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BAB II 

DINAMIKA KONFLIK DAN PELANGGARAN HAM DI PAPUA 

 

 

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang dinamika konflik yang 

terjadi di Papua Barat dan juga pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di 

Papua, di mana dinamika konflik ini berawal dari diserahkannya Papua ke 

Indonesia oleh Belanda pada tahun 1962. Sebelumnya pada tahun 1961 Soekarno 

memproklamasikan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) sebagai wujud agar Papua 

masuk ke Indonesia. Tetapi semenjak masuknya Papua menjadi bagian dari 

NKRI, banyak dari rakyat Papua Barat yang kurang puas dengan hasil dari 

Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) karena dalam hasil PEPERA terdapat 

kecurangan seperti hasil dari pemilu tersebut tidak murni dari rakyat melainkan 

perwakilan dari petinggi-petinggi di Papua dan juga tidak adanya perubahan yang 

terjadi di Papua, rakyat masih miskin dan terpinggirkan. Hal ini yang 

menyebabkan muncul gerakan separatis yang timbul dari rasa kekecewaan 

terhadap kebijakan pemerintah. 

Organisasi Papua Merdeka (OPM) muncul dan menjadi gerakan separatisme 

yang bertujuan agar rakyat Papua hidup sejahtera dan aman tanpa bayang-bayang 

dari kekerasan yang ditimbulkan oleh anggota militer dan agar Papua bisa keluar 

dari Indonesia seperti yang terjadi pada Timor Timur. Akibat dari adanya gerakan 

ini, pemerintah Indonesia semakin memperketat keamanan yang ada di Papua 

dengan mengirimkan anggota militer untuk meminimalisir gerakan tersebut agar 
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wilayah Papua sendiri lebih aman dari gerakan gerakan provokasi tersebut. 

Konflik sosial berkepanjangan yang terjadi di Papua dituangkan dalam 4 faktor 

dalam teorinya Edward Azar: Protacted Social Conflict dan juga pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh aparat tentara Indonesia sendiri bukan menjaga 

wilayah Papua dengan tertib melainkan melanggar norma-norma kemanusiaan 

yang ada dengan menyiksa, memperkosa bahkan membunuh warga Papua, hal 

inilah yang membuat rakyat Papua semakin tertekan dan dikendalikan oleh militer 

dalam keseharian warga Papua. 

 

2.1 Dinamika Konflik 

Papua Barat merupakan wilayah paling timur Indonesia yang berdekatan 

dengan negara Papua New Guinea. Papua Barat sendiri masuk dalam kawasan 

Melanesia yaitu kawasan-kawasan yang mempunyai satu ras dengan kawasan 

Pasifik dan pulau-pulau kecil sekitar kawasan Pasifik tersebut seperti, Fiji, 

Solomon, Vanuatu, Papua New Guinea dan Australia. Provinsi Papua dan Papua 

Barat, secara historis berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya, wilayah ini 

memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti emas, kayu, mineral, dan lain-

lain. Provinsi-provinsi di Papua merupakan tempat yang terus diliputi konflik 

sosial berkepanjangan. Wilayah Papua bukanlah bagian dari Indonesia pada saat 

Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Belanda 

menyerahkan wilayah ini kepada Indonesia pada tahun 1962 sebagai hasil dari 
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perjanjian yang ditengahi PBB dengan syarat akan dijalankannya sebuah 

referendum sebelum tahun 1969.28 

Pemerintah Belanda menyatakan hak atas Irian Jaya bagian barat-daya dan 

mendirikan benteng de Bus di teluk Triton pada tahun 1828, 20 tahun kemudian 

Belanda mendaulat West New Guinea dan dijadikannya sebagian Koloni Belanda. 

Pada tahun 1848 sampai Perang Dunia kedua Irian Jaya diperintah Belanda. 

Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kecuali masalah 

Irian Jaya menurut keputusan yang dibentuk di Konferensi29 yang 

diselenggarakan tanggal 23 Agustus-2 November 1949. Belanda sudah 

menyatakan hak atas Irian Jaya menurut Staatsblad No. J. 567.30 Supaya 

pertentangan ini bisa diselesaikan beberapa konferensi diselenggarakan dari tahun 

1949 sampai tahun 1960. Karena kedua pihak tidak bisa saling setuju 

diproklamasikan TRIKORA (Tri Komando Rakyat) oleh Sukarno di Yogyakarta 

pada tanggal 19 Desember 1961. Berikutnya isinya 

1) Gagalkan pembentukan “Negara Papua” buatan Belanda kolonial; 

2) Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; 

3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan 

dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.31 

                                                             
28 International Center for Transitional Justice, Masa Lalu yang Tak Berlalu: Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia di Tanah Papua dan Sesudah Reformasi, diakses pada 
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-ELSHAM-Indonesia-Papua-2012-Bahasa.pdf, 
(01/08/2016, 19.53 WIB). 
29 Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan pada 23 Agustus – 2 November 1949. 
30 Mencantumkan Irian Barat sebagai provinsi seberang dalam Staatsblad  No. J 567. 
31 Andrianto, Tuhana Taufiq. 2001, Mengapa Papua Bergolak? Yogyakarta: Gama Global Media. 
Hal 3, dalam Renee Kjar, Gerakan-Gerakan Pro Papua  Barat, diakses pada 
http://www.acicis.edu.au/wp-content/uploads/2015/03/KJAR-Renee.pdf, hal. 8. 
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Sejak menjadi bagian NKRI, penduduk Papua merasa kurang puas karena 

secara fakta mereka masih belum sejahtera. Seperti pada saat Pepera sendiri 

dipilih 1026 orang (dari penduduk yang berjumlah 800.000 jiwa pada waktu itu) 

untuk membicarakan aspirasi-aspirasi masyarakat Papua. Sistem musyawarah ini 

dipakai oleh Indonesia karena alasannya sebagai berikut: 

1) Rakyat dan Bangsa Papua masih primitif dan belum mengerti sistem 

(One Man One Vote) atau satu orang satu suara. 

2) Sulitnya jangkauan secara geografisnya diseluruh pelosok tanah Papua. 

3) Demi efektivitasnya dan efisiensi dana, waktu. 

4) Terbatasnya penyediaan atau transportasi/angkutan laut dan udara.32 

Semenjak tahun 1965, pemerintah pusat Republik Indonesia di Jakarta 

sudah mempersiapkan kemungkinan terjadinya kondisi disintegratif di Papua, 

terutama dalam hubungannya dengan operasi militer. Terbentuknya „musuh 

utama‟, Organisasi Papua Merdeka (OPM) membuat pemerintah pusat merasa 

perlu untuk menjaga keamanan di Papua dalam rangka mengintegrasikan Papua 

dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu sama saja dengan 

kehidupan masyarakat sipil Papua Barat berada dalam genggaman kebijakan dan 

politik militer pemerintah Indonesia, dengan paradigma pemerintah antara lain: 

ketidakpercayaan, kecurigaan terhadap separatisme, dominasi dan represi TNI, 

ancaman kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sehari-hari, 

penjustifikasian personal akan tindak kekerasan, dan ekspansi target tindak 

kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Peperangan bersenjata terhadap 

