semuanya tidak pernah dilakukan.
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Gambar 4. Monitoring kesehatan

c) Proses pembelajaran di universitas
•

Keaktifan
Mahasiswa seharusnya aktif mengikuti perkuliahan semua mata kuliah.

Namun, kadangkala mahasiswa tidak mengikuti kuliah jika mata kuliah
tersebut tidak disenangi oleh mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 5.
Mata kuliah yang tidak disenangi oleh mahasiswa dapat disebabkan karena
metode pembelajaran yang membosankan, materinya sulit dan sebagainya.
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Gambar 5. Persentase tingkat kehadiran pada mata kuliah yang tidak disenangi

Hasil di atas menunjukkan bahwa, universitas yang menjadi kajian
dengan jawaban tidak pernah memiliki persentse tertinggi terhadap
pernyataan Anda tidak hadir pada mata kuliah yang tidak Anda senangi. Hal
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ini menunjukkan bahwa mahasiswa selalu hadir walapun tidak menyukai mata
kuliah tersebut.
Mahasiswa yang aktif adalah mahasiswa yang rajin mengikuti kuliah, dan
jika ada materi yang tidak jelas atau tidak dipahami maka dapat ditanyakan
langsung ke dosen pengampuh mata kuliah maupun ke teman yang paham
materi yang dijelaskan dosen. Hal tersebut juga dilakukan oleh mahasiswa di
universitas yang menjadi wilayah kajian. Gambar 6. menjelaskan bahwa
mahasiswa selalu aktif adalam bertanya baik kepada dosen maupun ke
teman.
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Gambar 6. Persentasi keaktifan mahasiswa dalam bertanya

Gambar di atas menunjukkan bahwa sekitar 58-100%

mahasiswa

menjawab selalu bertanya kepada teman yang paham materi yang diajarkan
dosen. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tidak minder dan malu
untk bertanya.
Mahasiswa harus terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Karena dengan
adanya

diskusi

kelompok,

maka

mahasiswa

dapat

menyampaikan

argumennya pada kelompok lain. Berdasarkan hasil wawancara di beberapa
universitas yang menjadi kajian, tidak pernah ada mahasiswa yang tidak ingin
bergabung dalam kelompok diskusi. Hasil dapat dilihat pada Gambar 7..
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Gambar 7. Persentasi menyanggah jawaban teman

Gambar di atas menunjukkan bahwa mahasiswa memilih jawaban sering
(40-75%) dan jarang (25-100%) dalam menyanggah jawaban teman jika
jawaban yang diberikan keliru. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang
kritisnya mahasiswa dalam menyanggah jawaban yang keliru.
Pada saat diskusi kelompok, sering juga diitemukan mahasiswa yang
tidak ingin bergabung dalam diskusi dengan alasan ada teman yang tidak
disenangi. Hal tersebut juga ditemukan pada universitas yang menjadi kajian
seperti pada Gambar 8. berikut.
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Gambar 8. Persentasi ketidakingin bergabungan mahasiswa dalam diskusi kelompok
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Hasil pada Gambar 8. menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa
pada universitas yang merupakan kajian menjawab tidak pernah (47-100%)
terhadap pernyataan tidak ingin bergabung dalam kelompok diskusi karena
dalam kelompok tersebut ada teman yang tidak disenangi.
Kadangkala mahasiswa juga merasakan jenuh atau bosan dengan
materi yang diberikan (Gambar 9.) Hal ini dapat mempengaruhi minat belajar
mahasiswa sehingga mahasiswa cenderung malas mengerjakan tugas-tugas
yang diberikan oleh dosen. Namun hasil yang diperoleh berdasarkan
wawancara dengan beberapa mahasiswa sangat berbeda.
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(b)
Gambar 9.

Persentasi pengerjaan tugas, (a) selalu mengerjakan tugas,(b) tidak
mengerjakan tugas jika susah

49

Gambar (a) menunjukkan bahwa mahasiswa memilih jawaban selalu
dan sering mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Hal tersebut jelas
bahwa adanya kesadaran dan keaktifan mahasiswa dalam belajar untuk
memperoleh hasil atau nilai ataupun prestasi yang maksimal. Gambar (b)
menunjukkan bahwa mahasiswa lebih memilih jawaban jarang dan tidak
pernah terhadap pernyataan tidak mengerjakan tugas yang diberikan jika
tugas tersebut susah.
•

Perhatian terhadap pembelajaran
Peminjaman catatan teman juga merupakan suatu usaha untuk

memahami materi yang diberikan (Maharsi 2015). Berdasarkan hasil
wawancara terdapat berbagai versi jawaban dari pernyataan tersebut. Hasil
dapat dilihat pada Gambar 10. berikut.
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Gambar 10. Persentase membuat catatan berdasarkan catatan teman

Gambar di atas menunjukkan

bahwa persentase tertinggi terhadap

pernyataan sebaiknya Anda mencatat atau menulismata pelajaran dengan
meminjam catatan teman yaitu pada Politeknik Negeri Ujung Pandang
(PNUP) sekitar 55,56%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa yang
mahasiswa rajin mengikuti perkuliahan sehingga tidak meminjam catatan
teman.
Data persentase jawaban meringkas materi kuliah yang dilakukanoleh
mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 11. Hasil menunjukkan bahwa
mahasiswa sangat setuju untuk meringkas materi kuliah.
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Gambar 11. Persentase jawaban meringkas materi kuliah

Hasil pada Gambar di atas menunjukkan bahwa mahasiswa memilih
jawaban sangat setuju dengan persentase tertinggi yaitu 29-100%.

Hal

tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa baru mau meringkas jika disuruh
oleh dosen pengampuh mata kuliah. Dengan demikian, tidak ada kemandirian
dan inisiatif sendiri dari mahasiswa untuk membuat ringkasan.
Berdasarkan

hasil

wawancara

dengan

mahasiswa

dibeberapa

universitas yang merupakan kajian, menunjukkan bahwa mahasiswa sagat
setuju dan setuju

untuk membaca banyak buku ketika membuat catatan.

Hasil dapat dilihat pada Gambar 12.
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Gambar 12. Persentase alternatif jawaban mahasiswa dalam membaca buku

Hasil pada Gambar tersebut menunjukkan bahwa persentase tertinggi
mahasiswa mamilih jawaban sangat setuju (40-80%) terhadap pernyataan
ketika Anda membuat catatan, sebaiknya Anda membaca buku lebih dari
satu buku untuk menambah pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa
mahasiswa memiliki minat baca untuk membuat catatan.

•

Pengetahuan
Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa di universitas yang

merupakan wilayah kajian, bahwa mereka sangat setuju dengan keyakinan
dosen terhadap pemahaman materi oleh mahasiswa setiap perkuliahan.
Hasil dapat dilihat pada Gambar 12.
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Gambar 13. Persentase keyakinan dosen kalau mahasiswa mampu memahami materi yang
diberikan

Hasil pada Gambar di atas menunjukkan bahwa persentase tertinggi
yaitu mahasiswa memilih jawaban setuju terhadap pernyataan dosen yakin
kalau Anda mampu menerima materi yang telah disampaikan dalam setiap
pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa keyakinan dosen tersebut
harus didukung oleh kemauan dan pemahaman siswa terhadap materi yang
diajarkan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa di universitas yang
merupakan wilayah kajian, bahwa mahasiswa sangat setuju dengan
keyakinan menyelesaikan tugas sesuai dengan materi yang disampaikan
dosen. Hasil dapat dilihat pada Gambar 14.
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Gambar 14. Persentase jawaban alternatif keyakinan menyelesaikan tugas sesuai materi
yang diberikan dosen

Hasil pada Gambar di atas menunjukkan bahwa persentase jawaban
tertinggi yang dipilih mahasiswa yaitu jawaban setuju (80%) terhadap
pernyataan Anda dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan materi yang
disampaikan.

Hal

tersebut

menunjukkan

bahwa

mahasiswa

dapat

bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa di universitas yang
merupakan wilayah kajian, bahwa mereka sangat setuju menerapkan ilmu
yang didapat selama perkuliahan kepada masyarakat.
pada Gambar 15.
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120

UKI

100
Politeknik Negeri
Ujung Pandang

80

UNHAS
60
USU
40
POLMED

20

UKSW

0
Sangat
setuju

Setuju

Tidak setuju Sangat tidak
setuju

UPN

Gambar 15. Persentase penerapan ilmu oleh mahasiswa kepada masyarakat

Hasil pada Gambar tersebut menunjukkan bahwa persentase jawaban
tertinggi yang dipilih mahasiswa pada masing-masing universitas willayah
kajian memilih jawaban sangat setuju (54-100%) terhadap pernyataan Anda
diharapkan dapat menerapkan pengetahuannya kepada masyarakat setelah
menyelesaikan studi. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa dapat
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan di lingkungan
masyarakat.
•

Perkembangan perkuliahan
Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa di universitas yang

merupakan wilayah kajian mayoritas mahasiswa menjawab sangat tidak
setuju dan sangat tidak setuju pada pernyataan ketertarikan terhadap
perkuliahan sangat rendah. Hasil dapat dilihat pada Gambar 16.
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Gambar 16. Persentase jawaban alternatif rendahnya ketertarikan terhadap perkuliahan

Hasil pada Gambar di atas menunjukkan bahwa persentase jawaban
ketertarikan Anda terhadap perkuliahan sangat rendah. Hal tersebut
menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki ketertarikan terhadap perkuliahan
snagat tinggi, namun ada juga mahasiswa yang memiliki ketertarikan
terhadap perkuliahan rendah.
Keaktifan

perkuliahan

sangat

menentukan

prestasi

Mahasiswa di universitas yang merupakan wilayah kajian,

mahasiswa.
sangat tidak

setuju dengan pernyataan kurangnya keaktifan dalam perkuliahan. Hasil
dapat dilihat pada Gambar 17.
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Gambar 17. Persentase jawaban alternatif kurangnya keaktifan dalam mengikuti
perkuliahan

Hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase tertinggi mahasiswa
memiilih jawaban sangat setuju yaitu 70,59% terhadap pernyataan
kurangnya keaktifan Anda dalam mengikuti perkuliahan, namun ada juga
persentase terendah yaitu sekitar 12,5% di UKSW.
Mahasiswa di universitas yang

merupakan wilayah kajian yang

menjawab sangat setuju dengan persentase tertinggi yaitu USU (70,59%),
dan terendah yaitu jawaban setuju dan sangat tidak setuju di Politeknik
Negeri Ujung Pandang terhadap pernyataan rendahnya intensitas membaca
referensi yang relevan dengan materi. Hasil dapat dilihat pada Gambar 18.
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Gambar 18. Persentase jawaban alternatif rendahnya intensitas membaca referensi yang
relevan dengan materi

•

Soft skill
Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa yang ada universitas

yang merupakan wilayah kajian, sebagian besar mahasiswa sangat setuju
terhadap pernyataan harus ada rasa kepercayaan diri dalam menyelesaikan
masalah (33-81%). Hasil dapat dilihat pada Gambar 19.
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Gambar 19. Persentase jawaban alternatif rasa kepercayaan diri mahasiswa dalam
menyelesaikan masalah

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa yang mahasiswa
yang ada universitas yang merupakan wilayah kajian, sebagian besar
mahasiswa menjawab sangat setuju (42-81%) terhadap pernyataan harus
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ada rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan rumah dan tugas
kuliah dari dosen. Hasil dapat dihat pada Gambar 20.
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Gambar 20. Persentase alternatif jawaban rasa tanggung jawab mahasiswa terhadap
pekerjaan rumah dan tugas dari dosen

