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Abstrak
Sumber-sumber konflik Papua dikelompokkan dalam empat isu.
Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang
asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke
Papua sejak 1970. Untuk menjawab masalah ini, kebijakan afirmatif rekognisi perlu
dikembangkan untuk pemberdayaan orang asli Papua.
Isu kedua adalah kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan,
kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu diperlukan semacam
paradigma baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik
demi kesejahteraan orang asli Papua di kampung-kampung.
Masalah utama ketiga adalah adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi
identitas politik antara Papua dan Jakarta. Masalah ini hanya bisa diselesaikan
dengan dialog seperti yang sudah dilakukan untuk Aceh.
Isu keempat adalah pertanggung-jawaban atas kekerasan negara di masa
lalu terhadap warga negara Indonesia di Papua. Untuk itu, jalan rekonsiliasi di antara
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pengadilan hak asasi manusia (HAM) dan pengungkapan kebenaran adalah pilihanpilihan untuk penegakkan hukum dan keadilan bagi Papua, terutama korban,
keluarganya, dan warga Indonesia di Papua secara umum.
Keempat isu dan agenda tersebut di atas dapat dirancang sebagai strategi
kebijakan yang saling terkait untuk penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh
dalam jangka panjang.
Suasana reformasi, adanya Undang-undang No 21/2001 tentang Otonomi
Khusus (UU Otsus) yang akomodatif, pemerintah pusat yang responsif, serta
anggaran Papua yang sangat besar, membuat Tim LIPI percaya bahwa masalah
Papua dapat diselesaikan secara adil, damai, dan bermartabat.
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Pengantar
BOX Hasil Penelitian LIPI
Adriana Elisabeth, dkk.,
Peran dan Kepentingan para
Aktor dalam Konflik di Papua
(Jakarta: LIPI Press, 2004)
Adriana Elisabeth, dkk.,
Agenda dan Potensi Damai
di Papua (Jakarta: LIPI Press,
2005)
Adriana Elisabeth, dkk., Trust
Building dan Rekonsiliasi di
Papua (Jakarta: LIPI Press,
2006)

Setelah tiga tahun berturut-turut
(2004-2006) membuat penelitian tentang
konflik Papua (lihat BOX), pada 2008 ini Tim
LIPI ditugaskan untuk membuat PAPUA ROAD
MAP (selanjutnya disingkat PR) atau model
penyelesaian konflik Papua secara mendasar
dan komprehensif. Hasil-hasil penelitian
selama tiga tahun tersebut menjadi acuan
awal pembuatan draft model. Draft tersebut
akan dikembangkan melalui wawancara,
diskusi atau seminar dengan narasumber baik
individu maupun institusi dari unsur negara
dan masyarakat sipil. Pembuatan model ini,
sembari mencermati per-kembangan terakhir
konflik Papua, secara substantif normatif juga
mengacu pada UU 21/2001 tentang Otsus.
Perlu dipahami bahwa masalah dan
sumber konflik di Papua sebagian besar
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adalah warisan kelindan masalah rezim-rezim di masa lalu. Sayangnya, alih-alih
mengurai sumber-sumber konflik dan menyele-saikannya, rezim-rezim berikutnya
cenderung membuat kebijakan dan peraturan transisional yang bersifat ad hoc,
secara politik dan hukum tidak konsisten serta tidak ramah terhadap suasana hati
dan pikiran orang asli Papua.1 Sementara itu kalangan pemimpin Papua, baik di
lembaga negara maupun di tengah masyarakat sipil, tidak memiliki daya tawar
yang memadai untuk secara strategis mempengaruhi bentuk dan arah kebijakan
Jakarta. Suasana politik didominasi oleh hubungan yang tidak sehat antara
nasionalis Indonesia yang menonjolkan “NKRI sebagai harga mati” dan kelompok
nasionalis Papua yang juga menekankan “Papua Merdeka sebagai harga mati.”
Akibatnya energi dan dana baik di Jakarta maupun di Papua dihabiskan untuk
langkah-langkah politik yang bersifat reaksioner.
Meskipun demikian Tim LIPI optimis bahwa suasana reformasi dan kemajuan
demokratisasi memberi ruang lebar untuk memutus lingkaran siklus konflik Papua.
Presiden SBY sendiri dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2005 menyatakan bahwa
pemerintah akan menyelesaikan konflik Papua secara damai, adil, bermartabat
dengan menekankan pendekatan dialog dan persuasif.2 Pendekatan dialog dan
persuasif pemerintah sudah terbukti berhasil di dalam menyelesaikan masalah
Aceh. Dengan optimisme tersebut, Tim LIPI merumuskan empat agenda utama
dan pilihan-pilihan kebijakan atau agenda kerja yang bisa diambil oleh lembaga
negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam dan di luar negeri. Empat
agenda tersebut adalah: 1) rekognisi, 2) paradigma baru pembangunan, 3) dialog,
dan 4) rekonsiliasi.
Di hilir kajian ini, Tim menjanjikan analisis tentang kelebihan dan kekurangan
dari empat pilihan kebijakan dan agenda damai yang ditawarkan, termasuk
kemampuan dan keterbatasan pemerintah maupun kalangan masyarakat sipil
yang terkait. Dengan pertimbangan kepentingan masing-masing, sangat mungkin
bahwa di antara berbagai pilihan kebijakan yang tersedia, pemerintah pada satu sisi
dan unsur masyarakat sipil pada sisi lain akan lebih cenderung pada penyelesaian
yang satu dibandingkan dengan yang lainnya.
Target PR adalah bahwa para pengambil keputusan di berbagai lembaga
negara di Jakarta dan para aktivis lembaga non-pemerintah memperoleh wawasan
yang komprehensif tentang duduk perkara konflik Papua. Dengan wawasan
Contoh-contohnya adalah Inpres No 1/2003 tentang percepatan pemekaran Irjabar dan
Irjateng dan Peraturan Pemerintah (PP) No 77/2007 tentang lambang daerah. PP No 54/2005 tentang
Majelis Rakyat Papua, meskipun kehadirannya merupakan tuntutan publik dan pemerintah provinsi
Papua, isinya mereduksi wewenang MRP dan mengecewakan sebagian publik di Papua. Kesemuanya
itu secara substansi tidak konsisten dengan jiwa dan substansi UU No 21/2001 tentang Otsus.
1

2

http://old.thejakartapost.com/sby_speech_2005.asp (diakses pada 9 Mei 2008)
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tersebut, pada satu sisi, diharapkan terjadi moderasi posisi politik di kalangan
elit politik di Jakarta terutama kalangan DPR RI dan pemerintah pusat. Pada sisi
lain, para elit strategis Papua, baik di kalangan pemerintahan maupun lembaga
non-pemerintah juga menunjukkan niat baik untuk memulai suatu langkah baru
menyelesaikan masalah-masalah mendasar di Papua.
Gagasan-gagasan di dalam PR jelas tidaklah baru sama sekali. Empat
agenda di dalam tulisan ini sudah pula dibahas oleh banyak ahli dan pekerja HAM
baik di manca negara maupun di Indonesia. Misalnya, tema dialog sudah pernah
dibahas oleh Theo van den Broek,3 Phil Erari,4 Timo Kivimäki,5 John Ondowame,6
dan lain-lain, meskipun dengan format yang berbeda-beda. Begitu pula dengan
gagasan rekonsiliasi dan pengadilan HAM, sudah diperdebatkan oleh sejumlah
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jakarta dan Jayapura seperti Kelompok Kerja
(PokJa) Papua, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS),
Imparsial, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Aliansi Demokrasi untuk
Papua (AlDP), Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura,7 dan
lain-lain. Tentang Rekognisi, Benny Giay8 dan Neles Tebay adalah penggagas utama
meskipun untuk beberapa aspek perspektifnya berbeda pandangan dengan Tim
LIPI. Masalah kegagalan pembangunan juga sudah disoroti di mana-mana bahkan
oleh peneliti yang bekerjasama dengan Depdagri dan Polhukkam. Mempelajari
semua itu, Tim LIPI berusaha membuatnya lebih terintegrasi dan komprehensif.
Hasilnya sudah pasti merupakan buah ‘dialog’ tak langsung dengan berbagai pihak
dan merupakan karya intertekstual.

Theo van den Broek, “Agenda Rekonsiliasi Irian Jaya,” (Jayapura: SKP, 1998), pernah diterbitkan di
Harian Suara Pembaruan, 17 September 1998.
3

Bersama dengan Solidaritas Nasional Untuk Papua (SNUP), Phil Erari secara tekun
menyebarluaskan gagasan dialog untuk Papua yang disebutnya sebagai “Para-Para Nasional”.
4

Timo Kivimäki, Initiating a Peace Process in Papua: Actors, Issues, Process, and the Role of the
International Community (Washington: The East-West Center, 2006).
5

John Ondowame dan Peter King, “West Papua: Exploring the Prospects of Peace with Justice:
Report on a Workshop and Future Plans,” Position Paper No. 2 (Sydney: Centre for Peace and Conflict
Studies, 2001).
6

SKP Jayapura, “Kerangka Refleksi atas Permasalahan Sosial Politik serta Proses Menuju
Rekonsiliasi” (Jayapura: SKP, 2000); lihat juga J. Budi Hernawan, OFM, “Mengisi Gagasan Pembentukan
Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Konteks Papua,” paper dalam Workshop Menggagas Masa Depan
Penegakan HAM (Jayapura: KontraS Papua, 10-14 Juni 2002).
7