                                                             
32 Hasil wawancara GKI, 23/04/01, Ibid, hal. 11. 



37 
 

Indonesia yang dilakukan oleh OPM meningkat setelah Indonesia secara 

administratif mengambil alih Papua. Serangan pertama dilakukan OPM pada 

pertengahan 1960-an. Pemerintah Indonesia dengan pasukan militernya merespon 

dengan membunuh 2000 masyarakat Papua. Sejak awal, Peperangan gerilya 

melawan Indonesia bersifat episodik dan tidak terorganisasi, ditandai dengan 

meledaknya pemberontakan, lalu berkali-kali respon yang diberikan oleh aparat 

militer menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, dan tak jarang memakan 

korban masyarakat sipil biasa.33 

Hal inilah yang menjadi puncak dari gerakan-gerakan separatis di Papua 

dalam upaya untuk merdeka dari Indonesia. Padatahun 2002, 

ataspermintaanmasyarakat Irian Jaya Barat yang diwakili Tim 315, pemekaran 

Irian Jaya Barat kembali diaktifkan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2003 yang 

dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 27 Januari 

2003. Sejak saat itu, Provinsi Irian Jaya Barat perlahan membentuk dirinya 

menjadi provinsi definitive. Dalam perjalanannya, Provinsi Irian Jaya Barat 

mendapat tekanan keras dari induknya Provinsi Papua, hingga ke Mahkamah 

Konstitusi melalui uji materiil. Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan UU 

Nomor 45 Tahun 1999 yang menjadi paying hokum Provinsi Irian Jaya Barat. 

Namun Provinsi Irian Jaya Barat tetap diakui keberadaannya. Setelah itu, Provinsi 

Irian Jaya terus diperlengkapi system pemerintahannya, walaupun di sisi lain 

paying hukumnya telah dibatalkan. Setelah memiliki wilayah yang jelas, 

                                                             
33 Yanuar Permadi, Analisis Kasus Pelanggaran yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia 
terhadap Masyarakat Sipil di Papua Barat Melalui Perspektif Liberalisme, diakses pada 
http://wepreventcrime.org/index.php/component/k2/item/175-analisis-kasus-penganiayaan-yang-
dilakukan-oleh-tentara-nasional-indonesia-terhadap-masyarakat-sipil-di-papua-barat-melalui-
perspektif-liberalisme, (12/04/2016 21:56 WIB) 
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penduduk, aparatur pemerintahan, anggaran, anggota DPRD, akhirnya Provinsi 

Irian Jaya Barat menjadi penuh ketika memiliki gubernur dan wakil gubernur 

definitive Abraham O. Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed yang dilantik 

pada tanggal 24 Juli 2006. Sejak saat itu, pertentangan selama lebih dari 6 tahun 

sejak UU Nomor 45 Tahun 1999 dikumandangkan, dan pertentangan sengit 

selama 3 tahun sejak Inpres Nomor 1 Tahun 2003 dikeluarkan berakhir dan 

Provinsi Irian Jaya Barat mulai membangun dirinya secara sah, lalu sejak tanggal 

18 April 2007 berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat, berdasarkan PP 

Nomor 24 Tahun 2007.34 

Dalam perkembangannya, konflik yang terjadi antara Papua Barat dengan 

Indonesia sendiri sangat kompleks dan tidak pernah berakhir dengan baik, pemicu 

konflik ini sendiri berasal dari ketidakefektifan pemerintah Indonesia dalam 

memperbaiki sikap dari pihak aparat tentara Indonesia kepada warga Papua, di 

mana kasus ini masuk dalam konflik sosial yang berkepanjangan seperti yang 

dijelaskan oleh Azar di mana ada 4 variabel yang menjadi terjadinya dinamika 

konflik tersebut. 

 

2.1.1. Communal Context 

Pada poin pertama ini dijelaskan tentang komunal konteks, di mana negara 

selalu mendominasi sebagai kelompok tunggal atau koalisi dari beberapa 

kelompok komunal yang tidak merespon kepada kebutuhan kelompok lain dalam 

masyarakat. Dalam dunia yang memiliki kelangkaan fisik, kebutuhan dasar ini 

                                                             
34Situs Resmi Provinsi Papua Barat, Sejarah Pemerintahan, diakses pada 
http://papuabaratprov.go.id/sejarah-pemerintahan/, (01/08/2016, 19.53 WIB). 
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jarang merata atau cukup terpenuhi. Sementara satu kelompok individu dapat 

menikmati kepuasan kebutuhannya yang berlimpah, sedang kelompok yang 

lainnya tidak. Azar menyatakan bahwa: 

 ―...communal context refers to the multicommunal 
composition of states that are vulnerable to PSCs, and the 
necessity of understanding communities (and individuals) along 
with states as primary participants in international relations 
and conflict dynamics. Multicommunal societies arise from the 
legacy of ―divide and rule‖ in the colonial era as well as from 
historical patterns of interncommunal rivalry. Both the division 
of communal groups between states and the incorporation of 
distinct communal groups into one state can retard the nation-
building process, fragment the social fabric, and breed 
tensions.‖35 

 
Dalam hal ini Indonesia sebagai kelompok tunggal yang kuat tidak 

memberikan respon yang baik kepada warga Papua secara keseluruhan di mana 

yang awalnya Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk 

pembentukan New York Agreement yang salah satu isinya menyebutkan bahwa, 

Belandamenyerahkanwilayah Papua kepada Indonesia padatahun 196236, akan 

tetapi dari warga Papua sendiri menolak adanya kebijakan itu karena warga Papua 

tidak ikut dilibatkan dalam kebijakan tersebut. Lalu berlanjut kepada PEPERA di 

mana Indonesia menetapkan hasil dari PEPERA bahwa seluruh perwakilan dari 

rakyat Papua ingin agar Papua tetap dengan Indonesia. Tetapi kenyataan yang 

sebenarnya warga Papua mendapat tekanan.37 

                                                             
35 John Davis and Edward (Edy) Kaufman, 2002, Second Track / Citizen’s Diplomacy: Concept 
and Techniques for Conflict Transformation, United States of America: Rowman & Littlefield 
Publisher, Inc, hal. 18. 
36 Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, The New York Aggrement – August 
1962, Diakses dari https://www.freewestpapua.org/documents/the-new-york-agreement/, 
(26/08/2016, 17:22 WIB). 
37 Renee Kjar, Gerakan-Gerakan Pro Papua  Barat, diakses pada http://www.acicis.edu.au/wp-
content/uploads/2015/03/KJAR-Renee.pdf, (14/08/2016, 20:11 WIB). 
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Dalam catatan PBB, diketahui cuma 16 pejabat PBB dipergunakan untuk 

mengamati PEPERA itu (dibandingkan dengan 1000 pejabat PBB yang 

mengamati pemilu di Tim-Tim 1999).38 Apalagi pejabat-pejabat PBB sempat 

mengamati pemilihan 195 orang (dari jumlah 1026) yang memberikan suara 

dalam PEPERA.39 Namun, menurut Perjanjian New York tidak ada ketetapan jelas 

yang menyangkut pemilihan peserta pemilu itu. Dalam perjanjian tersebut tertulis 

orang Papua harusnya diberi kesempatan untuk membicarakan secara bebas. 

Menurut pasal XVII tertulis “Act of self-determination” ini harus diselenggarakan 

secara legal dan menurut peraturan internasional. Akan tetapi ada banyak orang 

Papua yang menyatakan peserta PEPERA itu dipaksa Komando Pasukan Khusus 

(Kopassus) untuk ikut integrasi. 

Akan tetapi, banyak orang Papua yang merasa PEPERA tidak adil 

dikarenakan mendapat tekanan dari Kopassus tersebut. Hal itu juga menjadi 

pemicu adanya pemberontakan dari warga sipil maupun dari OPM sendiri, 

pemberontakan terjadi karena warga Papua menilai Indonesia tidak transparan 

dalam melakukan pemilu tersebut. 

