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Selama 2012 Pemerintah menghadapi dinamika politik dan gangguan keamanan dari
kelompok non-negara yang semakin beragam motif dan pelakunya. Pertama, berbagai
kelompok masyarakat sipil menggunakan ruang publik demokrasi tidak hanya untuk
menuntut hak-hak demokrasinya, tetapi juga pemisahan diri dari NKRI. Kedua, berbagai
kelompok sipil bersenjata TPN/OPM atau sejenisnya semakin aktif mengembangkan
kekuatannya dan menunjukkan eksistensinya. Ketiga, kelompok “Orang Tak Dikenal” (OTK)
memberi warna cukup menonjol dalam praktik kekerasan di Papua. Keempat, Pemerintah
juga menghadapi perilaku aparat negara Polri/TNI yang tidak profesional, persaingan
antarunit di dalam Polri/TNI, pelanggaran SOP dalam penegakan hukum bahkan
penyalahgunaan wewenang terhadap warga sipil sehingga berpotensi terjadi kekerasan yang
mengarah pada pelanggaran HAM.
Dibandingkan dengan 2011 (38 kasus, 52 tewas, 573 luka), pada 2012 jumlah kasus
kekerasan lebih tinggi (67 kasus, 45 tewas, 120 luka) namun jumlah korbannya lebih rendah
karena pada 2011 terjadi 3 kasus kekerasan pemilukada di Puncak dengan korban sangat
tinggi yakni 35 tewas dan 500an luka. Pada 2012 jenis, motif dan pelaku kekerasannya lebih
beragam. Aparat beberapa kali gagal mengidentifikasi pelaku yang disebut Orang Tak
Dikenal (OTK). Pemerintah belum berhasil memberikan pesan tegas kepada para pelaku
gangguan keamanan dan masyarakat luas bahwa negara hadir dan hukum ditegakkan secara
adil. Sebaliknya, pemerintah menunjukkan kelemahannya dengan menyalahgunakan kondisi
geografis, keterbatasan personel dan peralatan sebagai alasan untuk menutupi kegagalan.
Meskipun tantangan dan kompleksitasnya lebih tinggi, kebijakan keamanan pemerintah 2012
di Papua memiliki pola yang kurang lebih sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
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Sejalan dengan kebijakan keamanan, kebijakan pengelolaan politik di Papua selama 2012
terasa stagnan, tenang di permukaan dan belum menunjukkan perubahan signfikan.
Kebijakan politiknya abu-abu dan cenderung tertutup, bergerak di bawah permukaan radar
publik dan masyarakat sipil. Pernyataan politik terkait Papua lebih bersifat normatif dan
reaktif pada kasus-kasus tertentu. Dalam situasi ini unit-unit intelijen/politik/pemerintahan
baik yang organik di dalam tubuh TNI/Polri dan pemerintah, maupun lembaga intelijen
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negara seperti BIN dan BAIS menjadi dominan tetapi bergerak sendiri-sendiri. Paradigma
“mempertahankan NKRI” di Papua belum diterjemahkan dalam desain kebijakan politik yang
jelas, tetap reaktif dan ad-hoc.
Pola umum yang selama ini berkembang antara agen intelijen/keamanan yang mewakili
negara dengan informan/agen di kalangan masyarakat menjadi pola relasi politik proksi.
Pejabat institusi negara berperan sebagai “majikan”, membangun jaringan informan/agen
yang menghubungkannya dengan internal kelompok/organisasi sosial tertentu yang dicurigai
“separatis”. Diusahakan ada informan/agen penghubung yang secara teratur memasok
informasi kepada majikan. Setelah terjalin erat, relasi berkembang menjadi transaksi material
saling menguntungkan. Relasinya tidak selalu linear dan monoloyal. Seringkali
agen/informan memiliki lebih dari satu majikan dan majikan juga memiliki sejumlah agen di
berbagai kelompok/organisasi lain. Konstruksi jaringan relasi politik yang tertutup semacam
ini mempersubur saling curiga antarkelompok/antartokoh. Rumor tentang praktik menjadi
agen/informan merupakan salah satu alat efektif untuk mengadu domba.
