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Ringkasan eksekutif

Lima puluh tahun yang lalu, pada tanggal 1 Mei 1963,
Indonesia mengambil alih Papua dari tangan Persatuan
Bangsa-bangsa (PBB). Sejak saat itu, kehidupan masyarakat
Papua ditandai dengan tindak kekerasan, minimnya
akses pemulihan yang efektif terhadap terhadap
pelanggaran hak, serta marginalisasi dan diskriminasi.
Akhirnya, masyarakat Papua merasa sangat kecewa oleh
Pemerintah Daerah Indonesia di Papua, hingga seringkali
mengungkapkan ketidaksetujuan mereka. Di lain pihak,
seringkali pemerintah cenderung menggunakan tindak
kekerasan yang berlebihan dalam upaya membungkam
usaha protes tersebut. Tuntutan akan dialog sudah
sering muncul di kalangan pemangku kepentingan di
Papua dan Jakarta, sebagai usaha perdamaian dalam
membahas masalah-masalah di Papua dan dalam upaya
menemukan solusinya. Akan tetapi, pemerintah sampai
sekarang belum merealisasikan wacana dialog tersebut.
Kasus-kasus seperti pembunuhan di luar hukum dan
penangkapan sewenang-wenang yang tercatat antara
bulan Oktober 2011 sampai Maret 2012 menunjukkan
tingginya tingkat kekerasan, yang mana pelakunya –
umumnya aparat keamanan, termasuk aparat kepolisian
dan anggota militer– terbebas dari jerat hukum. Peristiwa
seperti itu seringkali menimpa daerah dataran tinggi
yang terpencil. Di sana, aparat keamanan berulang kali
menyerang warga desa dengan dalih aksi balas. Tindak
kekerasan dan intimidasi yang dilakukan terhadap
masyarakat adat Papua juga berakibat pada pengungsian
dalam jumlah yang tidak sedikit. Konggres Rakyat Papua
III di bulan Oktober 2011 dibubarkan secara paksa,
beberapa warga tewas dibunuh, bahkan aktivis politik
perdamaian dipenjarakan. Pada tahun 2012, tindak
kekerasan semakin meningkat dan ditandai dengan
kasus penembakan oleh orang tidak dikenal (OTD).
Kasus pembunuhan juga memakan korban pemimpin
aktivis politik, Mako Tabuni, yang tewas dibunuh oleh
aparat keamanan. Selain itu, banyak pula aktivis politik
lainnya yang ditahan atau dibunuh. Hal ini, bersamaan
dengan pelarangan aksi demonstrasi di semester kedua
tahun 2012, memperburuk kebebasan berserikat dan
menyampaikan pendapat di tanah Papua. Hingga saat
ini, kegiatan masyarakat sipil belum juga pulih, walaupun
sempat terlihat adanya perbaikan terhadap situasi
tersebut di awal tahun 2013.
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Meski telah dibangun fasilitas baru dan tersedia dana
untuk gaji, buruknya pengelolaan Sumber Daya Manusia
(SDM) di sektor kesehatan dan pendidikan menyebabkan
banyak pusat kesehatan dan sekolah ditinggalkan oleh
pekerja kesehatan dan guru. Akibatnya, akses di sektor
pendidikan dan kesehatan seringkali tidak tersedia,
terutama di wilayah terpencil. Angka kematian anak
dan infeksi HIV/AIDS telah sampai pada tingkat yang
mengkhawatirkan, yang tertinggi dibandingkan wilayahwilayah lain di Indonesia sehingga menuntut pembaruan
serius di sektor kesehatan.
Ijin pemanfaatan sumber daya alam untuk perusahaan
terus dikeluarkan sebagai bagian dari rencana pemerintah
pusat untuk mempercepat pembangunan ekonomi di
Papua, walaupun penebangan hutan yang tak terkendali
dampaknya dapat membahayakan masyarakat adat dan
lingkungan tradisional. Sebagian investasi yang dilakukan
di tanah Papua pun juga melibatkan bisnis ilegal. Aparat
keamanan, dalam hal ini, mengambil keuntungan dari
jasa keamanan yang diberikan kepada perusahaan
yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Kehadiran militer di Papua yang acap kali terlibat dalam
kegiatan ilegal – termasuk di antaranya pelanggaran hak
asasi manusia dan pemanfaatan sumber daya alam–
dilengkapi dengan kurangnya mekanisme independen
sehingga praktik impunitas tetap berlangsung. Akhirnya,
hutan alami Papua berkurang secara drastis hingga
sampai pada tingkat berbahaya yang dalam jangka
panjang berdampak serius pada lingkungan hidup dan
iklim.
Laporan ini juga tidak lupa mendokumentasikan
kasus tindak kekerasan terhadap anak-anak dan
perempuan. Aparat keamanan tercatat menggunakan
tindak kekerasan secara semena-mena dan berlebihan
terhadap perempuan. Karena ketakutan akan aksi balas
dendam dan minimnya tindak lanjut kepolisian dalam
menginvestigasi kasus tindak kekerasan terhadap
perempuan, banyak kasus yang akhirnya tidak dilaporkan
ke lembaga penegak hukum sehingga pelaku terus
menikmati impunitas.
Tingkat keamanan dan perlindungan yang dialami
masyarakat Papua masih jauh lebih rendah dibandingkan
dengan penduduk lain di Papua. Tindak kekerasan di
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masyarakat adat Papua seringkali ditanggapi dengan
tindakan tegas dan semena-mena oleh aparat keamanan
atau bahkan tidak ditanggapi sama sekali. Hal ini
menyebabkan rendahnya kepedulian akan kesadaran
hukum dan ketidakadilan yang menyelimuti masyarakat
adat Papua secara keseluruhan. Cap yang diberikan
kepada sebagai separatis atau teroris digunakan
sebagai pembenaran tindak kekerasan. Pengadilan
Militer dan mekanisme PROPAM di kepolisian dirasa
kurang independen dan tidak memiliki kebijakan untuk
mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia. Ketika
viktimisasi ini berlanjut, ketidaktersediaan bantuan hukum
yang efektif untuk masyarakat Papua memperdalam
konflik sosial dan politik yang ada.
Alih-alih menerapkan pendekatan sipil dalam sektor
keadilan, pendekatan keamanan tetap dominan di Papua.
Badan Intelijen Nasional (BIN) menggunakan kebijakan
pengintaian yang tidak sesuai dan diskriminatif terhadap
masyarakat Papua dan turut berperan serta dalam
menciptakan iklim ketakutan. Reformasi pada Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), KUHAP, Undangundang Peradilan Militer, dan undang-undang lain yang
mengatur aparat keamanan sangat diperlukan. Undangundang Keamanan Nasional dan Intelijen Negara bahkan
membuka ruang untuk tindakan sewenang-wenang dan
penyalahgunaan kekuasaan.
Walaupun Indonesia menerima beberapa rekomendasi
Universal Periodic Review (UPR) oleh Dewan Hak Asasi
Manusia dari Persatuan Bangsa-Bangsa, Indonesia
menolak poin-poin yang terkait dengan praktik impunitas
dan penggunaan pendekatan keamanan di Papua.
Permasalahan mengenai impunitas secara langsung
dibantah oleh pihak Indonesia dalam pertemuan
tersebut. Selain itu, keterlambatan dalam menjadwalkan
kunjungan Utusan Khusus dari PBB seperti yang pernah
dijanjikan Indonesia pada saat UPR, menandakan
pemerintah enggan memberikan akses terbuka kepada
ahli-ahli HAM PBB, terutama yang mengacu pada mandat
kebebasan berekspresi.
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Walaupun Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus)
Papua menyertakan poin-poin penting mengenai
penerapan atas hak untuk menentukan nasib sendiri,
Undang-Undang tersebut seringkali dilanggar ; sehingga,
setelah 12 tahun sejak disahkan, masyarakat Papua
menyerah untuk berharap kepada Undang-Undang yang
dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat
asli.
Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua
Barat (UP4B), yang ditugaskan untuk bekerja selama
empat tahun dari tahun 2010 sampai 2014, merupakan
ujung tombak pemerintah untuk menanggapi situasi
keseluruhan di Papua. Pendekatan ad-hoc ini dirancang
tanpa perundingan dengan warga Papua terlebih dahulu
dan akhirnya gagal menanggapi aspek-aspek kunci
dalam situasi yang terjadi Papua, malah cenderung
mempertahankan pokok masalah. Masyarakat Papua
pada umumnya tidak merasakan keuntungan dari
program-program UP4B, karena tindak korupsi di institusi
publik terus saja menyebabkan hilangnya sebagian
besar dana yang ditujukan untuk pembangunan. Karena
buruknya manajemen, layanan publik yang penting dan
peningkatan standar hidup masyarakat Papua belum
terwujud. Apakah pendekatan Otonomi Khusus yang
baru dari Jakarta dapat sukses? Mungkin saja bila konsep
tersebut dirancang dengan partisipasi masyarakat Papua,
seperti melalui proses dialog.
Dialog Jakarta-Papua merupakan upaya untuk mem
bangun kepercayaan antara masyarakat Papua dengan
pemerintah nasional, serta untuk mewujudkan visi Papua
Tanah Damai. Pada akhir tahun 2011, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menyampaikan bahwa proses
dialog merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah
di Papua. Walaupun demikian, Pemerintah Pusat belum
juga mengambil langkah-langkah nyata untuk memulai
proses dialog seperti yang telah dicanangkan, tetapi
malahan mendukung kelompok garis keras di lingkungan
pemerintah yang terus saja menolak pendekatan ini.
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1 PENDAHULUAN

1.1 Menciptakan Papua yang Damai

Gambar 1.1-1: Pembangunan tidak dirasakan masyarakat Papua, foto: Reckinger

“Papua Tanah Damai” adalah sebuah kampanye guna
menciptakan situasi yang damai dan berlandaskan
pada kepastian hukum di Papua, di mana hak-hak
masyarakat terlindungi. Human Rights and Peace
for Papua, atau yang sebelumnya dikenal sebagai
Faith-based Network on West Papua, adalah Koalisi
Internasional untuk Papua (International Coalition
for Papua-ICP) yang terdiri dari organisasi nonpemerintah berbasis keagamaan dan sipil yang
bekerja untuk memajukan hak asasi manusia dan
penyelesaian damai bagi konflik di Papua. Koalisi ini
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telah mendukung kampanye “Papua Tanah Damai”
sejak tahun 2003.
Lima puluh tahun yang lalu, pada tanggal 1 Mei
1963, United Nations Temporary Authority (UNTEA)
di Papua menyerahkan wilayah Nugini Barat
kepada Indonesia, berdasarkan Perjanjian New York
tahun 1962. Sampai saat ini, Pemerintah Republik
Indonesia gagal untuk melindungi masyarakat asli
Papua dari kekerasan yang dilakukan oleh aparat
keamanan. Selain itu, pemerintah juga gagal
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dalam memberantas buta huruf, atau membawa
tingkat kesehatan dan kesetaraan sosial di Papua
setaraf dengan daerah lain di Indonesia. Sebaliknya,
kekecewaan dan ketegangan terus meningkat
bersamaan dengan bertambahnya jumlah
pendatang dari daerah lain di Indonesia ke Papua.
Hal ini menyebabkan masyarakat asli Papua semakin
terpinggirkan di tanah mereka sendiri. Walaupun
statistik pemerintah mengenai susunan demografi
di Papua belum diperbarui, jumlah masyarakat asli
Papua di populasi yang ada saat ini diperkirakan
sudah kurang dari 50%.
Meskipun Jakarta sedang mencoba mengakomodasi
keluhan tersebut melalui percepatan pembangunan
ekonomi dan investasi di Papua, masyarakat asli Papua
merasa bahwa proses ini justru merugikan kehidupan
mereka dan tidak menghasilkan perbaikan yang
nyata terhadap kehidupan mereka atau kesetaraan
partisipasi dalam kehidupan ekonomi.
Laporan ini mencakup pelanggaran hak asasi manusia
dan pelanggaran hak-hak masyarakat asli di Provinsi
Papua dan Papua Barat yang terjadi antara bulan
Oktober 2011 dan Maret 2013. Wilayah ini terdiri dari
dua provinsi dan dirujuk dalam laporan ini dengan
satu sebutan ‘Papua’ saja. Dokumentasi dan keahlian
yang disediakan oleh LSM Hak Asasi Manusia dan
organisasi masyarakat sipil lainnya di Papua terwujud
dalam kumpulan laporan komprehensif atas kasus
dan analisis yang menggambarkan perkembangan
di Papua dalam kurun waktu satu setengah tahun
terakhir.
Secara khusus, hal itu mencakup kekerasan meluas
di tahun 2012 yang dimulai dengan pembunuhan

warga sipil oleh orang tak dikenal (OTD), yang
disebut sebagai anggota separatis oleh kepolisian
tanpa bukti yang meyakinkan. Pasca serangkaian
kasus pembunuhan tersebut, kasus lain menimpa
Mako Musa Tabuni yang dibunuh oleh aparat
keamanan. Mako Tabuni adalah salah seorang
pemimpin Komite Nasional Papua Barat (KNPB),
sebuah organisasi masyarakat yang menyerukan
referendum menuju kemerdekaan Papua. Kerusuh
an juga merebak ketika anggota KNPB ditangkap di
seluruh penjuru Papua. Beberapa aktivis dibunuh,
sementara yang lain dituduh melakukan kegiatan
teroris dan kemudian ditahan secara semena-mena.
Aparat keamanan –termasuk militer, polisi, intelijen,
dan pasukan khusus dari polisi dan militer– hadir
di tengah masyarakat Papua. Tindak kekerasan,
pengawasan, dan perlakuan semena-mena oleh
aparat keamanan membuat situasi menjadi men
cekam di kalangan masyarakat Papua.
Jaringan Damai Papua (JDP) telah berusaha untuk
mempersatukan para pemangku kepentingan dari
Jakarta dan Papua dalam diskusi yang membahas
akar konflik dan mencari solusi untuk menciptakan
kehidupan yang bermartabat, damai, dan makmur
bagi masyarakat Papua. JDP telah membuat kemaju
an, yang meskipun lambat, tapi terlihat.
Laporan ini disusun sebagai sumbangan bagi proses
perubahan terhadap tantangan serius yang terjadi di
Papua, yang semoga dapat mengakhiri pelanggaran
dan praktik impunitas serta menciptakan pengem
bangan yang berkelanjutan dalam rangka Papua
Tanah Damai.