Benny Giay, Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran sekitar Emansipasi Orang Papua
(Jayapura: Deiyai/Elsham Papua, 2000)
8
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I. Peta dan sumber konflik Papua
Dari hasil pemetaan konflik Tim LIPI pada 2004 dan analisis konflik Papua
pada 2005 dan 2006 bisa disarikan dua aspek: pertama, peta kelompok-kelompok
pelaku yang memiliki peran dan kepentingan strategis; kedua, kompleksitas
sumber konflik dengan dimensi sejarah, budaya, politik dan sosial-ekonomi. Pelakupelaku dan sumber-sumber konflik harus dipahami di dalam konteks sejarah dan
politik pada masanya. Misalnya, kemelut dekolonisasi Papua (Dutch New Guinea)
hingga Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, lalu kebijakan rejim Orde Baru
(1967-1998) hingga dinamika politik Indonesia di masa transisi demokrasi hari ini
(1998-2008) memiliki konteks yang sangat berbeda. Reformasi dan demokratisasi
Indonesia berpotensi membuka ruang yang lebih luas bagi penyelesaian masalahmasalah Papua.
Sejak pembunuhan Theys Eluay 2001 dan represi terhadap aktivitas politik
kalangan nasionalis Papua, gerakan pro-kemerdekaan Papua di dalam negeri
menjadi lemah. Sebagian pimpinannya kehilangan peran dan sebagiannya lagi
terserap ke dalam institusi resmi negara. Akibatnya di antara dua kutub politik
tersebut di atas muncul beragam wacana, pelaku dan orientasi politik abu-abu
yang rumit. Paradoks antara wacana dan tindakan para pelaku, juga menambah
kompleksitas pemetaan pelaku-pelaku, peran, dan kepentingan di dalam konflik
Papua. Pada perkembangan terakhir, pertimbangan pragmatis dan oportunistik
pelaku konflik Papua di dalam negeri membuat arena-arena pertarungan
menyempit pada isu sekitar UU Otsus dan pemekaran.
Jika kita petakan secara sederhana para pelaku dari perspektif dua kutub
ekstrim maka jelas ada dua kelompok. Pelaku dari nasionalis Indonesia, misalnya,
Depdagri, Badan Intelijen Negara (BIN), Desk Papua Kementerian Koordinator
Politik Hukum dan Keamanan, fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik
Indonesia (Polri), dan badan negara lainnya. Selain pihak negara, terdapat pula
kelompok paramiliter ‘Satgas’ yang berasosiasi dengan organisasi agama tertentu
dan/atau kesatuan militer tertentu. Dari kalangan nasionalis Papua terdapat
berbagai jenis kelompok yang menyebut diri Tentara Pembebasan Nasional/
Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), lalu Presidium Dewan Papua (PDP) dan
panel-panelnya, serta kelompok nasionalis Papua lainnya yang tersebar di dalam
dan di luar negeri. Akhir-akhir ini muncul komite aksi yang aktif berdemo seperti
Front Persatuan Perjuangan Rakyat (Front Pepera) Papua Barat9 yang merupakan
Deskripsi tentang kelompok-kelompok baru ini dibuat secara lengkap oleh PBHI (Perhimpunan
Bantuan Hukum Indonesia). Lihat Aksi-aksi Menentang Freeport: Laporan Monitoring dan Investigasi
(Jakarta: PBHI, 2006), hal. 32.
9
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aliansi dari berbagai kelompok mahasiswa dan pemuda Papua yang tersebar di
Indonesia dan didukung oleh kelompok Papua sejenis di Australia dan Inggris.10
Pada sekitar 2008 muncul kelompok yang menyebut diri sebagai West Papua
National Coalition for Liberation (WPNCL). Kelompok ini mengklaim sebagai suatu
aliansi antara sayap politik dan sayap militer dari berbagai kelompok yang selama
ini memperjuangkan kemerdekaan Papua. Kelihatannya, Presidium Dewan Papua
(PDP) tidak masuk di dalamnya. Di dalamnya terdapat nama Rex Rumakiek, John
Otto Ondowame, dan lain-lain. Kelompok ini banyak melakukan kegiatannya di
antara Vanuatu dan Australia. Selain itu muncul pula West Papua National Authority
(WPNA). Di Australia WPNA dipimpin oleh Jacob Rumbiak dan Herman Wanggai. Di
Provinsi Papua Barat kelompok ini dipimpin oleh ‘Presiden Kongres Nasional’ Terry
Yoku, Frans Kapisa, dkk. Kelompok ini beberapa kali melakukan demo di Manokwari
dan melakukan ‘perlawanan’ di Serui. Yang juga menonjol dan memiliki pendukung
di kalangan pemuda asal pegunungan adalah kelompok Benny Wenda di Oxford
Inggris yang sempat menarik perhatian pemerintah Indonesia karena membentuk
International Parliamentarians for West Papua (IPWP) yang kemudian diikuti
dengan International Lawyers for West Papua (ILWP).
Di antara dua kutub itu terdapat Dewan Adat Papua (DAP), lembaga
keagamaan (Gereja Katolik dan Protestan, dan lembaga keagamaan lainnya), LSM,
partai politik, organisasi kemasyarakatan (Ormas), serta kelompok berbasis sukusuku di Papua. Kalau peta elit politik Papua juga dimasukkan maka dinamikanya
yang semrawut semakin terlihat. Kesemuanya ini menunjukkan banyaknya pelaku
dan arena politik abu-abu. Untuk membuatnya sederhana, kalangan nasionalis
Indonesia melabel kelompok abu-abu itu juga sebagai bagian dari ‘kelompok
separatis’. Dengan logika yang sama tapi untuk tujuan politik yang berbeda, pihak
nasionalis Papua juga cenderung mencurigai kelompok abu-abu sebagai ‘proJakarta’.
Peta peran dan kepentingan serta pelaku internasional dalam konflik Papua
cukup dinamis. Di kalangan pelaku negara dukungan internasional terhadap
gerakan Papua merdeka ‘hampir tidak ada’. Papua secara formal masih diakui
sebagai bagian sah dari RI. Keprihatinan utama kalangan internasional sekarang
ini terletak pada rendahnya kesungguhan Pemerintah Pusat untuk menjalankan
UU Otsus secara konsisten dan untuk memperbaiki kualitas penegakan HAM di
Papua.11 Memang ada sejumlah individu dan lembaga non-pemerintah, serta
Bandingkan dengan pemetaan politik Papua terbaru oleh Esther Heidbüchel, The West Papua
Conflict in Indonesia (Wettenberg: Johannes Herrmann J&J-Verlag, 2007).
10

Lakius Peyon, “Ada Rencana Lain di Bawah Meja,” Wawancara dengan Pengurus Jaringan Papua
Barat di Jerman, Siegfried Zollner, dalam Suara Perempuan Papua, No. 38 Tahun III, 14-20 Mei 2007.
11
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anggota parlemen di luar negeri aktif mempersoalkan status politik Papua di
Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dan mendorong untuk peninjauan kembali Pepera
1969 melalui isu kekerasan politik dan indikasi pelanggaran HAM di Papua, namun
manuver itu belum akan mengubah peta persoalan.12
Terkait dengan kekhawatiran kalangan nasionalis Indonesia di Jakarta,
sebenarnya tidak semua intelektual dan lembaga internasional mendukung
gerakan Papua Merdeka. Sebagian Indonesianis yang berpengaruh terhadap
kebijakan negara-negara besar justru berpandang-an netral dan bahkan
cenderung positif.13 Naik turunnya simpati dan dukungan internasional terhadap
Pemerintah Indonesia -- sekali lagi – justru bergantung pada kualitas pelaksanaan
UU Otsus, terutama penegakan HAM. Memang, kajian atas peran, kepentingan,
dan agenda politik internasional harus juga mempertimbangkan kontestasi politik
lokal, nasional, dan internasional. Pihak pemerintah pusat di Jakarta sebagai pelaku
terpenting pun belum memiliki cetak biru kebijakan penyelesaian konflik Papua.
Di pihak masyarakat sipil, perubahan peran, kepentingan dan agenda politiknya
seringkali ditentukan oleh perkem-bangan politik di dalam dan di luar negeri.
Agenda dan orientasi politik pelaku-pelaku di dalam konflik Papua tidak
selalu bisa disederhanakan dengan label hitam putih pertentangan antara
nasionalis Indonesia yang berpendirian bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) adalah prinsip dan format politik yang final14 versus nasionalis Papua yang
berpendirian bahwa integrasi Papua ke dalam Indonesia tidak legitimate karena
“bangsa dan negara Papua telah terbentuk dan berdiri sejak 1 Desember 1961” dan
oleh karena itu menuntut pengembalian “kedaulatan dan kemerdekaan” Papua.15
Keberadaan UU Otsus No 21/2001, pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (Papua
Barat), dan munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) DPR RI pada Januari
2008 yang mengajukan pemekaran tiga provinsi baru (Papua Barat Daya, Papua
Tengah, dan Papua Selatan) juga menyumbang pada kompleksitas formasi peta
pelaku dan kepentingan di dalam konflik Papua.
Pada 14 Februari 2008 dua anggota Konggres Amerika Serikat Eni Faleomavaega dan Donald
Paine menulis surat kepada Sekjen PBB untuk meminta perhatian atas isu-isu tersebut di atas.
12

Lihat perdebatan di kalangan Indonesianis di Australia antara Rodd McGibbon (LOWIE
Institute), Edward Aspinall (Australian National University (ANU) Canberra), dan Sidney Jones (dulu
di International Crisis Group) dengan pendukung Papua Merdeka seperti Peter King dan John Wing
yang keduanya bekerja untuk University of Sidney. Tema perdebatan terutama menyangkut isu
papua merdeka, penerapan terminologi genocide, dan perspektif yang digunakan untuk menganalisis
masalah-masalah Papua.
13

Questioning the unquestionable: An Overview of the Restoration of Papua into the Republic of
Indonesia, (New York: Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, 2004), hal.
67-70.
14

“Laporan Hasil Konggres Rakyat Papua II: Mari Kita Meluruskan Sejarah Papua Barat” (Jayapura:
PDP, 2000), hal. 29 dan 32.
15
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Tim LIPI menyimpulkan bahwa sumber-sumber konflik Papua dapat
dikelompokkan dalam empat masalah utama yaitu, pertama, marjinalisasi dan
diskriminasi yang dirasakan oleh orang asli Papua sebagai akibat pembangunan
ekonomi, kebijakan budaya dan migrasi massal di Papua sejak 1970 hingga hari ini.
Untuk menjawab masalah ini, kebijakan-kebijakan afirmatif yang disebut dengan
rekognisi perlu dikembangkan. Masalah kedua adalah kegagalan pembangunan
dan untuk itu diperlukan semacam paradigma baru pembangunan Papua.
Masalah utama ketiga adalah adanya kontradiksi pemahaman sejarah integrasi
dan konstruksi identitas politik di antara Papua dan Jakarta. Dalam hal masalah
ketiga ini, Tim LIPI melihat dialog sebagai kemungkinan yang perlu ditindaklanjuti.
Masalah keempat adalah pengalaman sejarah panjang kekerasan politik di Papua,
terutama yang dilakukan oleh aktor negara terhadap warga negara Indonesia di
Papua. Dalam kaitan dengan yang terakhir itu, jalan rekonsiliasi di antara pengadilan
HAM dan pengungkapan kebenaran adalah pilihan-pilihan yang mungkin bisa
menebarkan perasaan keadilan di kalangan masyarakat Papua, terutama korban,
keluarganya, dan warga Indonesia asli Papua secara umum. Dari empat agenda
PR itu, Tim LIPI secara dini merumuskan empat sub-tema tersebut di atas sebagai
strategi kebijakan yang saling terkait untuk penyelesaian konflik Papua secara
menyeluruh.
Tim LIPI menyadari bahwa empat agenda yang ditawarkan tidak akan
dengan mudah diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik mengingat sejumlah
pelaku dan kepentingannya akan terganggu, baik dari pihak Jakarta maupun
Papua. Namun Tim LIPI percaya bahwa semangat reformasi dan demokratisasi
serta komitmen untuk menjaga keindonesiaan secara damai, adil dan bermartabat
memberi alasan dan motivasi yang kuat bagi pemerintah pusat terutama Presiden
dan Wakil Presiden RI untuk mengambil langkah-langkah kreatif dan berani yang
berdimensi jangka panjang dan menyeluruh. Masalah Papua telah menjadi siklus
konflik kusut yang berlangsung puluhan tahun, oleh karenanya tidak ada jalan
yang murah dan mudah, kecuali dengan kerja keras yang ‘berkeringat’ dan berisiko
tinggi dari semua pihak, terutama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

II. Model Penyelesaian Jangka Panjang
Model yang ditawarkan ini disebut Papua Road Map (PR) karena ia seperti
peta perjalanan yang dimulai dari hulu masalah yang berbeda-beda tetapi samasama menuju ‘Papua Baru yang lebih damai dan berkeadilan’. Seperti rekonsiliasi
sosial dalam pengertian luas, empat langkah ini diharapkan memutus lingkaran
siklus konflik dan membawa Indonesia-dengan-Papua-di-dalamnya memasuki
fase baru yang konstruktif dan progresif. Identifikasi masalahnya berusaha
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merangkum semua masalah besar baik yang paling sensitif maupun yang kurang
sensitif bagi pemerintah pusat dalam empat jalur penyelesaian konflik Papua. Peta
perjalanan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh dan
jujur tentang sumber konflik Papua dan membantu para pengambil keputusan
menjawab sebagian besar persoalan Papua dalam jangka waktu sepuluh hingga
dua puluh tahun.