Selain alasan tersebut, ada dua alasan lain yang dipergunakan cendekiawan 

tertentu untuk mempertanyakan tujuan Indonesia dalam penyelenggaraan 

PEPERA. Pertama adalah berkaitan dengan catatan yang menyatakan sebanyak 

30.000 warga Papua dibunuh dalam 6 tahun sebelumnya. Dalam kata lain dituduh 

kepada pemerintah Indonesia mengorbankan sebagian masyarakat Papua untuk 

memastikan hasil yang sesuai dengan kepentingannya. Kedua adalah persetujuan 
                                                             
38 Saltford, John. “United Nations Involvement with the Act of Self Determination in West Irian 
(Indonesia West New Guinea)1968 to 1969”, hal. 12. 
39 Ibid, hal. 12. 
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antara pemerintah Indonesia dan suatu perusahaan AS atas hak pertambangan di 

Timika. Pada tahun 1967, dua tahun sebelum pelaksanaan PEPERA, ada 

perusahaan yang bernama Freeport McMoran Copper and Gold Corporation 

yang membuka tambang di daerah Amungme (pegunungan barat). Masyarakat 

tidak dilibatkan dalam pembentukan kesepakatan. Apalagi ribuan orang setempat 

dipaksa berpindah ke daerah lain dan tidak menerima ganti kerugian.40 

Aktivitas Freeport yang berlangsung dalam kurun waktu lama ini telah 

menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal penerimaan negara yang 

tidak optimal, minimnya peran negara melalui BUMN dan BUMD untuk ikut 

mengelola tambang serta dampak lingkungan yang cukup menghancurkan dengan 

rusaknya bentang alam pegunungan Grasberg dan Ertsberg. Melalui kontrak karya 

tersebut negara mendapatkan royalty yang diterima. Untuk tembaga, hanya dapat 

royalty sebesar 1,5 persen dari harga jual, sedangkan untuk emas dan perak hanya 

dapat royalty sebesar 1 persen dari harga jual.41 

 

2.1.2 Human Needs 

Pada poin kedua ini dijelaskan tentang sejauh mana identitas kelompok 

dapat mengetahui kebutuhan manusia. Kelangsungan hidup individu atau 

komunal bergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang 

dimaksud disini adalah kebutuhan hidup seperti kebutuhan ekonomi, kesehatan, 

dan pendidikan. Kebutuhan pembangunan tidak perlu dianggap sebagai hal yang 

                                                             
40 Renee Kjar, Gerakan-Gerakan Pro Papua  Barat, Op.Cit. 
41Freeport, sejarah kelam Amerika Serikat, diakses dari http://www.theglobal-
review.com/content_detail.php?lang=id&id=18446&type=7#.WIw_UdKLTIU, (27/01/2017, 
14:08 WIB). 
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utama dan juga tidak seperti kebutuhan materi yang belum terpenuhi mengarah 

langsung ke konflik. Azar menjelaskan bahwa: 

―...human needs are the primary motivating factor in both 
development and conflict dynamics. Individuals strive to fulfill their 
basic human needs (such as security, access and acceptance—see 
next section) through the formation of communal identity groups. 
These needs are seldom evenly or justly met. Complaints of 
deprivation are expressed collectively rather than individually, and 
failure of the state to meet collective demands creates a niche for 
PSC.‖

42 
 

Dalam kasus ini pemerintah Indonesia secara langsung maupun tidak 

langsung juga melakukan hal tersebut, di mana pada kasus eksploitasi kayu yang 

terjadi di Papua, dilihat dari kegiatan eksploitasi kayu yang terjadi di area berawa-

rawa di wilayah Asmat, di Pantai Selatan. Pedalaman Asmat memang kaya akan 

berbagai jenis kayu, khususnya kayu besi yang harganya mahal dan sangat cocok 

untuk kayu rel kereta api dan dermaga. Sejak awal tahun 1970-an, petugas militer 

Indonesia mengorganisir penduduk setempat dalam sebuah tim logging. Berawal 

dari hulu, mereka menebang pohon dengan menggunakan cara tradisional, lalu 

mengangkutnya ke hilir, lalu batang-batang kayu yang berat tersebut diikat di 

antara sampan-sampan. Pekerjaan berat tersebut dikatakan oleh para mandor 

pekerjaan itu sebagai ”kerja bakti”. Sebuah istilah yang menyatakan bahwa 

penduduk desa melakukan pekerjaan tersebut secara sukarela, jadi tidak 

mengharapkan bayaran yang semestinya.43 

Beberapa pengamat prihatin terhadap kondisi lingkungan hidup Papua 

Barat, yang 75% wilayahnya adalah hutan belantara, terlepas dari hal itu 

                                                             
42 John Davis and Edward (Edy) Kaufman, Op. Cit., hal. 18. 
43 Robin Osborne, 2001, Kibaran Sampari  Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di 
Papua Barat, Jakarta: ELSAM, Hal. 261. 
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kebijakan pemerintah Indonesia yang mengeksploitasi hasil hutan secara besar-

besaran, dan perusakan lingkungan itu justru dinyatakan sebagai upaya melakukan 

perubahan sosial. Sementara itu, industri perkayuan tidak bisa menyediakan 

lapangan kerja secara luas kepada penduduk sekitarnya. Kamp-kamp tempat 

pemrosesan kayu yang ada biasanya diisi oleh tenaga kerja yang berasal dari luar 

Papua. Sebagian besar kayu tersebut diekspor dalam bentuk lembaran atau kayu 

mentah.44 

Warga sendiri merasa dikecewakan dan kesal dengan kebijakan pemerintah 

daerah  yang tidak bisa melakukan tindakan terhadap kasus tersebut. Banyak dari 

mereka yang hanya dimanfaatkan tenaganya saja tanpa diberi keterampilan 

maupun upah dari hasil kerja mereka. Bukan hanya di sektor perhutanan saja 

kejadian tersebut terjadi, di sektor perikanan, penambangan bahkan perminyakan 

juga mengalami hal yang serupa. 

Perusahaan terbesar dari Jepang yang mengelola usaha perikanan di 

Jayapura dan Sorong adalah PT West Irian Fishing Industries (WIFI), dengan 

investasi sebesar US$ 6.5 juta. Meskipun WIFI telah berusaha untuk 

meningkatkan jumlah kepemilikan Indonesia di perusahaan tersebut, dari 10% 

menjadi 44% pada tahun 1978, tetapi diduga bahwa saham tersebut atas dasar 

hutang kepada Jepang, yang lebih merupakan upaya untuk menjaga hubungan 

baik. Pada tahun 1978, penjualan WIFI mencapai jumlah tertinggi yaitu US$ 6 

Juta, tetapi rakyat Papua diabaikan dalam hal pembagian keuntungan.45 

                                                             
44 Ibid, hal 262-263. 
45 Ibid, hal 264-265. 
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Sektor industri perikanan sendiri tidak menyerap banyak tenaga kerja dari 

warga Papua, yang di mana warga sendiri hanya diperkerjakan di bidang yang 

tidak membutuhkan keterampilan, padahal teknik-teknik baru yang diterapkan di 

perusahaan tersebut bisa menjadi modal untuk warga setempat mencari ikan 

dengan lebih banyak dan bisa memiliki usaha dan penghasilan sendiri ke 

depannya. Beberapa kasus ini yang menyebabkan warga setempat dan juga OPM 

sendiri tidak menyukai kebijakan tersebut dan mengakibatkan munculnya protes-

protes, di mana warga hanya di ambil tenaganya saja tetapi tidak mendapatkan 

keuntungan dari hasil kerja tersebut. 

