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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam buku Bambang W. Soeharto, dengan judul ’’menangani konflik di Indonesia”, 

ia mengatakan bahwa; Konflik sosial berdimensi etnis telah mewarnai sebagian perjalanan 

bangsa Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 merupakan potensi laten dari sebuah 

masyarakat pasca kolonial seperti Indonesia, bercampur dengan konflik yang bernuansa politis 

(Soeharto, 2013 : 1). Sebagai negara yang berdiri di atas fondasi negara-kebangsaan, Indonesia  

tentu saja membutuhkan ikatan-ikatan sosial yang kuat agar kehidupan bangsa dan negara yang 

bersatu berjalan baik. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri, realitas plural yang dikandung negara 

Indonesia senantiasa menjadi ancaman laten dan serius bagi terjadinya konflik. Konflik sosial 

berdimensi etnis telah mewarnai perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan. Konflik 

sosial yang kerap berlangsung berulang berpotensi menghancurkan sendi-sendi pluralisme dan 

keruku-nan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, pengelolaan dan penyelesaian konflik 

dengan cara damai harus senantiasa dilakukan dan menjadi pilihan (Soeharto, 2013 : 272).  

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). 
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Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan lenyap dari sejarah. 

Selama manusia masih hidup, tidak mungkin manusia menghapus konflik dari dunia ini. Baik 

konflik intrapersonal, interpersonal, dan juga konflik antarkelompok bahkan konflik 

antarpemel-uk agama dan konflik antarnegara merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah 

manusia. Berbagai macam hal seperti perbedaan selera, perbedaan pendapat dan kepentingan, 

dan berbagai perbedaan lainnya dapat menjadi penyebab untuk timbulnya konflik (Waileruny, 

2010: 25). Jadi, konflik senantiasa menimbulkan setiap daerah di Indonesia kemudian 

sangatlah sulit untuk menyelesaikan setiap konflik di Indonesia tersebut, terutama di 

Kabupaten Mimika Papua pada khususnya. 

Berbagai potensi yang berbeda, bahkan saling berlawanan, kebutuhan, dan keinginan, 

yang kadang saling bertabrakan telah memicu munculnya dinamika konflik. Weber bahkan 

sampai pada kesimpulan bahwa konflik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidu-

pan sosial karena di samping sangat dibutuhkan dalam perubahan-perubahan, konflik juga 

bermanfaat dalam melakukan suatu seleksi. George Simmel malah lebih jauh berpandangan 

bahwa konflik sangat dibutuhkan dalam kerangka proses sosialisasi. Alhasil, dalam pandangan 

sosiologi yang ideologis, konflik merupakan sebuah fakta keras yang bersifat alamaiah, sebagai 

akibat logis dari adanya diferensiasi struktur sosial. Sejatinya, proses adalah sesuatu yang tidak 

terhindarkan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam batas-batas tertentu, bahkan 

masyarakat membutuhkan konflik  (Safei, 2017 : 38-39). 

Tindakan memecah belah dan menciptakan konflik juga dilakukan oleh Freeport 

dengan seperti berikut: pada saat suku Amungme diusir dari tanahnya, ada sebanyak 1.000 

orang Amungme yang dipaksa untuk menduduki tanah-tanah suku Kamoro. Freeport membuka 

kesempatan pada suku-suku lain di Papua untuk berdatangan daerah lokasi pertambangan 

Freeport. Duane Ruth-Haffelbower mencatat ada sebanyak 2.000 orang dari suku-suku lain 

yang berdatangan. Mereka datang setelah mendengar kisah-kisah tentang lapangan pekerjaan 
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yang tersedia serta uang yang dapat mereka peroleh. Populasi di sekitar areal pertambangan 

yang tadinya kecil, dengan kedatangan 2.000 orang dari suku-suku lain itu menjadi 

membengkak. Dan ketika inilah terjadi bentrokan antara suku-suku pendatang dengan suku-

suku yang di datangi. Kerusuhan dan perang hingga berujung pada saling membunuh juga 

sering terjadi antara buruh-buruh penpadatang dan antara buruh pendatang dengan penduduk 

asli (Paharizal dan Yuwono, 2014 : 126), 

Masalah perang antar suku di Provinsi Papua kerap kali terjadi, terutama di Pegunungan 