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa yang mahasiswa
yang ada universitas yang merupakan wilayah kajian, sebagian besar
mahasiswa menjawab sangat setuju (30-76%) terhadap pernyataan ketika
dosen memberikan penawaran kepada Anda untuk memimpin sebuah
diskusi, tidak seorangpun yang berani menunjukkan keberanian untuk
memimpin diskusi tersebut. Hasil dapat dihat pada Gambar 21
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Gambar 21. Persentase alternatif jawaban penolakan menjadi pemimpin diskusi

d) Dukungan Eksternal dan Internal
Keberhasilan seseorang dalam menempuh pendidikan, terutama bagi
mereka yang merantau dari daerah asalnya, tidak hanya dipengarui oleh
kemampuannya secara intelegensi, namun juga dipengaruhi oleh dukungan
secara moril dan materi, baik dari eksternal seperti lingkungan kampus
maupun dari dukungan internal, seperti keluarga. Mahasiswa asal Papua
yang diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan di luar Papua melalui
program beasiswa, juga memerlukan dukungan eksternal dan internal dalam
menyelesaikan studinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari enam
instansi, baik di universitas maupun di politeknik negeri, yakni Universitas
Sumatera

Utara,

Politeknik

Medan,

Universitas

Kristen

Indonesia,

Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Hasanuddin dan Politeknik
Negeri Ujung Pandang, dengan total responden sebanyak 90 mahasiswa
asli Papua. Dalam menilai dan menganalisis bagaimana dukungan eksternal
dan internal yang diberikan terhadap responden, peneliti menggunakan
enam indikator yang dijabarkan dalam bentuk hasil, sebagai berikut:
•

Pendampingan Keluarga
Keluarga memiliki peranan yang penting dalam menyukseskan

pendidikan anaknya. Keluarga inti seperti ibu, ayah dan anak adalah
lingkungan awal yang mempengaruhi pendidikan pengetahuan dan
emosional anak. Perkembangan anak dipengaruhi oleh bagaimana
60

keluarga inti menerapkan pelajaran-pelajaran dalam memasuki awal
kehidupan anak. Dampingan keluarga dalam membantu dan memantau
sejauh mana tingkat kemampuan anak dalam bersekolah sangatlah
penting, termasuk dalam kemajuan pendidikan anak asli Papua di luar
Papua. Meskipun mereka telah diberikan program beasiswa, namun
pendampingan keluarga tetap menjadi hal yang terutama.
Pentingnya keluarga termasuk dalam hal pemberian semangat kepada
anaknya, dalam hal ini adalah para mahasiswa asli Papua yang sedang
berkuliah di luar tanah Papua. Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan
bahwa hampir seluruh anak-anak menyatakan bahwa keluarga selalu
memberikan semangat kepada mereka untuk tetap giat belajar meskipun
memperoleh nilai yang kurang memuaskan. Namun, tidak sama halnya
dengan sebagian mahasiswa asli Papua yang menempuh pendidikan di
Universitas Sumatera Utara (USU). Dinyatakan bahwa 70,9 persen
mahasiswa tidak setuju bahwa keluarga mereka memberikan semangat
kepada mereka, termasuk ketika mereka memperoleh nilai yang kurang
memuaskan. Hal tersebut dilihat dari Gambar 22.
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Gambar 22. Pemberian semangat keluarga

Sub

indikator

lainnya

terkait

pendampingan

keluarga

adalah

bagaiamana orangtua yang selalu memenuhi fasilitas belajar para
mahasiswa, seperti pembelian buku-buku mata kuliah dan juga peralatan
yang

mendukung

pendidikannya.

Berdasarkan

hasil

analisis

data,

ditemukan bahwa sebagian besar menyatakan setuju dengan salah satu
bentuk pendampingan orangtua melalui pemenuhan kebutuhan mahasiwa
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yang berkaitan dengan kemajuan perkuliahan. Namun, hal tersebut tidak
sama dengan 76,4 persen mahasiswa di USU yang memilih bahwa
orangtua tidak mendukung pemenuhan hak-hak anak tersebut. Hal
tersebut dirincikan secara detail dalam Gambar 23.
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Gambar 23. Pemenuhan fasilitas mahasiswa

Pendampingan lainnya yang diperlukan oleh mahasiwa asli Papua dari
orangtua dan keluarganya adalah terkait pendanaan. Meskipun mereka
telah dibiayai oleh program beasiswa, namun peranan orangtua dan
keluarga dalam mendukung pemenuhan finansial, terutama ketika
beasiswa yang diajukan belum cair. Hal tersebut terlihat pada Gambar 24.
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Gambar 24. Pemenuhan fasilitas mahasiswa

Berdasarkan hasil diagram di atas, mahasiswa asli Papua yang
berkuliah di USU mengalami kesulitan dalam pendanaan dan hal tersebut
ternyata kurang direspon oleh keluarga sehingga pemenuhan fasilitas
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mereka, termasuk keuangan dan buku-buku terhambat. Hal tersebut juga
berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan mereka di luar tanah
Papua.
•

Dukungan Keluarga
Sama halnya dengan pendampingan keluarga untuk memenuhi

kebutuhan dukungan internal, dukungan keluarga juga diperlukan dalam
menyukseskan dan menuntaskan tugas dan tanggung jawab anak-anak
mereka, terutama anak asli Papua yang kuliah di luar tanah Papua.
Keluarga merupakan lingkungan terdekat dari setiap individu, utamanya
bagi seorang anak. Pengetahuan, pemahaman dan interaksi yang mereka
dapatkan pertama kali adalah dari lingkungan keluarga, sekaligus seiring
waktu

yang

akan

mengiringi

perkembangan

mereka.

Sedangkan

lingkungan kedua yang dapat mempengaruhi perkembangan seorang anak
adalah lingkungan pendidikan, dan lingkungan ketiga adalah masyarakat.
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisa kuesioner, ditemukan
bahwa hampir seluruh responden menyatakan setuju dengan adanya
dukungan keluarga untuk mendukung perkembangan perkuliahan mereka.
Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 25.
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Gambar 25. Perhatian orangtua terhadap pendidikan

Berdasarkan data di atas, dilihat bahwa hampir seluruh responden di
tiap universitas menyatakan bahwa mereka sangat setuju terhadap
orangtua yang selalu memberikan perhatian mereka terhadap masalah
pendidikan. Namun, 50 persen mahasiswa di Politeknik Medan dan 29,54
persen di USU menyatakan bahwa tidak setuju bila orang tua selalu
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memberikan perhatian terkait pendidikan mereka. Hal ini bisa menjadi
bahan pertimbangan terhadap orangtua para responden untuk memberikan
dukungan dan perhatian bagi mereka yang sedang berkuliah di luar Papua,
terkhusus di daerah Sumatera Utara.
Orangtua

juga

perlu

mengawasi

bagaiamana

perkembangan

kehidupan anak yang sedang jauh dari jangkauannya. Pengawasan yang
diberikan juga harus sesuai dengan koridor yang berlaku dan tidak
mengekang hak anak untuk bersosialisasi bersama teman-temannya.
Berdasarkan hasil analisa, ditemukan bahwa hampir 70 persen responden
menyatakan bahwa orangtua perlu melakukan pengawasan untuk
mengetahui perkembangan pendidikan anak, namun tidak dilakukannya
pengawasan yang berlebihan. Pernyataan dapat dilihat melalui Gambar 26.
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Gambar 26. Pengawasan orangtua

Dengan diberikannya pengawasan yang terkontrol oleh orang tua,
besar harapannya yang diberikan orangtua terhadap anaknya untuk
memacu anaknya mampu belajar lebih giat lagi. Oleh karenanya,
responden merasa adanya tanggung jawab, baik sebagai anak maupun
sebagai penerima beasiswa untuk mampu memaksimalkan kemampuan
sehingga tujuan dari penerimaan beasiswa dalam pengembangan sumber
daya manusia yang nantinya kembali ke daerah asalnya bisa terwujud dan
berjalan sesuai dengan harapan. Pernyataan ini didukung seluruh
mahasiswa, baik dalam pernyataan sangat setuju maupun setuju, yang
dapat diamati melalui Gambar 27:
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Gambar 27. Harapan orangtua kepada responden

•

Media Komunikasi
Selain dukungan secara internal dari keluarga, dukungan secara

eksternal dalam hal ini media komunikasi juga memiliki peranan penting
dalam mendukung kemajuan dan semangat responden dalam menempuh
pendidikan di luar tanah Papua. Peranan media komunikasi mampu
memberikan pengetahuan, memotivasi mahasiswa, maupun menyajikan
informasi terhadap perkuliahan responden. Dalam hal ini, pihak kampus
perlu mengadakan fasilitas yang menunjang, terutama di era digital
sekarang, perlu adanya jaringan internet untuk mendukung pembelajaran
dan kejelasan materi. Hal ini dapat dilihat melalui Gambar 28.
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Gambar 28. Kesiapan kampus terkait TIK

Responden juga menyatakan sangat setuju dan setuju bila pihak
kampus

hendaknya

menyediakan
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perangat

multi

media

sebagai

pendukung pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
Hal tersebut dapat dilihat melalui Gambar 30.
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Gambar 30. Penyediaan perangkat multimedia

Selain itu, responden juga mendukung adanya penggunaan media ajar
berbasis TIK dalam membantu kejelasan materi pembelajaran. Hal tersebut
dinyatakan dalam Gambar 30.
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Gambar 30. Penyediaan perangkat multimedia

Berdasarkan hasil responden di atas terhadap tiga indikator tersebut,
sangat elas bahwa diperlukannya media komunikasi yang baik dari pihak
kampus untuk menunjang kebutuhan responden dalam menempuh kuliah.
Dengan demikian, adanya media komunikasi sebagai media ajar dapat
memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar
dan meningkatkan pross dan hasil belajar. Selain itu, media pembelajaran
dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian responden sehingga
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dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara
siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan responden untuk belajar
sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya.

•

Wilayah Asal Pengiriman
Wilayah asal pengiriman di sini adalah bagaimana pihak-pihak yang

berada di tanah Papua melihat dan merespon bagaimana tanggapannya
terkait pentingnya anak Papua mengenyam pendidikan di luar Papua.
Pengiriman para responden ke universitas negeri dan politeknik negeri
terlebih dahulu diseleksi, mulai dari seleksi administrasi hingga wawancara.
Oleh karena itu, dipastikan para penerima beasiswa ini merupakan orang
asli Papua pilihan yang dianggap memiliki kredibel untuk memajukan
pembangunan

di

Papua

setelah

selesainya

pendidikan

mereka.

Berdasarkan hal tersebut, maka responden diminta untuk menanggapi
bagaimana sebenarnya daerah asal mereka terkait pentingnya anak asli
Papua untuk mengenyam pendidikan di luar tanah Papua. Hasil
menunjukkan

bahwa

baik

pemerintah

setempat,

keluarga

hingga

masyarakat sangat mendukung anak asli Papua untuk terus bersekolah di
luar. Hal tersebut dapat dilihat melalui Gambar 31.
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Gambar

31. Pentingnya anak asli Papua mengenyam pendidikan

Selain dukungan yang diberikan oleh daerah asal terkait anak asli
Papua yang mengenyam pendidikan, responden juga perlu melakukan
penyesuaian diri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, awalnya
para responden mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Hal ini
dikarenakan sebelumnya belum adanya gambaran dan masih mengalami
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culture shocked, sehingga di awal para responden merasa diasingkan,
direndahkan, hingga dikucilkan. Oleh karena itu, hampir seluruh responden
menyatakan bahwa perlu adanya pembelajaran budaya sebelum menuju
ke tempat kuliah (Gambar 32).
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Gambar 32. Penyesuaian diri responden

•

Lingkungan Belajar
Kegiatan pembelajaran yang baik, tidak terlepas dari kondisi

lingkungan pembelajaran yang kondusif dan mendukung terjadinya proses
belajar mengajar yang baik dan efektif. Kondisi lingkungan yang dimaksud
di sini termasuk kondisi lingkungan di perkuliahan itu sendiri maupun
kondisi

pendukung

berupa

lingkungan

sekitar

mahasiswa

berada.