MODEL

2.1 Rekognisi
A major theme in Irianese thinking was that their fate was being decided by
others without them being consulted…16
Richard Chauvel, Decolonising without the Colonised: The liberation of Irian Jaya (Unpublished
paper, 1997).
16
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Rekognisi orang asli Papua adalah terminologi yang menggambarkan
proses sosial di mana konsep papua dan kepapuaan menjadi pusat dan tujuan.
Rekognisi orang asli Papua didefinisikan sebagai proses sosial yang agendaagendanya berpihak dan difokuskan pada orang Papua sekaligus dengan jati
dirinya. Di dalamnya tercakup suatu strategi sosial politik afirmatif yang bertujuan
membantu orang Papua dalam melindungi dan mengembangkan sumber daya
yang dimilikinya sehingga orang Papua mampu bernegoisasi dan memiliki daya
tawar yang memadai dalam proses perubahan sosial yang cepat serta mengambil
keuntungan yang adil untuk keberlangsungan hidupnya dan kesejahteraannya.
Dalam perspektif budaya, papuanisasi diharapkan memberikan ruang
gerak, penghargaan dan pengakuan bagi identitas sosial budaya Papua. Negara
diharapkan mampu mengakomodasi secara terbuka simbol-simbol dan ekspresi
budaya Papua lainnya serta memperlaku-kannya sebagai bagian dari kekayaan
budaya Indonesia. Inkorporasi elemen budaya di dalam kehidupan dan proses
sosial budaya penting untuk membuat orang Papua merasa mendapatkan
arena di dalam rumah bhinneka Indonesia. Dengan demikian proses interaksi
budaya tidak hanya terjadi secara searah di mana elemen-elemen keindonesiaan
merasuk ke dalam kehidupan masyarakat Papua tetapi juga sebaliknya elemenelemen kepapuaan juga memperkaya proyek bangunan keindonesiaan yang
sesungguhnya tidak pernah final.
Proses sosial rekognisi ini dibangun sebagai respons atas sejumlah masalah
mendesak orang Papua dalam eksistensinya sebagai bagian dari Indonesia.
Pertama, secara kuantitatif, orang asli Papua menghadapi perubahan radikal secara
demografis yang mengakibatkan dislokasi dan displacement orang asli Papua. Pada
1959 persentase pendatang masih kurang dari 2%, menjadi 4% pada 1971, dan
menjadi lebih dari 35% pada 2000.17 Pada 2005 diperkirakan penduduk pendatang
menjadi 41% dan melonjak menjadi 53,5% pada 2011.18 Tidak lama lagi orang asli
Papua menjadi minoritas di tanah Papua. Dengan menjadi penduduk minoritas,
misalnya, posisi politik orang asli Papua melemah karena suara mereka lebih
kecil daripada pendatang dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah
(Pilkada). Bisa dipastikan, pada pilkada-pilkada mendatang, terutama di daerahdaerah urban, pendatang menggusur bupati atau walikota orang asli Papua.
Sebelum komposisi penduduk pendatang sebesar sekarang ini, pendatang
(transmigrasi dan migrasi spontan) secara kualitatif memang sudah lebih
17

Rodd McGibbon, Papua: Plural Society in Perils (Washington: The East-West Center, 2004), p. 13,

25-6.
Jim Elmslie, “West Papua: Genocide, Demographic Change, the Issue of ‘Intent’, and the
Australia-Indonesia Security Treaty”, dalam konferensi West Papua: Paths to Justice and Prosperity (Sydney
University, August 9-10, 2007), n.p.
18
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unggul dan orang asli Papua sudah termarjinalisasi. Dalam bidang pertanian,
transmigran dan pendatang lainnya lebih produktif dan menguasai pasar. Di
sektor perdagangan, di pasar-pasar, pedagang Papua diwakili mama-mama yang
menjual hasil kebunnya di pinggiran pasar dengan omzet yang sangat kecil
dan rawan penggusuran.19 Contoh ini bisa diperpanjang di sektor jasa dan lainlain yang didominasi oleh pendatang. Sebagian besar pendatang relatif lebih
berpengalaman dan berpendidikan daripada orang asli Papua. Kekalahan bersaing
dan marjinalisasi menumbuhkan perasaan kolektif orang asli Papua bahwa
eksistensi mereka sebagai tuan di tanah Papua benar-benar terancam. Di kalangan
elitnya, kenyataan ini dipertajam dengan wacana yang dramatis bahwa orang
Papua sedang terancam kepunahan20 atau bahkan slow motion genocide.21
Dari segi budaya, banyak orang asli Papua merasa ekspresi budayanya
selalu dicurigai sebagai manifestasi gagasan separatis. Konflik budaya terjadi
pada tataran simbolis ketika lagu-lagu tradisional dan bentuk kesenian lainnya
oleh orang Papua dipandang sebagai ekspresi jati diri pada satu sisi, sedangkan
pada sisi lainnya dicurigai oleh aparat keamanan sebagai perlawanan simbolis
terhadap simbol-simbol negara. Pengalaman Arnold Ap pada dasawarsa 1980an merupakan pengalaman pahit orang Papua dalam berekspresi yakni ketika
karya-karya kesenian Papua dikaitkan dengan perlawanan simbolis politis orang
Papua terhadap kekuasaan Indonesia. Sudah terjadi banyak kasus orang Papua
berurusan dengan pihak militer akibat simbol-simbol dan ekspresi kebudayaan
yang digunakannya.22 Kelahiran PP No 77/2008 tentang pelarangan penggunaan
simbol-simbol budaya tertentu menjadi penanda utama kecurigaan pemerintah
pusat terhadap ekspresi budaya Papua.
Rekognisi orang asli Papua juga diilhami oleh pengalaman sejarah di mana
orang Papua tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menentukan
masa depan mereka. Sejak kemelut dekolonisasi Papua dari tangan Kolonial
Belanda, Pepera 1969, dan kurun sejarah Orde Baru, seperti yang diwakili oleh
pernyataan Chauvel di atas, orang Papua merasa selalu tidak dilibatkan dalam
proses politik penentuan nasib dan masa depan mereka. Menjawab hal itu, Wakil
Gubernur Papua R.G. Djopari pada 2000 pernah menegaskan bahwa papuanisasi
perlu dilakukan dengan tujuan agar ‘rakyat Papua mampu mengurus diri sendiri
dan memiliki kebebasan luas untuk menguasai dan membangun daerah sendiri’.22
“Kebijakan Harus dari Nurani” dan “Bertahan Hidup dari Jualan Sayur,” dalam Suara Perempuan
Papua, No 43 Tahun III, 26 Juni – 3 Juli 2007.
19

20

McGibbon, Papua: Plural Society in Perils, p. 18.

Clements Runawery’s speech at the Australian Institute of International Affairs (SA), Adelaide
University, 21st September, 2006, dikutip oleh Jim Elmslie, West Papua: Genocide, Demographic Change,
the Issue of ‘Intent’, and the Australia-Indonesia Security Treaty, n.p.
21

22

Kompas, 8 Juni 2000.
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Kehendak ini kemudian diperkuat dengan hadirnya UU Otsus No 21/2001 yang
menekankan pemberdayaan penduduk ‘pribumi’ Papua.23 Isu sentralnya di sini
adalah pengabaian suara dan partisipasi orang asli Papua.
‘Kebijakan afirmatif’ kepemimpinan di kalangan birokrasi pemerintahan
baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengutamakan orang
asli Papua menduduki jabatan-jabatan birokrasi juga dipahami oleh kalangan
birokrat Papua dalam kerangka rekognisi. Rekognisi di lingkungan ini berupa
pengambilalihan jabatan-jabatan dari pejabat pendatang kepada orang-orang
asli Papua dan penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) lebih besar untuk orang asli
Papua. Pada 2002 ada sekitar 40% PNS asli Papua pada Provinsi Papua, dan pada
jajaran atas meningkat hingga 70% dan menjadi 80% pada 2003.24 Pada jajaran
polisi baru terdapat 1.300 orang Papua asli dari jumlah 8.700 anggota.25 Pada 2008,
ada penambahan 1500 calon bintara polisi orang asli Papua yang sudah direkrut
dan sedang dididik untuk menjadi polisi masyarakat dengan menggunakan dana
Otsus.
Dampak langsung papuanisasi birokrasi adalah tersingkirnya para pejabat
non-Papua yang kemudian meninggalkan pekerjaan: pindah ke LSM, kembali ke
kampung halaman, atau pindah ke pemerintah daerah di luar Papua. Papuanisasi
dan restrukturisasi birokrasi di era Otsus membuat 4.242 pejabat kehilangan
jabatan struktural dan non-struktural.26 Selama proses papuanisasi yang cepat sejak
1998 tidak disediakan persiapan masa transisi. Akibatnya penerimaan pegawai
dan pengambilalihan jabatan sebagiannya mengabaikan aturan kepegawaian,
jenjang karier dan golongan, terutama kompetensi.27 Inkompetensi pejabat dan
pegawai baru mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan publik, pengelolaan
administrasi pemerintahan, dan semakin maraknya praktek korupsi.28 Dalam kasus
ini terjadi ironi rekognisi orang asli Papua yaitu hanya menguntungkan elit-elitnya
namun merugikan mayoritas orang Papua di kalangan bawah.
Berbagai kasus pemekaran juga menampilkan wajah lain rekognisi orang asli
Papua dalam pengertian yang lebih sempit. Persaingan antar-suku sesama orang
23

ICG, Indonesia: Sumberdaya dan Konflik di Papua, (Jakarta-Brussel, 13 September 2002), hal. 10.

24

Rodd McGibbon, Papua: Plural Society in Perils, hal. 49.

25

ICG, Indonesia: Sumberdaya dan Konflik di Papua, hal. 10.

26

Harian Kompas, Senin, 26 Februari 2001.