1.2 1 Mei 1963
Aneksasi Indonesia atas Papua terjadi 50 Tahun
yang Lalu
Siegfried Zöllner

Sekelompok kecil masyarakat Papua berkumpul di
luar kantor Gubernur yang terletak di ibukota Provinsi
Nugini Barat (yang pada waktu jajahan Belanda
dikenal dengan nama Hollandia). Pada malam hari
tanggal 30 April 1963, menjelang penurunan bendera
PBB setelah tujuh bulan lamanya berkibar di langit
Papua. Pengibar bendera dari TNI dan perwakilan
PBB secara simbolis merayakan seremonial ini.
Hal itu menunjukkan bahwa pemerintahan Papua

Pengantar

Barat –yang kemudian disebut Irian Barat– telah
diserahkan dari United Nations Temporary Authority
(UNTEA) kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Bagi masyarakat Papua yang menonton penyerahan
itu dari jauh, hal itu menandakan bahwa harapan
untuk masa depan yang menjunjung kebebasan
dan martabat telah sirna.
Pada saat itu, saya dan istri tinggal di Angguruk, 250
km sebelah Barat Daya dari Hollandia. Angguruk
adalah sebuah wilayah misi kecil yang terdiri dari
beberapa pondok-pondok besi dan landasan pacu
yang tertutup rumput, lokasi yang terletak di sekitar

7

desa-desa Papua. Kami hanya dapat mengikuti
rangkaian peristiwa tersebut melalui radio kecil milik
kami. Kadang-kadang, ada beberapa orang yang
mengunjungi kami dan menceritakan detail kejadian
tersebut. Kami memiliki hubungan yang cukup
dekat dengan staf-staf kami yang berasal dari Papua,
yang tentu saja mengartikan informasi tersebut
dengan cara mereka sendiri. Mereka mengatakan
kepada kami apa yang terjadi di kota-kota. Beberapa
minggu sebelum serah-terima itu, saya mengunjungi
Hollandia dan menyaksikan kegugupan, rasa frus
trasi, ketakutan, serta kekecewaan masyarakat Papua.
Republik Indonesia, melalui tindakannya, memberi
kan citra negatif ke dalam hati dan pikiran masyarakat
Papua sampai dengan hari ini. Sedari awal, Peme
rintah Indonesia memperlakukan masyarakat Papua
sebagai musuh negara, dan sebagai warga negara
kelas dua atau kelas tiga. Mata-mata ditempatkan
di mana-mana. Elit politik dari kalangan masyarakat
Papua diburu, dipenjara, disiksa, dan dibunuh.
Banyak dari mereka melarikan diri ke luar negeri.
Mereka yang pada awalnya terbuka terhadap
Indonesia, merasa sangat dikecewakan.
Ringkasan peristiwa tanggal 1 Mei 1963 ini merupa
kan pengantar dari Laporan Hak Asasi Manusia di
Papua 2013. Pelanggaran HAM oleh Tentara Nasional
Indonesia bahkan telah dimulai pada saat peralihan
dari UNTEA. Berkali-kali kami mendengar desasdesus tentang penjara militer yang terletak di Bukit
Ifar, daerah dekat Sentani. Tak lama kemudian, pelajar
dan mahasiswa yang tinggal di asrama mahasiswa
di Abepura memberitahu kami bahwa pada awal
bulan November 1962 –ketika Papua masih berada
di bawah otoritas PBB– mereka diserang oleh tentara
Indonesia, dipukuli dan dibawa ke Penjara Ifar.
Mereka dimasukkan ke dalam sel yang tergenang
air setinggi 50 cm selama 24 jam. Beberapa dari
mereka bahkan dipaksa untuk minum air kencing
mereka sendiri. Ketika mereka dibebaskan, mereka
diperingatkan untuk tidak berbicara tentang insiden
itu.
Salah satu pekerja gereja kami kembali ke Angguruk
setelah melakukan kunjungan ke daerah pesisir. Dia
berkata, «Saya senang bisa kembali ke sini. Saya
merasa aman di sini, di Angguruk. Dalam perjalanan
ke bandara, kami dihadang oleh tentara. Mereka ingin
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membawa kami ke Ifar. Pdt. Chaay dari Dewan Gereja
GKI, yang menyertai kami ke Bandara, berbicara dan
terus berbicara. Akhirnya kami diizinkan untuk pergi ;
saya sangat beruntung.”
Suatu hari, seorang pejabat politik Indonesia
datang ke Wamena. Setiap kali dia keluar, dia
mempertontonkan pistol yang menjuntai dari ikat
pinggangnya. Dia menjelaskan bahwa dia datang
“untuk menangkap beberapa nyamuk Biak.” Dia
mengawasi Papua dari pulau Biak. Secara umum,
orang-orang Biak dianggap sangat penting bagi
Indonesia. Dengan menyebut “nyamuk Biak”, dia
mengalamatkan hinaannya untuk masyarakat Papua.
Benar jika masyarakat Papua kemudian mengatakan,
“Kami merasa bahwa orang-orang Indonesia tidak
pernah menganggap kami sebagai manusia.”
Ada beberapa kejadian yang berlangsung pada
saat itu, yang tidak kami dengar sampai beberapa
saat kemudian. Sejumlah tokoh masyarakat di
Papua bertemu secara tersembunyi dan membahas
tindakan mereka untuk mengakhiri perkembangan
situasi yang memburuk. Pada awalnya, mereka
mempertimbangkan perlawanan politik dengan
cara menginformasikan kepada dunia internasional,
melalui PBB. Gerakan perlawanan lahir pada waktu
itu, yang secara bertahap menjurus ke arah kelompok
bersenjata. Dua tahun kemudian, gerakan itu dikenal
sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Wawasan yang saya peroleh 50 tahun lalu ini
menunjukkan bahwa sejak awal, aneksasi Papua
oleh Indonesia dipenuhi dengan pelanggaran hak
asasi dan martabat manusia. Lima puluh tahun
yang lalu, Pemerintah Indonesia melalui tentaranya
menaburkan benih-benih masalah seperti yang
terlihat hari ini. Laporan Hak Asasi Manusia di Papua
2013 ini membuktikan bahwa secara keseluruhan,
hanya sedikit yang berubah dalam kurun waktu 50
tahun terakhir.

*Dr. Siegfried Zöllner tinggal lama di Papua sebagai
seorang misionaris. Dia adalah seorang ahli budaya dan
bahasa Suku Adat Yali, yang masih meneruskan usahanya
dengan rekan-rekan dan gereja-gereja di Papua.

Hak Asasi Manusia di Papua 2013

1.3 Tentang Koalisi

Human Rights and Peace for Papua adalah koalisi
internasional dari organisasi masyarakat sipil dan
berbasis keagamaan yang bekerja untuk mengatasi
situasi HAM di Papua Barat serta mendukung solusi
damai atas konflik yang terjadi di sana. Papua Barat
(Papua) merujuk kepada bagian barat dari Pulau
Nugini di Pasifik, yang juga merupakan Provinsi
paling timur Indonesia. Masyarakat asli Papua
telah lama mengalami pelanggaran HAM, di mana
aparat keamanan menjadikan mereka sebagai
obyek kekerasan melalui pembunuhan, penyiksaan,
dan penangkapan sewenang-wenang. Impunitas
tentu saja berlaku dalam konteks ini. Kurangnya
akses memadai atas kesehatan dan pendidikan,
marjinalisasi demografi dan ekonomi, serta
diskriminasi telah melemahkan situasi kehidupan di
Papua. Kehadiran aparat keamanan Indonesia dalam
jumlah besar, minimnya akses terhadap pengamat
internasional seperti wartawan, serta korupsi dan
transmigrasi juga memperburuk situasi di Papua.
Tahanan politik dan penganiayaan aktivis politik
menunjukkan tingkat penindasan yang melanggar
kebebasan berekspresi dan hak-hak masyarakat asli.
Kekayaan sumber daya alam Papua telah menarik
bisnis dan unit-unit usaha aparat keamanan (yang
terkadang ilegal), yang mengakibatkan terjadinya
eksploitasi pertambangan, penebangan hutan,
proyek-proyek pertanian yang berbahaya, dan
degradasi lingkungan. Dinamika ini mengancam
budaya tradisional masyarakat asli Papua dan
menjatuhkan perjuangan Papua untuk mendapatkan
hak untuk menentukan nasib sendiri.
Apa yang Koalisi Lakukan?
Koalisi ini mengadvokasi HAM dan Papua Tanah
Damai, di mana masyarakat Papua dapat men
dapatkan hak-hak mereka untuk menentukan
nasib sendiri melalui cara-cara damai. Koalisi ini
mendukung hal-hal tersebut melalui kerja-kerja
advokasi dan jaringan di tingkat internasional.
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Koalisi ini mengakui pentingnya HAM untuk
semua orang –bahwa Hak Asasi Manusia tidak
dapat direalisasikan oleh pemerintah tanpa ada
nya partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Koalisi
ini mengakui bahwa masyarakat Papua meng
anggap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan
oleh pemerintah Indonesia telah gagal dan disalah
gunakan, oleh karena itu mereka menolaknya. Dengan
kegagalan Indonesia untuk menanggapi harapan
dan tuntutan masyarakat Papua akan sebuah
dialog, potensi kekerasan semakin berkembang.
Oleh karena itu, koalisi ini melihat adanya suatu
kebutuhan untuk mendukung mereka yang
memperjuangkan pengakuan HAM dan mencari
penyelesaian damai dalam kerangka pelaksanaan
hak untuk menentukan nasib sendiri. Koalisi ini
mendukung HAM, termasuk di dalamnya adalah
kebebasan mengekspresikan pendapat politik
secara damai, hak untuk menentukan nasib sendiri,
serta peranan penting dari pembela HAM dalam
transformasi damai di konflik yang berkelanjutan.
Sejarah Koalisi
Human Rights and Peace for Papua dibentuk pada
bulan Maret 2003. Sejak peluncurannya hingga
bulan Desember 2012, koalisi ini dikenal sebagai
Faith-based Network on West Papua (FBN). Koalisi ini
dibentuk oleh organisasi-organisasi dari berbagai
negara yang bergerak di bidang keagamaan,
kerjasama pembangunan, sosial dan HAM, dan yang
telah bekerja selama bertahun-tahun dengan mitra
di Papua. Melalui pembentukan koalisi ini, anggotaanggota koalisi menanggapi permintaan dari para
pemuka agama di Papua untuk membantu mereka
memajukan perdamaian, keadilan dan HAM.
Pasca tumbangnya rezim Soeharto dan penindasan
militer di tahun 1998, masyarakat Papua meng
harapkan adanya demokrasi, penegakan hukum
dan perlindungan HAM. Penetapan Undangundang Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2001 pada
awalnya dianggap sebagai sebuah langkah ke
depan yang dapat melindungi dan menjamin hakhak masyarakat asli Papua yang selama beberapa
dekade sebelumnya menderita di bawah kekuasaan
militer dan menyebabkan pembunuhan di luar
hukum, penyiksaan, penangkapan sewenangwenang, diskriminasi rasial, eksploitasi sumber daya
alam dan hilangnya mata pencaharian. Anggota-
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anggota Koalisi pada awalnya juga memiliki harapan
yang sama.
Akan tetapi, Otsus tidak dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia telah
melanggar UU tersebut beberapa kali, misal
nya melalui Dekrit Presiden No. 01/2003 yang
membagi Papua menjadi tiga provinsi tanpa
mengkonsultasikannya
dengan
masyarakat
Papua. Organisasi-organisasi masyarakat sipil dan
keagamaan di Papua menilai bahwa Otsus telah
gagal. Militerisasi di Papua berlanjut, demikian juga
dengan pelanggaran sipil dan politik, serta hak-hak
ekonomi, sosial dan budaya dari masyarakat Papua.
Pelaku pelanggaran HAM tetap saja tidak ditahan
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
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Dalam kekerasan dan situasi yang mencekam,
pemuka-pemuka agama di Papua berkomitmen
untuk mewujudkan "Papua Tanah Damai" yang
bertujuan menjamin HAM masyarakat Papua,
memulihkan martabat mereka, serta meraih
kebenaran dan rekonsiliasi. Koalisi ini mendukung
kampanye Papua Tanah Damai dan upaya para
pemuka agama melalui berbagai cara, termasuk di
antaranya adalah advokasi. Dalam proses pendirian
FBN, Organisasi anggota Koalisi mengadakan
konsultasi dengan mitra di Papua dan pendirian FBN
merupakan bentuk solidaritas dengan masyarakat
Papua.