Sistem kesehatan di Papua Barat adalah sistem pelayanan kesehatan 

masyarakat Puskesmas memegang peranan penting yaitu Puskesmas sebagai 

tempat pelayanan kesehatan memberikan pelayanan melalui ibu hamil, 

pemeriksaan bayi maupun pemeriksaan kesehatan secara umum. Berdasarkan 

laporan BPS tahun 2014 di Kabupaten Lanny Jaya Papua Barat lebih dari 80% 

penyebab kematian ibu hamil/bayi pada saat melahirkan/persalinan disebabkan 

oleh tiga masalah pokok yaitu pendarahan (40% - 60%), infeksi jalan lahir (20% - 

30%), dan keracunan kehamilan (20% - 30%). Ketiga hal ini berkaitan erat 

dengan status gizi, sanitasi, kesadaran hidup sehat dan jangkauan serta mutu 

pelayanan kesehatan. Indikator ini cukup memegang peranan penting dalam 

melihat kondisi kesehatan untuk menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan 



45 
 

kesehatan terutama pada saat kelahiran di mana resiko kematian bayi sangat 

tinggi.46 

 

 

2.1.3 Government and States Role 

Pada poin ketiga dijelaskan bahwa negara-negara yang mengalami konflik 

sosial berkepanjangan, kekuatan politik mereka cenderung di dominasi oleh satu 

kelompok identitas yang menggunakan sumber penghasilannya untuk 

mempertahankan kekuasaan lebih dari yang lainnya. Pada gilirannya, untuk 

meyakinkan kelompok tetap dalam posisi kekuasaan yang sama, negara-negara 

yang dipengaruhi PSC akan sering melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh 

kelompok dominan untuk menolak partisipasi dari kelompok minoritas. Azar 

menjelaskan bahwa:  

―...as the regulator of social, political, and economic 
interactions, is a critical intervening factor in satisfaction of 
human needs. States prone to PSC tend to be parochial, fragile 
and authoritarian, lacking in competence, fairness, resources, 
and policy capacity. Political authority tends to be monopolized 
by a dominant group or coalition of groups using the state to 
maximize their own interest at others’ expense. Modes of 
governance are distorted to block access by other groups, 
leading to crises of legitimacy.‖
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Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sebagai kelompok yang mendominasi 

dan mempunyai kekuasaan atas sumber daya alam di Papua karena Indonesia 

mengakui bahwa Papua sudah sah menjadi milik Indonesia dari Belanda jadi 

                                                             
46Dimus Wanimbo, Implementasi Otonomi Khusus Dalam Proses Pelayanan Publik (Studi 
Tentang Proses Pelayanan Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Kabupaten Lanny Jaya Propinsi 
Papua), Skripsi, Manado: Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi. 
47 John Davis and Edward (Edy) Kaufman, Op. Cit., hal. 18. 
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Indonesia mempunyai hak untuk mengatur perekonomian dan sumber daya alam 

disana dengan melakukan proses transmigrasi48 penduduk luar Papua yang masuk 

ke Papua. 

Transmigrasi tetap merupakan hal sensitif khususnya di Papua. Semakin 

banyak pendatang menetap di Papua, baik melalui program resmi transmigrasi 

yang disponsori pemerintah maupun sebagai pendatang yang datang sendiri. 

Dampak keseluruhannya adalah meningkatnya populasi warga yang bukan 

merupakan masyarakat adat Papua.49 Kebijakan pemerintah ini telah membuat 

warga papua kecewa karena melakukan proses pemindahan wilayah di mana 

warga Papua sendiri secara tidak langsung diusir dan dipermiskin oleh kaum 

mayoritas yang memang pindah ke Papua untuk mendapatkan pekerjaan disana. 

Pada akhir tahun 1984, 24 area transmigrasi dibuka di Papua dan lebih dari 

700.000 ha tanah diambil untuk kepentingan proyek tersebut. Pemukiman yang 

terbesar adalah di desa Koya dan Arso, yang terletak di wilayah Utara, di mana 

masing-masing menampung lebih dari 2.000 orang Jawa. Penduduk asli Papua 

melakukan protes keras, khususnya terhadap pembangunan perkebunan inti rakyat 

yang hanya khusus menanam kelapa sawit, yang artinya mereka akan kehilangan 

lahan ubi jalar dan sagu. Ketika target Repelita IV diumumkan, rakyat Papua 

semakin menyadari bahwa program transmigrasi merupakan ancaman besar bagi 

                                                             
48 Transmigrasi adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kepadatan penduduk yang 
berlebihan di beberapa wilayah, dengan memindahkan komunitas dalam jumlah besar ke wilayah 
lain di kepulauan Indonesia. Sebagian besar transmigran yang berasal dari Jawa dan Bali 
dipindahkan ke tempat-tempat seperti Papua, Timor Timur, Kalimantan dan Sulawesi, dalam 
Human Rights Watch,Tersembunyi dari Dunia Luar: Endemi Pelanggaran dan Impunitas di 
Dataran Tinggi Tengah Papua, diakses pada 
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/papua0707ba_0.pdf,  hal. 12. 
49 Tanah Papua: perjuangan yang berlanjut untuk tanah dan penghidupan, Buletin Down To 
Earth (DTE), Edisi Khusus, No. 89-90, November 2011, hal. 4. 
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mereka. Antara tahun 1984-1989, diharapkan 1 juta orang bisa ditempatkan di 

Papua, yang merupakan 20% dari seluruh target nasional dan satuan angka yang 

berarti melebihi jumlah penduduk Papua itu sendiri.50 

Penduduk asli Papua sendiri merasa dipojokkan dan diusir dari tanahnya 

sendiri, karena mayoritas yang bermukim di Papua adalah penduduk dari Jawa, 

Bali, dan Madura yang membuat lahan pekerjaan dan pemukiman disana. Selain 

itu, bagi masyarakat Papua kebijakan transmigrasi merupakan upaya pemusnahan 

etnis. Keseriusan pemerintah mengawasi pelaksanaan kebijakan ini dengan 

menganaktirikan penduduk asli dilihat sebagai upaya memusnahkan etnis Papua 

di masa mendatang. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh The Institute for 

Human Rights Study and Advocacy mengungkapkan bahwa kebijakan 

transmigrasi yang diterapkan pemerintah Indonesia menyebabkan krisis identitas 

bagi rakyat Papua.51 

Sementara itu, rakyat Papua mengkritik hampir semua aspek program 

tersebut, termasuk para birokrat pelaksananya. Sebanyak 357 orang yang bekerja 

pada direktorat transmigrasi tingkat propinsi, hanya 27 orang di antaranya yang 

merupakan penduduk asli Papua, dan kedudukannya tak lebih tinggi dari sekedar 

karyawan biasa.52 Warga Papua sendiri merasa bahwa kebijakan tersebut tidak 

adil, karena tidak adanya timbal balik dari pemerintah di mana warga asli Papua 

rela untuk berpindah ke daerah pinggiran hanya untuk pemerataan lahan untuk 

pemukiman para transmigran yang datang. 