Tengah Papua dan khususnya di Kabupaten Mimika. Kabupaten Mimika hampir setiap pekan 

terjadi perang antar suku dengan berbagai macam permasalahan di antaranya adalah masalah 

tanah atau hak ulayat,  masalah harta wanita,  masalah jabatan atau posisi,  masalah  pemilihan 

kepala daerah, kecemburuan sosial, dendaman dan  lain-lain. Bahkan menginterpretasikan dan 

menangkap pemaknaan-pemaknaan sosial disekitarnya yang keliru. Artinya, tindakan manusia 

atau masyarakat yang ada selalu meresponi dengan pemahaman-pemahaman yang keliru atau 

salah memaknai oleh individu lain. Bahkan penafsiran-penafsiran terhadap suatu objek yang 

keliru, sehingga perang antar suku sering kali terjadi di Kabupaten Mimika hingga saat ini. 

Kabupaten Mimika ini merupakan tempat pengoperasian PT Freeport Indonesia, 

sehingga semua suku yang di Indonesia bahkan negara-negara lain bekerja di sana. Suku asli 

yang mendiami di Kabupaten Mimika merupakan dua suku besar yakni suku Amungme dan 

suku Kamoro, kemudian lima subsuku lainnya yakni suku Moni, suku Damal, suku Dani, suku 

Mee/Ekari dan suku Nduga. Sehingga semuanya tujuh suku yang mendiami di Kabupaten 

Mimika. Meskipun Mimika baru saja dimekarkan 18 tahun yang lalu, namun karena kehadiran-

nya perusahaan Freeport Indonesia, maka datanglah berbagai suku dari seluruh Indonesia  

dengan tujuan mencari pekerjaan, dari sinilah perang antar suku mulai muncul dan 

berkepanjangan. Pada tahun 1997, awal dari munculnya perang suku, sebelumnya jarang 



4 
 

terjadi perang suku di Kabupaten Mimika. Perang suku tersebut, bersamaan dengan 

pengelolaan dana satu persen (1%) yang bersumber dari PT Freeport Indonesia. 

Sementara itu mereka hidup berdampingan dengan masyarakat modern yang berada di 

kawasan pertambangan PT. Freeport Indonesia. Kondisi ini menimbulkan gap yang sangat 

dalam yang berujung pada rasa frustasi masyarakat karena perlu menyesuaikan dengan budaya 

tinggi yang tidak mereka pahami.  

Kehadiran perusahaan Freeport itulah semua suku berdatangan di Kabupaten Mimika, 

dengan tujuan bekerja atau mencari nafkah di perusahaan tersebut, kemudian saling bertemu 

atau saling mengenal antara suku yang satu dengan suku yang lain di Mimika. Berkaitan 

dengan itu,  dalam teori konflik menurut Ralf Dahrendorf (1958), ia mengakui bahwa 

masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. 

Jadi, kita tak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya. Perang antar suku muncul 

atau memper-kenalkan pada saat atau bertepatan dengan Freeport mengambil kebijakan dengan 

mengeluarkan dana satu persen (1%) dalam rangka menjalankan pembangunan untuk 

pengembangan masyarakat setempat melalui pembangunan dengan program kesehatan, 

pendidikan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan lain-lain di Kabupaten Mimika. 

Dalam rangka pengelolaan dana 1% masing-masing tujuh suku (7 suku) yang ada di 

Mimika, mempunyai argumen kuat bahwa suku-suku yang ada ini mempunya hak penuh untuk 

mengelolanya. Artinya, salah satu suku mengatakan kami pemilik hak ulayat jadi kami layak 

untuk mengelola dana 1%, suku lain juga mengatakan demikian dan seterusnya padahal yang 

punya hak untuk mengelola dana 1% tersebut tidak semua suku yang ada di Kabupaten 

Mimika. Namun, hanya suku Amungme dan Suku Kamoro yang mengena dampak 

pembuangan tailing sekaligus pemilik ulayat, sehingga dengan pemahaman-pemahaman yang 

keliru ini, sangat mudah bagi suku-suku yang ada di sana untuk melahirkan perang suku. 
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Berdirinya Yayasan Tujuh Suku yang mengelola dana 1% dengan mengatasnamakan 

masing-masing suku, juga merupakan cerminan kuatnya solidaritas ke dalam sukunya. 