“Mental Kerja Belum Berubah,” Kompas, 15 Agustus 2001; Lihat juga Muridan S. Widjojo, Di
Antara Kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Politik Kekerasan: Konflik Papua Pasca Orde Baru,
(Unpublished paper, “Proyek Penelitian Transisi Demokrasi di Indonesia,” LP3ES dan The Ford Foundation,
2001), hal. 12.
27

Lana Erawati, ”Quo Vadis” Pelayanan Kesehatan Papua?, Harian Sinar Harapan, 8 Januari 2005;
Yozep Ojong, “Kelaparan pada Masa Otonomi Khusus,” Harian Sinar Harapan, 12 Desember 2005.
28
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asli Papua dengan watak ‘etnosentrisme sempit’ semakin menajam. Dikotomi tidak
hanya memanipulasi oposisi gunung-pantai, tetapi juga antarsuku dalam unit sosial
tradisional yang lebih kecil lagi. Identitas kepapuaan dan kebersamaan sebagai
sesama orang asli Papua seperti yang terlihat pada 1999 dan 2000-an dinilai telah
hilang.29 Dalam praktik kekuasaan, para pejabat Papua cenderung menampilkan
diri bukan sebagai aparat birokrasi moderen yang melayani kepentingan publik
tapi lebih sebagai big man atau patron yang menggunakan uang negara untuk
menjaga loyalitas konstituennya yang biasanya juga anggota suku atau klennya
sendiri.30 Wacana pemekaran sebagai perbaikan pelayanan publik ternyata hanya
berfungsi sebagai topeng bagi kepentingan sempit untuk menguasai sumber
daya politik dan birokrasi di tingkat lokal yang pada gilirannya mengorbankan
fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat.
Salah satu wujud penting rekognisi orang asli Papua adalah pembentukan
lembaga unik Majelis Rakyat Papua (MRP). Anggotanya dipilih secara eksklusif dari
kalangan orang asli Papua, yakni dari lembaga-lembaga adat, keagamaan, dan
perempuan. Tugas pentingnya adalah melindungi hak-hak dasar orang asli Papua
dan menyuarakan kepentingan orang asli Papua yang terkait dengan adat, tanah
ulayat, keagamaan, dan pemberdayaan perempuan (Pasal 23 UU Otsus 21/2001).
MRP juga memiliki tugas penting agar identitas dan kebudayaan Papua memberi
warna utama dalam proses dan produk politik, ekonomi, dan sosial-budaya
sehingga perubahan di Papua dapat dilakukan dengan melibatkan orang Papua
secara signifikan dalam semangat dan cara Papua. Sejak pembentukannya pada
2005 hingga 2008, MRP belum secara signifikan menunjukkan kinerjanya yang
terkait dengan harapan-harapan di atas.31
Rekognisi orang asli Papua pada hakekatnya adalah politik identitas yang
lazim disebut sebagai kebijakan afirmatif yang biasanya ditujukan untuk kelompok
marjinal yang tidak atau sedikit memiliki sumber daya lain sebagai modal untuk
memperjuangkan kepentingannya selain identitas etnisnya. Di dalam konteks
persaingan dalam perebutan sumber daya, ketidakadilan sejak awal dialami
orang Papua karena kondisi struktural dan kultural orang Papua yang belum
memiliki habitus yang memungkinkan persaingan yang setara. Membiarkan
orang Papua tersingkir dalam persaingan semacam ini adalah suatu ketidakadilan.
Oleh karena itu kebijakan afirmatif yang berdasarkan identitas etnis diperlukan
untuk melindungi orang asli Papua dari persaingan yang aturan mainnya belum
SKP, Memoria Passionis di Papua: Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia Gambaran 2001
(Jayapura: Keuskupan Jayapura, 2002), hal. 160.
29

30

McGibbon, Papua: Plural Society in Perils, hal. 37.

Pada 11 Februari 2008, sekitar 200 orang yang terdiri dari kelompok mahasiswa dan unsur
aktivis politik terkemuka di Jayapura melakukan demo di kantor MRP di Abepura menuntut pembubaran
MRP karena dianggap gagal menjalankan tugasnya. Lihat Harian Cenderawasih Pos, 12 Februari 2008.
31
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sepenuhnya dipahami serta memberdayakan mereka agar suatu saat ketika
instrumen persaingan dan sumber daya untuk bersaing sudah dikuasai, privilese
berdasarkan etnis bisa pelan-pelan dihilangkan.
Papuanisasi harus dibayangkan sebagai suatu proses sosial penguatan
individu dan institusi lokal yang ada di Papua agar semakin banyak orang asli
Papua mampu mewakili dan melindungi dirinya sendiri dalam memperjuangkan
penguasaan sumber-sumber daya yang dibutuhkannya. Dalam bidang pendidikan
rekognisi orang asli Papua harus menjelma menjadi proyek penciptaan kelas
baru terdidik Papua yang kualitasnya minimal setara dengan standar nasional di
Indonesia. Dalam bidang ekonomi rekognisi harus dibayangkan sebagai pelatihan
dan pendidikan yang membangun kelas baru pengusaha Papua. Rekognisi
dalam kebijakan-kebijakan pemerintah harus diterjemahkan sebagai pembuatan
jembatan antara yang mempersiapkan orang Papua untuk bersaing secara mandiri
dan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar orang asli Papua.

2.2 Paradigma baru pembangunan
Paradigma baru pembangunan Papua dibutuhkan sebagai proses sosial
untuk memperkuat kebijakan rekognisi orang asli Papua dalam pengertian
peningkatan kualitas hidup orang asli Papua hingga setara dengan warga negara
Indonesia lainnya. Program-program pembangunan harus mampu meningkatkan
pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar orang Papua dalam kualitas pendidikan,
kesehatan dan kemakmuran ekonomi. Dalam proses pembangunan tersebut
sumber daya dan kemampuan partisipasi orang asli Papua harus terus menerus
ditingkatkan sehingga membuat orang Papua merasa memiliki dan menjadi
bagian sebagai subyek pembangunan dan perubahan sosial di Papua. Dengan
demikian Indonesia dan keindonesiaan mampu hadir dalam pelayanan publik dan
kenyataan-kenyataan sosial yang secara pelahan membuat orang Papua merasa
nyaman dan bangga menjadi bagian dari Indonesia.
Paradigma baru pembangunan Papua dibutuhkan karena, pertama,
masyarakat Papua belum menikmati manfaat yang optimal kehadiran negara
melalui pelayanan publik terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur
dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, kegagalan itu juga karena kontrasnya
perbedaan budaya orang asli Papua dengan unsur negara, dunia usaha dan
pendatang yang mendominasi dinamika perubahan di tanah mereka. Selama ini
jembatan antar-budaya yang memungkinkan orang asli Papua memahami dan
mempersiapkan diri untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan
pembangunan dan perubahan yang mempengaruhi kehidupan sosial dan
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ekonomi mereka tidak dibangun. Alhasil interaksi sosial budaya yang terbangun
adalah hubungan yang asing secara mutual, stereotipikal, dan penuh dengan
stigma dan kesalahpahaman yang seringkali fatal.
Strategi pembangunan nasional selama Orde Baru dan sesudahnya
memang ditujukan untuk modernisasi kehidupan masyarakat Papua dan
memperkuat integrasi nasional. Jika ukuran pembangunan nasional di Papua
adalah pelayanan publik maka pembangunan dapat dikatakan gagal karena
pembangunan secara kualitatif belum menyumbangkan penguatan integrasi
nasional secara berarti. Sementara itu upaya mempertahankan integrasi nasional
di Papua terus didominasi oleh kebijakan ‘Jakarta’ yang militeristik seperti operasi
militer dan operasi intelijen yang sulit dipertanggungjawabkan secara publik.
Akibatnya, kehadiran ‘Indonesia’ secara dominan direpresentasi oleh aparat militer
dan tindak kekerasannya (Rumbiak dan Manning, 1989), bukan oleh aparat sipil
dan manfaat pelayanan publiknya. Integrasi nasional secara fisik dan legal memang
bisa dipertahankan sekarang ini tetapi pada saat yang sama legitimasi melemah
dan akibatnya aspirasi orang asli Papua untuk pemisahan diri juga menguat.
Selama ini pembangunan ekonomi nasional di Papua bertumpu pada
eksploitasi sumber daya alam. Kegiatan eksploitasi ini dinilai telah mengabaikan
suara dan hak-hak orang asli Papua atas tanah ulayat mereka. Pengambil-alihan
lahan untuk kegiatan ekonomi tersebut telah menjadi sumber konflik antara
penduduk lokal pemilik tanah ulayat melawan perusahaan dan juga pemerintah.
Di dalam konflik tersebut aparat keamanan negara (baca TNI dan polisi) jelas
melindungi kepentingan perusahaan atau pemerintah. Aparat negara yang terlibat
dan berkepentingan dalam berbagai konflik menggunakan kekerasan dan dengan
menggunakan stigma separatis dan dengan dalih menjaga integritas NKRI.32
Konflik kekerasan ini merupakan salah satu sebab penting terjadinya pelanggaran
HAM di Papua.
Pembangunan ekonomi dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam,
penciptaan pasar dan kegiatan usaha lainnya tidak didahului oleh kebijakan
yang secara sistematik mempersiapkan orang asli Papua untuk berpartisipasi
dan mengambil keuntungan darinya. Tanpa kebijakan afirmatif dari pemerintah
tidaklah mungkin orang asli Papua mampu bersaing dengan pendatang. Akibatnya
pembangunan dan peluang ekonomi yang tercipta membuka peluang jauh lebih
besar untuk pekerja dari luar Papua. Hasilnya, kesenjangan orang Papua-non Papua
semakin tajam.33 Ketidakpuasan penduduk lokal dalam eksploitasi sumber daya
Chris Ballard, The Denial of Traditional Land Rights in West Papua, Cultural Survival Quarterly, Fall
2002, hal. 41.
32

Chris Manning dan Michael Rumbiak, Economic Development, Migrant Labour, and Indigenous
Welfare in Irian Jaya 1970-84 (Canberra, National Centre for Development Studies, RSPAS, The Australian
National University).
33
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alam dan dominasi pendatang menjadi pemicu penting tuntutan Papua merdeka.
Institusi negara Republik Indonesia pasca Orde Baru mengakui kegagalan
pembangunan di Papua seperti yang tercantum di dalam pembukaan butir (f ) UU
No 21 tentang Otsus. Secara politis, pertama-tama, kehadiran UU Otsus memang
untuk meredam tuntutan kemerdekaan rakyat Papua, namun yang lebih penting
dari itu adalah tujuan untuk menciptakan peluang dalam menyusun paradigma
baru pembangunan yang memusat pada kebutuhan dan hak-hak dasar orang
Papua.
Meskipun Otsus sudah diterapkan lebih dari lima tahun di Papua, belum
tampak perubahan signifikan. Pembangunan di Papua berjalan sangat lambat,
terutama untuk empat sektor pembangunan yang diprioritaskan oleh pemerintah
pusat. Padahal dana Otsus kurang lebih berkisar antara Rp 1,3 – 1,5 triliun setiap
tahun, bahkan untuk tahun 2005 mencapai 1,775 triliun rupiah (Yan Pieter Rumbiak,
2005 : 182). Aliran dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah kurang
dapat dinikmati oleh masyarakat kebanyakan di Papua. Yang terjadi malah dana
tersebut digunakan untuk belanja aparat di birokrasi sipil (eksekutif ) dan dewan
perwakilan rakyat lokal (legislatif ) yang kebanyakan menggunakan fresh money
untuk operasional para pejabatnya (Yan Pieter Rumbiak, 2005: 182). Penggunaan
dana Otsus belum menyentuh secara signifikan sasaran utamanya, yakni bidang
pendidikan, kesehatan dan pembangunan sarana dan prasarana.
Kualitas pendidikan di Papua masih berada jauh di bawah standar
Nasional.34 Meskipun pendidikan menjadi prioritas utama program dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), namun tidak menjadi prioritas dalam pembagian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Tahun 2008 pendidikan hanya mendapatkan
4,19% dari total anggaran APBD.35 Kecilnya alokasi anggaran pendidikan secara
otomatis akan berdampak buruk pada upaya pemenuhan hak-hak masyarakat
di bidang pendidikan, yakni mendapatkan layanan pendidikan berkualitas.
Sebab, penyelenggaraan pendidikan berkualitas butuh dana besar dan itu
merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakannya melalui APBD,
terutama untuk infrastruktur kelembagaan pendidikan, pengadaan sarana dan
prasarana pembelajaran, termasuk juga untuk peningkatan kesejahteraan tenaga
Angka partisipasi anak dalam pendidikan hanya mencapai 86% di bawah prosentase nasional
96%. Synthesis Team, A Multistakeholder Synthesis of the Development Situation in Papua, Sintese Papua,
2005, hal. 9
34