Selain sebagai penghubung, sebagian informan/agen yang berasal kalangan terdidik Papua ini
juga berfungsi sebagai juru bicara dan pembuat opini di seminar atau media massa. Mereka
juga dimanfaatkan untuk persaingan politik lokal di tingkat kabupaten dan provinsi. Di
tataran publik dibangun opini bahwa akar konflik Papua adalah kesejahteraan oleh karena itu
percepatan pembangunan menjadi satu-satunya penyelesaian. Dalam konstruksi pikiran ini
dikatakan bahwa kegagalan pembangunan dan kesejahteraan di Papua terutama bukan
kesalahan pemerintah pusat tetapi kesalahan pejabat pemerintah daerah yang sudah dikuasai
oleh orang asli Papua yang korup dan tidak kompeten. Dibangun pula citra melalui
agen/informan Papua bahwa isu politik dan HAM di Papua hanya dimanfaatkan oleh tokohtokoh tertentu yang dibiayai oleh pihak asing.

Page

Kelompok-kelompok gerakan politik sipil yang bergerak di daerah perkotaan juga mengalami
kemunduran. Selama 2012 demo-demo di jalanan didominasi oleh Komite Nasional Papua
Barat (KNPB) yang mengusung agenda referendum. Sementara itu kelompok Kongres
Rakyat Papua III meredup seiring dengan dipenjarakannya semua pimpinannya dan lemahnya
dukungan dari rakyat Papua sendiri. Praktis sepanjang paruh pertama 2012 politik jalanan
dan publikasi didominasi oleh KNPB hingga pemimpinnya Mako Tabuni ditembak mati oleh
“Tim Khusus”. Beberapa kali KNPB berusaha bangkit tetapi polisi telah menemukan alasan
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Pola kebijakan politik yang tertutup dan kooptatif menunjukkan bertahannya pelaku politik di
dalam birokrasi negara yang bersikap otoriter, superior dan memandang rendah rakyat Papua.
Kenyataan ini dipersubur oleh situasi ketidakpercayaan timbal balik yang mendalam antara
pemerintah dan rakyat Papua. Rangkaian praktik kebijakan politik tersebut di atas
menghasilkan konstruksi peta politik yang penuh dengan intrik, suap, rumor dan diwarnai
kecurigaan perselingkuhan di antara aktivis faksi politik, aktivis LSM, jurnalis, agen intelijen,
aparat keamanan, anggota TPN/OPM, dan pegawai negeri sipil. Di antara mereka
berkembang saling tuduh melalui rumor yang berakhir pada pembunuhan karakter atau
bahkan tindak kekerasan. Dari sini suasana ketidakpercayaan dan ketakutan satu sama lain
yang sudah mendalam semakin memburuk.

Seminar refleksi akhir tahun 2012 : “DINAMIKA POLITIK DAN PEMBANGUNAN PAPUA”, Senin, 17-12-2012 | Hotel Harris-Jakarta
Kerjasama antara: Tim Kajian Papua P2P-LIPI dengan Jaringan Damai Papua (JDP)

kuat untuk memburu para aktivisnya. KNPB yang memanfaatkan ruang ekspresi politik
demokrasi tidak berhasil menjaga prinsip dasar anti-kekerasan. Di lapangan, pemimpin dan
massanya menunjukkan sikap bermusuhan terhadap warga di luar kelompoknya, mengancam
dan bahkan melakukan kekerasan dan tindak kriminal. Akibatnya, selain menghadapi
penindakan hukum, KNPB juga kehilangan sebagian legitimasi dan dukungan publik
terhadapnya.
Kelompok bersenjata pro-Papua Merdeka yang lazim disebut TPN/OPM juga masih
menunjukkan pola pergerakan lama namun semakin dinamis dan sebarannya semakin luas.
Titik-titik perlawanan yang sudah ada sebelumnya semakin dinamis, yakni Paniai dan Puncak
Jaya. Sementara itu Kerom sedang krisis karena Lambert Pkikir sedang ditekan oleh operasi.