Hak Asasi Manusia di Papua 2013

BAB 2

HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

Hak Asasi Manusia di Papua 2013

11

2 HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

Kekerasan dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia, termasuk oleh aparat
kepolisian, anggota militer, pasukan khusus, dan badan intelijen, terus berlangsung antara bulan Oktober 2011 dan
Maret 2013. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik. Kasus-kasus yang diberikan
sebagai contoh di dalam laporan ini masih belum menyeluruh. Pendokumentasian pelanggaran HAM khususnya di
daerah terpencil masih belum tergarap, padahal sebagian besar kasus pelanggaran diduga terjadi di sana. Laporan
ini mencakup 13 kasus pembunuhan kilat di mana sebanyak 25 aktivis atau warga sipil dibunuh. Selain itu, terdapat
juga 17 kasus penyiksaan di mana 10 diantaranya dilakukan oleh aparat kepolisian selama proses penangkapan atau
penahanan, tiga diantaranya dilakukan oleh anggota militer, dan empat lainnya terjadi di dalam sel. Ada juga laporan
tentang beberapa orang yang ditangkap secara semena-mena karena menjadi pendukung, merupakan anggota
keluarga, atau terkait dengan gerakan kemerdekaan, terutama di daerah yang terkena dampak konflik. Beberapa orang
juga ditangkap semata-mata karena menyuarakan hak mereka.
Ada banyak laporan mengenai kasus yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan penangkapan sewenangwenang. Namun, hal ini seringkali tidak tercatat karena beberapa masalah, di antaranya yaitu akses yang sulit ke
beberapa daerah terpencil serta intimidasi terhadap pejuang hak asasi manusia. Tercatat juga tiga kasus intimidasi
dan penangkapan pejuang hak asasi manusia karena mendukung korban pelanggaran hak asasi manusia. Banyak
pula aksi demonstrasi yang terkait isu politik, seperti tuntutan akan referendum kemerdekaan, yang dibubarkan secara
kasar oleh aparat keamanan dan tak jarang berakhir dengan penangkapan atau bahkan pembunuhan. Dalam hal ini,
Pemerintah Indonesia tetap bersikukuh mempertahankan posisi bahwa tidak ada tahanan politik di Papua. Sementara
itu, organisasi HAM lokal, nasional, dan internasional mendokumentasikan bahwa setidaknya masih ada 40 orang di
lembaga pemasyarakatan Papua yang ditahan karena kegiatan politik atau aksi-aksi damai menyuarakan pendapat
politik sampai dengan bulan Maret 2013.
Penolakan akses ke dan di dalam Papua kepada pengamat internasional seperti dari mekanisme Pelapor Khusus PBB,
kelompok hak asasi manusia, dan wartawan asing, serta intimidasi terhadap aktivis lokal membuktikan lemahnya
perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia di Papua. Mekanisme pengaduan tampak kurang berfungsi dan
tidak terpercaya sehingga gagal dalam memberikan pemulihan efektif terhadap nasib korban pelanggaran hak asasi
manusia. Ditambah lagi, kasus-kasus korupsi juga terus berlanjut di lembaga peradilan di Papua.

2.1 Kebebasan Berekspresi dan Berserikat
2.1.a Tahanan Politik
Kebebasan berekspresi terus saja dikekang di tanah Papua. Penindasan selama lima puluh
tahun, pelanggaran hak asasi manusia yang masih saja berlangsung, kurangnya pembangunan,
serta perusakan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam merupakan beberapa inti
permasalahan yang memicu ketegangan politik di daerah ini. Para aktivis politik dan hak asasi
manusia, serta kalangan demonstran, seringkali menjadi sasaran penangkapan yang sewenangwenang dan dicap melakukan tindakan ‘makar’ maupun ‘separatis’. Mereka yang berusaha
memperjuangkan hak-hak tahanan politik juga tak luput dari stigmatisasi tersebut, bahkan
menjurus ke arah ancaman dan tindakan intimidasi. Penangkapan dan penahanan biasanya diikuti
dengan pelanggaran hak asasi manusia dan standar HAM internasional, termasuk penyiksaan
dan penganiayaan, penolakan hak akan pengadilan, dan minimnya akses perawatan kesehatan
dan medis. Kampanye di tingkat nasional maupun internasional telah ditolak mentah-mentah;
tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia bersikukuh bahwa tidak ada tahanan politik di Papua
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Image 2.1.a-1: Forkorus Yaboisembut di Pengadilan Jayapura Five, foto: KontraS Papua/Tapol

Barat.1 Situasi semakin memburuk saat kunjungan Pelapor Khusus PBB tentang Hak Kebebasan
Berpendapat dan Berekspresi di bulan Januari 2013 dibatalkan – di mana Pemerintah Republik
Indonesia tidak memberikan akses ke Papua dan Maluku.2
Penangkapan dan dakwaan politik di Papua tetap
berlanjut sejak laporan Hak Asasi Manusia diterbitkan
di bulan Oktober 2011. Menurut informasi yang
dikumpulkan oleh Papuan Behind Bars, sebuah inisiatif
baru, yang diterbitkan oleh TAPOL, LSM berbasis di
Inggris, ada sekitar 210 penangkapan politik3 di Papua
sepanjang tahun 2012 –yang melibatkan 28 insiden.4
Sejumlah insiden penangkapan turut melibatkan kaum
perempuan; tercatat 9% dari tahanan adalah perempuan.
Setidaknya 20 orang didakwa dengan pasal 106 KUHP
atas tindakan makar, yang meliputi berbagai tuduhan.
Sampai tanggal 31 maret 2013, Papuans Behind Bars

melaporkan bahwa setidaknya ada 40 tahanan politik di
penjara Papua.5

1

5

2
3

4

Investor Daily Indonesia, “Menko Polhukam: Tak ada lagi tapol,” 8
Desember 2011, http://petapolitik.com/news/mahfud-md-demo-danmakar-itu-berbeda/
ETAN, “West Papua Advocacy Team urges unrestricted Visit by Special
Rapporteur,” 13 Januari 2013, http://www.etan.org/news/2013/01wpat.
htm
Penangkapan politik didefinisikan oleh TAPOL sebagai bentuk
penangkapan yang dimotivasi oleh dorongan politik seperti:
penangkapan yang terjadi dalam konteks politik seperti saat aksi
demonstrasi atau di tempat yang digunakan oleh perkumpulan atau
organisasi politik aktif; penangkapan orang yang terlibat aktif dalam
kegiatan politik maupun keluarganya; penangkapan orang berdasarkan
afiliasi politiknya; penangkapan dalam aktifitas politik seperti saat
pengibaran bendera atau terlibat dalam perlawanan sipil, serta
penangkapan massa yang terjadi dalam konteks politik. Lihat ‘No political
prisoners? The suppression of political protest in West Papua,” TAPOL,
April 2013, http://tapol.org/sites/default/files/sites/default/files/pdfs/
Suppression%20of%20political%20protest%20in%20West%20Papua.pdf
Lihat ‘No political prisoners? The suppression of political protest in West
Papua,” TAPOL, April 2013, http://tapol.org/sites/default/files/sites/default/
files/pdfs/Suppression%20of%20political%20protest%20in%20West%20
Papua.pdf

Hak-Hak Sipil dan Politik

Aksi penangkapan karena mengibarkan bendera Bintang
Kejora juga terus berlanjut. Bendera Bintang Kejora
merupakan simbol identitas Papua. Walaupun simbol
tersebut secara umum diperbolehkan oleh Undangundang Otonomi Khusus tahun 2001 terkait dengan
kegiatan pemerintahan di Papua, bendera tersebut
dilarang oleh Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007.
Dua orang sempat ditangkap dan dihukum beberapa
tahun penjara karena mengibarkan bendera Bintang
Kejora pada saat aksi demonstrasi di Jayapura pada
Lihat update Papuans Behind Bars, April 2013: http://www.
papuansbehindbars.org/?p=1419
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bulan Mei 2012.6 Tiga perempuan juga ditangkap karena
memakai pakaian yang menunjukkan simbol tersebut
pada saat aksi demonstrasi menuntut pembebasan
tahanan politik di Yapen.7 Beberapa perempuan lainnya
juga dikabarkan telah ditangkap karena membuat roti
berbentuk bendera Bintang Kejora, yang kemudian
dihadirkan di pengadilan oleh Jaksa Penuntut sebagai
barang bukti.8
Tahanan politik Papua seringkali dipukuli, disiksa,
dianiaya, serta ditelantarkan. Menurut TAPOL, dari 210
aksi penangkapan tahanan politik sepanjang tahun 2012,
28 kasus melibatkan penyiksaan dan penganiayaan.9
Tahanan politik dianiaya dengan ditutup matanya,
disumpal mulutnya, diancam akan dibunuh, bahkan
disiksa dengan alat kejut listrik. Ketika tindak penyiksaan
kadang-kadang dilaporkan atas kasus non-politik,
tindakan ini seringkali dilaporkan atas kasus politik.
Tindak penyiksaan lazim dilakukan guna memaksa
korban untuk membuat pengakuan. Menurut TAPOL,
tujuh penangkapan politik di tahun 2012 melibatkan
tindak pemaksaan terhadap korban untuk mengaku.10
Beberapa tahanan politik juga mengalami masalah
kesehatan selama tahun 2012 dan di awal tahun
2013. Jefrai Murib mengalami serangan stroke tetapi
tidak mendapat perawatan medis di awal, sehingga
membuatnya mengalami lumpuh permanen di sebagian
anggota tubuh. Sebelumnya, Jefrai mengalami tindak
penyiksaan ketika dalam masa penahanan. Kimanus
Wenda, yang mengalami hernia parah harus menunggu
beberapa bulan untuk mendapat perawatan. Dia juga
mengalami tindak penyiksaan selama masa penahanan.
Pada saat Filep Karma didiagnosa kanker usus, dia juga
harus menunggu beberapa bulan untuk mendapatkan
ijin perawatan. Tahanan politik Kanius Murib menderita
luka fisik dan gangguan mental selama beberapa saat,
sebelum akhirnya meninggal sebagai tahanan rumah
pada bulan Desember 2012. Dia juga telah disiksa dalam
tahanan pada tahun 2003. Negosiasi intensif, kampanye,

Image 2.1.a-2: Jefrai Murib pada saat menjalani fisiotherapi, foto: BUK

dan penggalangan dana sangat dibutuhkan di tingkat
lokal, nasional, dan internasional, untuk mengamankan
dana dan akses perawatan. Hal ini dikarenakan
pemerintah tidak mau atau tidak mampu menyediakan
perawatan, terlepas dari fakta bahwa itu merupakan
kewajiban pemerintah.
Ada beberapa berita bagus yang datang Aliansi
Demokrasi untuk Papua (ALDP), sebuah LSM lokal,

yang dituangkan dalam laporan tahunan 2012
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Darius Kogoya dan Timur Wakerkwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2012
karena mengibarkan bendera Bintang Kejora saat demonstrasi di Waena
yang menuntut perlindungan hak asasi manusia. See laporan KontraS
Papua, “Peristiwa penangkapan 14 warga sipil,” [nd], http://kontras.org/
pers/teks/kronologi%20papua.pdf
7 Tabloid Jubi, “Beritakan Demo Kapolres Yapen Ancam Wartawan,” 1 June
2012, http://z.tabloidjubi.com/index.php/2012-10-15-06-23-41/seputartanah-papua/18648-beritakan-demo-kapolres-yapen-ancam-wartawan
8 Wawancara TAPOL dengan pengacara di Jayapura, Maret 2013
9 Korban Penyiksaan: Frengki Uamang; Paulus Alua; Barnabas Mansoben;
Yantho Awerkion; Jack Wansior; Alfret Marsyom; Lodik Ayomi. Ericson
Suhuniap; Enos Yoal; Efesus Payage; Yobet Pahabol; and Jursen Suhuniap.
Reportedly ill-treated: Athys Wenda; Paulus Marsyom; Markus Murri;
Octovina Iba; Tina Baru; Rosiana Hindom; Amaria; Agustina Hegemur;
Dani Kogoya; Edison Kendi; Yusak Pakage; Niel Walom; Ishak Elopere;
Buchtar Tabuni; Amos Wagab; Vasko Hindom, dan ‘YW’ yang ditahan di
Pirime pada tanggal 29 November 2012.
10 Yang dipaksa memberi pengakuan: Yantho Awerkion; Yakonius
Womsiwor; Alfret Marsyom; Paulus Marsyom; Steven Itlay; Romario
Yatipai, dan Paulus Aloa.
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mengenai beberapa kemajuan dalam akses perawat
an kesehatan. Laporan tersebut menyatakan bahwa
sipir penjara dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia menjadi lebih kooperatif dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya.

Wacana teror
Penerjunan pasukan anti-teror, Datasemen Khusus 88
(Densus 88), untuk merespon kegiatan politik di Papua
Barat, menunjukkan aksi yang sangat mengkhawatirkan
di sepanjang tahun 2012. Densus 88 dilaporkan telah
terlibat dalam serangkaian tindak kekerasan dalam aksi
penangkapan aktivis di akhir tahun 2012.11 Termasuk di
antaranya adalah dua kasus penembakan di tempat, di
mana salah seorang aktivis ditembak mati karena dituduh
menolak penahanan.12
Walaupun Undang-undang anti-terorisme belum
diterapkan di Papua Barat,13 beberapa komentar mulai
muncul menanggapi rangkaian aksi penangkapan di
Wamena pada bulan September 2012.14 Komentar-

komentar tersebut mengatakan bahwa seandainya jika
ada di antara tahanan tersebut yang beragama Islam, UU
tersebut mungkin saja bisa digunakan.15 Pihak kepolisian
mengungkapkan bahwa mereka mempertimbangkan
dakwaan aksi terorisme.16 Akan tetapi, para aktivis yang
ditahan di sepanjang tahun 2012, termasuk yang ditahan
di Wamena, didakwa dengan UU Darurat Nomor 12
tahun 1951. Undang-undang tersebut meliputi tuduhan
atas kepemilikan senjata, bahan peledak, dan amunisi,
di mana kesemuanya mengarah pada hukuman berat.17
Perkembangan tersebut dinilai oleh aktivis lokal sebagai
sebuah tanda bahwa pendekatan berbasis keamanan
di Papua tidak mengarah ke pendekatan kemanusiaan,
melainkan ke arah wacana perang melawan teroris.18
Kebijakan pemerintah untuk menghadapi perseteruan
politik di Papua melalui aksi penindasan tidak berjalan
dengan baik. Aksi pengibaran bendera dan demonstrasi
terus berlanjut, di mana tercatat telah ada setidaknya
27 penangkapan politik antara bulan Januari dan Maret
2013, seperti dikutip dari Update yang diterbitkan oleh
Papuans Behind Bars.19

Tabel 2.1.a-1: Daftar Tahanan Politik Papua per tanggal 31 Maret 201320
TUDUHAN
KEKERASAN?