Demikian pula rasa curiga suku-suku lain terhadap pengelola LPM Irja yang didominasi suku 

Amungme, merupakan pertanda bahwa perang suku masih berlangsung. Termasuk dalam  

konflik ini adalah persaingan di dalam penetapan pejabat daerah, baik pejabat eksekutif 

maupun legislatif (Bupati/Ketua DPRD) yang tetap mengedepankan pertim bangan-

pertimbangan kesukuan. 

Dasar struktural gerakan sosial di Mimika dapat dijelaskan berdasarkan konsep rivalitas 

dan kepemimpinan yang berlangsung pada semua level. Potensi bersaing sudah tertanam 

melalui pengelompokan sosial di dalam pemukiman masyarakat. Komunitas sosial yang 

berbasis keturunan (genealogical base community), dan basis wilayah (territorial base) 

merupakan benih penciptaan persaingan antar individu dan antar kelompok. Budaya perang 

yang hidup dalam masyarakat mengharuskan setiap individu siap menjadi pemimpin perang, 

yang berarti pula harus mempersiapkan diri menjadi pemimpin wilayah atau kelompok dengan 

menempatkan pemimpin sebagai perwakilan kelompok (Ngadisah, 2003 : 246-248). 

Perang yang acapkali terjadi, tidak hanya satu permasalahan akan tetapi berbagai latar 

belakang permasalahan mulai dari konflik struktural, kepentingan (interest) dan fungsi atau 

peranan. Lebih sering terjadi perang antar etnis atau lebih dikenal dengan istilah perang suku 

atau perang adat sangat bervariasi tidak  hanya salah satu suku, misalnya perang suku antara 

suku Dani dengan suku Damal, suku Amungme dengan suku Dani, suku Damal dengan suku 

Nduga, suku Dani dengan suku Moni dan seterusnya. 

Berkaitan dengan perang antar suku di Mimika, perang antar suku sekarang dan perang 

dulu tidak sama atau berbeda.  Perang dulu merupakan perang antar keluarga atau antar marga 

dari satu suku bukan lagi perang suku, karena memang kondisi dan keadaan. tempat tinggal 
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mereka terpencar di berbagai lembah, misalnya lembah Arwanop, lembah Waa, lembah Tsinga, 

lembah Hoya, lembah Jila, lembah Noema, lembah Agimuga dan lain-lain. Kemudian suku 

Kamoro bertempat tinggal di pesisir pantai, lembah-lembah tersebut merupakan wilayah suku 

Amungme, kemudian suku-suku lain lebih jauh dari lembah-lembah tersebut.  

Suku Amungme meyakini bahwa selain mereka tidak ada orang lain atau tidak ada 

dunia lain, dan sebaliknya suku-suku lain pun demikian, hal itu bisa terjadi karena mereka 

belum saling mengenal antara suku yang satu dengan suku yang lain apalagi keliling dan 

mengenal dunia, sehingga kemungkinan bisa terjadi perang hanya antarklan atau antarkeluarga. 

Sehingga tentu saja terjadi permusuhan dan perang antarklan dikarenakan belum kenal atau 

belum tahu suku lain dan bangsa lain di seluruh dunia. Perang dulu permasalahannya antara 

lain adalah perkawinan atau harta maskwain, batas wilayah, perampasan hewan piaraan dan 

lain-lain. 

Sedangkan perang sekarang melibatkan suku, karena keberadaan PT Freeport Indonesia  

berbagai suku berdatangan di Mimika untuk bekerja di Freeport, kemudian kerap kali terjadi 

perang antar suku di Mimika. Konflik antar etnis berkepanjangan di Kabupaten Mimika. 

Perma-salahannya antara lain adalah masalah dana satu persen (1%) hanya sebagai awal saja, 

tetapi perang antar etnis bervariasi, misalnya perang antar etnis masalah hak ulayat tanah, 

lahan, kecemburuan sosial, dendaman, harta wanita, perebutan area dulang emas tradisional, 

pemilihan kepala daerah, posisi/jabatan dan lain sebagainya, terus terjadi hingga saat ini.  