Aksi di Jayapura meredup karena Danny Kogoya sudah ditangkap. Titik-titik perlawanan
baru mulai muncul di Lanny Jaya (Tiom). Kecenderungan mutakhir, lokus aksi dan pelaku
dominannya terkonsentrasi di kalangan penduduk dan daerah pegunungan seperti Puncak
Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya dan Paniai. Untuk memperkuat pasukannya, TPN/OPM
menggunakan cara lama yakni perampasan senjata aparat Polri/ TNI. Keberadaan pos-pos
dan kehadiran satuan-satuan baru Polri/TNI dimanfaatkan sebaliknya menjadi obyek
penyerangan dan konsolidasi kelompok ini untuk menaikkan eksistensi dan kekuatan
kelompoknya.
Kemampuan Polda Papua yang kadang-kadang dibantu oleh TNI semakin berkembang
seiring dengan pengalaman dalam menghadapi berbagai kasus di Papua. Meskipun demikian
berbagai tindakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum belum
memperoleh pengawasan obyektif untuk memastikan bahwa di dalam pelaksanaannya aparat
tidak melakukan pelanggaran prosedur dan aturan yang ditetapkan. Penegakan nilai HAM di
internal Polri belum nampak ke publik. Lebih penting dari itu, lemahnya pengawasan oleh
lembaga negara yang bergerak di bidang HAM dan lembaga masyarakat sipil membuat
berbagai laporan-laporan penyelidikan berbagai pihak atas terjadinya pelanggaran HAM oleh
aparat Polri/TNI belum didukung bukti atau data materiil yang kredibel.
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Pendekatan dialogis yang bermartabat oleh pemerintah terhadap Papua diharapkan mampu
membuka kebuntuan politik akut dan sistemik seperti tergambar di atas. Wacana dialog
tentang Papua yang disampaikan oleh Presiden SBY pada 9 November 2011 dan diulangi
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Situasi tersebut di atas juga menjelaskan rendahnya komitmen pemerintah pada penegakan
HAM pada satu sisi dan masih terbatasnya kapasitas lembaga negara semacam Komnas
HAM dan lembaga-lembaga masyarakat sipil yang bekerja di bidang HAM pada sisi lainnya.
Lembaga-lembaga non-pemerintah telah bekerja keras menghasilkan laporan dugaan
terjadinya pelanggaran dalam berbagai kasus di Papua. Namun demikian substansi dan
kualitas dokumen yang dihasilkan belum mencapai tahap dimungkinkannya tindakan pro
yusitisia. Diperlukan suatu dokumen penyelidikan yang mempermudah lembaga penegak
hukum lainnya untuk melakukan penyidikan lebih lanjut agar kasus-kasus yang dituduhkan
dapat dibawa ke pengadilan. Sementara ini, kekhawatiran dan kecurigaan publik terkait
pelanggaran HAM tidak terjawab tuntas dan mengambang menjadi busa-busa politik di
dalam konflik Papua.
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pada Februari 2012 sempat membuat pejabat di Papua dan Jakarta yang terkait dengan
politik/intelijen/keamanan mengadopsi wacana dialog dalam berbagai pernyataan publik
mereka. Kalangan masyarakat sipil di Papua dan Jakarta juga sempat memiliki harapan
tinggi. Namun wacana dialog berhenti sebagai wacana. Langkah-langkah politik yang dibuat
oleh Presiden SBY sejak 2010 hingga 2012 terkait dengan dukungan terhadap dialog belum
diterjemahkan menjadi kebijakan politik yang nyata di Papua. Oleh karena itu sepanjang
2012 belum terlihat kemajuan dalam kebijakan politik yang mendukung dialog-dialog
pembangunan dan politik di berbagai tingkatan secara damai dan bermartabat.