Perkuliahan diharapkan sebagai tempat yang nyaman bagi terjadinya
proses pembelajaran, kondisi ini tidak lepas dari peran keluarga, pihak
pengelola

kampus,

pemberi

beasiswa

maupun

masyarakat

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (Gambar.33)
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Gambar 33. Motivasi dari keluarga

Berdasarkan gambaran di atas, terlihat dengan jelas bahwa hampir 80
persen responden menyatakan bahwa pentingnya lingkungan belajar yang
kondusif, terutama ketika keluargaa selalu memberikan motivasi dan
pengingat kepaada mereka untuk belajar. Selain itu, responden juga
menyatakan bahwa perlunya orangtua dalam memenuhi kebutuhan
mereka terkait pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat melalui Gambar 34.
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Gambar 34. Pemenuhan kebutuhan responden

Meskipun responden merupakan penerima beasiswa, yang dalam
artiannya keuangannya telah dicover, sesuai dengan perjanjian. Meskipun
demikian, responden juga merasa bahwa keadaan ekonomi keluarga juga
diperlukan untuk mendukung studi. Hal ini terlihat dengan jelas bahwa
mahasiswa UKI secara angka 81,81 persen mengakuinya. Berbeda
dengan hasil yang diperoleh di USU, yang 52,94 persen mahasiswanya
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menyatakan keadaan ekonomi keluarga tidaklah mampu mendukung studi,
oleh karenanya mereka mengambil jalur program beasiswa agar tetap
melanjutkan pendidikan ( Gambar 35).
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Gambar 35. Dukungan ekonomi keluarga

•

Kebiasaan Belajar
Kebiasaan belajar bukan merupakan bakat alami atau pembawaan lahir yang

dimiliki seseorang sejak lahir. Kebiasaan belajar yang baik tidak dapat dibentuk
dalam waktu yang cepat, namun dapat ditumbuhkan sedikit demi sedikit melalui
proses. Kebiasaan belajar tergolong dalam salah satu faktor dukungan internal
yang dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa asli Papua dan
menunjang tercapainya prestasi belajar. Salah satu kebiasaan belajar yang bisa
dijadikan sub indikator adalah pembuatan jadwal belajar. Berdasarkan data yang
diperoleh (Gambar 36), sekitar 60 persen mahasiswa asli Papua membuat dan
memiliki serta terlaksana dengan baik jadwal belajarnya.
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Gambar 36. Jadwal belajar dan terlaksana dengan baik
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Selain jadwal belajar, salah satu kebiasaan belajar yang baik adalah
dilakukannya pengulangan materi perkuliahan (pendalaman materi) yang telah
diajarkan. Berdasarkan data yang diperoleh (Gambar 37.), hampir 70 persen
mahasiswa melakukan pendalaman materi, terutama mahasiswa UNHAS.
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Gambar 37. Pengulangan materi perkuliahan

Mahasiswa juga ditutut untuk mencari banyak sumber pembelajaran
(Gambar 38) seperti jurnal, internet, buku bacaan terkait materi perkuliahan yang
telah dipelajari. Berdasarkan hasil analisis, hampir 70 persen mahasiswa
memiliki sumber referensi pembelajaran untuk mendukung perkuliahannya. Hal
ini dijadikan kebiasaan belajar karena tuntutan dari tiap-tiap dosen dalam
memberikan tugas kepada mahasiswa.
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Gambar 38. Referensi pembelajaran

Mahasiswa juga perlu memiliki waktu luang untuk belajar terutama
mempelajari materi-materi yang belum dikuasainya (Gambar 39.) Hal ini perlu
mengingat bahwa tidak cukup waktu untuk belajar hanya di dalam ruang
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perkuliahan. Diperlukan waktu tambahan untuk memperdalam materi, terutama
yang masih dianggap sulit. Berdasarkan analisa data, hampir 80 persen
mahasiswa memiliki waktu luang untuk belajar. Waktu luang yang paling banyak
disisihkan adalah untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen.
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Gambar 39. Waktu luang untuk belajar

e) Motivasi kuliah
Motivasi merupakan suatu penggerak dari dalam hati seseorang untuk
melakukan atau mencapai suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motvasi
berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam
kehidupan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa
yang menempuh pendidikan di luar Papua, hasil yang diperoleh dapat dilihat
pada Gambar 40.
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Gambar 40. Semangat melanjutkan pendidikan ke luar Papua

72

f)

Keberlangsungan pemberian beasiswa
Dalam program kegiatan pemberian beasiswa kepada mahasiswa, umumnya

ada tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah yang mengirim siswanya untuk
melanjutkan studi ke luar daerah. Umumnya pemerintah bertujuan supaya
mahasiswa ini dapat berhasil dan kembali untuk membangun daerahnya dari
hasil belajar di luar daerahnya. Berdasarkan hasil data yang telah diolah,
keberhasilan pemberiaan beasiswa dengan menggunakan beberapa indikator
dapat dilihat sebagai berikut:
a. Persyaratan ikatan
Persyaratan ikatan beasiswa dapat dilihat pada Gambar 41. Dari data
dapat dilihat bahwa rata-rata mahasiswa sangat setuju (50-88%) dengan
semua persyaratan yang dibuat oleh universitas pengelola. Umumnya
persyaratan yang dibuat universitas pengelola merupakan bentuk dari
tingkat kedisplinan mahasiswa, dimana mahasiswa OAP diwajibkan
menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
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Gambar 41. Persyaratan ikatan

b. Perjanjian beasiswa
Umumnya perjanjian beasiswa dilakukan, untuk menjamin hak ataupun
kewajiban mahasiswa OAP ketika melanjutkan pendidikan di luar Papua.
Hasil dapat dilihat pada Gambar 42. Hampir semua mahasiswa menyatakan
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dari range 50-100% sangat setuju

melakukan kewajiban hadir mengikuti

perkuliahan minimal 70% setiap semester.
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Gambar 42. Perjanjian beasiswa

c. Hak hak penerima beasiswa
Berdasarkan hasil pengamatan untuk mengukur indikator keberhasilan
beasiswa dalam hal pemenuhan hak-hak penerima beasiswa, berikut
Gambar 43 adalah hasil yang diperoleh yang berkaitan dengan penyediaan
sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan akses informasi dari
berbagai institusi dan dan program pendidikan serta biaya pendidikan yang
harus terjangkau oleh semua orang. Umumnya penyataan mahasiswa sangat
setuju (50- 100%), khususnya di PNUP dan UNHAS.
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Gambar 45. Hak-hak penting beasiswa
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BAB V
PEMBAHASAN

A.

Ketersedian Fasilitas Pendukung dan Dukungan
Kegiatan pembelajaran, termasuk dalam perkuliahan, fasilitas pendukung

merupakan salah satu bagian yang penting untuk membantu kelancaran dan
kenyamanan dalam proses perkuliahan. Anak OAP yang menempuh pendidikan di
luar Papua, juga memerlukan fasilitas yang mendukung kegiatan perkuliahan dan
juga dukungan baik dari pemerintah daerah, pihak universitas dan orangtua.
Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat tujuh indikator yang digunakan sebagai
acuan dalam pembahasan ini, yakni:
1) Kebijakan dan peraturan
Pemerintah pusat dan daerah mendukung penuh kebijakan terkait pemberian
beasiswa kepada OAP. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata mahasiswa asli
Papua memperoleh beasiswa ADik, program afirmasi 3T maupun Bidikmisi yang
memang sengaja dikhususkan untuk mereka yang dianggap mampu dan kompetibel
dalam melanjutkan pendidikan dengan tujuan OAP sendiri yang akan membangun
daerah asal mereka. Kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak pemberi
beasiswa adalah sekolah yang berhak mengikuti program ADik, program afirmasi 3T
dan bidikmisi adalah sekolah yang direkomendasi oleh dinas pendidikan kabupaten/
kota. Siswa yang disertakan dalam program ini diusulkan kepala sekolah dan
mendapatkan rekomendasi dari Pemkab/Pemko dan memiliki prestasi akademik
yang dibuktikan dengan fotocopy rapor lengkap dari semester I – V. Syarat lainnya
adalah calon mahasiswa pada saat mendaftar paling tinggi berusia 24 tahun, sehat
fisik dan mental dari dokter pemerintah (rumah sakit/ puskesmas). Pendaftaran
secara

langsung

melalui

Dinas

Pendidikan

setempat

dengan

membawa

kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan dan dikoreksi oleh PTN koordinator
untuk diseleksi.
Untuk kegiatan beasiswa yang diberikan bertujuan untuk para mahasiswa asli
Papua dalam menyelesaikan studinya pada waktu yang tepat dan mampu
mengembangkan daerah asal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
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kepada responden dari setiap universitas dan politeknik, terdapat 89 persen
menyatakan bahwa mereka harus mampu juga mempertanggungjawabkan dana
yang telah diberikan. Berdasarkan data tersebut, terlihat jelas bahwa kebijakan yang
diterapkan oleh pengelola beasiswa telah dipahami oleh para penerima beasiswa,
khususnya mahasiswa asli Papua.
2) Kegiatan khusus untuk pengembangan
Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah pusat, daerah
dan juga pihak kampus menyiapkan berbagai strategi demi menghasilkan mutu
lulusan yang mampu mengembangkan diri dan memiliki daya saing dan karakter
yang positif. Salah satu contohnya adalah mahasiswa yang memperoleh beasiswa
afirmasi, yang menjadi salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan, Pemerintah
Provinsi Papua

dalam mempercepat pembangunan pendidikan di wilayah timur

NKRI. Mahasiswa tersebut diberikan pembekalan dan bimbingan teknis mengenai
program afirmasi pendidikan dari pemerintah kabupaten asal, dinas pendidikan dan
instansi terkait lainnya. Pihak pemberi beasiswa program afirmasi pendidikan
menekankan bahwa para siswa mempunyai tugas pokok untuk belajar dan
menuntutilmu dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua.
Selain beasiswa afirmasi, mahasiswa OAP juga merupakan penerima beasiswa
ADik. Program beasiswa ADik secara terprogram membekali mahasiswa OAP
dengan kegiatan khusus, yakni Pembekalan Bela Negara yang diikuti oleh 665 calon
mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) yang tersedar pada 48 perguruan tinggi negeri
dan 22 politeknik negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2018. Tujuan dilakukannya
kegiatan latihan dasar adalah agar mahasiswa asal Papua tahu bagaimana
membela negara, memberikan motivasi, membentuk karakter positif dan juga
mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Selain itu, tujuan
lainnya adalah membentuk rasa percaya diri, disiplin, bertanggung jawab dan serta
kerjasama tim.
Kegiatan bela negara yang diatur dalam salah satu program beasiswa tersebut
disusun sebagai salah satu bentuk kecintaan seorang warhga negara terhadap
tanah air, termasuk bagi mahasiswa OAP yang juga merupakan warga negara
Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelaan negara oleh pihak kampus,
mahasiswa OAP diajarkan bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta pada tanah air
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dan juga keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan
negara. Dengan diberikannya pembekalan Diklat Bela Negara, mahasiswa OAP
mampu menyiapkan mental dan adaptasi diri dengan baik, terutama dalam
mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi.
3) Kriteria keberhasilan
Pembelajaran merupakan inti dan muara segenap proses pengelolaan
pendidikan. Kualitas sebuah lembaga pendidikan hakikatnya diukur dari kualitas
proses pembelajarannya, di samping output dan outcome yang dihasilkan. Oleh
karena itu kriteria mutu dan keberhasilan pembelajaran seharusnya dibuat secara
rinci, sehingga benar-benar measurable and observable (dapat diukur dan diamati).
Namun

kenyataannya,

membuat

kriteria

dan

indikator

keberhasilan

pembelajaran tidaklah semudah mengukur produktivitas dan kualitas pada bidang
pekerjaan

lain.

