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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebijakan pemerintah pusat untuk mengeluarkan Undang-Ungang No. 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, dengan melahirkan dan mengakui terbentuknya otonomi 

khusus ini, maka dengan harapan pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk 

mengurus dan mengelola segala sesuatu yang ada di daerah. Artinya, tidak harus campur tangan 

dari pemerintah pusat. Di samping itu, dengan adanya kebijakan tersebut, maka setiap konflik di 

provinsi Papua tentu akan mereda, namun justru konflik di Provinsi Papua silih berganti secara 

berkepanjangan terutama di Kabupaten Mimika hampir setiap pekan terjadi konflik. 

Dengan demikian, dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari masalah atau konflik baik 

itu di dalam keluarga, kelompok, komunitas, masyarakat bahkan bangsa dan negara di tingkat 

nasional maupun internasional. Oleh karena itu, para ahli perspektif teori konflik masa kini 

melihat bahwa konflik merupakan fenomena yang senantiasa ada dalam kehidupan sosial dan 

sebagai hasilnya, masyarakat senantiasa berada dalam perubahan yang terus-menerus (Syaiful 

Rohim,2009:51). Sebab itu, konflik senantiasa menyimbulkan setiap daerah di Indonesia 

kemudian sangatlah sulit untuk menyelesaikan hampir setiap konflik yang terjadi di Indonesia, 

terutama Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Mimika.  

Kabupaten Mimika merupakan terletak di bagian selatan Provinsi Papua. Kabupaten ini 

semula adalah bagian dari kabupaten Fakfak dan dimekarkan sebagai Kabupaten administratif 

pada tahun 1996, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 1996. Kemudian pada 
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tahun 2000, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2000 Mimika beralih status 

menjadi kabupaten, yang berarti menjadi daerah otonom.  

Kehadiran Freeport di Kabupaten Mimika menambah kemajemukan masyarakat Mimika 

karena perusahaan ini banyak mendatangkan pekerja dari luar Mimika dan luar Papua. 

Perkembangan wilayah yang pesat karena kehadiran Freeport juga menarik pendatang lebih 

banyak lagi ke Mimika. Operasi PT.FI menimbulkan dampak lingkungan yang luar biasa, 

sehingga masyarakat yang terkena dampaknya merasa dirugikan. Kenyataan ini menyebabkan 

konflik bertambah luas. 

Tadinya suku Amungme dan suku Kamoro yang mendiami di Kabupaten Mimika, namun 

dengan kehadiriannya, subsuku dari Kabupaten yang berdekatan dengan Kabupaten Mimika 

yaitu subsuku dari Kabupaten Paniai, Wamena, Puncakjaya, suku dari luar Kabupaten Mimika 

maupun daru luar Papua berdatangan secara perlahan-lahan ke Kabupaten mimika untuk bekerja 

di Freeport dari sinilah bermula konflik antar suku. Oleh karena itu, di Kabupaten Timika ada 

tujuh suku yaitu dua suku induk suku Amungme dan suku Kamoro, sedangkan lima subsuku 

lainnya suku Dani, Damal, Moni, Mee/Ekari dan Nduga 

Konflik yang  timbul dalam kehidupan  masyarakat yang antara lain disebabkan 

perebutan hak atas tanah, tentu saja mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan atau 

interaksi sosial. Kehidupan masyarakat  yang damai dan harmonis yang dicita-citakan bersama 

menjadi sulit untuk diraih, sebaliknya berkembang rasa dendam berkepanjangan yang 

menghancurkan kerukunan hidup bersama(Bolong, 2005:4). 

Pertikaian merupakan proses sosial dimana seseorang atau sekelompok sosial berusaha 

memenuhi tujuannya dengan jalan menentang lawannya dengan ancaman atau kekerasan. 

Pertikaian terjadi karena perbedaan dipertajam oleh emosi atau perasaan, apalagi didukung pihak 
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ketiga. Salah satunya adalah perbedaan pendirian atau sikap yang tidak terkendali oleh akal 

(Syarbaini, Rahman dan Djihado, 2004:29-30). 

Konflik bagi masyarakat di kawasan Mimika merupakan hal yang biasa, yang ditunjukan 

dengan kebiasaan perang suku dan pergantian kepemimpinan yang sering terjadi. Kehadiran 

PTFI dapat dikatakan menjadi sumber konflik baru, karena konflik-konflik lama masih mewarnai 

kehidupan sosial masyarakat dan Freeport menambah kompleksitas konflik di daerah ini. 