PENGAJUAN
PENINJAUAN
KEMBALI?

PENJARA

Demonstrasi di
Manokwari dan
Pertemuan KNPP

Tidak

Ditunda

Manokwari

Menjalani
Persidangan

Dituduh Menjadi
Anggota TPN/OPM

Tidak

Ditunda

Sarmi

110; Pasal 2,
UU Darurat
No. 12/1951

Menjalani
Persidangan

Dituduh Menjadi
Anggota TPN/OPM

Tidak

Ditunda

Sarmi

3 Maret 2013

110; Pasal 2,
UU Darurat
No. 12/1951

Menjalani
Persidangan

Dituduh Menjadi
Anggota TPN/OPM

Tidak

Ditunda

Sarmi

3 Maret 2013

110; Pasal 2,
UU Darurat
No. 12/1951

Menjalani
Persidangan

Dituduh Menjadi
Anggota TPN/OPM

Tidak

Ditunda

Sarmi

TAHANAN

DITANGKAP

TUNTUTAN

HUKUMAN

KASUS

Markus Yenu

6 Maret 2013

106

Menjalani
Persidangan

Isak
Demetouw
(alias Alex
Makabori)
Daniel
Norotouw

3 Maret 2013

110; Pasal 2,
UU Darurat
No. 12/1951

3 Maret 2013

Niko Sasomar

Sileman Teno

11 Informasi lebih lanjut mengenai penangkapan tersebut, lihat ‘No political
prisoners? The suppression of political protest in West Papua,” TAPOL,
April 2013, hal.16 http://tapol.org/sites/default/files/sites/default/files/pdfs/
Suppression%20of%20political%20protest%20in%20West%20Papua.pdf
12 Mako Tabuni ditembak mati pada bulan Juni 2012, lihat: Hubertus Mabel
ditebak mati pada bulan November 2012, lihat: BBC News, “Indonesian
police kill Papua separatist Mako Tabuni,” 14 Juni 2012, http://www.bbc.
co.uk/news/world-asia-pacific-18442620 Radio Australia, “Papua activist
Hubertus Mabel shot by Indonesian military: reports,” 17 Desember
2012, http://www.radioaustralia.net.au/international/radio/program/
connect-asia/papua-activist-hubertus-mabel-shot-by-indonesian-militaryreports/1062038
13 Sidney Jones, “Papuan ‘separatists’ vs Jihadi ‘terrorists’: Indonesian
policy dilemmas,” materi ceramah yang diberikan di International Policy
Studies program, Universitas Stanford, 5 Desember 2012, diterbitkan oleh
International Crisis Group, http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/
speeches/2013/jones-papuan-separatists.aspx
14 Untuk informasi lebih lanjut mengenai informasi penangkapan di
Wamena dan sejumlah peristiwa yang melibatkan pejuang hak asasi
manusia setempat, lihat Papuans Behind Bars, Update bulan Maret, http://
www.papuansbehindbars.org/?p=1419
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15 Berita Satu, “Soal pengungkapan teror di Wamena, Basyir kritik Polri,”
2 Oktober 2012, http://www.beritasatu.com/hukum/75224-soalpengungkapan-teror-di-wamena-baasyir-kritik-polri.html
16 Ibid.
17 Undang Undang Nomor 12/DRT/1951, tersedia di situs Universitas Sam
Ratulangi, Manado, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_12_drt_1951.htm
18 Meeting of Civil Society Coalition for the Upholding of Law and Human
Rights in Papua, 26 February 2013, via TAPOL
19 Lihat www.papuansbehindbars.org
20 Lihat http://www.papuansbehindbars.org/?p=1419
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Matan
Klembiap

15 Februari
2013

110; Pasal 2,
UU Darurat
No. 12/1951

Menjalani
Persidangan

Keterlibatan
dengan Terianus
Satto dan Sebby
Sambom

Tidak

Ya

Tahanan
Kepolisian,
Jayapura

Daniel Gobay

15 Februari
2013

110; Pasal 2,
UU Darurat
No. 12/1951

Menjalani
Persidangan

Keterlibatan
dengan Terianus
Satto dan Sebby
Sambom

Tidak

Ya

Tahanan
Kepolisian,
Jayapura

Alfret
Marsyom

19 Oktober
2012

106, UU
Darurat No.
12/1951

Menjalani
Persidangan

Kasus Peledakan di
Timika

Kepemilikan
Senjata

Ya

Timika

Jack Wansior

19 Oktober
2012

106, UU
Darurat No.
12/1951

Menjalani
Persidangan

Kasus Peledakan di
Timika

Kepemilikan
Senjata

Ya

Timika

Yantho
Awerkion

19 Oktober
2012

106, UU
Darurat No.
12/1951

Menjalani
Persidangan

Kasus Peledakan di
Timika

Kepemilikan
Senjata

Ya

Timika

Paulus
Marsyom

19 Oktober
2012

106, UU
Darurat No.
12/1951

Menjalani
Persidangan

Kasus Peledakan di
Timika

Kepemilikan
Senjata

Ya

Timika

Romario Yatipai

19 Oktober
2012

106, UU
Darurat No.
12/1951

Menjalani
Persidangan

Kasus Peledakan di
Timika

Kepemilikan
Senjata

Ya

Timika

Stephen Itlay

19 Oktober
2012

106, UU
Darurat No.
12/1951

Menjalani
Persidangan

Kasus Peledakan di
Timika

Kepemilikan
Senjata

Ya

Timika

Jamal Omrik
Manitori

3 Juli 2012

106

Belum
Disidang

Kasus ‘Camp TPN
di Serui

Tidak
Diketahui

Ya

Serui

Yan Piet
Maniamboy

9 Agustus
2012

106

Menjalani
Persidangan

Perayaan Hari
Masyarakat Adat di
Yapen

Tidak

Ya

Serui

Edison Kendi

9 Agustus
2012

106

Menjalani
Persidangan

Perayaan Hari
Masyarakat Adat di
Yapen

Tidak

Ya

Serui

Timur
Wakerkwa

1 Mei 2012

106

3 Tahun

Demonstrasi 1 Mei
dan Pengibaran
Bendera

Tidak

Tidak

Abepura

Darius Kogoya

1 Mei 2012

106

3 Tahun

Demonstrasi 1 Mei
dan Pengibaran
Bendera

Tidak

Tidak

Abepura

Paulus Alua

21 Oktober
2012

UU Darurat
No. 12/1951

Menjalani
Persidangan

Kasus Peledakan
di Biak

Kepemilikan
Bahan Peledak

Ya

Biak

Bastian
Mansoben

21 Oktober
2012

UU Darurat
No. 12/1951

Menjalani
Persidangan

Kasus Peledakan
di Biak

Kepemilikan
Bahan Peledak

Tidak

Biak

Forkorus
Yaboisembut

19 Oktober
2011

106

3 Tahun

Konggres Papua III

Tidak

Ya

Abepura

Edison Waromi

19 Oktober
2011

106

3 Tahun

Konggres Papua III

Tidak

Ya

Abepura

Dominikus
Sorabut

19 Oktober
2011

106

3 Tahun

Konggres Papua III

Tidak

Ya

Abepura

Agustus Kraar

19 Oktober
2011

06

3 Tahun

Konggres Papua III

Tidak

Ya

Abepura

Selphius Bobii

20 Oktober
2011

06

3 Tahun

Konggres Papua III

Tidak

Ya

Abepura

Wiki Meaga

20
November
2010

106

8 Tahun

Pengibaran Bendera
di Yalengga

Tidak

Ya

Wamena

Oskar Hilago

20
November
2010

106

8 Tahun

Pengibaran Bendera
di Yalengga

Tidak

Ya

Wamena
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Meki Elosak

20
November
2010

106

8 Tahun

Pengibaran Bendera
di Yalengga

Tidak

Ya

Wamena

Obed Kosay

20
November
2010

106

8 Tahun

Pengibaran Bendera
di Yalengga

Tidak

Ya

Wamena

Yusanur Wenda

30 April 2004

106

17 Tahun

Penangkapan di
Wunin

Ya

Tidak

Wamena

Dipenus Wenda

28 Maret
2004

106

14 Tahun

Pemboikotan
Pemilihan di
Bokondini

Tidak Jelas

Tidak

Wamena

George Ariks

13 Maret
2009

106

5 Tahun

Tidak Diketahui

Tidak
Diketahui

Tidak

Manokwari

Filep Karma

1 December
2004

106

15 Tahun

Pengibaran Bendera
di Abepura tahun
2004

Tidak

Ya

Abepura

Ferdinand
Pakage

16 Maret
2006

214

15 Tahun

Kasus Abepura
tahun 2006

Ya

Ya

Abepura

Luis Gede

16 Maret
2006

214

15 Tahun

Kasus Abepura
tahun 2006

Ya

Ya

Abepura

Jefrai Murib

12 April 2003

106

Seumur
Hidup

Penyerbuan Toko
Amunisi di Wamena

Ya

Ya

Abepura

Linus Hiel
Hiluka

27 Mei 2003

106

20 Tahun

Penyerbuan Toko
Amunisi di Wamena

Ya

Ya

Nabire

Kimanus
Wenda

12 April 2003

106

20 Tahun

Penyerbuan Toko
Amunisi di Wamena

Ya

Ya

Nabire

Numbungga
Telenggen

11 April 2003

106

Seumur
Hidup

Penyerbuan Toko
Amunisi di Wamena

Ya

Ya

Biak

Apotnalogolik
Lokobal

10 April 2003

106

20 Tahun

Penyerbuan Toko
Amunisi di Wamena

Ya

Ya

Biak

Contoh Kasus
Konggres Papua III
Pada bulan Maret 2012, lima orang aktivis pejuang
HAM dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena
keikutsertaan mereka dalam Konggres Papua III pada
bulan Oktober 2011. Selain itu, seorang anggota tim
hukum tergugat, Gustav Kawer, turut diancam akan
dituntut selama proses pemeriksaan peradilan (lihat Bab
2.2 tentang Pejuang Hak Asasi Manusia). Kelima orang
aktivis yang dihukum adalah Forkorus Yaboisembut,
Waromi, Agustus Sananay Kraar, Edison Dominikus
Sorabut, dan Selpius Bobii. Sebelum tertangkap, mereka
tergolong aktivis terkemuka sehingga hukuman penjara
tak membuat mereka serta merta bungkam; mereka terus
menyuarakan pendapat dari balik sel. Dominikus Sorabut
adalah seorang pembuat film dokumenter, pekerja
LSM, dan juga aktivis yang dianugerahi penghargaan

Hellman Hammett Award pada bulan Desember 2012.
Penghargaan Hellman Hammett diberikan kepada para
penulis yang telah mengalami penganiayaan sebagai
risiko atas pekerjaan mereka. Pada umumnya, mereka
mengalami penindasan oleh pemerintah yang berusaha
untuk mencegah penerbitan informasi dan pendapat.
Pada bulan April 2013, Dominikus Sorabut mengeluarkan
sebuah pesan video. Dia menyampaikan beberapa
permasalahan, diantaranya mengenai fasilitas kesehatan
di dalam penjara Abepura yang tidak memadai, tahanan
politik yang dicampur dengan tahanan umum, dan
juga perlakuan terhadap tahanan politik yang tidak
sesuai dengan standar hukum internasional.21 Untuk
mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kekerasan
yang terjadi selama pembubaran Konggres Papua
III, silakan lihat Bab 2.1.c yang menjelaskan tentang
demonstrasi.

21 Papuan Voices, “The Rights of Political Prisoners,” dipublikasikan oleh
Engage Media, 11 April 2013, http://www.engagemedia.org/Members/
Frengky.M/videos/rights_political_prisoners.mp4/view
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Kasus Bendera Bintang Kejora Yalengga
Meki Elosak, Obeth Kosay, Wiki Meaga, dan Oskar Hilago,
masing-masing dijatuhi hukuman selama delapan
tahun penjara di Wamena. Mereka ditangkap bersama
dengan lima orang lainnya di bulan November 2010
karena membawa bendera Bintang Kejora pada upacara
pemakaman di Yalengga, di dataran tinggi tengah Papua.
Mereka adalah para petani yang diminta untuk membawa
bendera Bintang Kejora. Bendera tersebut digunakan
untuk menguburkan almarhum saudara mereka karena
sesuai dengan keyakinan politik almarhum. Mereka
dihentikan oleh anggota militer, kemudian dipukuli,
disiksa, dan diserahkan kepada kepolisian setempat.
Setelah divonis delapan tahun penjara, kesembilan
terpidana tersebut tak mampu mengajukan banding
karena tidak memiliki dana. Selain itu, hanya tersedia
sedikit pengacara di Wamena serta biaya perjalanan
udara yang mahal dari ibukota provinsi menjadikan
bantuan hukum sangat mahal. Lima orang lainnya yang
turut divonis telah melarikan diri sejak saat itu.