karakteristiknya,

Pembelajaran
mulai

dari

latar

melibatkan
belakang

unsur

siswa

keluarga,

dengan

lingkungan,

segala
ekonomi,

kemampuan, motivasi, dan sebagainya. Selain itu perubahan yang terjadi pada diri
mahasiswa setelah melalui sebuah proses pembelajaran juga tidak nampak dan sulit
diukur, terutama pada dimensi nilai dan sikap.
Kriteria keberhasilan adalah patokan ukuran tingkat pencapaian prestasi
mahasiswa OAP yang mengacu pada ketuntasan pada Indeks Prestasi Kumulatif
(IPK). IPK dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilan seorang mahasiswa
OAP dikarenakan kemampuannya dalam menguasai konsep dan keterampilan
dapat diamati dan diukur. IPK mahasiswa asli Papua rata-rata dikisaran 2.75 hingga
3.4 bagi mahasiswa yang aktif. Keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan
dibuktikan melalui adanya rasa tanggung jawab yang diaplikasikan melalui
bagaimana mahasiswa OAP mengerjakan tugas perkuliahan yang diberikan. Ini
menggambarkan bahwa adanya rasa tanggung jawab yang tinggi yang dimiliki para
mahasiswa dalam menyelesaikan tugas perkuliahan, meskipun terkadang dianggap
susah. Selain itu, mahasiswa yang mengganggap bahwa materi kurang jelas
bertanya kepada teman yang sudah paham.
Kriteria keberhasilan mahasiswa OAP dalam menempuh pendidikan di luar
tanah Papua bisa dilihat berdasarkan dua indikator, yakni daya serap terhadap
materi perkuliahan untuk memperoleh IPK yang memuaskan dan juga berdasarkan
pada perilaku yang digariskan dalam tujuan perkuliahan yang akan dicapai.
77

Berdasarkan data-data tersebut dinyatakan bahwa indkator keberhasilan yang
dicapai oleh mahasiswa OAP, belum semuanya teralisasi secara maksimal. Hal ini
bisa dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pusat serta pihak kampus
dan keluarga untuk dapat mendukung mahasiswa OAP sehingga mereka mampu
mencapai kriteria keberhasilan yang dimaksud.
4) Pengalaman belajar
Pengalaman belajar merupakan serangkaian proses dan peristiwa yang dialami
oleh setiap individu, termasuk mahasiswa sesuai dengan metode pembelajaran
yang diberikan oleh dosen. Dalam hal ini, dosen berusaha untuk mengetahui
seberapa jauh para mahasiswa yang telah menguasai pengalaman perkuliahan
yang ditentukan dan seberapa efektivitas bimbingan yang telah diberikan kepada
mahasiswa. Dalam konteks ini, evaluasi pengalaman belajar menjadi sangat penting
karena merupakan proses pengumpulan dan pengintepretasian informasi atau data
yang dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis untuk menentukan tingkat
pencapaian hasil perkuliahan mahasiswa.
Mahasiswa OAP memiliki pengalaman belajar yang berkesan yang sebelumnya
tidak dirasakan saat sekolah dulu. Mereka menyatakan bahwa awalnya mereka
merasa kesusahan dalam beradaptasi baik dari segi budaya, bahasa maupun
lingkungan. Rata-rata masalah utamanya adalah masalah akademik dan masalah
sosial. Bahasa Indonesia mereka tidak lancar dan tulisan sangat sulit dibaca. Selain
itu, mereka mengalami kesulitan dalam mengkomunikasikan gagasan secara lisan
maupun tulisan serta kesulitan mengatur keuangan.. Meskipun demikan, semangat
belajar mahasiswa OAP sangat tinggi. Mereka berusaha untuk berkenalan hingga
mengikuti proses perkuliahan serta beradaptasi dengan mahasiswa lainnya yang
bukan berasal dari daerah asal Papua.
Sayangnya, tidak semua mahasiswa OAP mampu bertahan dan beraptasi
dengan kondisi tersebut. Beberapa di antara mereka memilih untuk tidak aktif karena
kurang mampu menyesuaikan diri di bidang akademik dan sosial. Pihak kampus
tetap berusaha untuk mengatasi hal tersebut melalui pengadaan martikulasi bagi
mahasiswa baru, pemberian serangkaian tes untuk melihat pemetaan serta
pengembangan akademik.
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5) Kendala dalam menempuh pendidikan
Kendala dalam menempuh pendidikan yang dirasakan oleh para mahasiswa asli
Papua adalah bagaimana cara beradaptasi dengan gaya pembelajaran yang
sebelumnya tidak mereka rasakan saat menempuh

pendidikan di Papua. Tidak

jarang mahasiswa OAP juga memperoleh perlakuan diskrimiatif oleh pihak yang non
Papua. Masyarakat juga sering memargilkan mereka, bahwakn untuk mencari
tempat tinggal mereka juga mengalami kesulitan. Selain itu, mereka mengalami
kesulitan dalam masalah keuangan di mana mereka belum bisa mengatur keuangan
dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan mahasiswa mengalami kesulitan di akhir
bulan jika beasiswa belum cair, baik dari pemerintah maupun pihak swasta.
6) Strategi keberhasilan
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan penyebaran kuesioner,
ditemukan bahwa mahasiswa asli Papua memiliki ketertarikan untuk menuntaskan
perkuliahan hampir 90 persen. Sedangkan untuk keaktifan dalam mengikuti
perkuliahan, hampir 90 persen juga mahasiswa menyatakan bahwa mereka sangat
memiliki daya juang untuk aktif dan bersaing dengan mahasiswa yang bukan Papua.
Mereka juga memiliki hampir 90 persen semangat dalam intensitas membaca
referensi yang relevan dengan materi. Hal ini berarti tingginya keinginan mahasiswa
asli Papua untuk memiliki pengalaman belajar yang baik selama di luar Papua.
Mahasiswa asli Papua juga memiliki perhatian terhadap pembelajaran yang tinggi.
Hal ini dibuktikan dengan sekitar 50 persen mahasiswa tidak segan untuk meminjam
catatan materi pelajaran dari teman dan mereka juga membuat catatan sendiri
dengan membaca buku lebih dari satu referensi demi menambah pengetahuan.
7) Minat dan Bakat
Di tiap universitas dan politeknik yang terdapat anak aslii Papua yang dijadikan
sampel, terdapat beberapa fasilitas untuk mendukung minat dan bakat para
mahasiswa. Beberapa fasilitas yang dimaksud adalah seperti perpustakaan, forum
pengembangan diri, komunitas, maupun layanan internet.
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B. Biodata Diri
Umumnya mahasiswa yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan ke luar
Papua berasal dari beberapa kota yang tersebar di Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat. Provinsi Papua barat, mayoritas mahasiswa yang dikirim untuk
melanjutkan kuliah di luar Papua berasal dari daerah Sorong, Manokwari, Fak-fak.
Sementara untuk Provinsi Papua berasal dari Kabupaten dan Kota Jayapura dan
Merauke. Minimnya mahasiswa dari berbagai daerah ini, disebabkan karena
kurangnya informasi yang diterima oleh mahasiswa terkait adanya beasiswa untuk
mahasiswa Papua yang melanjutkan studi ke luar Papua. Sebagai contoh, hasil
wawancara dengan mahasiswa yang melanjutkan studi di USU medan, dimana
mahasiswa ini menyatakan informasi tentang pengadaan beasiswa oleh pemerintah
Papua tidak merata dilakukan dalam penyampaian informasinya.

C. Persiapan Sekolah ke Luar Papua
Umumnya persiapan yang dilakukan sebelum mengirim anak Papua
melanjutnya studi di luar Papua, banyak hal yang harus dipersiapkan. Persiapan itu
meliputi:
1) Wawancara ( karakter diri)
Wawancara merupakan proses percakapan antara dua orang atau
lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewancaranya (Soegijono.
1993). Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat
dari narasumber yang terpercaya. Umumnya sesi wawancara dilakukan untuk
mengetahui tujuan dari calon mahasiswa untuk melanjutkan studi serta latar
belakangnya. Melalui metode wawancara ini narasumber akan mengetahui
sejauh mana visi dan misi dari calon mahasiswa untuk melanjutnya
pendidikannya ke luar Papua. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah
dilakukan di 7 universitas maupun Politehnik baik swasta maupun negeri,
kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan siapa diri mereka, umumnya
mahasiswa Papua tidak mampu menjelaskan siapa diri mereka. Hal ini juga
berlaku pada indikator pantas tidaknya mereka menerima beasiswa.
Namun, mahasiswa yang menempuh pendidikan di USU, Pol.Up
(PNUP)

dan

UNHAS,

berdasarkan

wawancara

umumnya

mampu

menjelaskan siapa diri mereka. Hal ini kemungkinan disebabkan karena
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tingkat keberhasilan dalam penyesuaian diri di tempat baru lebih baik, selain
itu sikap ingin belajar serta ingin maju yang berkembang baik di universitas
yang mereka tuju memberikan dampak positif bagi jalan berpikir mahasiswa
Papua. Sementara untuk indicator menjelaskan alasan mereka pantas
menerima beasiswa tersebut, umumnya mahasiswa tidak bisa menjelaskan
secara rinci. Kemungkinan hal ini disebabkan karena kurangnya pembekalan
yang diberikan kepada mahasiswa sebelum dikirim melanjutkan studi ke luar
Papua.
2) Asuransi kesehatan
Asuransi
menjamin

kesehatan

bahwa

merupakan

seseorang

(anggota)