Sebesar 6,17% dari total dana Otsus (228,72 miliar rupiah), dana tersebut sudah meningkat
dari tahun 2003 yang hanya sebesar 181 miliar rupiah. Lihat Hasil Analisis Institute for Civil Society
Strenghtening (ICS) Papua, “APBD Papua 2008 Mengabaikan Pendidikan”, (Jayapura: ICS Papua, 2008),
diakses dari Fokerlsmpapua.org.
35
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kependidikan.36 Meskipun begitu tuntutan akan besarnya anggaran pendidikan
tidak secara otomatis menjamin meningkatnya kualitas pendidikan di Papua. Tidak
hanya Pemerintah, banyak kalangan hanya melihat rendahnya kualitas pendidikan
di Papua hanya dikarenakan tidak tersedianya infrastruktur pendidikan dengan
melupakan cultural values yang hidup di masyarakat Papua. Peningkatan kualitas
pendidikan di Papua hanya akan berhasil jika Pemerintah meletakkan kebijakan
pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan
memberikan perhatian kepada local wisdom.
Kondisi pelayanan Kesehatan di Papua juga masih sangat memprihatinkan.
Kebanyakan Puskesmas yang ada di Papua memiliki fasilitas yang sangat minim
dan berada di bawah standar pelayanan kesehatan masyarakat akibat terbatasnya
dokter dan obat.37 Padahal 65% masyarakat Papua akan pergi ke Puskesmas terdekat
ketika mereka sakit dan membutuhkan obat. Belum lagi jika kondisi puskesmas
pembantu juga perlu dicermati. Padahal penyakit yang dihadapi masyarakat
Papua sangatlah serius dan sudah sangat lama menjadi wabah di Papua, terutama
untuk Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome
(HIV/AIDS) (kurang lebih 68% dari penduduk asli Papua terinfeksi HIV/AIDS) dan
Malaria (77% dari penduduk asli Papua), serta TBC.38 Dan yang cukup serius adalah
angka kematian bayi akibat kurang gizi ibu hamil. Namun pemerintah daerah
sendiri hanya mengalokasikan 8% dari APBD (30 milyar rupiah) untuk pelayanan
kesehatan. Hal ini menunjukkan tidak adanya konsistensi pemerintah daerah ketika
menetapkan pelayanan kesehatan sebagai prioritas dalam program pemerintah
namun pada kenyataannya dana yang dialokasikan tidak menunjukkan adanya
prioritas program tersebut.
Problem utama lainnya terletak pada belum adanya perencanaan yang
terpadu dan sesuai dengan kondisi geografis dan penyebaran penduduk Papua,
cultural values masyarakat Papua, serta transparansi anggaran. Jika problem itu
Rasio guru dengan murid sudah mencapai 1:20. Hal ini tampak baik, namun masalahnya,
guru di Papua terkonsentrasi di perkotaan saja dikarenakan banyak faktor seperti [1] sulitnya fasilitas
untuk meningkatkan kualitas guru yang tinggal di daerah yang jauh dari kota, [2] kesulitan beradaptasi
dengan gaya hidup penduduk lokal serta [3] minimnya perhatian pemerintah untuk memperbaiki
kesejahteraan guru belum bisa diatasi dengan baik. Lihat Hasil Analisis ICS Papua, APBD Papua 2008
Mengabaikan Pendidikan, ICS Papua, 2008, diakses dari Fokerlsmpapua.org. dan Lihat Tanamal, Programs
to Improve the Quality of Education and Health in Papua Under the special Autonomy, 2003, hal. 2. http://
home.snafu.de/watchin/Afp2003tanamal.htm.
36

Rasio kehadiran dokter berbanding dengan populasi sangat minim dan jauh dari ideal,
sekitar 1: 2.000-23.000 dan untuk staf kedokteran 1: 200 – 400 biasanya untuk daerah urban memang
sudah mencukupi, namun untuk daerah pinggiran (rural areas) sangat kurang. Synthesis Team A
Multistakeholder Synthesis of the Development Situation in Papua, Sintese Papua, 2005, hal.16.
37

Synthesis Team, A Multistakeholder Synthesis of the Development Situation in Papua, Sintese
Papua, 2005, hal.16.
38
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belum diatasi, dana sebesar apapun tidak akan banyak berarti. Permasalahan ini
sebenarnya diakibatkan karena birokrat yang duduk di pemerintah lokal tidak
memiliki kemampuan untuk menjalankan birokrasi.39 Pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota belum berhasil mengelola dana Otsus. Hal ini menjadikan dana
Otsus tidak tepat sasaran dan yang mungkin terjadi adalah praktik korupsi dana
Otsus oleh elit-elit lokal di Papua.

2.3 Dialog
Hubungan antara pemerintah pusat (Jakarta) dan rakyat Papua terhadang
oleh ‘tembok besar’ perbedaan konstruksi politik tentang sejarah dan status politik
Papua di dalam Indonesia.40 Perbedaan konstruksi antara nasionalis Indonesia
dengan nasionalis Papua tersebut belum dinegosiasikan dan terus menerus
memperkuat stigmatisasi dan ketidakpercayaan satu sama lain. Pada sejumlah
kasus unsur ketidakpercayaan di antara unsur negara dan unsur masyarakat
sipil di Jakarta dan di Papua, bahkan di kalangan orang asli Papua sendiri,
cenderung menguat. Ketidakpercayaan dan bahkan ‘penolakan’ untuk mengakui
otoritas Jakarta bersumber, di antaranya, pada kontradiksi pemahaman sejarah
dekolonisasi Papua dan ketegangan dalam pemahaman identitas kepapuaan dan
keindonesiaan.41
Dalam hal sejarah, terdapat pertentangan pemahaman sejarah integrasi
Papua ke dalam wilayah NKRI, terutama dalam kasus New York Agreement (NYA)
1962 dan Pepera 1969. Dalam hal identitas, terdapat kontradiksi konstruksi dalam
pemahaman keindonesiaan dan kepapuaan. Menurut nasionalis-Papua, orang
Papua tidak dilibatkan dalam NYA dan proses Pepera berlangsung dengan tekanan
dan kecurangan melalui pemilihan yang tidak fair terhadap 1.025 perwakilan rakyat
Papua.42 Bagi pihak NKRI, secara prinsip Papua sudah dengan sendirinya menjadi
bagian dari NKRI sejak Proklamasi Kemerdekaan RI 1945 karena wilayah Papua
sebelumnya adalah bagian dari Nederlands Indië—yakni dari Merauke hingga
Sabang—yang kemudian menjadi wilayah Republik Indonesia.43
Rodd Mc Gibbon, Secessionist Challenges in Aceh and Papua: Is Special Autonomy the Solution?
(Washington: The East West Centre, 2004), hal. 37.
39

Lihat Timo Kivimäki, Initiating a Peace Process in Papua: Actors, Issues, Process, and the Role of the
International Community, The East-West Center, Washington, 2006, hal. 4.
40

Richard Chauvel, Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaption, (Washington:
The East-West Center, 2005), hal. 41.
41

42

Chauvel, Constructing Papuan Nationalism, hal. 8-11.

43

Kivimäki, Initiating a Peace Process, hal. 4-6.
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Kepapuaan merupakan identitas politik yang dibentuk oleh persepsi
tentang pengalaman pada masa kolonial dan sesudahnya dikonstruksi sebagai
anti-tesis dari ke-Indonesiaan. Dalam banyak hal, kepapuaan ditekankan pada
perbedaan ras Melanesia dengan Melayu, antara Kristen dengan Islam, dan ciri
fisik rambut keriting dan kulit ‘hitam’ dengan rambut lurus dan kulit sawo matang.
Berbeda dengan kaum nasionalis Papua, para nasionalis Indonesia umumnya
berpandangan bahwa, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, perbedaan ras
dan budaya Papua dengan Indonesia tidak menjadi masalah karena Indonesia
dibangun sebagai suatu negara-bangsa supraetnis yang mengatasi perbedaan
etnis dan ras.44
Sejauh ini pihak-pihak yang berkonflik masih bersikeras pada pendirian
masing-masing. Belum adanya dialog mengenai hal-hal ini menyebabkan situasi
politik berada dalam status quo yang mana pihak-pihak yang berseberangan
dengan pemerintah terhalang untuk berpartisipasi dalam politik formal dan pada
saat yang sama kebijakan pemerintah menderita kekurangan legitimasi.
Presiden RI B.J. Habibie dan tokoh-tokoh Papua yang tergabung dalam
Tim 100 pernah bermaksud mengadakan Dialog Nasional pada Februari 1999.
Pertemuan itu ternyata terbatas sebagai pembacaan tuntutan Tim 100 untuk
memisahkan diri dari RI. Dialog itu, meskipun memberikan harapan semu sesaat
di kalangan rakyat Papua, gagal menghasilkan kompromi. Konggres Papua II
pada 2000 juga merupakan salah satu bentuk dialog internal di kalangan rakyat
Papua yang kemudian menghasilkan PDP dan tuntutan pemisahan diri dari NKRI.
Dialog ini baru sepihak di kalangan rakyat Papua dan secara reaktif ditentang oleh
pemerintah pusat. Tidak ada langkah kompromis yang positif pasca Konggres
tersebut.
Proses perumusan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus juga merupakan
‘dialog’. Nyatanya, dalam proses itu para intelektual terkemuka dari Papua (yang asli
dan pendatang), pejabat Provinsi Papua, pimpinan DPRD Papua bernegosiasi secara
substansial dengan para elit strategis di pemerintah pusat (terutama Depdagri)
dan lembaga legislatif semacam DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
RI. Hasilnya adalah UU yang mengakomodasi sebagian besar agenda rakyat Papua
yang dirumuskan di dalam Konggres Papua II, kecuali klausul pemisahan diri dari RI.
Soalnya, proses ‘dialog’ itu tidak melibatkan pemimpin Papua yang berseberangan
dengan pemerintah pusat, terutama PDP dan OPM. UU Otsus masih bermasalah
pada derajat keterlibatan pemimpin Papua dalam proses perumusannya dan
kemudian pada kualitas pelaksanaannya.