Di dalam buku Papua Road Map (LIPI, 2009) telah disimpulkan bahwa kegagalan
pembangunan Papua dan Papua Barat merupakan salah satu akar masalah dalam konflik
Papua. Pemerintah pusat menyadari hal tersebut dan memberikan perhatian yang sangat besar
untuk terus membangun Papua. Sejak 2002-2012, dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua
berjumlah Rp 28,4 triliun. Sementara sejak 2009-2012, dana Otsus untuk Provinsi Papua
Barat sebesar Rp 5,2 triliun. Khusus untuk pembangunan infrastruktur, dana untuk Provinsi
Papua ditambah Rp 2,5 triliun dan Rp 2,2 triliun untuk Provinsi Papua Barat. Untuk RAPBN
2013, dana Otsus Papua ditingkatkan untuk Provinsi Papua Rp 4,3 triliun dan Papua Barat Rp
1,8 triliun. Namun pelaksanaan pembangunannya dihadang oleh kapasitas pemerintah daerah
yang rendah dan praktik korup yang meluas. Problem utamanya ada pada sektor pendidikan
dasar, pelayanan kesehatan (puskesmas dan pustu), serta pemberdayaan ekonomi rakyat.
Perbaikan signifikan telah nampak di beberapa kabupaten/kota dalam pembangunan fisik
sarana pendidikan dan kesehatan namun belum diimbangi dengan kehadiran petugas yang
memadai sehingga kualitas pelayanan masih bermasalah. Di tengah situasi ini pemerintah
menghadirkan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).
UP4B yang mulai operasional sejak awal 2012 menjadi denyut baru dalam pembangunan
sosial-ekonomi, mengisi kekosongan koordinasi antarlembaga pelaku pembangunan terutama
program pembangunan yang bersumber dari APBN. Dengan fasilitasi dan mediasi UP4B,
sebagian kemacetan-kemacetan pengambilan keputusan serta implementasi pembangunan
dapat diatasi. Sepanjang 2012 sejumlah kebijakan afirmatif dan percepatan pembangunan
infrastruktur dapat dijalankan. Meskipun demikian keberhasilan implementasinya tetap
ditentukan oleh konsistensi kinerja kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang
terkait. Jika kelemahan kementerian dan lembaga terkait tidak diatasi serta kapasitas
pemerintah daerah tetap rendah maka fasilitasi dan mediasi yang dilakukan oleh UP4B
menjadi tidak maksimal.
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Jajaran Kemenko Polhukkam RI (termasuk Kemdagri, Kemlu, BIN dan BAIS) dan instansi
negara terkait sebaiknya menjalankan kebijakan politik yang kondusif bagi tumbuhnya
suasana demokratis yang mengarah penguatan kepercayaan rakyat Papua dengan pendekatan
inklusif, mengakhiri stigma, dan tidak menciptakan tokoh dan organisasi tandingan baru yang
cenderung mengadudomba. Pola operasi intelijen yang intimidatif dan meningkatkan rasa

4

Rekomendasi
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curiga serta permusuhan warga sipil terhadap pemerintah perlu diubah dengan cara yang
lebih ramah dan tidak provokatif. Kebijakan baru tersebut dapat ditempuh melalui dua jalur.
Pertama, pendekatan tertutup terus dilakukan untuk membangun kesepahaman dengan
pemimpin utama yang arahnya kepada penyelesaian politik akar-akar konflik Papua. Kedua,
forum-forum dialog dan rekonsiliasi terbuka antara pemerintah dengan komunitas sipil dan
antarkomunitas di berbagai kabupaten/kota difasilitasi agar salingpercaya antara masyarakat
sipil (pendatang-Papua) dapat terbangun dan secara kualitatif menjadi fondasi bagi dialogdialog menuju Papua Tanah Damai.
Jajaran lembaga keamanan terutama Polri (didukung oleh TNI) dapat menetapkan definisi
operasional yang tegas membedakan antara tindakan politik warga sipil sebagai perwujudan
aspirasi dalam rangka demokrasi secara damai yang dilindungi oleh UU tentang HAM dan
UUD 1945 dengan tindakan politik yang menggunakan kekerasan baik terhadap aparat
negara maupun warga sipil apa pun alasannya. Definisi yang jelas dan tegas dapat digunakan
sebagai instrumen untuk menghindari kriminalisasi ekspresi politik warga oleh aparat
keamanan atau sebaliknya politisasi tindakan kriminal baik oleh warga sipil maupun oleh
aparat negara.