suatu
dapat

instrumen

sosial

memenuhi

untuk

kebutuhan

pemeliharaan kesehatan tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi orang
tersebut pada waktu terjadinya kebutuhan pelayanan kesehatan (Thabrany.
2003). Dalam banyak analisis, pendidikan seringkali berpengaruh terhadap
status kesehatan. Makin tinggi pendidikan seseorang cenderung makin baik
status kesehatannya. Temuan analisis dalam studi ini juga menunjukkkan hal
serupa. Jumlah penduduk berpendidikan lebih tinggi yang mengalami
gangguan kesehatan lebih sedikit dibandingkan dengan pada penduduk yang
berpendidikan lebih rendah, baik pada yang memiliki maupun tidak memiliki
jaminan kesehatan.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan, umumnya mahasiswa Papua
yang menempuh pendidikan di luar Papua tidak memiliki asuransi kesehatan
yang disediakan ataupun difasilitasi oleh pemberi beasiswa(pemerintah
daerah). Tetapi di PNUP hampir sepenuhnya ditanggung oleh pemberi
beasiswa dan selalu/sering dilakukan monitoring untuk kesehatan mahasiswa
OAP secara berkala.. Hal ini dapat berjalan baik, kemungkinan disebabkan
karena dukungan dari pihak pengelola juga sangat berperan bagi jaminan
kesehatan mahasiswa OAP yang menempuh pendidikan di PNUP. Selain itu
kurang adanya pengecekan rutin yang dilakukan pemberi beasiswa terhadap
kesehatan mahasiswa Papua yang kuliah di Universitas yang telah
ditentukan. Hal ini menjadi masalah besar bagi mahasiswa Papua, karena
selain mereka harus belajar dengan sesuai metode universitas yang ada,
sementara mereka tidak diberikan jaminan kesehatan. Asuransi kesehatan ini
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sangat mendukung tingjat keberhasilan mahasiswa Papua yang kuliah di luar
Papua. Masalah kesehatan semestinya menjadi perhatian yang besar oleh
pemberi beasiswa, karena mahasiswa Papua di kirim keluar Papua, dimana
mahasiswa Papua harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru yang
secara langsung pastinya akan mempengaruhi kesehatan mereka.
D. Proses Pembelajaran di Universitas
1) Keaktifan
Keaktifan adalah keterlibatan intelektual emosional mahasiswa dalam kegiatan
belajar mengajar untuk pencapaian pengetahuna,perbuatan, serta pengalaman
langsng. Sikap mahasiswa dalam proses pembelajaran berbeda-beda, ada yang
aktif dan ada yang tidak aktif (Maharsi 2015). Mahasiswa aktif dalam mengajar akan
rajin mengikuti kuliah yang diberikan oleh dosen. Keaktifan mahasiswa dalam proses
pembelajaran dapat meningkatkan prestasi seperti meningkatkan Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK), terlibat dalam olimpiade ataupun lomba yang diadakan pihak
universitas dan sebagainya.
Mahasiswa yang kurang aktif cenderung diam dan menjadi kurang suka
mengikuti pelajaran dan cenderung malas, akan mempengaruhi prestasi belajarnya
(Maharsi 2015). Mahasiswa yang aktif adalah mahasiswa yang rajin mengikuti
kuliah, dan jika ada materi yang tidak jelas atau tidak dipahami maka dapat
ditanyakan langsung ke dosen pengampuh mata kuliah maupun ke teman yang
paham materi yang dijelaskan dosen. Hal tersebut juga dilakukan oleh mahasiswa di
UKI, Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan UNHAS. Sebagian besar mahasiswa
selalu bertanya pada teman ataupun dosen jika ada materi kuliah yang tidak jelas
atau tidak dipahami. Hasil tersebut jelas terlihat bahwa mahasiswa sangat aktif untuk
mencapai prestasi yang diharapkan. Namun, kadangkala mahasiswa juga
merasakan jenuh atau bosan dengan materi yang diberikan. Hal ini dapat
mempengaruhi minat belajar mahasiswa sehingga mahasiswa cenderung malas
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen.
Ada mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas jika susah. Untuk mengerjakan
tugas,dibutuhkan koneksi internet. Adanya gangguan internet juga sangat
merupakan indikator mahasiswa tidak mengerjakan tugas dari dosen. Namun ada
juga mahasiswa yang tidak terlibat dalam diskusi kelompok karena lemah dalam
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menangkap penjelasan dan mengartikulasi ungkapan pendapat, keberanian
menjawab pertanyaan serta mengajukan pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa
tingkat partisipasi mahasiswa sangat rendah. Untuk mencegah hal tersebut, maka
dosen harus melakukan pendekatan guna memotivasi mahasiswa tersebut untuk
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran (Sutomo 2009).
2) Perhatian terhadap pembelajaran
Proses belajar diharapkan akan berjalan lancar bila disertai minat karena minat
merupakan alat motivasi yang utama yang dapat

membangkitkan kegairahan

belajar siswa dalam rentangan waktu tertentu. Meminjam catatan teman ketika tidak
mengikuti kuliah merupakan suatu usaha untuk memahami ketertinggalan materi
kuliah. Ketidakhadiran mahasiswa mengikuti mata kuliah disebabkan oleh berbagai
faktor. Namun yang menjadi kendala yaitu, mahaisswa tidak memahami apa yang
dicatat temannya.
Mencatat merupakan aktivitas yang sering dilakukan. Dimana mahasiswa harus
bisa membuat catatan terhadap hal-hal yang dianggap penting, yang dijelaskan
dosen. Beda halnya dengan mencatat, meringkas dapat membantu mengingat atau
mencari kembali materi dalam buku (Maharsi 2015).
Ringkasan yang dibuat harus menjelaskan hal-hal penting yang dalam
pembelajaran. Ringkasan yang baik ialah yang tertulis rapi, urut, dan mudah
dipahami khususnya bagi siswa yang menulis tersebut (Maharsi 2015). Jika siswa
membuat ringkasan hanya menyontek ringkasan teman, bisa terjadi siswa tidak
paham akan apa yang siswa ringkas. Berdasarkan Gambar di atas, mahasiswa UKI,
Politeknik Negeri Ujung Pandang,dan UNHAS sangat setuju untuk meringkas materi
kuliah yang disampaikan oleh dosen, karena meringkas dapat membantu
mahasiswa daam belajar dan untuk meningkatkan prestasi.
Membaca merupakan aktivitas dalam belajar yang banyak dilakukan selama oleh
semua orang. Dengan membaca,maka seseorang dikatakan belajar sehingga tanpa
membaca mahasiswa tidak dapat dikatakan belajar. Seseorang harus memiliki minat
baca yang tinggi. Seorang mahasiswa mau membuat suatuu catatan,maka
mahasiswa tersebut harus banyak membaca. Karena membaca dapat menambah
pengetahuan dan wawasan mahasiswa.
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3) Pengetahuan
Kesiapan seseorang seperti dosen dalam mempersiapkan materi mata kuliah
dipengaruho oleh beberapa faktor. Keahlian dosen atas suatu materi kuliah akan
meningkatkan kesiapan dosen untuk mengajar, dapat menggerakkan motivasi,
kemampuan kognitif, dan segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan materi
yang diajarkan. Dengan persiapan yang matang, harapan dosen adalah mahasiswa
dapat memahami materi yang diajarkan.
Dosen yang berkompeten pada umumnya dilihat dari seberapa jauh dosen
menguasai materi dan dosen tersebut dapat menerapkan model pembelajaran yang
tepat untuk materi yang dipelajari (Utami 2012). Jika pemahaman materi oleh
mahasiswa sangat tinggi, maka dosen diniilai berhasil mencapai kompetensi dasar
yang dibuat sehingga tercapai capaian pembelajaran.
Perilaku menunda tugas atau prokrastinasi adalah suatu kecenderungan
seseorang untuk menunda, mengakhiri, dan mengabaikan dalam menyelesaikan
tugas kuliah, sehingga seringkali tugasnya tidak selesai tepat waktu.
diperoleh mahasiswa selama perkuliahan

Ilmu yang

diharapkan nantinya dapat diterapkan

dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengembangkan potensi masyarakat
setempat. Setelah lulus, mahasiswa harus bisa berinovasi supaya dapat
mengembangkan potensi yang ada.
4) Perkembangan perkuliahan
Peminatan mahasiswa terhadap perkuliahan berbeda-beda, terutama pada mata
kuliah. Minat mahasiswa yang rendah pada satu mata kuliah akan mempengaruhi
prestasi belajarnya. Oleh karena itu, minat merupakan pendorong bagi seseorang
untuk

menunjukkan

perhatiannya

terhadap

sesuatu

yang

menarik

atau

menyenangkan. Jika sesuatu itu menyenangkan, individu cenderung berusaha lebih
aktif untuk mengetahui sesuatu yang diminatinya. Minat yang besar ditunjukkan
mahasiswa pada suatu mata kuliah tertentu mendorong dirinya untuk mengetahui
secara mendalam materi kuliah yang didapatnya. Seorang individu berminat besar
pada satu mata kuliah akan mencurahkan perhatiannya secara maksimal tidak saja
dengan memperhatikan semua penjelasan dosen pada saat kegiatan belajarmengajar di kelas, tetapi juga berusaha mencari sumber pengetahuan untuk
memperkaya pemahamannya di luar jam mata kuliah (Hilaliyah 2015).
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Hilaliyah (2015) mengatakan bahwaa kadang juga dijumpai mahasiswa yang
kurang menaruh perhatian pada perkuliahan. Misalnya, tidak serius mengikuti
perkuliahan, banyak bercanda, banyak diam, mengantuk, dan sebagainya. Hal ini
menandakan bahwa tidak semua mahasiswa memiliki minat belajar yang besar
dalam menerima setiap materi kuliah dalam perkuliahan.
Faktor