44

Ibid
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Istilah ‘dialog’ dalam konteks konflik Papua telah memiliki makna yang
berbeda dan cenderung pejoratif karena pengalaman politik masing-masing
pihak. Di kalangan orang Papua ‘dialog’ sering tidak dilihat sebagai sarana untuk
penyelesaian namun lebih berarti sebagai ‘tujuan’ yaitu Papua Merdeka. Kejadian
pada Dialog Nasional di Istana Negara pada Februari 1999 seperti telah disebutkan
di atas merupakan contoh pemahaman orang Papua tentang makna ‘dialog’.
Berdasarkan pengalaman yang terbatas dan kecurigaan yang kuat terhadap
pemimpin Papua, pihak pemerintah pun sering memandang tuntutan dialog dari
Papua sebagai identik dengan Papua Merdeka. Lebih buruk lagi, jika istilah dialog
itu diikuti dengan kata ‘internasional’, maka pemahaman pasti langsung menjurus
pada Papua Merdeka. Di sini penggunaan istilah ‘dialog’ telah mengundang
beragam pemahaman dan reaksi yang salah.
‘Dialog’ harus dikembalikan pada makna otentiknya. Dialog harus dipahami
sebagai sarana untuk memperoleh kesepahaman tentang isu-isu dan masalah, lalu
bernegosiasi, dan akhirnya mencapai kompromi. Perbedaan dan kesamaan tentang
pemahaman dan kepentingan dapat diolah melalui dialog untuk menemukan
titik-titik singgung kompromis, mencari konsesi-konsesi yang bisa diterima, serta
membuka peluang rekonsiliasi di antara dua atau lebih pihak yang berkonflik.
Dialog sebagai pendekatan damai strategis untuk mengakhiri kebuntuan politik
dan siklus kekerasan yang kronis seperti konflik Papua. Selain itu, pendekatan dialog
juga bertujuan untuk membangun saling percaya di antara Jakarta dan Papua
mengingat perbedaan pemahaman dan juga kepentingan di antara mereka telah
menciptakan pertengkaran (dispute), ketegangan (tension) dan rasa tidak percaya
(distrust) yang kian sulit diselesaikan.45
Untuk kasus Papua, dialog dapat dilakukan di berbagai level baik secara
bertahap maupun simultan. Di Indonesia dialog tentang konflik Aceh yang
berhasil mengakhiri konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan
TNI merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia memiliki kemampuan untuk
mengupayakan dialog yang semacamnya di Papua. Dengan belajar dari kasus
Aceh, dialog juga dapat dilakukan untuk Papua. Pemerintah RI dapat menggunakan
pendekatan personal (menunjuk “aktor di belakang layar”) dan melakukan second
track diplomacy dengan melibatkan pihak ketiga (atau unofficial actor) yang
berperan sebagai mediator atau negosiator, seperti Henry Dunant Center (HDC)
dan Crisis Management Initiative (CMI). Kedua pendekatan ini bertujuan membuka
komunikasi dan membangun trust di kalangan GAM terhadap Pemerintah RI
maupun sebaliknya. Keberhasilan dialog dan proses damai Aceh sangat ditentukan
oleh dua hal: (1) komitmen politik Pemerintah RI (SBY-JK) untuk meninggalkan
Lihat Irfan Abubakar & Chaidar S. Bamualim, Modul Resolusi Konflik Agama & Etnis di Indonesia
(Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2006), hal...
45
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cara-cara militer dalam penyelesaian konflik di Aceh; (2) faktor alam, yaitu peristiwa
tsunami pada Desember 2004 juga ikut menentukan, bahkan mempercepat
pencapaian kesepakatan damai di Aceh.46
Mengingat dialog dipahami secara berbeda antara Pemerintah Indonesia
dan Masyarakat Papua, maka tantangan yang muncul adalah bagaimana
meyakinkan pihak-pihak yang berkonflik mengenai signifikansi dialog baik di
tingkat lokal maupun nasional, dengan atau pun tanpa mediasi internasional.
Belajar dari keberhasilan dialog pemerintah RI dengan GAM, mediasi internasional
terbukti penting untuk menjaga rasa percaya dan memuluskan negosiasi
antarpihak. Penting untuk direnungkan bagi pihak-pihak yang menganggap NKRI
atau Papua Merdeka sebagai ‘harga mati’ bahwa dialog adalah proses moderasi
dan kompromi yang substansinya selalu terbuka untuk negosiasi. Jika substansi
konflik Aceh bisa dinegosiasikan, maka Papua juga seharusnya bisa.
Agenda-agenda strategis yang akan diajukan dalam dialog sepenuhnya
merupakan kesepakatan antara pihak Papua dan Indonesia. Tim LIPI menyarankan
agar agenda tidak hanya menyangkut perbedaan diametral cara pandang
nasionalis Jakarta dan Papua mengenai sejarah dan status politik Papua, tetapi juga
menyangkut substansi UU Otsus terutama penyelesaian masalah kekerasan dan
pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan, dan marjinalisasi orang asli Papua.
Agenda-agenda besar tersebut pada tahap akhir atau pada setiap tahap dialog
diharapkan bisa diolah menjadi suatu kompensasi dan rencana kebijakan bersama
yang diterima oleh kedua belah pihak.
Masalah yang juga sulit adalah menentukan juru runding yang bisa
diterima dan benar-benar mewakili rakyat Papua. Harus ada waktu khusus untuk
dialog pendahuluan yang bersifat internal di kalangan orang Papua. Belajar dari
pengalaman Tim 100 pada 1999 dan Konggres Rakyat Papua II, perwakilan Papua
sebaiknya tidak hanya didampingi oleh kelompok pro-kemerdekaan tetapi juga
berbagai tokoh moderat Papua lainnya. Dibutuhkan sekitar tujuh hingga sebelas
orang juru runding dari Papua untuk berdialog. Jumlah yang besar seperti Tim 100
tidak akan bisa efektif melakukan dialog yang intensif. Belajar dari keberhasilan
Aceh, kedua pihak disarankan untuk memiliki tim ahli yang membantu memberikan
saran-saran yang menguntungkan.
Faktor-faktor yang mendukung dan menghalangi dialog perlu juga
diidentifikasi untuk melihat kemungkinan dan peluang apakah dialog bisa
Moch. Nurhasim, “Perundingan Damai Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh
Merdeka di Helsinki”, (Tesis Magister Sains Universitas Indonesia, Depok, 2007) khususnya Bab III. Lihat juga
Diana Chigas (Agustus 2003). Track II (Citizen) Diplomacy, http://www.beyondintractability.org/essay/
track2_diplomacy (diakses 16 November 2007).
46
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diselenggarakan. Kendala utama sebenarnya adalah kekuatan tawar pihak Papua
yang melemah sejak 2002. Para pemimpin formal Papua di tingkat Provinsi Papua
dan Papua Barat, Majelis Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua belum
menunjukkan sinergi dan kebersamaan dalam langkah penyelesaian konflik Papua.
Para pemimpin tersebut belum melakukan komunikasi politik yang signifikan
dengan unsur dan kelompok di luar pihak negara. Selain itu keempat agenda
tersebut di atas hampir tidak disentuh kecuali masalah-masalah teknis administrasi
dan pembangunan. Isu-isu dialog, penegakan HAM, serta rekognisi orang asli
Papua justru diangkat oleh kelompok-kelompok marjinal di jalanan.
Ketidakpaduan pemimpin Papua bisa diatasi dengan kemauan politik
Presiden/Wakil Presiden untuk mendorong dialog internal di kalangan pemimpin
Papua. Belajar dari pengalaman Aceh, sinyal politik yang kuat dari pemimpin negara
dapat mengubah situasi yang belum kondusif menjadi lebih kondusif untuk dialog.
Kerja-kerja intelijen yang konstruktif untuk mengondisikan para pemimpin Papua
dari berbagai kelompok dan orientasi politik sangat menentukan untuk membuka
ruang. Fungsi intelijen ini pernah dilakukan dengan sangat baik oleh Farid Hussein
yang diberi tugas oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelang dialog damai Aceh.
Keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator dari kalangan internasional
yang memiliki reputasi juga membantu. Keberhasilan dialog Aceh menunjukkan
hal itu. Paranoia tentang keterlibatan asing dengan dalih ‘nasionalisme’ sebaiknya
dikesampingkan. Sejak awal masalah Papua melibatkan pihak asing atau mediator
internasional. New York Agreement tidak merupakan hasil negosiasi langsung
Belanda dengan Indonesia, atau Papua dengan Indonesia, tetapi berkat mediasi
pihak Amerika Serikat. Kehadiran mediator akan memberikan semacam jaminan
bahwa kedua pihak akan dipantau oleh pihak ketiga agar tetap secara jujur dan
berkomitmen pada proses-proses dialog yang fair dan menjalankan kesepakatankesepakatan yang akan dihasilkan.

2.4 Jalan Rekonsiliasi
Berbagai publikasi menunjukkan bahwa kekerasan oleh aparat negara
terhadap penduduk sipil Papua terjadi sejak awal dasawarsa 1960-an.47 Konflik
bersenjata antara pasukan ABRI dengan gerilyawan OPM serta kekerasan
terhadap penduduk sipil tidak pernah muncul ke permukaan, apalagi
Secara umum catatan tersebut dapat dilihat pada dua buku klasik tentang kekerasan politik
di Papua, yakni Carmel Budiardjo dan Liem Soie Liong, West Papua: The Obliteration of a People (London:
Tapol, 1984) dan Robin Osborne, Kibaran Sampari, Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di
Papua Barat (Jakarta: Elsam, 2001) [terjemahan dari Indonesia’s Secret War: the Guerilla Struggle in Irian
Jaya (Sidney: Allen and Unwin, 1985)].
47
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dipertanggungjawabkan. Baru pada pertengahan 1980-an praktik kekerasan ini
menjadi wacana publik. Sejalan dengan menguatnya gerakan pro-demokrasi
Indonesia pada 1990-an, kasus pelanggaran HAM di Papua mulai dimunculkan ke
publik, persisnya sejak kasus Tembagapura akhir 1994-199548 dan kasus Bella Alama
1997.49
Sejak Soeharto jatuh pada 1998 dan reformasi politik bergulir, kekerasan
oleh aparat negara tidak berhenti. Saat itu tuntutan kemerdekaan Papua meluas
dan dilakukan dengan terbuka. Tuntutan ini mengundang represi yang juga
meningkat. Tahun-tahun 1998 hingga 2006 adalah masa yang diwarnai secara
dominan oleh kekerasan politik, utamanya oleh aparat keamanan, baik TNI
maupun polisi.50 Berbagai LSM pegiat HAM dan Komnas HAM telah berusaha
membawa kasus-kasus pelanggaran ke pengadilan HAM, misalnya, Abepura
2000, Wasior 2001, dan Wamena 2003 ke pengadilan HAM. Kasus Abepura 2000
berhasil disidangkan namun gagal menghukum pelakunya.51 Sedangkan Wasior
dan Wamena masih tertahan di Kejaksaan Agung.52
Operasi Militer di Papua sejak 1965 hingga 1998 dimaksudkan untuk
mengakhiri gerakan bersenjata OPM yang beroperasi di hutan dan di daerah
pedalaman.53 Pada tahun 1980-an sejumlah operasi di Jayapura juga dilakukan
untuk memutus jaringan gerakan OPM di kota. Alih-alih menghancurkan OPM,
banyak penduduk sipil lokal menjadi korban kekerasan.54 Selanjutnya sejak 1998
tindakan represif, baik oleh TNI maupun polisi, juga terjadi di daerah perkotaan
karena tuntutan kemerdekaan dilakukan dengan pengibaran bendera di kotakota di Papua. Dari sisi lain, perlu ditunjukkan juga bahwa selama dua periode
panjang pra-1990 dan pasca-1990, juga terjadi kekerasan terhadap warga sipil
yang dilakukan oleh gerilyawan OPM.
Herman Munninghoff, “Laporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Penduduk Lokal, di
Wilayah sekitar Timika, Kab. Fak-Fak, Irian Jaya tahun 1994-1995”.
48

Laporan Pelanggaran HAM dan Bencana di Bela, Alama, Jila dan Mapnduma Irian Jaya, dalam
http://www.westpapua.org/issues/church_report_ind.html; lihat juga Tim Elsam, Bella dan Alama
Berdarah, (Jayapura, Desember 1997).
49

Lihat Muridan S. Widjojo, “Nationalist and Separatist Discourses in Cyclical Violence in Papua,
Indonesia,” dalam Asian Journal of Social Sciences, Vol 34, No. 3 (2006), hal. 410-430.
50