                                                             
50 Osborne, Op. Cit., hal 280-281. 
51Direktorat Analisa Lingkungan Strategis Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Ketahanan 
Wilayah Papua, diakses dari http://oppb.webs.com/Studi_Ketahanan_Wilayah_Papua.pdf, 
(08/12/2016 8:48 WIB) 
52 Osborne, Op. Cit., hal 283. 
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2.1.4 International Linkages 

Pada poin terakhir ini dijelaskan bagaimana hubungan internasional antar 

negara dipengaruhi oleh kekuatan negara maju yang membantu negara 

berkembang sebagai upaya dalam memperluas pengaruh poiltik mereka di negara-

negara berkembang tersebut dengan membentuk kerjasama tersebut dan untuk 

memperkuat kebijakan luar negeri dengan negara-negara patron yang memang 

membuat kerjasama dengan negara-negara besar dan kuat tersebut. 

Azar membagi poin terakhir ini menjadi 2 bagian yaitu: pertama adalah 

ketergantungan ekonomi dan kedua adalah hubungan politik dan militer dengan 

negara yang kuat, Azar mengatakan bahwa: 

―...International linkages patterns may exacerbate the role 
of weak states in deprivation of human needs in two ways. The 
first is economic dependency, which may arise through a 
coalition of international capital with local economic and 
political elites to facilitate exploitation of existing national 
resources of the evolution of newly introduced single-crop 
economics. Dependency not only weakens state autonomy but 
(as in Guatemala during the Cold War) often marginalizes the 
access and security needs of citizens by distorting the 
development of political and economic systems to sustain the 
power of the elite coalition. The second is political and military 
―cliency‖ relationships with strong states. In a cliency 
relationship, the patron provides protection for the client state 
in return for the latter’s loyalty and obedience. This involves 
some sacrifice of autonomy and induces the client state to 
pursue both domestic and foreign policies disjoined from, or 
contradictory to, the needs of its own public.‖53 

 
Seperti yang dijelaskan diatas, poin pertama adalah ketergantungan 

ekonomi, yaitu negara-negara kecil atau negara yang baru berkembang bekerja 

                                                             
53 John Davis and Edward (Edy) Kaufman, Op. Cit., hal. 18-19. 
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sama dengan negara yang sudah besar atau negara maju untuk meningkatkan 

perekonomian mereka sebagai negara yang masih berkembang, Oleh karena itu 

negara yang berkembang bergantung kepada perekonomian negara maju untuk 

bisa berkembang menjadi negara yang stabil perekonomiannya dan negara yang 

maju selalu memantau dan menggerakan pola perekonomian negara berkembang 

tersebut. Poin kedua adalah hubungan politik dan militer dengan negara yang 

kuat. Dalam hal ini negara yang kuat berhak melindungi kliennya dalam hal ini 

negara yang mau bekerja sama dengan negara yang memiliki power yang kuat 

tersebut. Klien atau negara yang ingin bekerja sama dengan negara patron 

biasanya memiliki tujuan tertentu dalam mengejar kebijakan dalam maupun luar 

negerinya demi tujuan negara itu sendiri atau kepentingan bersama dalam suatu 

organisasi. 

Hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga membuat Indonesia 

menjadi negara dengan banyak keuntungan dalam menjalankan hubungan 

bilateralnya. Begitu juga dengan Pasifik Selatan yang memiliki ras dan peradaban 

yang sama telah membuat hubungan kawasan Indonesia bagian timur dengan 

kawasan Melanesia menjadi erat. Seperti hubungan Papua Barat dengan Papua 

New Guinea, Front de liberation nationale kanak et Socialiste (FLNKS), New 

Caledonia, Solomon Islands, Vanuatu, dan Fiji yang memang mempunyai 

kesamaan ras yang tergabung dalam organisasi sub-kawasan dan etnis Melanesia 

yaitu Melanesian Spearhead Group (MSG). 

 Pada tanggal 7 Juni 1996 ditandatangani sebuah dokumen yang berjudul 

“Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia‖, 
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Kiriwana, Trobriand Islands, yang isinya menyepakati kerja sama untuk 

memajukan perekonomian negara anggota. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi 

(KTT) ke-16 di Goroka, Papua Nugini, 19 Agustus 2005 disepakati pembentukan 

Sekretariat MSG yang bekedudukan di Port Villa. Pada tanggal 14-15 April 2008 

diselenggarakan rangkaian pertemuan MSG yang berpuncak pada KTT ke-17 di 

Port Vila, Vanuatu, sekaligus peresmian Sekretariat organisasi tersebut.54 

Pada KTT MSG ke-18 di Fiji, Indonesia untuk pertama kalinya diterima 

sebagai observer. Diharapkan dengan menjadi observer dalam MSG, Indonesia 

akan dapat bekerja sama lebih erat dan memberikan kontribusinya kepada negara-

negara anggota MSG.55 Dalam KTT tersebut selain datang menjadi observer, 

Indonesia juga datang karena ingin meredam berbagai macam kritik yang 

dilakukan oleh negara-negara Melanesia seperti Vanuatu, Fiji, dan Papua Nugini 

yang membahas tentang kasus pelanggaran HAM di Papua Barat yang selama ini 

Indonesia selalu mengalihkan kasus tersebut di forum-forum dan konferensi yang 

berstatus internasional seperti pada KTT Dewan HAM PBB, di mana kasus 

tersebut selalu ditutupi oleh Indonesia kepada dunia internasional. 

 

2.2 Kasus Pelanggaran HAM di Papua Barat 

Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menuntut keadilan 

atas pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi dalam skala luas, namun tidak 

pernah mendapat penyelesaian dari pemerintah. Rakyat Papua memiliki rasa 

                                                             
54 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Melanesian Spearhead Group (MSG), diakses 
pada http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/MSG.aspx, (03/08/2016, 
11:04 WIB). 
55 Ibid. 
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curiga yang besar terhadap pemerintah sehingga mendorong hadirnya militer 

dengan kekuatan besar, yang cenderung meningkatkan ketegangan dan terjadinya 

pelanggaran baru. Besarnya kekayaan sumber daya alam melatarbelakangi 

tingginya kepentingan dan keidakpuasan di Papua.56 

Munculnya perasaan identitas “pan-Papua” sebagai respon terhadap 

dekolonisasi, kehadiran pasukan militer Indonesia, dan sejarah transmigrasi rakyat 

non-Papua dari wilayah Indonesia lainnya. Selain itu, kedatangan missionaris luar 

negeri mengancam sebagian besar populasi masyarakat adat yang mulai berpaling 

dari praktek-praktek animisme tradisional dan berpindah ke agama Kristen.57 

Sebagian rakyat Papua di Indonesia mengklaim bahwa mereka merupakan 

korban dari ketidakadilan historis, di mana kemerdekaan yang pernah dijanjikan 

kepada mereka oleh penjajah Belanda telah dirampas. Pada akhir tahun 

pemerintahan Belanda, pejabat kolonial di wilayah tersebut telah mempersiapkan 

Papua untuk memperoleh kemerdekaannya dengan mendorong rasa nasionalisme 

rakyat Papua dan dengan mengijinkan pembentukan partai politik dan jabang bayi 

institusi negara.58 Akan tetapi, alih-alih menyerahkan kendali atas wilayah 

tersebut kepada rakyat Papua, pada tahun 1962 Belanda justru menyetujui 

penyerahan kewenangan atas wilayah Papua kepada sebuah badan bernama 

                                                             
56 International Center for Transitional Justice,Masa Lalu yang Tak Berlalu: Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia di Tanah Papua dan Sesudah Reformasi, diakses pada 
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-ELSHAM-Indonesia-Papua-2012-Bahasa.pdf. 
(27/08/2016. 11:40 WIB) 
57 Human Rights Watch,Tersembunyi dari Dunia Luar: Endemi Pelanggaran dan Impunitas di 
Dataran Tinggi Tengah Papua, diakses pada 
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/papua0707ba_0.pdf, (20/09/2016, 13:40 WIB). 
58 Kees Lagerberg, “West Irian and Jakarta Imperialism,” (London, Palgrave Macmillon, 1979), 
hal. 58-72; Nonie Sharp “The Rule of The Sword: The story of West Irian,” (Victoria, kilford 
Books, 1977); J. Salford “The United Nations and The Indonesia Takeover of Papua Barat, 1962-
1989: The Anatomy of Betrayal,” (London, Routledge, 2003), Op. Cit., hal. 11. 
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United Nations Temporary Excecutive Authority, untuk kemudian diserahkan 