yang

mendorong

melakukan

sesuatu keaktifan siswa biasanya

tidak ditentukan oleh suatu faktor tunggal saja, akan tetapi berbagai macam
faktor yang mempengaruhinya. Minat baca adalah kecenderungan tingkah laku
mahasiswa terhadap kegiatan membaca. Sedangkan tinggi rendahnya minat baca
mahasiswa dapat diukur dari beberapa hal, salah satunya yaitu intensitas membaca.
Intensitas membaca adalah frekuensi mahasiswa melakukan kegiatan membaca
referensi atau buku. Kendala meningkatkan minat baca buku referensi oleh
mahasisa terdiri dari 8 indikator yaitu kelemahan fisik, intelegensi, minat, bakat,
kebiasaan, banyaknya beban belajar, kondisi keluarga dan lingkungan masyarakat
(Hayati 2009).
5) Soft skill
Kepercayaan diri merupakan hal yang sangat penting, karena dengan rasa
percaya diri maka seseorang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki
berdasarkan ketrampilannya. Mahasiswa yang percaya diri seharusnya sudah bisa
menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Adanya perbedaan tingkat percaya diri yang dimiliki mahasiswa akan
mempengaruhi perolehan prestasi belajarnya (Syam & Amri 2017). Mahasiswa yang
memiliki percaya diri yang tinggi akan memperoleh pretasi yang baik karena selalu
beranggapan positif dan percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Mahasiswa yang
memiliki percaya diri yang rendah akan memiliki prestasi belajar yang kurang
memuaskan karena selalu beranggapan negatif dan tidak percaya akan kemampuan
dan potensi yang dimilikinya. Rasa kurang percaya diri pada mahasiswa akan
mempengaruhi tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah karena tidak adanya
tekad yang kuat.
Tanggung jawab adalah kewajiban atau keharusan seseorang untuk melakukan
suatu hal menurut caranya sendiri. Tanggung jawab juga merupakan sebuah
pekerjaan atau kewajiban dalam keluarga, di sekolah, maupun di tempat bekerja
dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik. Adapun ciri oang yang
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bertanggung jawab yaitu melakukan tugas dengan sepenuh hati, bekerja dengan
etos kerja yang tinggi untuk mencapai prestasi serta mampu mengontrol diri dan
mengatasi stres.
Tanggung jawab tinggi yang dimiliki mahasiswa menunjukkan bahwa adanya
kesadaran yang tinggi akan pentingnya belajar. mahasiswa yang memiliki rasa
tanggung jawab yang rendah akan memiliki kesadaran yang rendah pula dalam
menyelesaikan pekerjaan rumah maupun tugas dari dosen (Yasmin et al. 2016).
Rasa tanggung jawab juga merupakan suatu usaha untuk meningkatkan prestasi
belajar.
Menjadi seorang pemimpin diskusi memang tidak gampang dan butuh
keberanian, dan hal tersebut merupakan suatu prestasi untuk meningkatkan soft skill
mahasiswa. Menurut Rizkina (2013), ketua atau pemimpin diskusi (moderator)
adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diskusi. Tugas yang
dilakukan ketua diskusi antara lain (1) menyampaikan masalah yang akan
didiskusikan dan menyebutkan tujuan yang hendak dicapai dengan diskusi kepada
semua peserta, (2) mengumumkan tata aturan dan aturan main diskusi, (3) memberi
kesempatan kepada semua peserta diskusi, (4) menjaga agar minat peserta tetap
benar, (5) menjaga agar diskusi tetap bergerak maju, (6) mencegah terjadinya
perpecahan atau percekcokan dalam diskusi, dan (7) mengumumkan hasil diskusi.
Kadangkala untuk menjadi pemimpin diskusi, banyak mahasiswa yang menolak
karena kurang percaya diri, namun ada juga yang menerima tawaran yang diberikan
oleh dosen.
E. Dukungan Eksternal dan Internal
Mahasiswa asli Papua yang sedang menempuh pendidikan di luar tanah
Papua memiliki semangat dan motivasi yang luar biasa untuk menempuh
pendidikan, dengan bertujuan untuk kembali ke tanah asal dan mengembangkan
potensi sumber daya alam dan manusia demi keberhasilan pembangunan di tanah
Papua. Hal ini sepatuttnya perlu didukung dan diberikan motivasi, baik secara
internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil penelitiian yang telah dipaparkan,
terdapat enam indikator yang dijadikan patokan dalam menilai sejauh apa dukungan
secara eksternal dan internal yang dialami oleh mahasiswa penerima beasiswa
tersebut, yang dijabarkan sebagai berikut:
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1) Pendampingan keluarga
Keluarga merupakan kelompok yang mengembangkan keintiman melalui
perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga, berupa
ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Secara
langsung, keluarga memiliki ikatan emosional yang sangat baik dalam
meningkatkan motivasi bagi anak, termasuk dalam hal pendidikannya. Bentuk
pendampingan yang bisa dilakukan oleh keluarga adalah bimbingan. Menurut
A.J. Jones (2015) bimbingan merupakan pemberian bantuan oleh seseorang
kepada orang lain dalam mementukan pilihan, penyusuaian dan memecahkan
permasalahan. Bimbingan mempunyai peranan yang sangat penting dalam
segala hal, terlebih kegiatan belajar. Anak yang mendapatkan bimbingan atau
perhatian dari orang tuanya akan lebih giat dalam belajarnya. Bimbingan orang
tua yang tidak memadai menyebabkan anak merasa kecewa dan mungkin
frustasi melihat orang tuanya yang tidak pernah membimbingnya.
Bimbingan belajar oleh orangtua juga diperlukan oleh mahasiswa OAP yang
sedang menempuh perkuliahan di luar Papua, jauh dari keluarga. Mahasiswa
OAP menyatakan bahwa keluarga mendukung dan selalu memberikan semangat
kepada para mahasiswa untuk tetap belajar meskipun mendapat nilai yang
kurang memuaskan. Bentuk bimbingan yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam
mendukung proses perkuliahan mahasiswa OAP adalah dengan menyediakan
fasilitas belajar, memberikan motivasi, menanyakan kesulitan yang dialami serta
mengawasi kegiatan perkuliahan anak (Kartini, Kartono, 1989).
Seperti yang diketahui, keluarga merupakan tempat yang paling besar
pengaruhnya dalam meningkatkan semangat seseorang dalam menjalankan
segala kepenatannya. Sehingga diperlukannya kepekaan yang mendasar
mengenai bagaiaman peranan sebuah keluarga dalam memberikan dukungan
demi peningkatan semangat belajar para mahasiswa asli Papua, terutama
mereka yang sedang belajar di luar tanah Papua. Selain itu, mahasiswa juga
menganggap perlunya orang tua dalam memenuhi fasilitas belajar mereka
seperti membeli buku-buku pelajarran dan juga peralatan yang mendukung
perkuliahan mereka. Pendampingan lain yang bisa dilakukan oleh keluarga
terhadap anak-anaknya yang sedang berkuliah di luar adalah tidak terlalu berbelit
belit dalam keuangan yang akan digunakan untuk keperluan penddikan anak-
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anak mereka. Hal ini berarti orangtua belum sepenuhnya mendukung kualitas
pendidikan anak-anaknya melalui dukungan finansial.
Melihat kepada kebutuhan dan pendukung terealisirnya aktivitas belajar
mahasiswa OAP di kampus dengan baik, setidaknya bimbingan orang tua yang
diharapkan adalah motvasi belajar, pengaturan waktu belajar, serta pengaturan
keuangan. Pentingnya peranan dan dukungan dari keluarga terutama dalam hal
perhatian, motivasi serta keuangan sehingga anak memiliki semangat dan alasan
untuk segera menuntaskan kewajiban pendidikannya dan dapat kembali ke tanah
Papua dengan baik. Selain itu, kesediaan orang tua memberikan fasilitas belajar
yang memadai yang sesuai dengan yang dibutuhkan mahasiswa OAP dalam
aktivitas belajarnya, baik yang berkenaan dengan perabot belajar ataupun
peralatan tulis/baca akan merupakan bantuan yang besar bagi mereka untuk
lebih giat belajar dan pada gilirannya nanti akan mencapai prestasi yang
gemilang.
2) Dukungan keluarga
Dukungan orangtua sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan
pendidikan anak-anaknya. Namun, masih banyak orangtua yang kurang
menyadari akan perannya dalam mendukung pendidikan anak dan menyerahkan
sepenuhnya pada perkuliahan secara khusus karena mengganggap anak telah
dewasa untuk paham pentingnya pendidikan untuk kehidupannya. Mahasiswa
merasakan bagaiamana peranan orang tua selalu perhatian dengan pendidikan.
Hal ini menggambarkan bahwa pentingnya dukungan yang diberikan oleh
orangtua sehingga anak memiliki rasa aman dan nyaman, bukan hanya sekedar
kuliah karena paksaan maupun ikut-ikutan teman. Mahasiswa juga menyatakan
bahwa orangtua sangat mengharapkan pencaaian terbaik mereka yang telah
menempuh pendidikan di luar tanah Papua.
Keluarga merupakan ujung tombak utama tempat anak belajar. Dari awal
dilahirkan, keluarga yang memberikan interaksi utama yang menjadi dasar
bagaimana cikal bakal kepribadian seorang anak kelak. Mulai dari cara tutur
berbicara, berjalan, bersikap, sedikit banyak akan dipengaruhi oleh interaksi awal
ini karena pada umumnya seorang bayi maupun balita akan menirukan segala
sesuatu yang dilihat di lingkungan sekitarnya sebagai proses pembelajaran awal.
Tahap pembelajaran awal ini merupakan tahap yang sangat penting, terutama
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bagi mereka yang baru pertama kali merantau dan jauh dari keluarga. Mereka
akan belajar hal baru dan membutuhkan perhatian dari orang tua untuk
senantiasa memberikan semangat dan motivasi untuk tetap menyelesaikan tugas
dan tanggung jawabnya sebagai penerima beasiswa. Kegagalan orang tua
dalam mendukung anak akan berpengaruh signifikan terhadap kesuksesaan si
anak kelak dikarenakan anak merasa terabaikan dan berjalan sendiri di tengahtengah lingkungan yang dia sebelumnya tidak pahami.
3) Media komunikasi
Dukungan dalam menentukan keberhasilan mahasiswa penerima beasiswa
asal Papua bukan saja dari lingkungan keluarga saja, namun juga dukungan
faslitas dari kampus, salah satunya adalah ketersediaan perangkat teknologi dan
juga internet. Berdasarkan hasil analisis, hampir seluruh mahasiswa menyatakan
bahwa baik dari teknologi dan informasi yang disiapkan pihak kampus, perangkat
media sebagai pendukug pembelajaran berbasis TIK hingga penggunaan media
ajar berbasis TIK sangat membantu perkuliahan anak asli Papua.
Komunikasi merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar.
Dalam dunia pendidikan termasuk dalam dunia perkuliahan, komunikasi yang
terjalin akan bisa membuat proses belajar menjadi efektif. Komunikasi dan
interaksi yang baik antara dosen dan mahasiswa akan bisa memaksimalkan hasil
yang diperoleh selama pendidikan sebagaimana media sosial dalam komunikasi
digital. Banyak yang percaya bahwa pengetahuan dan informasi dapat terserap
dengan baik karena adanya komunikasi yang efektif.
4) Wilayah asal pengiriman
Dukungan dari pemerintah juga tidak kalah penting dalam menyukseskan
pendidikan mahasiswa asli Papua di luar tanah Papua. Pemerintah dianggap
sebagai penghubung antara mahasiswa dan pihak kampus dan perlu adanya
sistem kontroling dan evaluasi sehingga mereka tahu bahwa dimana letak
kesulitan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikannya.
Pentingnya dukungan yang diberkan dari pemerintah dalam mendukung dan
memandang pentingnya anak-anak asli Papua dalam mengenyam pendidikan di
luar Papua dirasakan oleh mahasiswa OAP. Pendidikan yang mereka tempuh
merupakan

sebagai

ujung

tombak
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OAP

yang

mengharakan

adanya

pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat asli dalam memajukan Pulau
Papua. Meskipun di tanah Papua terdapat beberapa universitas negeri dan
swasta, namun mereka menganggap bahwa sebaiknya mereka melanjutkan
pendidikannya di luar sehingga memiliki daya saing yang baik, mempelajari
budaya dari suku lain, beradaptasi, mampu mengembangkan skill komunikasi
hingga memiliki pemikiran yang terbuka terkait adanya perbedaan yang tidak
mereka temukan di tanah asal.
Interaksi dalam masyarakat yang berbeda budaya merupakan fenomena
yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ketidakmampuan masyarakat dalam
memahami keragaman kultural menimbulkan persoalan komunikasi antarbudaya.
Perbedaan masyarakat yang berinteraksi dengan budaya berbeda dapat berupa
loga, tata cara, perilaku nonverbal, dan lain-lain. Salah satu yang membedakan
dari cara mereka berkomunikasi adalah latar belakang budaya yang berbeda
(Anugrah, 2008). Budaya memberikan identitas kepada seseorang atau
sekelompok orang, diantaranya dapat diidentifikasi dari komunikasi dan bahasa.
Hal tersebut juga berlaku bagi mahasiswa OAP. Mahasiswa juga menyatakan
bahwa perlu dilakukannya penyesuaian diri yang cukup lama dari wilayah asal ke
tempat tujuan perkuliahan mereka. Hal ini berarti, perlu adanya observasi awal
yang dilakukan oleh pihak anak asli Papua pada daerah dan calon kampus
mereka sehingga ketika sudah tiba di lokasi, paling tidak mereka memiliki
gambaran terkait apa saja yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan
oleh mereka.
5) Lingkungan belajar
Lingkungan belajar ialah segala sesuatu yang terdapat di tempat belajar
Hutabarat (1986). Sedangkan Nasution (1993), membagi lingkungan belajar
menjadi dua yaitu lingkungan alami dan lingkungan sosial. Lingkungan alami
seperti keadaan suhu, kelembaban udara, sedangkan lingkungan sosial dapat
berwujud manusia dan representatifnya maupun berwujud hal-hal lain. Prestasi
belajar itu salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan belajar. Menurut Dunn dan
Dunn (dalam Mudhofir, 1999) kondisi belajar dapat mempengaruhi konsentrasi,
pencerapan, dan penerimaan informasi. Senada dengan hal di atas Rachman
(1998/1999) menyatakan lingkungan fisik tembat belajar mempunyai pengaruh
penting terhadap hasil pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas dapatlah
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disimpulkan bahwa lingkungan belajar berpengaruh terhadap hasil belajar.
Menata lingkungan belajar pada hakekatnya melakukan pengelolaan lingkungan
belajar.