Buchtar Tabuni dan Yusak Pakage
Pada tahun 2012, dua mantan tahanan politik menjadi
sasaran polisi untuk kedua kalinya. Buchtar Tabuni ditahan
pada bulan Juni 2012. Pada awalnya, dia dituduh sebagai
dalang di balik serangkaian aksi kekerasan di Papua Barat,
termasuk kasus penusukan. Kemudian, dia juga dituduh
sebagai orang yang mengarahkan kerusuhan di penjara
Abepura tahun 2010, yang dipicu ketika para tahanan
mengetahui penyebab kematian seorang mantan
narapidana. Buchtar Tabuni dibebaskan pada bulan
Januari 2013 setelah menjalani hukuman tujuh bulan
penjara karena tuduhan pengrusakan properti. Sementara
itu, Yusuk Pakage dibebaskan dari putusan hukuman 10
tahun penjara atas dakwaan pengibaran bendera Bintang
Kejora. Akan tetapi, Yusuk Pakage ditangkap kembali

Gambar 2.1.a-3: Buchtar Tabuni

setelah dia kedapatan menendang tong sampah karena
frustrasi pada saat menghadiri pembacaan tuntutan atas
Buchtar Tabuni. Dia pun kemudian dipenjara selama
tujuh bulan atas kepemilikan pisau lipat, dan akhirnya
dibebaskan pada tanggal 19 Februari 2013.

2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan Intimidasi terhadap Jurnalis
Di Papua, jurnalis menghadapi intimidasi, ancaman, dan tindak kekerasan. Jurnalis asing
bahkan tidak diperbolehkan memasuki daerah tersebut. Dengan demikian, kebebasan
pers sangat terpengaruh dan pelaporan independen dari lokasi hampir tidak mungkin
terwujud. Pada tahun 2012, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Papua mencatat 12
kasus tindak kekerasan serta intimidasi terhadap jurnalis di Papua, hal ini merupakan
peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang hanya mencatat tujuh kasus. Delapan dari
total 12 kasus akan disampaikan secara detail di bagian ini, di antaranya jurnalis yang
dilarang meliput demonstrasi, kasus korupsi, dan pengadilan tahanan politik.
Sebuah dokumen milik Komando Pasukan Khusus yang
dibocorkan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa
pada waktu itu ada sekitar 12 jurnalis yang juga bekerja
sebagai agen dan informan untuk satuan itu. Sejak saat
itu, kelompok-kelompok yang sering menjadi target
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aparat keamanan kehilangan rasa percaya terhadap
jurnalis. Sebagai contoh, ada kasus-kasus penyerangan
jurnalis karena dicurigai sebagai agen Kopassus oleh
komite Nasional Papua Barat, sebuah organisasi sosial
politik yang memfasilitasi referendum kemerdekaan.
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Contoh kasus
Intimidasi selama proses persidangan
Forkorus Yoboisembut dan beberapa rekan-rekannya
ditangkap pada saat Konggres Papua III berlangsung.
Mereka didakwa atas tuduhan pengkhianatan pada
bulan Oktober 2011. Kemudian, mereka disidang di
Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 8 Februari
2012. Di saat para terdakwa berusaha melindungi diri
dalam sidang tersebut, para wartawan yang sedang
mendokumentasikan proses sidang mendapatkan
perlakuan intimidasi fisik. Ketika memasuki ruang sidang,
mereka didorong oleh anggota Polres Jayapura. Para
wartawan yang merupakan korban intimidasi tersebut
adalah Katerina Litha dari Radio KBR 68 H Jakarta, Robert
Vanwi dari Suara Pembaharuan Jakarta, Josrul Sattuan
dari TV One, Irfan dari harian Bintang Papua, dan Cunding
Levi dari Harian Tempo.

Pencegahan para wartawan di Spring
Manokwari
Menurut laporan, di antara bulan Februari dan Mei 2012,
Kepala Kepolisian Manokwari mencegat dua orang
wartawan yang hendak memberitakan aksi dukungan
untuk dialog dan referendum di Papua. Kedua wartawan
tersebut adalah Radang Sorong dari harian Cahaya Papua
dan Paskalis dari Media Papua. Selain mereka, ada juga
tiga wartawan lokal yang mengklaim bahwa mereka
mengalami tekanan dari seorang perwira polisi ketika
menulis berita mengenai masalah politik, hukum dan
pelanggaran HAM, dan tahanan politik. Salah satu dari
ketiga wartawan tersebut secara khusus diperintahkan
oleh sang perwira polisi untuk membatasi pemberitaan
mengenai masalah politik, hukum, dan pelanggaran
HAM.

Pengusiran wartawan dari Kantor Polisi
Di daerah Polimak, Jayapura, Tumbur Gultom dari Papua
Pos diminta oleh sekelompok anggota KNPB untuk
memperkenalkan diri. Ketika korban menjawab bahwa
dia bekerja sebagai wartawan dari Papua Pos, para aktivis
tidak percaya. Mereka menduga bahwa korban adalah
aparat keamanan yang menyamar untuk mengumpulkan
informasi. Akhirnya, kelompok tersebut mengusir korban
dari lokasi.

Pemukulan terhadap seorang Jurnalis di
Lingkaran Abepura
Josrul Sattuan, seorang wartawan dari TV One, dipukuli
oleh orang yang tak dikenal. Ketika itu, korban sedang
meliput situasi di Jayapura, termasuk serangkaian insiden
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kekerasan dan penembakan yang terjadi di berbagai
tempat di Jayapura. Pelaku pemukulan diduga adalah
oknum aparat keamanan. Serangan fisik tersebut terjadi
di Lingkaran Abepura petang hari pada tanggal 8 Juni
2012.

Pemukulan Pogau ketika meliput sebuah aksi
demonstrasi
Oktavianus Pogau adalah wartawan yang bekerja untuk
harian Suara Papua dan kontributor The Jakarta Globe. Pada
tanggal 22 Oktober 2012, beberapa anggota kepolisian
berseragam dan berpakaian bebas terlibat perseteruan
dengan anggota KNPB di Manokwari dalam sebuah
aksi demonstrasi. Pada saat itu, Oktavianus Pogau turut
dipukuli oleh para aparat kepolisian ketika dia sedang
meliput aksi tersebut, walaupun sudah menjelaskan
bahwa dirinya adalah anggota pers.

Penyerangan setelah meliput kasus korupsi
Pada tanggal 1 November 2012, Sayied Syech Boften dari
Papua Barat Pos diserang oleh Hendrik G. Wairara yang
mengaku sebagai anggota DPRD. Sayied Syech Boften
diancam dan diintimidasi melalui telepon. Selain itu,
dia diperingatkan untuk menghentikan pemberitaan
kasus korupsi sebuah proyek yang melibatkan perluasan
jaringan listrik dan pemeliharaan mesin di kabupaten
Raja Ampat.

Tuduhan terorisme ketika meliput sebuah
pertemuan departemen publik dan militer
Pada tanggal 8 November 2012, Esau Miram dari
Cenderawasih Pos diintimidasi ketika sedang meliput
pertemuan di markas Komando Distrik Militer XVII yang
dihadiri oleh semua kepala departemen pemerintah
di Papua. Esau dituduh sebagai teroris, meskipun telah
menunjukkan kartu identitas jurnalisnya.

Kasus: Wartawan JUBI dintimidasi ketika
sedang meliput aksi demonstrasi
Pada tanggal 1 Desember 2012, Benny Mawel dari JUBI
diinterogasi oleh anggota kepolisian di dekat Lingkaran
Abepura. Hal itu disebabkan oleh karena dia meliput
kerumunan para demonstran yang membawa spanduk
dalam aksi demonstrasi dari Abepura ke Waena. Saat itu,
Benny sudah menunjukkan kartu identitasnya sebagai
wartawan. Akan tetapi, sebuah kelompok beranggotakan
10 orang menuduhnya bukan seorang jurnalis. Ketika
Benny sedang dalam perjalanan menuju bengkel dengan
mengedarai sepeda motor, dia diikuti oleh beberapa
orang yang sempat menanyakan keberadaannya.
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2.1.c Demonstrasi dan Aksi Protes Damai
Sejak Konggres Papua III, lebih tepatnya dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan
Maret 2013, tercatat ada 17 aksi demonstrasi yang digelar di Papua. Pada umumnya,
aktivis pro-kemerdekaan dan hak asasi manusia menjadi sasaran penangkapan oleh
aparat keamanan. Aksi demonstrasi tersebut meliputi berbagai isu. Dalam aksi yang
sarat dengan isu politis seperti dalam pengibaran bendera, sering didapati pembubaran
dengan aksi kekerasan dan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Walaupun Otsus telah secara terang-terangan mengakui simbol Bintang Kejora sebagai
identitas daerah, tetap saja pengibaran bendera itu dilarang di bawah Keputusan
Presiden No. 77 tahun 2007.
Pada tahun 2012, anggota KNPB menggelar aksi
demonstrasi di beberapa wilayah di Sentani, Jayapura
and Manokwari. Beberapa aksi dimotori oleh mahasiswa,
murid sekolah dasar, aktivis pro-kemerdekaan, anggota
West Papua National Authority, dan aktivis hak asasi
manusia. Di Timika, demonstrasi juga digelar oleh pekerja
Freeport yang menuntut hak buruh. Dari 17 aksi yang
digelar antara bulan Oktober 2011 dan sampai dengan
awal tahun 2013, sejumlah demonstran tertembak
dan tewas di tiga aksi demonstrasi: demostrasi pekerja
Freeport di bulan Oktober 2011, serta demonstrasi
KNPB di bulan Mei dan Juni 2011. Selanjutnya, tercatat
ada lima aksi demonstrasi yang berakhir dengan insiden
penangkapan dan lima aksi lainnya yang dibubarkan
oleh aparat kepolisian. Hanya 10 dari keseluruhan aksi
demonstrasi yang berlangsung tanpa adanya gangguan
berarti dari pihak kepolisian.

Ada juga aksi demonstrasi yang berakhir dengan damai
di sepanjang tahun 2012, antara lain: aksi demonstrasi
menuntut kenaikan upah oleh kalangan pekerja; aksi
demonstrasi menuntut referendum di depan kantor
MRP; aksi demonstrasi menolak pembangunan kantor
Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua
Barat (UP4B); aksi demonstrasi memprotes kedatangan
Sekretaris Jenderal PBB , Ban Ki Moon, ke Indonesia;
aksi demonstrasi menentang kenaikan bahan bakar
minyak (BBM); aksi demonstrasi memprotes kompensasi
yang tidak sesuai yang diberikan oleh pemerintah atas
penggunaan tanah milik warga; dan aksi demonstrasi
menuntut penyelesaian kasus hak asasi manusia di masa
lalu.

Penggunaan kekerasan yang tidak mematikan tapi
dengan sewenang-wenang, termasuk pembubaran
paksa dan penangkapan sewenang-wenang, tercatat
dalam kasus-kasus berikut: aksi demonstrasi menuntut
referendum kemerdekaan; perayaan pembentukan
Republik Federal Papua Barat; penggalangan dukungan
oleh International Lawyers for West Papua; perayaan 1
Desember (Hari Nasional Papua); pengibaran bendera
Bintang Kejora; serta penggalangan dukungan untuk
tahanan politik. Sebagai catatan, masyarakat Papua
menganggap tanggal 1 Desember sebagai Hari Nasional
Papua. Aksi demonstrasi yang disebutkan di atas digelar
oleh aktivis pro-kemerdekaan dan aktivis hak asasi
manusia.

Konggres Papua III berakhir dengan penangkapan
dan pembubaran

Beberapa aksi berakhir dengan pembubaran massa tanpa
adanya insiden penangkapan, termasuk yang terjadi
dalam perayaan satu tahun deklarasi Republik Federal
Papua Barat. Sedangkan di bulan Februari dan Maret 2012,
aksi demonstrasi menuntut referendum yang digelar
oleh KNPB di depan kantor Majelis Rakyat Papua (MRP)
berakhir dengan damai. Aksi serupa yang digelar oleh
KNPB di bulan Juni dibubarkan oleh aparat kepolisian,
menyusul sejumlah kasus pembunuhan yang dilakukan
oleh orang tidak dikenal dan insiden penangkapan yang
terjadi di awal tahun 2012.
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Contoh Kasus:

Konggres Papua III berlangsung selama tiga hari, tepatnya
pada tanggal 17-19 Oktober 2011 di Abepura, pinggiran
Jayapura. Pada tanggal 19 Oktober 2011, polisi menindak
tegas pertemuan tersebut hingga setidaknya tiga orang
tewas dan puluhan lainnya terluka. Sebanyak 300 peserta
ditangkap oleh polisi, lima di antara mereka kemudian
dihukum atas tuduhan pemberontakan. Persidangan
kelima orang tersebut dapat dilihat pada bagian yang
menjelaskan tentang tahanan politik untuk detail
informasi yang lebih lanjut. Ketiga orang yang tewas
dibunuh oleh polisi dan aparat keamanan pada Konggres
Papua III adalah Daniel Kadepa (30), Maks Yeuw (37), dan
Yakop Samonsabra (37). Korban bekerja sebagai penjaga
keamanan (PETAPA) dalam acara tersebut. Daniel Kadepa
terkena peluru di belakang kepala dan dadanya; MaksYeuw
terkena dua peluru di bagian dada dan perut; sedangkan
pada Yacob Samonsabra, peluru bersarang di kepalanya.
Ketiga mayat ditemukan di belakang pangkalan militer
dekat Abepura (Korem Abepura). Sebuah video yang
diterbitkan secara online menunjukkan bahwa aparat
keamanan dengan sewenang-wenang menendang dan
memukul peserta Konggres Papua III dengan tongkat,
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popor senapan, dan gagang pistol.22 Tindakan keras yang
dilakukan tersebut dilaksanakan di bawah pimpinan
Imam Setiawan, mantan Kapolres Jayapura.23

memperingati satu tahun deklarasi Negara Republik
Federasi Papua Barat. Akan tetapi, parade tersebut
akhirnya dibubarkan.