kepada Indonesia dalam kurun waktu satu tahun,59 dengan syarat bahwa pada 

akhir 196960 akan diadakan sebuah “Penentuan Pendapat Rakyat” untuk 

menentukan status masa depan Papua. Setiap orang dewasa di Papua akan berhak 

untuk ambil bagian dalam tindakan penentuan nasib sendiri ini.61 

Proses Pepera sendiri dianggap tidak relevan bagi warga Papua, karena 

dalam penentuan tersebut tidak semua rakyat Papua Barat ikut andil menjadi 

delegasi dan menyuarakan hak mereka dan kekecewaan itu terbukti karena suara 

dan hak mereka tidak terpenuhi dengan baik, hal ini disebabkan adanya faktor 

ancaman di mana militer Indonesia menggunakan intimidasi dan pemaksaan 

terhadap para delegasi dari warga Papua Barat. Ancaman tersebut hasil dari 

Pepera sendiri berupa suara bulat yang mendukung berlanjutnya integrasi dengan 

Indonesia. 

Penentuan Pendapat Rakyat dianggap oleh rakyat Papua sebagai sebuah 

dasar yang penuh tipu daya atas pengakuan Indonesia terhadap wilayah tersebut, 

dan memancing berlanjutnya tuntutan untuk “pelurusan sejarah,” serta 

diadakannya sebuah upaya penentuan nasib sendiri yang baru. OPM yang 

dibentuk tahun 1965,62 sejak saat itu selalu melangsungkan perang gerilya 

bersenjata tingkat rendah, yang target utamanya adalah para anggota pasukan 

                                                             
59 Perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai New Guinea Barat (Irian 
Barat), ditandatangani di markas PBB, New York 15 Agustus 1962 (New York Agreement) Pasal 
XII, diakses pada https://www.freewestpapua.org/documents/the-new-york-agreement/, 
(20/09/2016: 13:40 WIB). 
60 Ibid, Pasal XX. 
61 Ibid, Pasal XVII (d). 
62 R. Osborne, Indonesia’s Secret War: The Guerilla Struggle in Irian Jaya, (Sydney, Allen and 
Unwin, 1985), hal. XIV, Op. Cit., hal. 12. 
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keamanan Indonesia, meskipun terkadang transmigran, pekerja asing, dan jurnalis 

juga menjadi sasaran. Meskipun ada keraguan yang beralasan terhadap Penentuan 

Pendapat Rakyat, OPM belum pernah berhasil memperoleh cukup dukungan dari 

dunia internasional,63 hanya sejumlah kecil negara-negara Pasifik64 yang secara 

resmi mendukung tuntutan kunci yang diajukan OPM demi diadakannya 

pengambilan suara yang baru untuk penentuan nasib sendiri. 

Pengakuan dari luar hanya terletak pada negara-negara kepulauan kecil di 

Pasifik yang selalu mendukung kemerdekaan di Papua Barat. Sedangkan, dari 

OPM sendiri juga kurang menciptakan suasana di mana suara mereka didengarkan 

sampai keluar. Hal ini terjadi karena banyaknya pemberontakan yang dilakukan 

OPM melawan aparat tentara Indonesia, yang di mana justru kasus tersebut yang 

disorot oleh media dan dunia luar, bukan tentang perjuangan OPM untuk 

mendapatkan pengakuan dari dunia luar lewat program tetapi melalui aksinya. 

Pada tahun 1970-an sampai 1980-an serangkaian kampanye militer terhadap 

OPM mengakibatkan kematian warga sipil dalam jumlah besar melalui 

pembunuhan selama berlangsungnya operasi sweeping di desa-desa, pengeboman 

lewat udara, dan malnutrisi yang disebabkan oleh pengungsian paksa.65 Operasi 

                                                             
63 R. Osborne, Op., Cit., hal. XIV. 
64 Tuvalu, Nauru dan Vanuatu menyerukan kemerdekaan bagi Papua pada bulan September 2000 
pada saat berlangsungnya United Nations Millennium Summit di New York; Lihat Nic Maclellen, 
“Self determination of territorial integrity?‖Inside Indonesia, Issue 67, Juli-September 2001; 
Australia dan Papua New Guinea memprioritaskan penguatan hubungan dengan Jakarta, demikian 
juga halnya dengan Timor-Leste yang baru saja merdeka; Liha wawancara dengan Menteri Luar 
Negeri (saat itu) Timor-Leste, Jose Ramos Horta di mana ia mendorong rakyat Papua untuk 
menghentikan perjuangan kemerdekaan mereka, “Timor-leste Foreign Minister & 1996 Nobel 
Peace Prize Winner Jose Ramos-Horta Talks Papua Barat,” Scoop Independent News, 31 Oktober 
2005, http://www.scoop.co.nz/stories/HL0510/S00344.htm,  Ibid, hal. 12. 
65 Terdapat tuduhan atas penggunaan napal dan senjata kimia lainnya; Lihat “Indonesian Human 
Rights Abuses in Papua Barat: Application of The Law of Genocide to The History of Indonesian 
Control,‖ Indonesia Human Rights Network, Allard K. Lowenstein International Human Rights 
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ditujukan kepada komunitas dan kerabat para anggota OPM dan mereka banyak 

yang secara sewenang-wenang ditahan, disiksa, diperkosa, serta dalam beberapa 

kasus, dibunuh. Sebagian besar orang Papua yang ditahan tidak didakwa dan 

diadili secara resmi. Mereka yang diadili sekalipun, militer dan polisi oleh OPM 

dibalas dengan operasi balas dendam yang tidak proporsional yang seringkali 

secara sewenang-wenang menjadikan warga sipil sebagai sasaran.66 

Operasi tersebut mengakibatkan penduduk lokal sendiri menjadi terkikis 

dan semakin sedikit sedangkan warga non-Papua sendiri meningkat karena 

adanya program transmigran tersebut. Perbandingan antara penduduk lokal 

semakin mencuat dan sangat mencolok. Hal ini bisa terlihat dari data-data dari 

Distrik Arso dari 24 kampung ternyata hanya 8 kampung merupakan kampung 

penduduk asli sedangkan sisanya merupakan penduduk transmigran. Pertambahan 

penduduk di Tanah Papua menurut Lapona pakar kependudukan mengatakan 

bahwa: 

“..lebih banyak dipengaruhi proses migrasi masuk 
(immigration) yaitu migran spontan dan transmigran, sedangkan 
pertambahan alami (natural increase) yang disebabkan selisih 
penduduk yang lahir (fertility rate) dibanding yang meninggal 
(mortality rate) kurang berperan. Apabila program transmigrasi 
kurang lagi dikembangkan seperti kebijakan pembangunan 
Papua sebelumnya, maka pertambahan penduduk di daerah ini 
ke depan akan lebih banyak dipengaruhi oleh migran spontan 
asal provinsi lainnya di Indonesia.”67 