Sejak tahun 1997 itulah Kabupaten Mimika bermula dari perang antar etnis atau lebih 

dikenal dengan istilah perang suku atau perang adat, akan tetapi sebelumnya sejak nenek 

moyang hingga tahun 1990-an belum pernah terdengar terjadi perang antarsuku, namun yang 

ada adalah perang antarkeluarga atau perang antarklan dari satu suku. 
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Freeport mengambil kebijakan dengan mengeluarkan dana satu persen (1%) dalam  

rangka menjalankan pembangunan untuk pengembangan masyarakat setempat melalui 

pembang-unan dengan program kesehatan, pendidikan, ekonom i kerakyatan dan infrastruktur 

lainnya. Freeport mengeluarkan kebijakan ini dengan segera karena atas dasar protes dari 

masyarakat Amungme sebagai pemilik hak ulayat yang melakukan protes melalui demonstrasi,  

tepatnya pada tahun 1996. Meskipun Freeport sudah mempunyai rencana sebelumnya untuk 

memberikan dana 1%, namun masyarakat pemilik ulayat melihat bahwa sejak Freeport mulai 

beroperasi sampai dengan tahun 1996, selama 30 tahun Freeport tidak pernah memperhatikan 

masyarakat setempat, sehingga masyarakat pemilik hak ulayat mengambil berinisiatif untuk 

melakukan demonstrasi. Dari sinilah mengeluarkan dana satu persen (1%), sehingga dalam  

pengelolaan dana 1% tersebut suku-suku setempat tidak mengatur secara baik, akhirnya terjadi 

perang antar suku. 

Berkaitan dengan hal ini dalam teori Randall Colins (1975), menyatakan bahwa pihak 

yang mengeksploitasi semata-mata mengejar apa yang mereka bayangkan menjadi 

kepentingan terbaik mereka. Dalam proses itu mereka mungkin mengambil keuntungan dari 

pihak yang sumber dayanya terbatas. Selain itu dia mengakui bahwa manusia rentan terhadap 

tarikan emosional dalam upaya mereka mendapatkan kepuasan. 

Pada tahun 2010 pernah terjadi perang antara etnis Damal dengan etnis Dani di Kwamki 

Lama Kabupaten Mimika, kemudian waktu mengakhiri perang suku tersebut ke dua suku 

berkomitmen untuk menandatangani surat pernyataan perjanjian perdamaian yang menyatakan 

bahwa kedepan kami tidak akan terulang perang perang suku, namun anehnya suku yang sama 

berkali-kali perang suku terus-menerus hingga saat ini. Fenomena ini secara serius belum ada 

orang yang melakukan penelitian. Oleh karena itu, perlu mengungkap mengapa terjadi 

demikian atau ada apa dibalik semua itu. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana proses terjadinya perang antar suku di Kabupaten Mimika? 

2. Bagaimana resolusi konflik di Kabupaten Mimika? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memahami proses terjadinya perang antar suku di Kabupaten Mimika. 

2. Untuk memahami resolusi konflik di Kabupaten Mimika. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritik 

Kontribusi pada pengembangan teori melalui kontradiksi antar suku dan resolusi 

konflik dengan penemuan teori atau proposisi baru. Dengan menghasilkan beberapa 

proposisi, bahwa semakin kuat ingin mendominasi kelompok lain, maka semakin besar 

konflik antar kelompok di masyarakat. Semakin kuat pihak-pihak yang memanfaatkan 

konflik yang ada untuk memenuhi kepentingan pribadi dan golongan, baik untuk 

kepentingan politik dan ekonomi, maka semakin besar dan berkepanjangan konflik 

antar suku.  

2. Secara Praktis  

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memahami makna sosial terkait dengan perang antar 

suku di Mimika, kemudian hasilnya dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya, terutama 

yang berminat pada kajian ilmu sosial dengan spesialisasi perang antar suku. Bahkan sebagai 
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landasan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat dan menciptakan perdamaian di dalam  

kehidupan masyarakat. 

 