Kegiatan PTFI yang merupakan perusahaan multinasional yang sangat cepat di 

Kabupaten Mimika. Ini berarti faktor-faktor materiil nampak lebih nyata pengaruhnya terhadap 

perubahan sosial, karena penggunaan alat-alat canggih memerlukan prasarana yang memadai dan 

penyesuaian sikap mental manusianya. Apalagi dengan adanya perubahan lingkungan hidup 

yang berpengaruh langsung terhadap sumber mata pencaharian penduduk, diperlukan perbahan 

nilai secara signifikan agar masyarakat tetap bisa bertahan hidup. 

Perubahan yang demikian cepat melahirkan konflik-konflik sosial yang makin tajam, 

karena ketegangan meningkat. Meningkatnya ketegangan disebabkan situasi sosial yang telah 

ada sudah mengandung potensi konflik berupa persaingan dan tradisi peperangan antar suku. 

Sebagai perusahaan modern PTFI dituntut untuk bertindak secara rasional, sedangkan 

masyarakat sekitar masih sangat tradisional. Sementara itu perubahan-perubahan tidak 

terhindarkan sehingga masyarakat adat makin sulit beradaptasi dengan situasi maupun nilai-nilai 

baru. Akhirnya, perubahan dan konflik berjalan beriringan sebagai suatu kenyataan yang tidak 

terhindarkan, yang dipicu oleh kehadiran PTFI. 

Bagaimana konflik itu berproses, dapat dilihat dari tahap awal perencanaan penambangan 

sampai tahap operasional dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan setelah proyek berjalan. 

Tahap perencanaan umum dapat ditelusuri sejak penandatanganinya kontrak karya (KK) I pada 
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tahun 1973 antara pemerintah RI dengan PTFI, sedangkan dalam kaitannya dengan masyarakat 

setempat ditandai dengan January Agreement (1974), sebagai upaya Freeport untuk berdamai 

dengan masyarakat. Selama kurang lebih 20 tahun PTFI beroprasi, dengan segala pasang 

surutnya, perusahaan ini seolah-olah tidak peduli terhadap masyarakat di sekitarnya. Baru setelah 

ada peristiwa kerusuhan bulan Maret 1996, kebijakan-kebijakan PTFI diarahkan pada upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat maupun Papua pada umunya. Langkah nyata 

ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan penyediaan dana 1% dari keuntungan kotor, yang 

diwujudkan melaui berbagai program. Kebijakan ini ternyata belum mampu meredam konflik 

yang sudah lama terpendam, bahkan menjadi sumber konflik baru. 

Konflik antar suku pada masyarakat Mimika merupakan faktor bawaan yang sudah 

melekat dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi perang suku adalah salah satu indikator penting 

mengenai hal ini. Tradisi suku-suku yang ada disekitar Mimika masih dipegang teguh untuk 

memelihara eksistensi sekaligus upaya untuk menjadi suku yang dominan diantara suku-suku 

lain. Kolektivitas di dalam suku dijaga ketat dengan tradisi, sehingga kesadaran kolektif tetap 

tertanam. Sepanjang tidak ada musuh bersama diantara mereka, maka persaingan antar suku 

kembali menguat. Ikatan kolektif yang demikian dilihat dari perspektif pemikiran Durkheim 

disebut solidaritas mekanik. Bila solidaritas mekanik pada setiap suku terus dihidupkan, maka 

toleransi bagi suku-suku lain melemah. Perilaku individu lebih dipengaruhi oleh sistem yang 

berlaku dalam masyarakat suku daripada suku sistem yang lebih luas. 

Konflik internal antar suku merupakan salah satu faktor penyebab konflik di daerah 

Mimika terus berlanjut, karena ada anggapan bahwa diluar sukunya adalah “orang asing” 

(oyame). Perbedaan karakter antara suku-suku dari pegunungan dengan suku-suku dataran 

rendah juga mewarnai konflik di kawasan Mimika, dimana masyarakat dari dataran rendah 
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menganggap suku-suku pegunungan terlalu agresif. Klaim bahwa semua tanah yang di kuasai 

Freeport adalah milik orang Amungme, merupakan ganjalan bagi masyarakat Kamoro yang tidak 

berani di ungkapkan secara terang-terangan. 

Rivalitas yang berkembang di antara suku-suku menciptakan kondisi ketegangan sosial 

terus-menerus, sehingga rasa saling curiga mewarnai interaksi sosial mereka. Kondisi ini 

berpengaruh terhadap muncul dan berkembangnya konflik di Mimika. Ada satu suku yang terus 

berupaya untuk menjadi pemimpin di antara suku-suku lain dengan membentuk lembaga adat 

sebagai wadah gerakan dalam rangka memperjuangkan kepentingan sukunya, yaitu suku 

Amungme. Apabila di dalam kehidupan suku terdapat mekanisme pemilihan pemimpin melalui 

tradisi perang, maka dalam kondisi hubungan antar suku pun terjadi hal serupa. Perebutan 

hegemoni terus berlangsung yang menyatu dengan promosi kepemimpinan bagi individu 

maupun kelompok. Bila pemimipin dari salah satu suku menonjol, maka pamor suku itu pun 

meningkat, karena kepala suku merupakan personifikasi dari sukunya (Ngadisah, 2003:42). 