Aktivitas

pembelajar

dalam

menata

lingkungan

belajar

lebih

terkonsentrasi pada pengelolaan lingkungan belajar di dalam kelas.
Siswoyo (2011) menyatakan bahwa lingkungan belajar pada hakikatnya
sesuatu yang ada di luar individu, seperti keadaan iklim, lingkungan budaya,
maupun sosial. Mahasiswa OAP memiliki lingkungan belajar yang cukup
kondusif di mana mereka diberikan sebuah kebijakan khusus, salah satunya dari
pihak kampus UNHAS maupun PNUP. Mahasiswa yang tidak mampu dalam hal
keuangan, diberi bantuan melalui pusat pelayanan kantin. Selain itu, mahasswa
diusahakan untuk tidak terkena masalah dropped out. Pihak kampus sangat
mengupayakan

agar

seluruh

mahasiswa

OAP

dapat

menyelesaikan

perkuliahannya dengan baik di waktu yang tepat.
Lingkungan belajar yang baik akan menciptakan hasil yang baik juga. Oleh
karena itu, diperlukan motivasi dari keluarga, pemenuhan hak anak serta
dukungan ekonomi untuk membantu semangat anak dalam menyelesaikan
tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa. Lingkungan belajar
yang baik juga dilihat dari faktor sekitar mahasiswa juga. Mahasiswa sebaiknya
memiliki lingkungan belajar yang kondusif dan pengaturan waktu yang baik
sehingga mereka mampu bersaing dengan teman-teman yang bukan berasal
dari tanah Papua.
6) Kebiasaan Belajar
Kebiasaan belajar yang baik merupakan salah satu kunci bagaimana seorang
mahasiswa mampu mengontrol jam belajar mereka, meskipun sesibuk apapun,
tetap memiliki manajemen waktu yang baik. Kebiasaan merupakan cara
bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang, yang pada
akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis. Perbuatan kebiasaan tidak
memerlukan
Kebiasaan

konsentrasi,
dapat

berjalan

perhatian,
terus,

dan

pikiran

sementara

dalam

individu

melakukannya.

memikirkan

atau

memperhatikan hal-hal lain. Kebiasaan belajar dapat diartikan sebagai cara atau
teknik yang menetap pada diri siswa pada waktu menerima pelajaran, membaca
buku, mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan.
(Djaali, 2008:128).
91

Setiap mahasiswa memiliki kebiasaan belajar yang berbeda-beda. Kebiasaan
yang kurang baik yang biasaanya diterapkan mahasiswa adalah bermalasmalasan dalam belajar, mengulangi materi perkuliahan hanya menjelang ujian
saja, tidak rajin membaca dan kurang berkonsentrasi dalam belajar. Namun hal
tersebut tidaklah sepenuhnya berlaku bagi mahasiswa asal Papua. Mahasiswa
membuat jadwal belajar dan terlaksana dengan baik, pengulangan materi yang
diajarkan, mencari informasi lainnya

baik dari internet maupun buku dalam

menambah wawasan pembelajaran, dan juga meluangkan waktu luang untuk
mempelajari materi yang belum dikuasainya. Hal tersebut menggambarkan
bahwa kebiasaan belajar ini akan mempengaruhi terhadap bagaimana keaktifan
dan pencapaian mahasiswa tersebut yang tergambar dalam bentuk IPK.
Kebiasaan belajar yang baik akan timbul apabila seseorang memiliki keinginan
untuk memperoleh prestasi belajar yang baik.
Pembentukan kebiasaan belajar yang baik sangat ditentukan oleh cara-cara
belajar yang dilakukan dalam mempelajari suatu materi pelajaran. Kebiasaan
belajar yang baik akan menjadikan kegiatan belajar yang efektif dan efisien.
Kegiatan belajar yang dilakukan berkaitan dengan pengaturan waktu dan
metode yang digunakan dalam belajar, dan apabila dilakukan secara terus
menerus akan menjadi suatu kebiasaan belajar yang menetap. Tingginya
semanta belajar yang dimiliki oleh mahasiswa asli Papua dalam menyelesaikan
studinya. Perlu dukungan yang diberikan baik bersifat internal maupun eksternal,
dari keluarga, pemerintah, masyarakat sekitar, teman-teman hingga kontroling
dari pihak luar untuk mengikuti sejauh mana kemampuan pembelajarannya
sehingga berkurang jumlah mahasiswa yang merasa tidak mampu mengikuti
perkuliahan di luar Papua.
F. Motivasi Kuliah
Motivasi merupakan suatu penggerak dari dalam hati seseorang untuk
melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai
rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan
hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu
tujuan. Seseorang yang mempunyai motvasi berarti ia telah mempunyai kekuatan
untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan.
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Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, mahasiswa Papua sangat setuju
dan bersemangat untuk melanjutnya kuliah di luar Papua. Hal ini terlihat dari
semangat, persiapan mereka dalam penyediaan dokumen serta dukungan yang
diberikan oleh orangtua dan kerabat. Semangat OAP ini kemungkinan disebabkan
karena keinginan diri mahasiswa Papua yang ingin mengeksplor kemampuan
mereka dengan banyak belajar dari dunia luar yang ada di luar Papua. Hal ini patut
diapresiasi mengingat pemikiran mahasiswa Papua yang ingin bersaing semakin
ada untuk mendapatkan banyak pengetahuan yang lebih untuk membangun
daerahnya nanti. Pernyataan ini didukung oleh semangat mahasiswa dalam
mempersiapkan diri baik berupa dokumen yang diperlukan berdasarkan hasil yang
diperoleh rata-rata mahasiswa OAP semangat dan mampu.

1) Bakat
Menurut Crow dan Crow (1989) bakat bisa dianggap sebagai kualitas yang
dimilki oleh semua orang dalam tingkat yang beragam. Bakat juga dianggap
sebagaikeunggulan khusus dalam bidang perilaku tertentu, seperti music,
matematika ataupun olahraga. Woodworth dan Marquis dalam Suryabrata.
(1995), memberikan defenisi bakat sebagai prestasi yang dapat diramalkan dan
dapat diukur melalui test khusus. Oleh karena itu bakat dikategorikan sebagai
suatu kemampuan ( ability) yang memiliki tiga arti:
1. Achievement, yang merupaka kemampuan actual yang dapat diukur
dengan alat test tertentu
2. Capacity, yang merupakan kemampuan potensial, yang dapat diukur
secara tidak langsung dengan melalui pengukuran terkahad kecakapan
individu, dimana kecakapan ini berkrmbang dengan perpaduan antara
dasar dengan latihan yang intensif dan pengalaman
3. Apititude, yaitu kualitas yang hanya dapat diungkap/diukur dengan test
khusus yang sengaja dibuat untuk itu
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2) Minat
Minat merupakan suatu ketertarikan individu terhadap suatu objek tertentu
yang membuat individu itu sendiri merasa senang dengan objek tersebut
(Mappier. 1982). Berikut faktor-faktor yang yang mempengaruhi minat menurut
Crow. 1973:
1. The factor Inner Urge : Rangsangan yang dating dari lingkungan atau
ruang yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan
mudah menimbulkan minat. Misalnya kecenderungan terhadap belajar,
dalam hal ini seseorang mempunyai hasrat ingin tahu terhadap ilmu
pengetahuan
2. The Factor Of Social Motive: Minat seseorang terhadap objek atau sesuatu
hal. Di samping itu juga dipengaruhi oleh factor dari dalam diri manusia
dan oleh motif social, missal seseorang berminat pada prestasi yang tinggi
agar dapat status social yang tinggi pula
3. Emosional Factor: Faktor perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh
terhadap objek misalnya perjalanan sukses yang dipakai individu dalam
suatu kegiatan tertentu dapat pula membangkitkan perasaan senang dan
dapat menambah semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut.
Sebaliknya kegagalan yang dialami akan menyebabkan minat seseorang
berkembang.
G. Keberlangsungan Pemberian Beasiswa
Pemerintah Papua telah berupaya untuk mengurangi angka putus kuliah bagi
mahasiswa yang berprestasi tinggi maupun yang tidak dengan alasan ekonomi.
Untuk mendukung langkah tersebut, mahasiswa sebagai agen pembaharuan daerah
Papua perlu mendapat pembinaan yang terus menerus. Kenyataan menunjukkan
bahwa tidak semua mahasiswa mengikuti proses dan perubahan pembelajaran
secara linear. Ada kalanya mahasiswa mempunyai prestasi tinggi, tetapi terhambat
proses studinya. Di lain pihak ada mahasiswa yang putus di tengah perjalanan
studinya hanya karena alasan ketiadaan biaya. Menyadari hal ini, penting kiranya
dicarikan jalan keluar bagi mahasiswa yang mempunyai kendala ekonomi dan atau
geografis. Untuk menghindari peluang mahasiswa mengundurkan diri dari proses
studi, langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan
berupa pemberian beasiswa.
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Menurut Agus Lahinta (2009) mengatakan pengertian beasiswa adalah
pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang
bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan.
Beasiswa-beasiswa tersebut diberikan kepada para mahasiswa dengan tujuan: (1)
Menghasilkan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berperan dalam
mempercepat pembangunan bangsa menuju pada kemandirian di tengah-tengah
percaturan global, (2) Mewujudkan keadilan dan demokratisasi dalam bidang
pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi, dan
(3) Memberikan bantuan dana kepada mahasiswa yang mengalami kendala secara
ekonomis dan atau geografis.