Demonstrasi menyerukan referendum dirusak
oleh pembubaran paksa dan pembunuhan

Demonstrasi ILWP di Manokwari

Pada tanggal 20 Februari dan 15 Maret 2012, KNPB
menyelenggarakan demonstrasi damai di depan Dewan
Perwakilan Rakyat Papua, menyerukan referendum
kemerdekaan Papua. Akan tetapi, gelombang aksi
kekerasan menyusul dalam beberapa bulan selanjutnya.
Tepatnya pada tanggal 4 Juni 2012 ketika KNPB melakukan
aksi demonstrasi lain, masih mengenai hal serupa yaitu
referendum di Sentani. Demonstrasi tersebut dibubarkan
dengan tindak kekerasan oleh aparat kepolisian yang
menewaskan tiga orang. Informasi lebih lanjut mengenai
kasus dan rincian tentang demonstrasi KNPB yang
berakhir dengan kekerasan dapat dilihat di bab 2.3
tentang Pembunuhan kilat.

Peristiwa 1 Mei, pengibaran bendera
yang berakhir dengan penangkapan dan
pembunuhan seorang demonstran
Pada tanggal 1 Mei 2012, para aktivis mengibarkan
bendera Bintang Kejora di tanah peringatan Theys Eluay,
Sentani. Acara berakhir dengan insiden penangkapan. Di
hari yang sama, salah satu demonstran ditembak setelah
meninggalkan lokasi di Abepura oleh polisi. Informasi
lebih lanjut tentang pembunuhan tersebut dapat dilihat
di bab 2.3 Pembunuhan kilat

Peringatan setahun berdirinya NRFPB
Satu tahun setelah Konggres Papua III digelar, para
aktivis pro-kemerdekaan menyelenggarakan long march
di Manokwari pada tanggal 19 Oktober 2011 untuk

Pada tanggal 23 Oktober 2012, anggota KNPB yang berada
di Manokwari menyelenggarakan aksi demonstrasi
mendukung konferensi International Lawyers for West
Papua (ILWP) di Inggris. Demonstrasi tersebut dibubarkan
dan diakhiri dengan insiden penangkapan.

Demonstrasi 1 Desember
Pada tanggal 1 Desember 2012, sebuah gerakan long
march yang diorganisir oleh KNPB di Waena berakhir
dengan insiden penangkapan. Kemudian demontrasi
tersebut dibubarkan.

Dua contoh kasus lain dapat ditemukan di bagian lain
dalam laporan ini:

Terbunuhnya dua orang demonstran dan
penggunaaan kekerasan yang berlebihan pada
demonstrasi Freeport.
Detail informasi yang lebih lanjut mengenai kasus ini
dapat dilihat pada Bab 2.3. tentang Pembunuhan kilat.

Penangkapan 14 orang aktivis selama aksi
publik untuk mendukung perawatan medis
bagi para tahanan politik
Detail informasi yang lebih lanjut mengenai kasus ini
dapat dilihat pada Bab 2.2 tentang Pejuang Hak Asasi
Manusia.

2.2 Pejuang Hak Asasi Manusia
Papua merupakan tempat yang berbahaya dan sulit bagi pejuang hak asasi manusia.
Aktivis dan pengacara hak asasi manusia berulang kali menghadapi aksi intimidasi, baik
melalui ancaman via pesan singkat (SMS) dan telepon24 maupun melalui initimidasi fisik.
Pada tahun 2012, tercatat ada tiga kasus aksi intimidasi terhadap pejuang hak asasi
manusia di wilayah Jayapura. Akan tetapi, mayoritas kasus yang terjadi di daerah terpencil
tidak terdokumentasikan. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang menutup akses ke
tanah Papua terhadap organisasi hak asasi manusia internasional dan jurnalis semakin
memperparah situasi. Aktivis yang menyuarakan hak atas kebebasan berpendapat

22 West Papua Media Alerts: http://www.youtube.com/
watch?v=KupXhPh6cu4, Gombrero: http://www.youtube.com/
watch?v=9acn5ZzhFD0
23 Laporan JPIC GKI di Tanah Papua (22 November 2011): Footage video
terbaru, diambil saat kekerasan pecah di Konggress Papua III
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Papua Diteror. E-Document: http://www.vhrmedia.com/2010/detail.php?.
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di aksi demonstrasi dicap sebagai anggota separatis dan kerap kali ditangkap secara
sewenang-wenang untuk kemudian diadili dan dihukum.
Banyak kasus di tahun 2012 di mana aktivis menjadi
korban pembunuhan kilat, penyiksaan, dan penganiayaan
menunjukkan keseriusan situasi di tanah Papua. Sejak
bulan Juli tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia
telah memproses hukum para aktivis pro-kemerdekaan
dengan menggunakan aksi intimidasi, penangkapan
yang sewenang-wenang, pembunuhan kilat, serta
kasus kriminal yang mengada-ada (dengan tuduhan
atas kegiatan makar atau keterlibatan dalam kegiatan
kriminal). Tuduhan palsu seringkali dialamatkan dengan
kepemilikan senjata maupun serangan bom di institusi
pemerintah. Bab 2.6 akan menjelaskan lebih detail
mengenai kasus ini. Bab 2.1 dan 2.3 juga menjelaskan
secara detail mengenai pembatasaan demonstrasi
menggunakan tindak kekerasan.
Keberlangsungan tindak kekerasan di tanah Papua
menunjukkan keterbatasan ruang untuk kebebasan
berekspresi dan demokrasi, yang merupakan aktivitas
sosial-sipil. Hal ini berdampak pada pejuang hak asasi
manusia, yang mana sering dicap sebagai simpatisan
gerakan pro-kemerdekaan dan separatis. Hina Jilani,
perwakilan khusus Sekjen PBB, dalam laporan mengenai
situasi pejuang hak asasi manusia pasca kunjungan
misinya ke Indonesia di tahun 2007, menyimpulkan
bahwa “situasi yang mencekam telah menyebar di seluruh
Papua, terutama bagi pejuang [hak asasi manusia]
yang memperjuangkan hak masyarakat Papua untuk
berpartisipasi di sektor pemerintahan, mengatur sumber
daya alam, serta demiliterisasi provinsi tersebut. Keadaan
mereka tampaknya tidak pernah membaik walaupun
Undang-undang Otonomi Khusus tahun 2001 telah
diterapkan, sehingga aksi mereka untuk melindungi hak
asasi manusia terus menjadi target.”25 Berdasarkan kasuskasus yang terjadi saat ini, tampak jelas bahwa belum
adanya kemajuan yang nyata sejak tahun 2007, dan
bahwa pejuang hak asasi manusia di Papua terus bekerja
di bawah situasi yang mencekam dan intimidasi.

demi hak asasi para korban. Sumber-sumber terpercaya
melaporkan beberapa kasus di mana kepolisian menolak
memproses insiden pelanggaran hak asasi manusia yang
dilakukan oleh oknum anggota militer, seperti yang
terjadi di Kurulu, Wamena, pada bulan November 2011.26
Pejuang hak asasi manusia yang memperjuangkan hak
atas tanah masyarakat adat, terutama ketika sejumlah
uang yang cukup besar terlibat di dalamnya, hidupnya
terancam oleh intimidasi, bahkan aksi kekerasan.
Perusahaan-perusahaan, seperti perusahaan tambang
internasional, juga terlibat dalam perampasan hak asasi
masyarakat Papua. Mereka membayar beberapa oknum
aparat keamanan untuk membungkam kritik terhadap
aktivitas mereka atau untuk melindungi situs-situs
mereka, yang turut berdampak pada pelanggaran hak
asasi manusia.

Contoh kasus:

Kasus demi kasus intimidasi seperti yang menimpa
Olga Hamadi, seorang pengacara hak asasi manusia,
pada bulan September 2012 menunjukkan bahwa
aparat keamanan acap kali melindungi pelaku kejahatan
dan gagal dalam menjalankan kewajiban mereka
untuk melindungi korban dan menginvestigasi kasus
kejahatan terhadap hak asasi manusia. Oknum-oknum
tersebut malahan menargetkan mereka yang bekerja

Ancaman terhadap pengacara Gustaf Kawer
Pada tanggal 21 Februari 2012, pengacara pejuang
hak asasi manusia Gustaf Kawer mewakili lima
terdakwa di pengadilan negeri Jayapura. Selama
proses pemeriksaan saksi di pengadilan, Gustaf
Kawer berulang kali disela oleh Jaksa Penuntut
Umum, Julius Teuf. Akhirnya, Gustaf Kawer
mengatakan kepada Jaksa, “Silakan anda pikir, saya
masih mengajukan pertanyaan saya, bisakah anda
berhenti mengganggu saya?» Kemudian pada
sesi sidang berikutnya, pada tanggal 24 Februari,
Jaksa Penuntut Umum secara resmi meminta
catatan pengadilan pada sesi sidang 21 Februari,
dengan maksud melaporkan kejahatan tersangka
Gustaf Kawer ke markas polisi provinsi. Pada
akhir sesi sidang tersebut, tim hukum penggugat
menemukan bahwa Gustaf Kawer dijadikan subyek
laporan. Hal ini dikarenakan jaksa merasa terganggu
oleh komentar Gustaf Kawer pada sidang tanggal
21 Februari. Selanjutnya, pada sesi sidang lanjutan
tanggal 2 Maret, jaksa tersebut lagi-lagi menyatakan
niatnya untuk melaporkan Gustaf Kawer ke polisi
sehubungan dengan peristiwa yang telah dijelaskan
di atas. Setelah insiden tersebut, Gustaf Kawer
merasa tertekan dan membuatnya terkungkung
dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan untuk
membela hak asasi manusia, dalam hal ini untuk

25 Jilani, Hina (28 Januari 2008): Laporan of Perwakilan Khusus Sekretaris
Jenderal atas situasi pejuang hak asasi manusia

26 Lihat detail pada contoh kasus mengenai ancaman dan tindak kekerasan
di desa Umpagalo pada Bab 4.
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mempertahankan hak-hak kliennya. Setelah men
dapat tekanan internasional dan ekspresi kepri
hatinan tentang hal ini, jaksa memutuskan untuk
tidak melanjutkan ancaman mereka.27
Penangkapan 14 aktivis selama aksi publik
untuk mendukung perawatan medis bagi para
tahanan politik
Pada tanggal 20 Juli 2012, aparat kepolisian kota
Jayapura mencegat 14 aktivis pejuang hak asasi
manusia yang sedang mengumpulkan sumbangan
untuk perawatan medis tahanan politik Filep
Karma dan Jafray Murib. Padahal, aktivis pejuang

hak asasi manusia tersebut telah sebelumnya
melaporkan rencana kegiatan kepada pihak
kepolisian yang akhirnya ditolak. Akan tetapi, para
aktivis tidak melihat penolakan ini sebagai suatu
hal yang dibenarkan. Menurut mereka, setiap
orang mempunyai hak berserikat, melindungi, dan
memajukan hak-hak asasi manusia lain. Akhirnya,
kelompok tersebut memutuskan untuk melanjutkan
rencana mengumpulkan sumbangan meski tanpa
izin. Polisi pun menghentikan aksi penggalangan
dana tersebut dan menahan 14 aktivis. Seluruh
pejuang hak asasi manusia tersebut akhirnya
dibebaskan satu jam kemudian.28 (Lihat gambar 2.21 dan Tabel 2.2 -1)

Norma Internasional: Pejuang Hak Asasi Manusia
Pejuang hak asasi manusia adalah semua orang, baik secara sendiri atau bersama dengan orang lain, bertindak
untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.
Semua pejuang hak asasi manusia dan pekerjaan mereka dilindungi oleh Deklarasi PBB tentang Pejuang hak
asasi manusia (Deklarasi tentang Hak dan Kewajiban Perseorangan, Kelompok dan Bagian dari Masyarakat
untuk Mempromosikan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar yang telah diakui secara
universal), yang ditetapkan melalui konsensus dalam Sidang Umum PBB tahun 1998. Meskipun Deklarasi ini tidak
memasukkan mekanisme untuk mengamati pelaksanaannya, norma-norma yang terkandung berlaku untuk
semua negara anggota PBB.
Terlebih lagi, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan instrumen
HAM internasional yang lainnya yang mengukuhkan bahwa banyak hak-hak dasar yang menjadi landasan
hukum dan yang menjadi acuan bagi pejuang hak asasi manusia. Hak-hak tersebut juga berlaku bagi pejuang
hak asasi manusia dan pekerjaan mereka, terutama hak untuk berkumpul secara damai, hak untuk berserikat, hak
untuk berpendapat dan berekspresi, yang merupakan komponen penting bagi demokrasi dan prasyarat untuk
menikmati secara penuh hak sipil, politik, ekonomi, social dan budaya. Instrumen yang berkaitan dengan hak-hak
ini memiliki mekanisme pengamatan dan pelaporan pelaksanaannya.
Perlindungan pejuang hak asasi manusia dari ancaman, intimidasi, kekerasan, penangkapan dan pembunuhan
sewenang-wenang, dan penjaminan kebebasan untuk berkekspresi, berpendapat dan berkumpul sangatlah
penting mengingat peran mereka dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.

27 Laporan Pengawasan Pengadilan JPIC GKI di Tanah Papua (02 Maret
2012): Pemeriksaan terdakwa, serta TAPOL Urgent Appeal (07 Maret 2012):
Ancaman Hukuman terhadap Pejuang Hak Asasi Manusia, Gustav Kawer
E-Document: http://tapol.org/sites/default/files/120307_SRonHRDs_0.pdf
28 BUK – Laporan Investigasi Bersatu untuk Kebenaran (Juli 2012): Aksi
Solidarits Korban Pelanggaran HAM di Papua
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Tabel 2.2-1: Daftar Aktivis yang Ditangkap
No.