                                                                                                                                                                       
Clinic, Yale Law School, April 2004, hal. 19-26; R. Osborne “Indonesia‟s Secret War: The 
Guerilla Struggle in Irian Jaya,” (Sydney, Allen and Unwin), 1985, Ibid, hal. 13. 
66 Contohnya pada bulan April 2003 para pemberontak mendobrak gudang persenjataan militer 
dan mencuri sejumlah senapan. Pada operasi militer balasan atas serangan tersebut, Komnas HAM 
menemukan sedikitnya tujuh orang Papua terbunuh, 48 disiksa dan sekitar 7.000 orang lainnya 
terpaksa lari menyelematkan diri. Lihat “Papuan Leaders want rights findings revealed,” The 
Jakarta Post, 17 Juli 2004, Ibid, hal. 13. 
67 Menurut Laporan dari Lapona, pakar kependudukan dari Pusat Studi Kependudukan (PSK) 
Universitas Cendrawasih,  Jayapura, Papua, diakses pada Dominggus A Mampioper, Dari 
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Sedangkan menurut Michael Rumbiak menjelaskan bahwa: 

“..setelah Pepera tahun 1969 pemerintah Indonesia menyatakan 
Provinsi Papua Terbuka (Open Door Policy) bagi orang Indonesia 
lain bebas masuk Papua. Kebijakan ini jelas menyebabkan banyak 
orang datang berbondong-bondong ke tanah Papua. Sejak tahun 
1970-an sampai dengan tahun 2000 jumlah penduduk di Tanah 
Papua meningkat sangat cepat dan tajam tiga kali lipat, dari jumlah 
700.000 menjadi 2,5 juta pada tahun 2000 selama kurang lebih 35 
tahun. Dari jumlah 2,5 juta tersebut diperkirakan orang Papua asli 
hanya mencapai jumlah sekitar 1.5 juta orang, berarti terjadi 
penambahan 800.000 orang Papua asli.”68 

 
Transmigrasi dan migrasi spontan merupakan program percepatan 

pertambahan jumlah penduduk non Papua di tanah Papua sehingga cepat melebihi 

jumlah penduduk asli Papua dalam waktu singkat. Daerah perkotaan kabupaten 

mau pun Kota Jayapura jumlah orang non-Papua seudah melebih orang Papua. 

Perbandingan jumlah penduduk yang timpang tersebut kelihatan jelas pada pusat-

pusat keramaian. Program transmigrasi sendiri telah memiskinkan masyarakat 

lokal. Masyarakat lokal kehilangan hak-hak adat meraka atas tanah, hutan dengan 

sumber daya alamnya untuk selama-lamanya. Hak milik tanah menurut klen/suku 

yang masih kental menyebabkan klen-klen atau suku-suku melepaskan tanah 

untuk program transmigrasi tidak dapat bebas memanfaatkan hak ulayat milik 

klan atau suku lainnya. Daerah Arso sekitar tahun 1970-an jumlah penduduk asli 

tidak lebih dari 1000 orang tetapi pada tahun 2000 jumlah penduduk di daerah 

                                                                                                                                                                       
Kolonisasi Sampai Transmigrasi di Tanah Papua, diakses pada 
http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20080721134337, (01/11/2016 19:22 WIB). 
68 Menurut Laporan dari Michael Rumbiak , pakar pendudukan dari Pusat Studi Kependudukan 
(PSK) Universitas Cendrawasih, Jayapura, Papua,  Ibid. 
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Arso meningkat menjadi 20.000 orang, berarti ada penambahan sekitar 19.000 

orang non-Papua, serentak orang asli Arso menjadi minoritas dan tersisih.69 

Pertengahan tahun 1980-an Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan 

mendukung “transmigrasi,” perpindahan keluarga yang umumnya miskin dari 

pulau lain ke Papua dalam jumlah besar. Program ini, bersama dengan 

meningkatnya migrasi spontan oleh orang-orang yang mencari kesempatan 

ekonomi di Papua yang kaya akan sumber daya alam, secara drastis mengubah 

komposisi demografi Papua. Pemerintah mengambil alih, biasanya tanpa 

kompensasi, tanah dari pemilik tradisional untuk diberikan kepada para pendatang 

baru. Contohnya “Operasi Sapu Bersih” pada bulan Juni 1981 menurut laporan 

digunakan untuk mengusir rakyat Papua dari tanah mereka di wilayah perbatasan 

untuk mengosongkan tanah tersebut agar dapat digunakan oleh transmigran. Ini 

mengakibatkan keseluruhan komunitas Rakyat Papua terpaksa mengungsi dan 

semakin meningkatkan perasaan terpinggirkan pada populasi masyarakat adat, 

terutama di kota-kota penambangan di mana jumlah orang-orang non-Papua juga 

mendominasi birokrasi pemerintahan dan memiliki akses yang lebih atas 

pendidikan dan pekerjaan yang lebih tinggi. Pada tahun 2000 ketika program 

transmigrasi yang didukung oleh pemerintah berakhir, jumlah orang-orang non-

Papua mencapai sekitar 35 persen dari populasi yang ada.70 

                                                             
69 Ibid. 
70 Menurut angka PBB sekitar 35 persen populasi Papua terdiri dari migran non-Papua, S. Jones 
“Papua Shrouded by Misperception,” The Australian Financial Review, 29 Agustus 2006. Sensus 
tahun 2000 mengindikasikan bahwa propinsi Papua Barat memiliki populasi sebanyak 1.460.846 
masyarakat adat dan 772.684 masyarakat pendatang; Lihat Statement to UN Working Group on 
Minorities, Commission on Human Rights, 12-16 Mei 2003. 
http://www.ohchr.org/english/issues/minorities/docs/westpapua.doc; “Papua: Answers to 
Frequently Asked Questions,” Asia Briefing no 53. International Crisis Group, 5 September 2006, 
Op.Cit., hal. 14. 
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Hal inilah yang menjadi munculnya ketimpangan antara penduduk lokal dan 

penduduk pendatang, di mana pertambahan penduduk yang sangat cepat tersebut 

mengakibatkan pengikisan terhadap penduduk asli Papua karena lambatnya 

pertumbuhan penduduk lokal di Papua dan juga masuknya para transmigran yang 

mengakibatkan warga asli Papua sendiri kalah jumlah dengan penduduk-

penduduk non-Papua. Hal ini juga yang menimbulkan kecemburuan sosial antara 

warga asli Papua dan penduduk non-Papua karena berkurangnya lahan pekerjaan 

dan lahan tanah serta hutan mereka yang memang warga asli Papua terbiasa hidup 

dengan cara berburu di hutan sedangkan warga transmigran sendiri lebih memilih 

untuk membuat tanah tersebut sebagai ladang pertanian dan peternakan dan hutan 

yang dijadikan sebagai pemukiman dan lahan bekerja. Dilihat dari segi 

pendidikan warga non-Papua cenderung lebih maju untuk memanfaatkan lahan 

pekerjaan di Papua dibandingkan dengan warga lokal. 

Perlawanan untuk mendapatkan kendali atas sumber daya alam Papua yang 

berlimpah, memberikan kontribusi secara signifikan terhadap konflik yang ada. 