Pertama, Polri diharapkan tetap menjaga aksi-aksi demokrasi yang damai agar ekspresi
politik warga sipil tetap terjamin pelaksanaannya secara tertib dan aman. Kedua, Polri tetap
didukung untuk menindak tegas jika aksi-aksi politik yang terjadi diikuti oleh tindak
kekerasan dengan alasan apa pun. Yang terpenting di dalam proses penegakan hukum
(misalnya pengejaran, penahanan hingga penyidikan) aparat Polri tetap mematuhi secara
profesional SOP yang berlaku dan menghargai hak-hak warga sipil. Jika ada dugaan terjadi
pelanggaran HAM oleh aparat, Polri sebaiknya membuka diri untuk dilakukan penyelidikan
bersama dengan melibatkan pihak luar agar lebih obyektif. Hal ini penting untuk mengakhiri
kecurigaan dan rumor yang bersifat fitnah terhadap Polri yang dapat berkembang menjadi
kegaduhan politik nasional dan internasional.
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Bagi kelompok-kelompok gerakan politik di perkotaan dengan berbagai aspirasinya
diharapkan dapat menyampaikan aspirasinya dengan cara damai dan tanpa kekerasan baik
yang bersifat verbal maupun fisik. Kebiasaan memaksa pihak-pihak di luar kelompoknya
untuk bergabung dalam aksi demo atau pun menyampaikan ancaman verbal di depan publik
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Lembaga masyarakat sipil yang bergerak di bidang demokrasi dan HAM, baik yang
independen maupun yang bernaung di bawah Gereja, perlu meningkatkan profesionalismenya
dalam hal kapasitas kelembagaan terutama kemampuan pendampingan hukum dan litigasi
yang menyangkut investigasi dan penulisan laporan dugaan pelanggaran HAM. Pertama,
kerjasama antarlembaga perlu ditingkatkan dan segregasi aktivis Papua-non Papua harus
dapat diatasi. Kedua, perilaku profesional perlu ditunjukkan dengan menarik garis batas tegas
antara aktivisme HAM dan demokrasi dengan aktivisme gerakan politik Papua Merdeka. Hal
ini penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas lembaga HAM Papua di mata
pemerintah, publik nasional maupun internasional. Ketiga, dalam menjalankan program
pendampingan dan advokasi, komunikasi terbuka dengan pemerintah dan lembaga keamanan
secara konstruktif perlu diperkuat agar terjadi sinergi dalam penegakan HAM.
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hendaknya diakhiri untuk menjaga suasana demokrasi yang mengutamakan dialog dan
perdamaian. Perbedaan pandangan dan aspirasi politik di antara kelompok seharusnya dapat
diatasi dengan cara dialogis dan mencari common ground. Dengan demikian setiap aksi
politik yang dilakukan oleh berbagai kelompok dengan aspirasinya yang beragam dapat
dihargai dan diletakkan dalam kerangka demokrasi di mana kebebasan berkumpul dan
berekspresi dijamin oleh UU.
Pembangunan Tanah Papua memiliki problem struktural dan kultural yang kompleks yang
paradigmanya harus didesain untuk jangka pendek dan panjang berdasarkan kajian mendalam
mengenai kapasitas budaya dan kondisi alamnya. Untuk jangka pendek, pemerintah daerah
perlu semakin membuka diri untuk berkoordinasi dengan UP4B tidak hanya yang
menyangkut realisasi dana yang bersumber dari APBN, tetapi juga dana yang dikelola oleh
APBD. Upaya memperbaiki regulasi yang sudah nampak hasilnya dalam rangka kebijakan
afirmatif perlu ditingkatkan tidak hanya pada soal pemberdayaan pengusaha asli Papua, tetapi
juga regulasi yang melindungi hak-hak sosial ekonomi budaya penduduk asli Papua.
Mengingat kapasitas UP4B yang terbatas pada koordinasi, untuk menjamin keberhasilan
program yang sudah dimulai, dibutuhkan kesungguhan kementerian/lembaga serta
pemerintah daerah untuk melanjutkannya.
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