51

Elsam-KontraS-PBHI dalam Pengadilan yang Melupakan Korban.

http:// www.kontras.org/data/
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Laporan Lengkap Tim Pengkajian Permasalahan HAM di
Papua, 2003.
52

Mengenai DOM lihat Amiruddin, “Operasi-operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman?”,
dalam Jurnal Penelitian Politik , LIPI, Vol.3, No.1/2006.(3-23)
53

Carmel Budiardjo, “State Terror in Indonesia, Past and Present,” paper dipresentasikan di Centre
for the Study of Terrorism and Political Violence, St Andrews University, Scotland, 20 November 2001.
54
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Jumlah korban kekerasan yang diperkirakan sejak 1963 hingga sekarang
di berbagai publikasi masih spekulatif, bervariasi antara 100 ribu jiwa hingga 500
ribu jiwa.55 Di luar negeri, misalnya lembaga riset di Universitas Yale AS56 dan di
Universitas Sidney Australia,57 bahkan mengklaim bahwa kekerasan di Papua sudah
dapat dikategorikan sebagai genocide. Klaim yang didasari oleh data yang lemah ini
dengan mudah dibantah oleh International Crisis Group (ICG), Indonesianis Rodd
McGibbon dan Edward Aspinall.58 Sayangnya, sampai saat ini belum ada kajian
baseline tentang rangkaian kekerasan terhadap masyarakat sipil Papua, khususnya
represi terhadap kelompok-kelompok politik yang dianggap ancaman atau musuh
oleh negara (Indonesia). Pihak pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi di
Papua belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan pelanggaran HAM atau
kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Papua sejak 1960-an hingga hari
ini.
Pengabaian isu pelanggaran HAM selama masa Orde Baru disebabkan
oleh penyelenggaraan pemerintahan di Papua memang didominasi oleh birokrasi
militer sehingga birokrasi sipil terkendala tidak hanya hal penegakan HAM, tetapi
juga dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Bahkan ketika
era reformasi dimulai dan UU 21/2001 tentang Otsus diberlakukan dan dominasi
militer sudah menurun, ternyata pemerintah pusat di Jakarta dan pemerintah
provinsi di Papua belum juga mau dan mampu menjawab persoalan hak asasi
manusia, khususnya dalam menyelesaikan masalah kekerasan dan pelanggaran
HAM lainnya.
Kenyataan tersebut di atas disebut impunitas, yaitu situasi ketidakmungkinan
secara de jure dan de facto untuk membuat para pelaku pelanggaran HAM
mempertanggung-jawabkan – baik dalam bentuk proses persidangan pidana,
perdata, administratif, atau tindakan disipliner – karena mereka tidak tunduk
pada mekanisme penyelidikan yang bisa membuat mereka didakwa, ditangkap,
diadili dan, jika divonis bersalah, dihukum dengan penghukuman yang tepat,
Mengenai kontroversi angka korban kekerasan politik di Papua, lihat Muridan S. Widjojo, “NonState Actors and the ‘Cycle’ of Violence in Papua” Paper tak terbit pada workshop Conflict, Violence and
Displacement in Papua, Refugee Studies Centre (RSC), St. Anthony College, Oxford, 26 October 2006.
55

Elizabeth Brundige et al., “Indonesian Human Rights Abuses in West Papua: Application of the
Law of Genocide to the History of Indonesian Control,” A paper prepared for the Indonesia Human
Rights Network By the Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School, April
2004.
56

John Wing with Peter King, “Genocide in West Papua? The role of the Indonesian state
apparatus and a current needs assessment of the Papuan people”, the Centre for Peace and Conflict
Studies, The University of Sydney and and Elsham Jayapura, Papua, August 2005.
57

58
Tuduhan adanya genocide sudah dibantah oleh ICG, “Papua: Answers to Frequently Asked
Questions,” Crisis Group Asia Briefing N°53, 5 September 2006, hal 9.
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serta memberikan reparasi bagi para korban.59 Jika ditempatkan dalam konteks
kewajiban negara, impunitas berarti kegagalan negara memenuhi kewajiban
untuk menyelesaikan pelanggaran HAM, memperhatikan korban, dan mencegah
terulangnya kejahatan tersebut.60
Kewajiban lembaga yudisial negara adalah mengambil langkah-langkah
hukum terhadap para pihak yang diduga menjadi pelaku dan penanggungjawab
kekerasan dan pelanggaran HAM. Salah satu indikator utamanya adalah
diselesaikannya kejahatan masa lalu, sehingga lingkaran impunitas bisa diputus.
Kewajiban selanjutnya adalah langkah-langkah pemulihan hak-hak korban dan
pemulihan kepercayaan korban (masyarakat Papua) pada pemerintah. Dalam
situasi ketiadaan tindakan hukum terhadap pelaku dan pemulihan terhadap hak
korban, langkah minimal yang bisa dilakukan adalah pengungkapan kebenaran
sebagai strategi awal untuk menempuh jalan rekonsiliasi.
Terdapat tiga alasan pentingnya rekonsiliasi. Pertama, tuntutan
kemerdekaan Papua dari Indonesia yang dipandang sebagai ancaman terhadap
keutuhan wilayah Republik Indonesia membuat pemerintah Indonesia berada
dalam posisi berhadap-hadapan dengan rakyat Papua (separatis) sebagai
‘musuh’.61 Posisi semacam ini membuka peluang kekerasan politik baru. Alasan
kedua yaitu polarisasi politik di kalangan masyarakat Papua, antara yang loyal pada
Jakarta dengan yang teguh menuntut kemerdekaan. Di antara itu terdapat juga
yang berada di wilayah abu-abu. Akibatnya kohesi sosial dan politik masyarakat
terganggu dan suasana saling tidak percaya terus bertumbuh.62 Jika keterbelahan
ini tidak ditanggulangi, permusuhan di internal Papua sendiri bisa menghasilkan
perpecahan dan mungkin konflik kekerasan. Energi masyarakat untuk membangun
diri menjadi terkuras untuk menghadapi konflik dan kekerasan.
Ketiga, dalam kurun waktu konflik yang panjang itu telah tumbuh trauma
dan kenangan buruk (memoria passionis), terutama dendam yang mendalam.
Situasi sosio-psikologis semacam ini tidak akan memberikan atmosfer positif
dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Trauma dan dendam, meskipun
di bawah permukaan, bisa meledak kapan saja jika mendapatkan pemantik dan
Lebih jauh lihat Martha Meijer, Jangkauan Impunitas di Indonesia (Jakarta: HOM dan HIVOS,
2007), hal. 2-5. Definisi yang dipakai Meijer mengacu pada Laporan Independen untuk Komisi HAM PBB
dalam sidang ke 61 tahun 2005 yang ditulis oleh Diane Orientlicher. Report of Independent expert to
update the Set of Principles to combat impunity (E/CN.4/2005/102/Add.1).
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Ibid, hal. 4.

Amiruddin, Presidium Dewan Papua: Bangkit dan Surutnya Gerakan Nasionalis Papua (1999-2003),
Tesis Magister FISIP UI, 2006. Bandingkan dengan Richard Chauvel, Constructing Papua Nasionalism:
History, Etnicity and Adaptation (Washington: East-West Center, 2005).
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Adriana Elisabeth, dkk., Trust Building dan Rekonsiliasi di Papua, hal...
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momentumnya. Penyerangan Polsek Abepura oleh ‘orang tak dikenal’ pada
Desember 2000 dan kekerasan terhadap aparat pada 2006 adalah contoh akibat
dendam dan trauma Gejolak Politik 1977 di kalangan generasi muda Papua asal
pegunungan.
Rekonsiliasi bisa ditempuh dengan dua jalan. Pertama adalah jalan
prosekusi yaitu dengan pembuktian di pengadilan (Pengadilan HAM). Jalan ini
mengandaikan bahwa semua peristiwa kekerasan di masa lalu bisa diinventarisasi
menjadi kejahatan yang dapat dibuktikan secara material di hadapan pengadilan.
Jalan prosekusi ini bersifat terbatas karena hanya melibatkan sedikit orang, dan
bergantung pada pengacara, jaksa dan hakim. Metode ini bersifat individual
karena hanya memeriksa pelaku dan saksi korban. Akibatnya kesempatan untuk
mengetahui konteks dan seluruh kerangka terjadinya kekerasan, motif dan keluasan
peristiwa menjadi terbatas. Risiko lain adalah gagalnya pengadilan menghukum
para pelakunya karena berbagai sebab seperti Kasus Abepura 2000.
Langkah prosekusi juga membutuhkan waktu yang lama. Dalam konteks
Papua, prosesnya bisa membutuhkan waktu puluhan tahun karena begitu
banyaknya peristiwa kekerasan. Kendala terbesarnya adalah bahwa kejahatankejahatan itu terjadi puluhan tahun yang lalu dan bukti-bukti materialnya telah
banyak yang hilang atau/dan rusak serta saksi yang sudah tidak ada. Dikhawatirkan,
besar kemungkinan, bukti-bukti materiil di persidangan tidak dapat dipenuhi.
Akibatnya pihak yang didakwa sebagai pelaku akan bebas di pengadilan, bukan
karena tidak melakukan kejahatan, tetapi karena keterbatasan saksi dan bukti yang
sah untuk membuktikan kejahatannya.
Jalan prosekusi merupakan jalan yang menempatkan para penguasa masa
lalu atau kelompok politik dominan di masa lalu di posisi tergugat. Jalan ini tentu
membentur ‘tembok besar’ karena adanya perlawanan yang jauh lebih keras dari
kelompok-kelompok politik dominan di masa lalu karena mereka menganggap
langkah perubahan ini akan mengorbankan mereka. Jika perlawanan itu menguat
maka perubahan ke arah yang lebih baik akan tersendat atau bahkan dibuat
buntu karena sebagian dari kekuatan masa lalu ini masih berada dalam posisi yang
strategis. Di sisi lain ini menunjukan kegagalan aktor-aktor baru (reformis secara
politik) untuk mengartikulasikan kepentingan dan kekuatan politik mereka dalam
mendorong dan memasukkan agenda keadilan bagi korban.
Jalan kedua adalah melalui pengungkapan kebenaran. Jalan ini lebih
menitikberatkan perhatiannya pada pengalaman dan kesaksian korban. Suara
korban digunakan sebagai dasar untuk menyingkap pola, motif dan keluasan
kejahatan. Selanjutnya, kebenaran yang terungkap tersebut diterima dan diakui
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sebagai kesalahan oleh semua pihak, khususnya pemerintah sebagai otoritas politik
dan aktor-aktor dominan di masa lalu dan yang masih berpengaruh di masa kini.
Langkah awalnya adalah adanya kesepakatan antar semua kelompok atau pelaku
untuk bersepakat menempuh jalan demokrasi dan memberikan ruang partisipasi
kepada masyarakat yang lebih luas. Sinyal dari adanya langkah rekonsiliasi dengan
pengungkapan kebenaran ini adalah dihentikannya stigmatisasi terhadap korban.63
Dalam kerangka pengungkapan kebenaran melalui pengalaman korban,
Martha Minov meyakini bahwa dengan ini harga diri (dignity) korban dapat
dipulihkan. Untuk itulah kebenaran harus diungkap dan diakui oleh semua
pihak. Minov64 menyarankan langkah-langkah pembentukan komisi penyelidikan
fakta-fakta, pembukaan akses pada arsip-arsip rahasia di masa lalu, pemindahan
pejabat-pejabat sipil dan militer yang terkait dengan kekerasan negara di masa
lalu, publikasi nama-nama pelaku dan korban, memastikan reparasi (pemulihan)
dan permintaan maaf kepada korban, serta menyediakan terapi bagi para korban,
membuat tugu-tugu peringatan untuk menghormati korban, serta memperkuat
tekad bersama untuk tidak mengulangi kekerasan. Pada akhirnya rekonsiliasi
memperkuat demokrasi partisipatif dan penegakan hak asasi manusia.65
Dalam prasyarat yang dikemukan Martha Minow di atas, kebenaran
bermakna sebagai pengakuan atas seluruh pengalaman getir yang dirasakan
korban melalui suatu mekanisme yang jelas dan teruji. Komisi Kebenaran adalah
mekanisme yang ditentukan secara hukum untuk mengungkap kebenaran itu
sebagaimana ditegaskan di dalam UU Otsus Papua. Pengungkapan kebenaran
pada gilirannya akan menjadi dasar bagi perumusan pranata dan kebijakan baru
dalam bidang politik dan pemerintahan, maupun pembangunan sosial. Hasil
pengungkapan kebenaran juga bisa menjadi dasar untuk menyusun agenda dialog
yang lebih jauh dalam menyelesaikan masalah Papua, dan lebih jauh lagi sebagai
dasar untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
Papua.