Konsesi yang diberikan kepada perusahaan pertambangan tanpa 

mempertimbangkan hak-hak warga setempat, dan keterlibatan pasukan keamanan 

negara dalam menjaga lokasi pertambangan, semakin menambah potensi untuk 

terjadinya konflik. Keterlibatan langsung para anggota senior polisi dan tentara 

dalam perolehan sumber daya alam, seperti misalnya di mana anggota militer 

memegang konsesi penebangan hutan atau menerima bayaran dari perusahaan 

pertambangan atas jasa keamanan, ditambah dengan besarnya pajak yang 
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mengalir ke pemerintah Indonesia, merupakan motif yang kuat bagi negara untuk 

memperkuat kendali mereka atas wilayah tersebut.71 

Perlawanan yang didasari dari ketidakpuasaan kebijakan pemerintah 

Indonesia terhadap penduduk lokal yang membuat pemerintah Indonesia sendiri 

harus melakukan upaya keamanan agar konflik yang terjadi akibat 

ketidakseimbangnya populasi penduduk lokal dan para pendatang tersebut bisa 

diselesaikan. Militer-militer Indonesia dikerahkkan untuk melakukan upaya 

keamanan atas konflik tersebut dinilai tidak manusiawi karena upaya tersebut 

dilakukan dengan cara yang melanggar hak-hak dan etika kemanusiaan yang 

menimbulkan peningkatan konflik yang terjadi antara penduduk lokal dengan 

aparat militer Indonesia.  

Ketidakpuasan penduduk lokal, ditimbulkan oleh penundaan implementasi 

Undang-Undang Otonomi Khusus, tindakan keras oleh aparat keamanan, dan rasa 

frustasi dari penduduk asli Papua. Dalam rangka kemudahan administrasi dan 

pelayanan sosial yang lebih terjangkau di wilayah pedesaan, pada tanggal 27 

Januari 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Instruksi Presiden 

(INPRES) yang membagi daerah Papua menjadi tiga provinsi (barat, tengah, dan 

timur). Pemimpin-pemimpin Papua telah menunjukkan reaksinya secara kritis. 

Mereka berpendapat INPRES tersebut sebagai usaha untuk memecah belah rakyat 

Papua dan melupakan reformasi yang dijanjikan oleh pemerintah melalui 

penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus. Usulan pemisahan Papua menjadi 

                                                             
71 “Indonesia: Resources and Conflict in Papua,” International Crisis Group, Brussels, September 
2002; Human Rights Watch, Indonesia-Too High a Price: The Human Rights Cost of the 
Indonesian Military’s Economic Activities,vol. 18, no. 5(C), 21 Juni 2006, Op. Cit., hal. 14. 
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tiga provinsi menimbulkan ketegangan dan meningkatkan prospek akan terjadinya 

konflik.72 

Ketegangan antar warga menimbulkan konflik dan perpecahan karena tidak 

semua warga ingin adanya pemekaran provinsi-provinsi tersebut. Hal ini yang 

menyebabkan warga melakukan demonstrasi akbar yang berefek dengan 

ditangguhkannya pemekaran provinsi tersebut. Tidak lama setelah demonstrasi 

tersebut provinsi Papua Barat akhirnya bisa diakui keberadaanya setelah 

terbentuknya gubernur dan wakil gubernur, tetapi hal tersebut masih mendapatkan 

tekanan dari provinsi Papua untuk masalah provinsi Papua Barat. 

Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden 

Jusuf Kalla menjabat pada Oktober 2004, harapan rakyat Papua untuk 

penyelesaian yang komprehensif kembali timbul, seperti yang diindikasikan oleh 

Presiden Yudhoyono: 

“Pemerintah berharap untuk menyelesaikan masalah di Papua dengan 
damai, adil dan bermatabat dengan menekankan pada dialog dan 
pendekatan. Kebijakan penyelesaian masalah di Papua dipusatkan 
pada implementasi yang konsisten atas otonomi khusus sebagai solusi 
yang adil, menyeluruh dan bermartabat.73” 
 
Dalam pemerintahan Yudhoyono yang pertama, langkah-langkah penting 

menuju implementasi otonomi khusus tercapai, yaitu pembentukan MRP. 

Desentralisasi kekuasaan yang substansial telah terjadi sejak 2004, dengan 

                                                             
72 Dennis C. Blair, Komisi untuk Indonesia: Perdamaian dan Perkembangannya di Papua, 
Laporan Komisi Independen Disponsori oleh CFR (Council of Foreign Relations – Center for 
Preventive Action), hal. 2. 
73 Susilo, Bambang Yudhoyono, Pidato Presiden Republik Indonesia dan pernyataan pemerintah 
atas Anggaran Negara untuk tahun fiscal 2006 dan catatan finansial didepan rapat umum DPR, 16 
Agustus 2005, diakses dari Centre For Humanitarian Dialogue, “Pengelolaan Konflik di 
Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua, dan Poso, Juni 2011, Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia, Current Asia dan the Centre for Humanitarian Dialogue,  (20/12/2016 
19:48 WIB), hal. 37-38 



60 
 

Pemerintah Indonesia tidak terlibat dalam area politik kecuali politik luar negeri, 

pertahanan dan keamanan, fiskal dan moneter, urusan keagamaan dan 

pengadilan.74 

Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan Presiden SBY, berkurangnya 

rasa  ketegangan yang terjadi di antara warga-warga Papua Barat sendiri terlihat 

dari berkurangnya pemberontakan yang terjadi, meskipun peraturan kebijakan 

hukum dan penerapannya selalu berbeda tapi banyak dari imbas kebijakan 

tersebut yang menuju ke arah yang lebih kompleks. Oleh karena itu, untuk 

mengatasi masalah-masalah ini, SBY menerbitkan “Sebuah kebijakan baru untuk 

Papua” (Inpres No.5/2007), sebuah instruksi presiden yang bertujuan untuk 

mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat.75 Walaupun tindakan ini 

diterima pada awalnya, namun akhirnya meningkatkan penolakan kepada OTSUS 

karena pemerintah pusat dapat mengambil alih kontrol atas keputusan anggaran 

penting.76 

Seiring berlangsungnya masalah tersebut berakibat dengan perubahan nama 

menjadi provinsi Papua Barat yang awalnya adalah Irian Jaya Barat berdasarkan 

PP Nomor 24 Tahun 2007. Tetapi konflik-konflik yang terjadi dan juga 

                                                             
74 Ibid. 
75 Inpres No.5/2007 menyediakan pembentukan tim bantuan, diketuai oleh Menteri Koordinasi 
untuk Ekonomi, bertanggung jawab untuk koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan 
sektoral yang penting untuk mendukung program dan kebijakan sektoral yang penting untuk 
mendukung program percepatan pembangunan di provinsi. Diindikasikan ada 5 area prioritas 
untuk pembangunan di provinsi termasuk perbaikan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk 
memberikan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan bagi komunitas yang tinggal di daerah 
terpencil dan dalam serta yang tinggal di perbatasan. Juga diindikasikan kebutuhan untuk usaha 
khusus untuk mempercepat pembangunan provinsi dengan program infrastruktur transportasi baru. 
76 Braithwaite, John, Cookson, Michael, Braithwaite, Valerie.,and Dunn, Leah, “Papua”, In 
Braithwaite, John., Braithwaite, Valerie., Cookson, Michael., and Dunn, Leah., (Eds.), Anomie and 
Violence, Non-truth and Reconciliation in Indonesian Peace Building, (Canberra: ANU E Press, 
2010), Op. Cit., hal. 92. 



61 
 

penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin dari OPM di berbagai daerah di 

Papua Barat yang dilakukan oleh pihak aparat militer Indonesia masih terus 

dilakukan dengan cara kekerasan dan pembunuhan yang membuat warga sipil 

sendiri juga tidak terima dengan cara tersebut. 

 