Nama KORBAN

ORGANISASI/PROFESI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Peneas Lokbere
Yusak Pakage
Yalmi Kogoya
Amandus Wabra
Hendrik W
Bovit Bofra
Karon Mambrasar
Agus Kadepa
Yona Pulalo
Sermi Weya
Leo Sufi
Malaus
Torpilus
Jemi

BUK
Parjal
Garda-Papua
Garda-Papua
KontraS Papua
Garda-Papua
Garda-Papua
Garda-Papua
Garda-Papua
pelajar (FIM)
pelajar (FIM)
Garda-Papua
Pelajar (FIM)
Pelajar (FIM)

Gambar 2.2-1: Salah seorang pejuang hak asasi manusia mengumpulkan
donasi untuk tahanan politik

Ancaman terhadap pengacara pejuang hak
asasi manusia dalam kasus penyiksaan di
Wamena
“Saya aman pada saat ini, tapi saya tidak yakin bahwa
saya benar-benar aman dalam menghadapi pekerjaan
saya sebagai pejuang hak asasi manusia, terutama
ketika membela sesama warga Papua.” –Olga Hamadi,
pengacara pejuang hak asasi manusia.
Pengacara pejuang hak asasi manusia, Olga Hamadi,
bekerja untuk organisasi LSM Kontras (Komisi untuk orang
hilang dan korban tindak kekerasan) Papua. Dia telah
berulang kali diancam karena menyelidiki kasus di mana
lima orang dituduh melakukan pembunuhan. Mereka
diduga disiksa dan diperlakukan buruk oleh polisi di
Wamena. Pada tanggal 14 September 2012, Olga Hamadi
menerima panggilan telepon dari salah satu aparat
kepolisian yang ikut ambil bagian dalam interogasi dan
penganiayaan korban terdakwa. Petugas sangat marah
tentang permohonan untuk sidang pra-peradilan yang
telah diajukan Olga Hamadi. Selanjutnya, dia diancam
bahwa mereka tidak dapat menjamin keselamatan dirinya
di Wamena. Selain itu, para aktivis memberitahukan
pada Olga Hamadi bahwa ada sebuah SMS yang
disebarluaskan kepada keluarga korban pembunuhan
dan masyarakat. Pesan tersebut menyatakan bahwa dia
turut campur tangan dalam kasus tersebut dan berniat
untuk menghentikan proses hukum. Pada tanggal 19
September 2012, kerumunan orang termasuk keluarga
korban pembunuhan, memblokir jalan Olga Hamadi di
Pengadilan Negeri Wamena dan juga di depan kantor
polisi Kabupaten Jayawijaya. Walaupun orang-orang
mengancam akan memukul dia jika dia tidak menarik
permohonannya untuk sidang pra-peradilan, polisi
tetap tidak melindungi atau membantu Olga Hamadi.
Akhirnya, Olga Hamadi menarik permohonannya karena
dia takut atas keselamatan dirinya sendiri. 29

2.3 Pembunuhan Kilat
Permasalahan pembunuhan kilat di tanah Papua sepanjang tahun 2012 dan sampai pada
waktu penulisan laporan ini menggambarkan betapa masyarakat Papua tidak mendapat
perlindungan yang sama dengan masyarakat di tempat lain di Indonesia. Ini merupakan
kasus yang paling dicemaskan oleh orang-orang yang mengkritisi pemerintahan.
Di semua kasus pembunuhan oleh aparat keamanan di Papua, Pemerintah Republik
Indonesia dan sistem peradilan terbukti tidak mampu memproses ataupun menyediakan
hukuman yang setimpal bagi para pelaku. Peningkatan jumlah kasus ancaman akan
tindak penculikan dan pembunuhan terhadap para aktivis pro-independen semenjak
29 Amnesty International (24 September 2012): Pengacara Hak Asasi
Manusia Ditakutkan oleh Ancaman: Olga Hamadi. E-Document: http://
www.amnesty.org/en/library/asset/ASA21/039/2012/en/96e650b5-7c074470-b7b0-8aa6052a1bf6/asa210392012en.html
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awal trimester pertama tahun 201230 menunjukkan bahwa metode seperti itu masih
sering digunakan oleh badan intelijen, pasukan militer, dan aparat kepolisian untuk
menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan pemerintah dan kebijakan
negara. Beberapa anggota dari gerakan pro-kemerdekaan KNPB telah menjadi korban
dari pembunuhan kilat di tahun 2012.
Mayoritas kasus pembunuhan kilat yang terjadi di antara
bulan Oktober 2011 dan April 2013 terkait dengan
penggunaan aksi kekerasan yang berlebihan dan tidak
diperlukan oleh aparat keamanan. Hal itu terjadi saat
insiden penangkapan maupun pemberhentian acara
massal, seperti yang terjadi pada Konggress Papua
III. Salah satu kasus pembunuhan kilat di tahun 2012
yang menjadi perhatian internasional adalah kasus
pembunuhan Mako Musa Tabuni, wakil ketua KNPB.
Petugas yang berwenang membenarkan pembunuhan
tersebut sembari mengklaim bahwa Tabuni mencoba
menarik senjata pada saat akan ditangkap. Akan tetapi,
pengakuan tersebut tidak didukung laporan dari saksi
mata.
Kasus-kasus di bawah ini belumlah lengkap, karena
pembunuhan kilat dipercaya telah dilakukan dalam
propersi yang signifikan di daerah-daerah terpencil.
Kasus-kasus tersebut juga acap kali tidak dilaporkan
karena keterbatasan akses dan komunikasi. Hal ini
terjadi terutama di daerah konflik seperti Tingginambut
(Kabupaten Puncak Jaya) dan Enarotali (Kabupaten
Paniai), di mana pasukan militer Indonesia dikabarkan
sering melakukan operasi sweeping yang melibatkan
pembunuhan kilat. Kawasan-kawasan tersebut sengaja
diisolasi untuk menghindari penyidikan lebih lanjut,
bahkan gereja maupun anggota masyarakat adat pun
tidak diperkenankan mengunjunginya. Selain itu, ada
banyak laporan kasus pembunuhan oleh orang yang
tak dikenal tanpa motif yang jelas. Keberadaan kasus
pembunuhan ini diasumsikan tidak terkait oleh aksi
kriminalitas maupun konflik personal, tetapi lebih
mengarah kepada keterlibatan agen pemerintah.
Kepolisian telah gagal dalam mengungkap investigasi
kriminal, tetapi malah menuduh KNPB sebagai dalang
di balik rangkaian insiden tersebut tanpa mampu
mengungkap bukti apapun. Di tengah situasi yang
mencekam dan hilangnya dukungan publik terhadap
KNPB pasca tuduhan tersebut, Mako Tabuni dibunuh.
Kasus-kasus seperti itu hanya akan dicantumkan apabila
melibatkan senjata api dan korbannya merupakan aktivis
politik.

Dari awal tahun 2012 sampai sekarang, tidak ada kasus
pembunuhan kilat yang diproses dengan pelaku yang
merupakan oknum anggota kepolisian maupun pasukan
militer. Hal ini merupakan bukti dari sistem impunitas
terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terburuk.
Pada tahun 2011, beberapa anggota militer mendapat
hukuman penjara ringan akibat keterlibatan mereka
dalam kasus penyiksaan dan pembunuhan warga
sipil dalam sebuah operasi militer di Tingginambut.
Akan tetapi, pelaku dari kalangan pasukan militer tidak
dihakimi di pengadilan sipil, sebagaimana seharusnya
kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga
sipil ditindak. Mereka dibawa ke pengadilan militer yang
cenderung kurang transparan dan melaksanakan proses
peradilan yang kurang memadai, yang berakibat pada
meningkatnya impunitas. Para pelaku yang dinyatakan
bersalah dikirim ke penjara militer, sehingga sulit
memonitor apakah mereka menjalani hukuman mereka
atau tidak.
Peningkatan kasus pembunuhan kilat terhadap aktivis
politik pro-kemerdekaan yang terjadi antara bulan Juni
dan Desember 2012 menunjukkan bahwa mereka
telah menjadi target penganiayaan oleh negara. Hal ini
menggambarkan bagaimana Pemerintah Indonesia
mencoba mengurangi aktivitas politik dan ruang gerak
demokrasi di tanah Papua, dengan tidak mengijinkan
demonstrasi politik dan menghukum aktivis prokemerdekaan.
Norma Internasional: Pembunuhan Kilat
Pembunuhan seseorang oleh aparat keamanan
tanpa proses peradilan (hukuman mati) adalah
pelanggaran atas hak hidup yang termaktub dalam
pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil
dan Politik (ICCPR). Indonesia meratifikasi ICCPR
pada tanggal 23 Februari 2006 dan sebagai negara
pihak memiliki kewajiban antara lain mengakui dan
melindungi hak hidup.

30 Lihat pendahuluan di awal Bab 2 yang memuat detail pelanggaran
hak-hak sipil dan politik berupa serangkaian tindak kekerasan yang
berlangsung di awal tahun 2012
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Contoh Kasus:
Pembunuhan kilat selama demonstrasi
Freeport
Pada tanggal 10 Oktober 2011, aparat kepolisian
menindak tegas aksi demonstrasi buruh yang dilakukan
oleh para pekerja tambang PT Freeport di Timika. Dua
orang demonstran diterjang timah panas dan tewas
karena luka parah.31 Kedua pengunjuk rasa tersebut
adalah Petrus W. Ajamiseba dan Leo Wandegau, yang
juga merupakan anggota dari Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SPSI). Petrus Ayemseba (36) ditembak di
bahu kiri dan meninggal beberapa jam kemudian. Leo
Wandagau (38) ditembak di punggung bagian kanan dan
meninggal lima hari kemudian, yaitu pada tanggal 15
Oktober 2011 di kediamannya. Para pekerja melakukan
aksi protes tersebut karena PT Freeport melakukan PHK
terhadap para pekerja yang ikut berpartisipasi dalam aksi
mogok kerja menuntut upah penyesuaian.32

Anggota Petapa terbunuh selama Konggres
Papua III
Informasi lebih lanjut mengenai kasus ini dapat dilihat
pada Bab 2.1.

Penembakan Yustinus Agapa
Pada tanggal 8 Januari 2012, Yustinus Agapa (29)
tewas ditembak di desa Ugapuga (Kabupaten Dogiyai)
oleh orang tidak dikenal. Ketika itu, korban sedang
dalam perjalanan pulang seusai menghadiri acara
kampanye pemilihan di Moanemani bersama dengan
enam rekannya. Insiden terjadi di jalan utama yang
menghubungkan Kabupaten Dogiyai dan Deiyai. Ketika
itu, Yustinus Agapa mendekati sebuah mobil untuk
meminta rokok, di mana korban ditembak sebanyak tiga
kali dari dalam mobil tersebut. Korban tewas di tempat
dengan peluru bersarang di dagu, tenggorokan, dan
dada.34

Pembunuhan aktivis setelah menghadiri acara
demonstrasi KNPB
Pada tanggal 1 Mei 2012, Terjoli Weya (23) tewas dengan
luka tembak di Abepura. Peristiwa ini terjadi setelah
korban bergabung dalam aksi demonstrasi organisasi
pro-kemerdekaan KNPB di Taman Imbi Jayapura. Korban
awalnya dipukul di bagian perut oleh orang tidak dikenal.
Peristiwa penembakan tersebut terjadi di di Komando
Resor Militer (Koramil). Pada saat itu, Terjoli Weya berada
di belakang truk yang membawa para demonstran dari
Jayapura ke Waena. Terjoli Weya dilarikan ke Rumah Sakit
Dian Harapan, Waena. Akan tetapi, korban meninggal
beberapa jam kemudian setelah kehilangan banyak
darah.35
Gambar 2.3-1: Petrus Ayamiseba ditembak oleh aparat polisi dalam
demonstrasi di Timika

Selain kedua orang korban tersebut, ada juga enam orang
lain yang terluka parah. Philiton Kogoya (34), dan Melkias
Rumbiak (36) terkena peluru di bagian kepala. Alius
daridino (26) dipukul di bagian perut. Ahmad Mustofa
(42) dipukul di bagian punggung. Dua pemrotes lain,
Chary Suripto (35) dan Yunus Nguvulduan (42) menderita
luka ringan pada bagian tangan dan dada. Mereka adalah
para pekerja yang ikut berpartisipasi dalam aksi mogok
kerja menuntut upah penyesuaian sebagai aksi protes
terhadap PHK yang dilakukan oleh PT Freeport.33

31 Report, Front Line Defenders, (October 28, 2011) http://www.
frontlinedefenders.org/node/16411
32 Asian Human Rights Commission AHRC (15 December 2011): Urgent
Appeal Update AHRC-UAU-049-2011
33 KNPB wilayah Timika (10 October 2011): Laporan penembakan oleh polisi
terhadap karyawan PT. Freeport Indonesia di Timika
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Penembakan Degeuwo 2012
Pada tanggal 15 Mei 2012, salah satu pemimpin suku
muda di Papua, Melianus Kegepe (23) tewas ditembak
oleh polisi pasukan khusus (Brimob) di sebuah tempat
bilyar di situs pendulangan emas ilegal, Degeuwo 45
(Kabupaten Paniai). Menurut laporan, peristiwa ter
sebut berawal dari cekcok antara empat anggota suku
korban dengan pemilik tempat bilyar tersebut. Setelah
perdebatan berakhir, pemilik tempat bilyar memanggil
polisi untuk meminta bantuan. Akan tetapi, bukannya
menyelesaikan konflik secara damai, aparat kepolisian
malah menembak dan membunuh Melianus Kegepe
(23). Melianus Kegepe sebenarnya tidak secara langsung