Berkaitan dengan konflik antar suku masalah tanah di Kabupaten Mimika, ada dua suku 

besar yang mendiami 10 meter permukaan laut suku Kamoro dan pegunungan suku Amungme 

secara turun-temurun mempunyai tanah hak ulayat, sebagai bukti pada tanggal 16 Maret 1985, 

kepala suku umum Amungme menghadiri kepala-kepala suku lainnya untuk melakukan proses 

penandatanganan tentang pelepasan tanah hak ulayat terhadap PTFI sekali pemerintah. 

Kemudian berdasarkan undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang agraria, tanah hak ulayat 

merubah menjadi tanah negara sehingga ada dua program yaitu program transmigrasi dan 

program Kabupaten menjadi Timika. 

Peraturan pemerintah Daerah provinsi Papua No 23 Tahun 2008, Tentang hak ulayat 

masyarakat hukum dan hukum adat atas tanah, pasal 12 ayat 2 mengamanatkan bahwa 
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“pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat 

hukum adat atas tanah berkewajiban melepaskan tanah tersebut yang diperlukan 

pemerintah/pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dengan pemberian ganti kerugian atas 

faktor fisik dan ganti kerugian nonfisik berdasarkan hasil musyawarah dan peraturan perundang-

undangan”. Berkaitan ini maka pada tanggal 16 maret 1985 kepala-kepala suku melakukan 

proses penandatanganan untuk melepaskan tanah adat hak ulayat merubah menjadi tanah Negara.  

Masalah tanah di Kabupaten Timika merupakan tanah hak ulayat yang bersifat turu-

temurun yang mempunyai suku Amungme dan suku Kamoro, hanya saja yang menjadi banyak 

sekali persoalan di Kabupaten Timika adalah masalah kepemilikan tanah pada intinya tentang 

status kepemilikan tanah, di Kabupaten Timika belum ada kejelasan sehingga pemerintah daerah 

dalam hal ini Badan Pertanahan dan lembaga-lembaga terkait lainnya menjadi bingung karena 

ada lembaga adat yang berbicara tentang tanah hak ulayat di Kabupaten Timika, kemudian yang 

menjadi masalah lagi lembaga-lembaga yang masih berbicara mengenai tanah hak ulayat, dusun, 

hutan dan lain-lain belum ditata, diatur dan dipetakan, sehingga pengakuan terhadap tanah ulayat 

belum diakui oleh pemerintah daerah di Kabupaten Timika. 

Status tanah di Kabupaten Mimika ada dua status tanah yaitu tanah Negara bebas dan 

tanah Negara tidak bebas. Tanah Negara bebas adalah tanah Negara yang sudah dilepas oleh 

Negara, karena itu siapa saja boleh menggarap asalkan dia menggarap lahan yang kosong setelah 

itu kemudian harus memiliki atau mengurusi pelepasan tanah dan sertifikat tanah. Di Kabupaten 

Mimika, yang termasuk tanah Negara bebas adalah mulai dari kilo 11 sampai dengan mile 50, 

kurang lebih 52000 hektar. Sedangkan tanah Negara tidak bebas adalah tanah hak ulayat, tanah 

ini bukan merupakan pemilik hak ulayat tidak diijinkan untuk menggarap. Oleh karena itu, yang 

berhak menggarap adalah pemilik hak ulayat, jika siapa saja yang mau menggarap tanah ini ijin 
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dulu sama pemilik hak ulayat. Sehingga kemudian di Kabupaten Mimika ini yang pemilik hak 

ulayat tanah adalah suku Amungme dan Suku Kamoro. 

Konflik itu muncul karena sebetulnya perbedaan pemahaman persepsi antara kedua suku 

yang berkonflik. Seperti contoh kasus, pada tahun 2010 konflik antar suku Amungme dengan 

suku Kei masalah tanah di wilayah Petrosea,tanah ini termasuk tanah Negara bebas siapa saja 

boleh menggarap namun tanah ini yang pertama buka lahan baru adalah suku Amungme dan 

sudah memiliki bukti-bukti lengkap dari yang bersangkutan, akan tetapi suku Kei tanpa minta 

ijin sama pihak pertama yang pemilik lahan. Namun suku Kei menggarap saja tanpa ijin pemilik 

lahan karena suku Kei menganggap anggap bahwa tanah ini adalah tanah bebas sehingga suku 

Kei bebas menggarap. Dengan kesalahpahaman persepsi seperti inilah kemudian muncul konflik 

antar kedua suku tersebut (hasil wawancara dengan Luther dan Done, 2011). 