1) Persyaratan beasiswa
Mahasiswa penerima beasiswa yang dikirim ke luar Papua, umumnya telah
memenuhi persayatan yang diberikan oleh pemerintah daerah/ pemberi
beasiswa baik swasta maupun negeri. Pemberian beasiswa yang tepat sasaran
akan memberikan pemerataan kepada mahasiswa untuk dapat mencapai
prestasi akademik yang tinggi meskipun secara ekonomi sedikit mengalami
hambatan. Pemberian beasiswa berupaya mendorong mahasiswa untuk tetap
menjaga kelangsungan studi dan berprestasi. Beasiswa yang diberikan kepada
mahasiswa tentu mengandung konsekuensi yang perlu dijalani mahasiswa
Utomo (2011). Dari hasil pengamatan yang dilakukan, umumnya mahasiswa
sangat setuju melakukan kewajiban di universitas yang mereka tuju baik yang
berhubungan dengan pelaksanaan pemberian tugas yang diberikan sesuai waktu
yang disepakati dan kewajiban mengikuti perkuliahan 70%. Hal ini menjadi tolak
ukur adaptasi mahasiswa Papua dalam mengikuti setiap aturan yang berlaku di
kampus masing-masing.
2) Perjanjian beasiswa
Pemberian beasiswa yang tepat sasaran akan memberikan pemerataan
kepada mahasiswa untuk dapat mencapai prestasi akademik yang tinggi
meskipun secara ekonomi sedikit mengalami hambatan. Pemberian beasiswa
berupaya mendorong mahasiswa untuk tetap menjaga kelangsungan studi dan
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berprestasi. Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa tentu mengandung
konsekuensi yang perlu dijalani mahasiswa. Para pemberi beasiswa atau donatur
biasanya akan memberikan bantuan dengan beberapa syarat yang antara lain
adalah : (1) Penerima beasiswa termasuk orang yang tidak mampu secara
ekonomi, (2) mempunyai prestasi terutama di bidang yang digelutinya, (3)
semangat yang tinggi dalam belajar dan mencari ilmu pengetahuan, (4)
mempunyai jiwa sosial yang tinggi (Utomo, 2011).
Dari hasil pengamatan pengolahan data yang dilakukan, umumnya
mahasiswa Papua sangat setuju pemberian beasiswa diberikan kepada yang
berprestasi, beasiswa diberikan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya
tepat waktu serta penerima beasiswa harus mampu mempertanggungjawabkan
dana yang diberikan. Dari data yang telah diolah dapat dikatakan bahwa
mahasiswa Papua (penerima beasiswa), memiliki rasa tanggung jawab dalam
melaksanakan kewajiban yang harus mereka jalankan. Kemungkinan hal ini
dirasakan karena mahasiswa Papua telah mandapatkan pengaruh yang positif
selama mereka menempuh pendidikan di luar Papua, selain sikap beradaptasi
untuk tetap survive di luar Papua juga harus terus mereka lakukan agar proses
belajar mengajar juga berlangsung baik.
3) Hak-hak penerima beasiswa
Pada dasarnya seorang akan melakukan suatu kegiatan atau kerja
senantiasa mengharapkan adanya imbalan (reward). Pemberian beasiswa untuk
memacu prestasi yang direpresentasikan sebagai pencapaian hasil indeks
prestasi. Keinginan berprestasi memang melibatkan beberapa faktor penting.
Salah satunya ialah keinginan untuk mendapat uang (Utomo, 2011). Umumnya
hak-hak mahasiswa Papua yang mereka inginkan meliputi ketersediaan sarana
prasarana, kemudahan dalam mengakses informasi serta biaya pendidikan yang
harus terjangkau. Dari hasil pengamatan, umumnya mahasiswa sangat setuju
dengan hal tersebut. Hal ini, kemungkinan disebabkan karena masih ada
mahasiswa Papua yang merasa berbeda, ketika sedang mengikuti proses belajar
mengajar di universitas tempat mereka kuliah, sehingga kegiatan belajar
mengajar tidak berjalan efektif. Dengan adanya pemenuhan hak-hak yang
mereka inginkan, secara otomatis mahasiswa Papua akan merasa statusnya di
universitas tersebut sama tanpa memandang perbedaan budaya.
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H. Tanggapan Responden Bersekolah di Luar Papua
1) Orang asli Papua (Mahasiswa)
Umumnya tanggapan responden dengan adanya beasiswa pendidikan di
luar Papua sangat antusias. Hal ini disebabkan karena pola pikir mahasiswa
yang menginginkan adanya kemajuan dalam diri mereka baik dari sikap, perilaku,
ilmu pengetahuan serta pengetahuan akan mereka dapat dari pendidikan
lingkungan luar Papua. Program ini juga menjadi tantangan dan pembuktian bagi
mahasiswa Papua, jika mereka juga mampu bersaing dengan mahasiswa dari
luar.
2) Pengelola universitas
Umumnya para pengelola universitas meminta ada pendampingan
khusus bagi mahasiswa Papua. Selain itu mahasiswa yang akan melanjutkan
pendidikan keluar Papua hendaknya ditempatkan di program studi yang mereka
minati, sehingga proses belajar mengajar dapat dilakukan secara maksimal.
Kasus lain yang sering dihadapi juga adalah masalah akomodasi, seperti ada
beberapa universitas penyelenggara yang tidak memfasilitasi asrama, sehingga
mahasiswa harus mencari tempat tinggal, yang secara langsung dapat
megganggu konsentrasi mahasiswa dalam belajar. Dalam proses pendampingan
mahasiswa, pengelola universitas juga meminta hendaknya pemberi beasiswa
ataupun pemerintah daerah asal melakukan monitoring dan evaluasi terkadap
kemajuan akademik mahasiswa secara berkala, sehingga setiap ada kendala
yang dihadapi mahasiswa dapat langsung terpecahkan dan tidak meganggu
aktivitas perkuliahan selanjutnya.
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BAB VI
KESIMPULAN
Hasil penelitian menggambarkan kondisi berikut:
1. Umumnya mahasiswa OAP belum dapat beradaptasi dengan cepat, ada
kecenderungan merasa berbeda dan tidak diterima oleh komunitas,
disisi lain bahasa, kebiasaan lingkungan baru, dan juga penggunaan
bahasa daerah dalam berkomunikasi diranah publik di setiap wilayah.
2. Keinginan untuk melanjutkan pendidikan diluar Papua sangat besar,
hanya saja belum diikuti dengan motivasi yang kuat, baik dari diri sendiri
maupun dari orangtua dan lingkungan keluarga.
3. Hambatan dan tantangan eksternal dalam proses menyelesaikan studi.
Dukungan orang terdekat seperti orangtua maupun keluarga masih
rendah, selain itu, pendampingan dari PTN dan PTS juga masih sangat
rendah, kecuali Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) memberikan
pendampingan dukungan penuh mulai dari pembinaan dalam hal
kerohanian dan pembinaan karakter sangat baik, sehingga ada
kecenderungan mahasiswa sangat menikmati kondisi dan suasana yang
begitu akrab dan berpengaruh pada prestasi belajar.
4. Angkatan 2018 telah melakukan pembinaan 2 bulan Pra Kuliah
Pelatihan Bela Negara (semimiliter), hasilnya jauh lebih baik, karakter
sudah lebih baik, mulai dari kedisiplinan, percaya diri, kejujuran, motivasi
dan tanggung jawab.
5. Penjurusan mahasiswa belum seluruhnya memperhatikan dukungan
minat dan bakat, sehingga masih banyak yang salah jurusan, sehingga
mahasiswa yang dikirim keluar akhirnya beralih ke PT lain yang sesuai
dengan minat dan bakat, dengan biaya sendiri, dan ada juga yang
memilih kembali

ke Papua.

6. Matrikulasi dilakukan akhir semester di UNHAS, dan kadang kala
berbarengan dengan ujian akhir sehingga banyak yang tidak hadir, dan
lama lama menghilang dari kampus, berkaitan dengan pencairan dana
matrikulasi diakhir semester.
7. Penerimaan

beasisawa

per

semester,

dirasakan

kurang

tepat,

diharapkan ada perubahan, diharapkan beasiswa dicairkan per bulan,
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atau per-tri wulan, sehingga mahasiswa kehabisan uang,sebelum
pencairan tahap berikut dalam hal ini kelemahan dalam pengelolaan
keuangan
8. Pengelolaan mahasiswa OAP di PNUP dapat dikategorikan dengan
baik, dimana rentangan IPK adalah mulai dari 2.39 hingga 3.34 bagi
yang aktif kuliah. Untuk mahasiswa yang sedang berada pada semester
akhir, mereka didampingi dan didorong agar IPK mereka mampu
mencukupi minimal 2.75 sehingga mahasiswa mampu melanjutkan
dalam penyusunan skripsi. Kebijakan lainnya yang dikhususkan bagi
mahasiswa Papua adalah ditiadakannya sistem DO
9. Umumnya mahasiswa yang dikirim ke PTN dan PTS yang tidak
melanjutkan perkuliahan, hambatan yang pertama adalah: tidak ada
akomodasi pada saat keberangkatan awal,
10. Perguruan Tinggi tempat menempuh kuliah, dari sampel yang ditetapkan
ditemukan 10% yang memiliki IPK Sangat Baik, 15 % yang memiliki IPK
baik, 75% masih dibawah rata-rata
11. Tingkat keberhasilan studi mahasiswa, alumni penerima beasiswa
Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), tingkat keberhasilannya dapat
dikategori sangat baik dengan IPK rata rata memuaskan dan sangat
memuaskan.
12. Umumnya belum ada pendampingan khusus bagi mahasiswa OAP
disemua PTN dan PTS, belum memiliki perhatian penuh dan
menyediakan fasilitas yang memadai bagi mahasiswa OAP
13. Asrama tersedia hanya pada PTN dan PTS tertentu, misalnya,
mahasiswa OAP di PNUP, umumnya kos diluar kampus dengan kondisi
tanpa pembimbingan dan pembinaan.
14. Pelaksanaan matrikulasi di UNHAS dilaksanakan diakhir Semester.
15. Dukungan Pemda Papua dan Papua Barat masih dirasakan sangat
kurang
16. Pembinaan dalam hal kerohanian dan pembinaan karakter tetap penting
untuk angkatan 2018 telah dilakukan pada beberapa PT sudah
melakukan pembinaan 2 bulan Pra Kuliah Pelatihan Bela Negara
(semimiliter), dan hasilnaya saat ini, jauh lebih baik (yang dibina,
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kedisiplinan

dan

karakter,

tanggungjawab,

motivasi,

akhirnya

meningkatkan percaya diri
17. Kebijakan lainnya yang dikhususkan bagi mahasiswa Papua adalah
ditiadakannya sistem DO sehingga terkadang menciptakan kesan
ketidakadilan bagi mahasiswa lainnya. Hal ini setidaknya perlu adanya
kesadaran

kepada

mahasiswa

Papua

untuk

menyelesaikan

perkuliahannya dikarenakan banyaknya kebijakan yang sangat memihak
kepada mereka.
18. Perlu dukungan yang diberikan baik bersifat internal maupun eksternal,
dari keluarga, pemerintah, masyarakat sekitar, teman-teman hingga
kontroling dari pihak luar untuk mengikuti sejauh mana kemampuan
pembelajarannya sehingga berkurang jumlah mahasiswa yang merasa
tidak mampu mngikuti perkuliahan di luar Papua.
19. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, utuk
memantau perkembangan mahasiswa OAP, dan mengetahui sejak dini
hambatan hambatan yang dialami mahasiswa.
20. Untuk membantu kelancaran studi mahasiswa, bidang kemahasiswaan
menghimpun dan membangun komunikasi melalui WA grup, dan seluruh
permasalahan dan lain-lainnya dipantau, perhatian PT pada mahasiswa
yang berkuliah, terutama putra papua sangat besar, bahkan semua
dosen, akan menghimpun dana bagi mahasiswa yang kekurangan dana
pada saat beasiswa belum cair, khusus untuk Politeknik Negri Ujung
Pandang (PNUP). Upaya yang lain yang dilakukan kasubag adalah,
memberikan voucer

makan di kantin bagi mahasiswa Papua yang

membutuhkan dan disiapkan oleh pihak di kantin
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BAB VII
REKOMENDASI

1. Dilakukannya pendampingan yang khusus bagi mahasiswa OAP, terutama
pada tahun pertama dan kedua, dengan cara pendampingan oleh instruktur
dengan rasio 5 orang mahasiswa/instruktur.
2. Meningkatkan

jumlah

siswa

penerima

beasiswa

Afirmasi

Pendidikan

Menengah (ADEM), tingkat keberhasilan dalam studi utuk OAP sangat nyata,
perolehan IPK lebih unggul.
3. Dialokasikan dana dari PEMDA Papua dan Papua Barat untuk akomodasi
awal tahun pertama perkuliahan bagi mahasiswa.
4. Dilaksanakannya kelas khusus jika memungkinkan bagi mahasiswa OAP
5. Penyaringan masuk ADEM dan beasiswa yang lain, harus memperhatikan
minat dan bakat.
6. Pelaksanaan matrikulasi khusus bagi OAP, di awal perkuliahan
7. Memfasilitasi/membangun asrama khusus untuk mahasiswa OAP, dengan
pendampingan yang tepat
8. Mengalokasikan dana dukungan beasiswa dari PEMDA Papua dan Papua
Barat.
9. Meningkatkan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) utuk OAP
10. Melaksanakan monev secara berkala, dan pendampingan oleh Perguruan
Tinggi Negeri tertua yang ada di Papua, antara lain UNCEN untuk Papua, dan
UNIPA untuk Papua Barat .
11. Assesment dan Lanjutan ditahun depan untuk pemetaan pendidikan untuk
mahasiswa OAP yang menempuh kuliah diluar Tanah Papua perlu dilakukan,
mengingat, dari hasil kajian awal ini diperoleh gambaran, bahwa setiap
mahasiswa yang menempuh kuliah di PTN dan PTS, diperoleh gambaran
permasalahan yang berbeda dan penanganan yang berbeda.
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LAMPIRAN
Foto di UNHAS dan Politeknik Negeri Ujung Pandang

Mahasiswa OAP

Mahasiswa OAP

Wawancara dengan mahasiswa OAP
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Wawancara dengan Kasubag Kemahasiswaan UNHAS

Wawancara dengan Asdir I dan Kasubag Kemahasiswaan Politeknik Negeri
Ujung Pandang

Pengisian kuesioner di Politeknik Negeri Ujung Pandang
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Dokumentasi di USU

Pegawai Administrasi di USU

Mahasiswa OAP di asrama putri USU
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