Elisabeth, dkk., Trust Building dan Rekonsiliasi di Papua, passim; Lebih jauh lihat Priscilla Hayner,
Kebenaran tak Terbahasakan: Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran, Kenyataan dan Harapan,
(terj.) (Jakarta: Elsam, 2005. Bandingkan juga dengan Daan Bronkhorst, Menguak Masa Lalu, Merenda
Masa Depan (Komisi Kebenaran di Berbagai Negara, (terj), (Jakarta, Elsam, 2002).
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Catatan Penutup
Di bawah permukaan dari empat isu utama konflik Papua yang diuraikan
di atas sebenarnya terdapat masalah relasi ideologi nasionalisme Indonesia dan
representasi keindonesiaan di Papua. Selama ini keindonesiaan hadir dan dipahami
oleh orang asli Papua dalam bentuk kedatangan migran dari luar Papua dan
marjinalisasi penduduk asli Papua. Di pedalaman dan di perkotaan representasi
keindonesiaan tidak hadir sebagai pelayanan publik di bidang kesehatan dan
pendidikan yang baik, tetapi lebih dominan dalam bentuk pos-pos militer, operasi
militer dan kekerasan terhadap penduduk sipil Papua. Representasi keindonesiaan
dipahami juga melalui praktik pengambilalihan tanah ulayat dan eksploitasi
sumber daya alam Papua tanpa diimbangi oleh kompensasi berupa kesejahteraan
dan kemakmuran bagi penduduk setempat. Keindonesiaan pada akhirnya secara
subyektif ditempatkan sebagai oposisi dari kepapuaan, yakni segala sesuatu yang
menindas dan merugikan kepentingan dan identitas orang asli Papua.
Wujud nasionalisme Indonesia di Papua didominasi oleh interpretasi dan
praktik simbolik yang berperspektif militeristik. Nasionalisme mengalami reifikasi
dan pendangkalan pada penghormatan terhadap simbol-simbol bendera Merah
Putih, lagu-lagu kebangsaan atau simbol-simbol lainnya. Oleh karena orientasi
nasionalisme simbolik yang kuat itu, perlawanan simbolik orang Papua dengan
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menggunakan bendera Bintang Kejora, lagu Hai Tanahku Papua, atau simbolsimbol lainnya direpresi secara berlebihan yang justru membuat simbol-simbol
perlawanan tersebut menjadi semakin ‘sakral’ bagi pemiliknya. Perlawanan simbolik
seharusnya dipahami sebagai permainan makna dan sebagai representasi atas
realitas sosial politik ekonomi dan budaya. Simbol tidak mungkin bisa dibunuh
dengan represi fisik terhadap pemiliknya. Simbol seharusnya dihadapi dengan
kecerdasan permainan makna dan perbaikan realitas sosial yang melemahkan atau
mendesakralisasi simbol-simbol tersebut.
Simbol dan makna keindonesiaan dan kepapuaan yang memiliki kekuataan
ideologis pada saat ini adalah hasil konstruksi sosial yang bisa permanen dan
menguat jika tidak ada perubahan di tingkat kenyataan sosial. Namun bisa juga
bersifat sementara dan berubah jika terjadi sebaliknya. Dua kelompok simbolik
“dua” nasionalisme yang sekarang ini beroposisi bisa berubah menjadi saling
melengkapi jika basis dan akar realitas sosial dan politiknya juga berubah. Wajah
keindonesiaan dan kepapuaan di Papua bisa berubah jika empat agenda tersebut di
atas dijalankan secara sungguh-sungguh dan menjadi representasi keindonesiaan
yang baru dan dominan di Papua. Keindonesiaan bisa hadir sebagai sesuatu yang
konkrit menyejahterakan, menjamin keadilan, rasa damai dan optimisme, serta
memberikan ruang yang nyaman bagi kepapuaan di dalamnya.
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: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
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dan Sosial
: Lembaga Swadaya Masyarakat
: Majelis Perwakilan Rakyat
: Majelis Rakyat Papua
: Negara Kesatuan Republik Indonesia
: New York Agreement
: Organisasi Papua Merdeka
: Persatuan Bangsa Bangsa
: Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia
: Presidium Dewan Papua
: Penentuan Pendapat Rakyat
: Kelompok Kerja Papua
: Kepolisian Republik Indonesia
: Peraturan Pemerintah
: Papua Road Map
: Republik Indonesia
: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
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: Satuan Tugas
: Susilo Bambang Yudhoyono
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: Undang Undang Otonomi Khusus
: Undang Undang Dasar

30

Tentang TIM PENELITI
Adriana Elisabeth, lahir di Jakarta pada 8 Juni 1963. Sejak 1989 bekerja
sebagai peneliti di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, bidang politik internasional
dengan bidang keahlian pembangunan regional Asia Tenggara, khususnya studi
kerjasama sub-regional ekonomi di ASEAN. Pendidikan S1 bidang hubungan
internasional diperoleh dari FISIP, Universitas Jayabaya, Jakarta pada 1987. Mengikuti
program S2 di Department of Social Science, University of Tasmania, Australia
dan mendapat gelar master of social science pada 1995. Selanjutnya, mengikuti
program S3 di Department of History and Politics, University of Wollongong dan
memperoleh PhD pada 2008. Menekuni kajian Papua sejak 2004. Pertama kali ke
Papua (Sorong) pada 1992 untuk membantu penelitian pemilu (Perspektif Kaum
Muda tentang Pemilu) PPW LIPI. Kontak: adriana.elisabeth@gmail.com
Amiruddin al Rahab, lahir 6 Februari 1970 di Sumbar. Sejak 1995 bekerja
di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta. Saat ini menjadi staf
senior ELSAM bidang politik dan HAM. Fokus penelitian pada masalah-masalah
politik lokal dan HAM, khususnya Papua dan Aceh. Pernah menjadi asisten
penyelidik pelanggaran HAM di Komnas HAM dalam KPP-HAM Timor-Timur,
Abepura, Wamena dan Wasior (Papua), Tanjung Priok (Jakarta), dan Anggota TPF-

31

PAPUA ROAD MAP
Munir. Inisiator Pokja Papua di Jakarta serta inisiator Aceh Working Group Jakarta.
Kandidat anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Nasional. Menyelesaikan
S1 Sejarah UI dan S2 di Politik UI. Menulis tesis, PDP: Bangkit dan Surutnya Gerakan
Nasionalis Papua (1999-2003). Menulis buku Amungme: Antara Militer dan PT Freeport
(2003) dan Skenario Aceh Baru: Meniti Transisi (2008). Menjadi editor sejumlah buku
tentang Aceh dan Papua. Menulis, artikel Ulama, Dendam dan Kebenaran di Aceh
(2007). Aktif menulis di Kompas, Koran Tempo, Majalah Tempo, Serambi Indonesia,
Tabloid Jubi, dan Suara Perempuan Papua. Kontak, amiruddin6270@yahoo.com dan
amiruddin@elsam.or.id
Cahyo Pamungkas lulus dari Fakultas Ekonomi UGM tahun 1999. Baru
menyelesaikan Tesis S2 pada Program Sosiologi FISIP UI, dengan topik ”Papua
Islam dan Otonomi Khusus: Kontestasi Identitas di Kalangan Orang Papua” pada
2008. Pada tahun 2000, bekerja pada Divisi Penelitian, LP3ES Jakarta. Sejak 1
Januari 2003, bekerja pada Pusat Penelitian Sumberdaya Regional, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (PSDR-LIPI). Pada tahun 2005, mendapatkan beasiswa
penelitian dari the Nippon Foundation melalui Asia Public Intellectual (API)
Fellowship. Topik Penelitiannya adalah: “The Effectiveness of Autonomous Region for
Muslim Mindanao (ARMM) in Coping with the Separatism and the Role of National
Reconciliation Commission in Peace Building.” Penelitiannya tentang Papua adalah:
Studi implementasi UU No. 45/1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat
(P2E-LIPI 2004), Agenda dan Potensi Damai di Papua (Riset kompetitif LIPI 2005),
Trust Building dan Rekonsiliasi di Papua (Riset kompetitif LIPI 2006), dan Road Map
Papua (Riset kompetitif LIPI 2008). Kontak: putradewa01@yahoo.com
Muridan S. Widjojo, lahir di Surabaya pada 4 April 1967. Bekerja di LIPI
sejak 1993, bidang politik lokal dan nasional dengan fokus kajian pada gerakan
sosial di Indonesia Timur (Papua). Penelitian lapangan pertama di Wamena dan
tulisan pertama tentang Papua dibuat pada 1993. Magister antropologi dengan
tesis gerakan masyarakat adat Amungme diselesaikan di Universitas Indonesia
pada 2001. Gelar doktor dengan tesis sejarah gerakan sosial di Papua dan Maluku
diperoleh di Universitas Leiden Belanda pada 2007. Aktif menulis opini di harian
dan majalah nasional semacam Kompas, The Jakarta Post dan Tempo. Beberapa kali
menjadi pembicara dan fasilitator di forum internasional seperti Filipina, China,
Belanda, Luxembourg dan Inggris. Sejumlah tulisan di dalam buku dan monograf
sudah ditulis, di antaranya Penakluk Rezim Orde Baru (Sinar Harapan, 1999), Agenda
dan Potensi Damai di Papua (LIPI Press, 2005), Trust Building dan Rekonsiliasi di Papua
(LIPI Press, 2006) dan Disguises of Spices (Brill, 2008 sedang dalam proses). Kontak:
muridanwidjojo@gmail.com; blog Diary of Papua: http://muridan-papua.blogspot.
com/

32

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
Rosita Dewi, lahir di Yogyakarta pada 11 September 1982. Anggota tim
paling muda ini lulus dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2004.
Bergabung dengan P2P-LIPI sejak 2005. Pada tahun yang sama dia bergabung
dengan Tim Kajian Papua LIPI. Saat ini sedang menempuh S2 di program studi
hubungan internasional Universitas Gadjah Mada. Kontak: ro_sita2000@yahoo.
com

33

Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI
Widya Graha Lt. 11, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10, Jakarta – 12710
Telp/Fax: (021) 520 7118