Contoh kasus konflik tentang hak ulayat tanah di Kabupaten Mimika, yang acap kali 

muncul dalam masyarakat baik itu antar suku asli Kabupaten Mimika dengan subsuku dari 

Kabupaten lain, antar suku asli dengan dari luar Papua maupun antar suku asli dengan PTFI. 

Peristiwa-peristiwa konflik tanah ulayat akan terlihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 1.1 Contoh Peristiwa Konflik Tanah di Kabupaten Timika 

No  Tahun Konflik Konflik Antar Suku Pokok Masalah 

1 1994 Suku Amungme dengan Freeport Hak ulayat tanah 

2 1996 Suku Amungme dengan Freeport Hak ulayat tanah 

3 2004 Suku Nduga dengan Suku Damal Tanah  

4 2009 Suku Mee dengan suku Amungme Tanah  

5 2008-2011 Suku Amungme dengan suku Batak Tanah  

6 2010 Suku Amungme dengan suku Kei Tanah  

7 2010-2011 Suku Kamoro dengan Pemerintah Tanah  

Sumber: hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan pengamatan sendiri. 
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Dari data konflik di atas dapat dilihat bahwa yang sesungguhnya cukup banyak konflik 

yang terjadi di Kabupaten Timika, namun penulis memilih sebagian sedikit yang terfokus pada 

konflik antar suku tentang tuntutan tanah saja. Jadi, berdasarkan data di atas yang paling 

menonjol konflik antar suku di Kabupaten Mimika adalah masalah hak kepemilikkan tanah. 

Pada tahun 2010 muncul konflik antara etnis Amungme dengan etnis Kei terkait dengan 

masalah tanah di Petrosea sampai dengan Irigasi, bahwa sesungguhnya pemilik tanah ini adalah 

bapak Dominggus Beanal (almarhum) yang pertama membuka atau menebang pohon kemudian 

dia mengajak suku Mee untuk buka lahan  bersama-sama untuk bangun rumah, bikin kebun dan 

lain-lain, kemudian tanah sebagian dipetak-petak lalu di jual sama orang Kei, Toraja dan suku 

lainnya. Kemudian Dominggus almarhum ia melakukan transaksi jual beli dengan harga yang 

sangat murah atau dijual dengan Rp 500.000; sampai dengan 2,000.000;  dan satu kartun 

minuman beralkohol karena bapak Dominggus juga suka minum beralkohol. 

Pada tahun yang sama, keluarganya Dominggus Beanal almarhum dengan suku 

Amungme yang lain melakukan pemasangan patok supaya tidak boleh lewat dari batas ini, 

namun membuat suku Kei kemarahan atas pemasangan patok itu, dengan kemarahannya 

sehingga suku Kei langsung melakukan serang kepada suku Amungme, akhirnya terjadi bentrok 

antar kedua suku itu. Pihak kedua seperti suku Kei dengan suku Toraja, mereka beli tanah ini 

sama pihak pertama atau pemilik ulayat dengan harga yang demikian murah yaitu lima ratus 

sampai dengan dua juta dan satu kartun minuman beralkohol, kemudian pihak kedua jual lagi 

kepada pihak ke tiga dangan harga yang lebih mahal puluhan sampai dengan ratusan juta, dan 

juga membangun bangunan yang permanen. Perbuatan-perbuatan demikian membuat, antara 

kedua suku bisa melahirkan konflik antar etnis tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka akan menentukan beberapa 

rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana proses penyelesaian konflik antar etnis di Kabupaten Timika?  

2. Bagaimana dan mengapa konflik terjadi antar etnis Amungme dengan etnis Kei di 

Kabupaten Timika? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian konflik antar etnis di Kabupaten Timika. 

2. Untuk mengetahui konflik terjadi antar etnis Amungme dengan etnis Kei di Kabupaten 

Mimika. 

 

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka akan menentukan beberapa manfaat 

penelitian berikut yaitu:  

1. Kegunaan Teoritis 

Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya ilmu sosiologi, terutama dalam pengembangan konsep kebijakan 

social untuk mengatasi konflik di masyarakat. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat member kontribusi pemikiran sebagai bahan masukan 

bagai pemerintah daerah khususnya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan untuk 

mengatasi konflik. 