34 Laporan HAM dari Gereja Kingmi, 9 Januari 2012
35 Wawancara dengan saksi mata di kantor ELSHAM, Abepura, 4 Mei 2012
36 Laporan Pejuang HAM dari Dewam Keadilan dan Kedamaian Gereja
Kingmi Nabire (30 Mei 2012)
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terlibat dalam peristiwa sebelumnya. Malangnya, dua
peluru menembus rusuknya dari kiri hingga ke kanan.36
Pada peristiwa itu, keempat anggota suku lainnya juga
mengalami luka serius, masing-masing adalah Selpius
Kegepe (22), Amos Kegepe (22), Lukas Tobeta (20), dan
Yulianus Wagepa (24). Korban ditembak oleh anggota
Brimob DANPOS di situs pendulangan emas ilegal yang
terletak di Kilometer 45, Degeuwo, Kabupaten Paniai.
Amos Kegepe menderita luka tembak dengan dua
peluru bersarang di bagian kaki kiri sehingga tulangnya
retak. Selain itu, sebuah peluru juga bersarang di kaki
kanan bagian bawah korban yang menembus sampai ke
betisnya. Yulianus Wagepa terkena satu peluru di bagian
punggung. Selpius Kegepe ditembak sebanyak tiga kali:
peluru pertama mengenai lengan kanannya, peluru
kedua mengenai dada, dan peluru ketiga menembus
pinggul kanannya dan keluar melalui bagian punggung.
Lukas Tobeta tertembak di bagian perut. Semua korban
dilarikan ke rumah sakit umum di Nabire.37 Setelah
dirawat di Rumah Sakit Umum Nabire, Amos Kegepe
harus menjalani amputasi kaki kiri.38

Aksi balas dendam militer terhadap peristiwa
pembunuhan anggotanya yang terlibat
kecelakaan lalu lintas
Pada tanggal 6 Juni 2012, Elinus Yoman (27) tewas
dibunuh oleh anggota militer Batalyon Infanteri (Yonif )
756 Wimane Sili di desa Honelama, Wamena barat,
sebagai bagian dari aksi balas dendam. Peristiwa terjadi
setelah dua anggota Yonif 756 menyenggol seorang
anak dengan sepeda motor di desa Honelama. Warga
yang menyaksikan insiden tersebut marah dan memukul
kedua tentara tersebut. Salah satunya tentara meninggal,
yang satu lagi terluka parah. Ketika anggota batalyon
mengetahui kejadian tersebut, mereka menyerang desa
Honelama dengan mengendarai dua truk yang berisi

Image 2.3-2: Elinus Yoman (27) di Ruang Perawatan Intensif (ICU) Rumah
Sakit Umum Wamena

pasukan bersenjata lengkap. Dalam aksi tersebut, Elinus
Yoman tewas dengan luka tusukan bayonet di leher.
Sementara itu, banyak warga yang juga terluka parah.39
Dalam aksinya, anggota militer juga turut membakar
64 bangunan, satu unit mobil, 8 sepeda motor, serta
membunuh dua ekor babi. Insiden tersebut melukai 12
warga sipil lainnya sehingga mereka harus dilarikan ke
rumah sakit umum di Wamena.

Tabel 2.3-1: Daftar Nama dan Usia Korban Penganiayaan, Senjata yang Digunakan, dan Status
Medis yang Dikeluarkan Rumah Sakit
No

NAMA & USIA

1

Nama
Usia

: EPINUS KENELAK
: 20 tahun

2

Nama
Usia

: YEREMIA KOGOYA
: 18 tahun

CEDERA
Luka tusuk pada
punggung dan bahu
kiri
Luka tusuk pada
punggung dan bahu
kiri

37 Laporan Investigasi Pejuang HAM dari Dewam Keadilan dan Kedamaian
Gereja Kingmi Nabire (30 Mei 2012)
38 Laporan Investigasi ELSHAM (24 Mei 2012): Polisi kawal ketat evakuasi
korban penembakan di Degeuwo
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SENJATA YANG
DIGUNAKAN
Bayonet
Bayonet

STATUS
MEDIS YANG
DIKELUARKAN
RUMAH SAKIT
Kritis
Kritis

39 Laporan Investigasi Gabungan dai Jaringan Advokasi Hukum dan HAM,
Yayasan Humi Inane, YP3R Papua, Yayasan Yukemdi, Jaringan Advokasi &
Penegakan Hukum dan HAM (Juni 2012)
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3

Nama
Usia

: PIKENUS WENDA
: 26 tahun

Luka tusuk dan sayat
pada telinga kanan,
punggung bagian
kanan dan kedua
bahu.

Bayonet

Kritis

4

Nama
Usia

: LENIUS WENDA
: 24 tahun

Luka tusuk dan sayat
pada punggung
bagian kiri dan
lengan kanan

Bayonet

Kritis

5

Nama
Usia

: OTNIEL KREBEA
: 16 tahun

Luka pada bahu kiri

Bayonet

Kritis

6

Nama
Usia

: YURI BUGI
: 42 tahun

Luka tusuk dan
sayat pada bagian
belakang kepala dan
lutut kiri

Bayonet

Kritis

7

Nama
Usia

: DAPUS NIRIGI
: 23 tahun

Luka tusuk pada
leher sebelah kanan

Bayonet

Kritis

8

Nama
Usia

: PIANUS NIRIGI
: 25 tahun

Luka pada kepala

Bayonet

Cedera Ringan

9

Nama
Usia

: ENOS LOKBERE
: 36 tahun

Luka tusuk di kepala
dan memar di wajah

Bayonet,
tongkat kayu

Cedera Berat

10

Nama
Usia

: ELIANUS KALOLIK
: 35 tahun

Luka pada bagian
belakang kepala,
Luka tusuk dan sayat
pada tangan, jari-jari,
dan kaki kanan

Bayonet,
tongkat kayu

Kritis

11

Nama
Usia

: TIUS HILAPOK
: 27 tahun

Luka tusuk pada
leher sebelah kanan
dan bahu kanan,
tendangan pada
bahu kiri

Bayonet

Kritis

12

Nama
Usia

: PERIUS SELEKEN
: 27 tahun

Luka pada telinga,
luka tusuk di
punggung

Bayonet

Cedera Ringan

Gambar 2.3-3: Rumah-rumah yang dibakar di Honelama / foto Pikenus Wenda, Pianus Nirigi, dan Otniel Krebea (dari kiri ke kanan) diambil setelah serbuan
militer di Desa Honelama
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Pembunuhan dalam aksi demonstrasi KNPB di
bulan Juni
Pada tanggal 4 Juni 2012, Yesa Mirin (22), Fanuel tabloid
(29) dan Tanius Kalakmabin (20) dibunuh oleh aparat
kepolisian dalam pembubaran aksi protes KNPB di
desa Harapan, dekat kota Sentani. Yesa Mirin terbunuh
dengan sebuah peluru bersarang bagian punggungnya

saat mencoba untuk melarikan diri dari kejaran aparat
keamanan. Keluarga korban juga melaporkan bahwa
Yesa Mirin menderita luka pukulan di sekujur tubuh.
Sementara itu, Fanuel Tablo tewas pada tanggal 6 Juni
2012 setelah kehilangan banyak darah akibat peluru yang
bersarang di kepala bagian belakang. Korban lainnya,
Tanius Kalakmabin, tewas di rumah sakit umum Yowari di
Sentani karena luka tembak yang dideritanya.40

Gambar 2.3-4: Yesa Mirin (kiri), Fanuel Tablo (tengah), dan Tanius Kalakmabin (kanan) setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Yowari di Sentani, Doyo Baru

Pembunuhan di halte bus oleh polisi mabuk
Pada tanggal 7 Juni 2012, Teju Tabuni (17) tewas dibunuh
oleh empat aparat kepolisian di Dok 5, Jayapura. Saat
itu, korban sedang menunggu bis di halte ketika pelaku
melepaskan empat tembakan ke arah korban. Motif
pembunuhan dalam kasus ini tidak diketahui. Namun,
menurut Suara Baptis Papua, sebuah kantor pejuang hak
asasi manusia, sejumlah saksi melaporkan bahwa pelaku
sedang dalam keadaan mabuk berat.41

pelaku untuk menunjukkan surat perintah selama proses
penangkapan. Saksi melaporkan bahwa pelaku kemudian
menembak Mako Tabuni tepat di bagian paha saat dia
mencoba untuk melarikan diri. Korban terjatuh, lalu salah
satu pelaku mendekatinya dan menembaknya sebanyak
dua kali di bagian punggung dari jarak dekat, walaupun
korban telah berhenti dan tidak bergerak. Di lain pihak,
pihak polisi mengklaim bahwa Mako Tabuni mencoba
merebut pistol polisi ketika didekati. Setelah insiden
tersebut, Mako Tabuni dilarikan ke rumah sakit polisi
di Kota Raja, bukan di rumah sakit Harapan Dian yang
hanya berjarak 500 meter dari tempat kejadian perkara.
Salah satu saksi menyatakan bahwa Mako Tabuni masih
bernyawa saat di bawa ke rumah sakit. Saksi tersebut juga
mengatakan bahwa aparat kepolisian menolak untuk
memberikan Mako Tabuni perawatan medis. Korban
akhirnya meninggal beberapa jam kemudian di Rumah
Sakit Bhayangkara.42 (Lihat gambar 2.3-6)

Gambar 2.3-5: Teju Tabuni, 17 tahun

Pembunuhan Mako Tabuni
Pada tanggal 14 Juni 2012, Musa Tabuni Mako (30),
Wakil Ketua organisasi pro-kemerdekaan KNPB, dibunuh
oleh aparat kepolisian di Waena, daerah pinggiran kota
Jayapura. Pada saat itu, korban mencoba melarikan diri
dari kejaran pelaku yang berusaha menangkapnya.
Menurut laporan, Mako Tabuni berulang kali meminta
40 Laporan Investigasi JPIC GKI di Tanah Papua (07 Juni 2012) dan
Tabloid Jubi (04 Juni 2012)
41 Laporan dari Suara Baptis Papua (07 June 2012)
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Gambar 2.3-6: Jenazah Mako Tabuni di Rumah Sakit Polisi Bhayangkara
42 Laporan Investigasi dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk PenegakanHukum
dan HAM di Papua (11 July 2012): Pembunuhan Kilat Musa mako Tabuni
tanggal 14 Juni 2012 di Waena, Jayapura, Papua

29

Pembunuhan aktivis KNPB di sungai Fak-Fak
Pada tanggal 4 Januari 2012, Paul Horis ditemukan tewas
berdekatan dengan Klismon Woi yang terluka parah di
tepi Sungai Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak. Klismon Woi
tewas dua hari kemudian pada tanggal 6 November
2012 di rumah sakit umum Fak-Fak karena luka yang
dideritanya. Pemeriksaan otopsi menyatakan bahwa
penyebab kematian Paul Horis adalah akibat lubang besar
di atas kepala dan leher yang patah. Klismon Woi, dalam
laporan tim otopsi, menderita memar di kepala, kaki,
dan tulang rusuk, serta organ limpanya pecah. Kedua
korban adalah aktivis aktif yang terkemuka di organisasi
pro-kemerdekaan KNPB. Mereka diduga mengendarai
sepeda motor sebelum insiden terjadi karena motor
mereka ditemukan di tempat kejadian dengan keadaan
rusak parah.43
Gambar 2.3-9: Jenazah Timotius Ap saat upacara pemakaman

Pembunuhan Timotius Ap di Manokwari
Pada tanggal 4 Desember 2012, aparat kepolisian me
nembak mati Timotius Ap di Manokwari dalam upaya
menangkap korban. Beberapa tembakan dilepaskan
ke arah korban, salah satunya mengenai bagian perut.
Pihak kepolisian mengatakan bahwa korban dilarikan
ke rumah sakit Dr. Azhari Marinir, hingga akhirnya
meninggal satu jam kemudian. Pasca kematian Timotius
Ap, polisi membawa tubuh korban ke rumah duka tanpa
memberikan penjelasan apapun atau menyampaikan
rasa belasungkawa. Insiden ini menyebabkan penduduk
setempat marah dan memicu kerusuhan di Manokwari di
keesokan harinya.44
Gambar 2.3-7: Jenazah Paul Horis pada saat pemakaman

Gambar 2.3-10: Kerusuhan di depan kantor Guberur Jalan Siliwangi pasca
kematian Timotius Ap

Gambar 2.3-8: Klismon Woi di ruang perawatan intensif (ICU) Rumah Sakit
Umum
43 KNPB News (5 November 2012): Pimpinan KNPB di Pak-Pak dibunuh
Indonesia secara misterius and Tabloid Jubi (06 November 2012): Aktivis
KNPB Fakfak, Klismon Woi meninggal
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44 Laporan Investigasi dari LP3BH Manokwari (06 Desember 2012)

Hak Asasi Manusia di Papua 2013

Pembunuhan pimpinan KNPB di Wamena
Pada tanggal 16 Desember 2012, Hubertus Mabel (30),
pemimpin militan KNPB, dibunuh oleh Datasemen Khusus
(Densus) 88 di desa Habusa, Wamena. Sebelumnya,
Densus sempat memaksa tiga anggota KNPB lainnya
untuk menyuruh Hubertus Mabel dan Natalis Alua (26)
mendatangi sebuah pertemuan. Di sanalah personil
Densus 88 menembak keduanya. Pasca insiden tersebut, I
Gede Sumerta Jaya, juru bicara polisi, menjelaskan bahwa
petugas terpaksa melepaskan tembakan karena kedua
anggota KNPB tersebut berusaha melawan ketika hendak
ditangkap. Di lain pihak, Wim R. Medlama, juru bicara
KNPB menyangkal hal tersebut dalam sebuah pernyataan
umum. Berdasarkan penuturan beberapa saksi mata,
kedua korban tidak bersenjata dan tidak melakukan
perlawanan ketika hendak ditangkap. Seorang saksi mata
melaporkan bahwa pelaku memerintahkan korban untuk
berbaring di tanah dan kemudian menembak korban
di bagian lutut.45 Hubertus Mabel dilaporkan tewas
karena tikaman pisau di bagian dada. Laporan investigasi
dan berita dalam surat kabar memberikan keterangan
berbeda mengenai penyebab kematian Natalis Alua.
Menurut sebuah sumber, Natalis Alua mengalami koma
setelah penangkapan. Akan tetapi, korban dinyatakan
tewas di keesokan harinya46 pada tanggal 17 Desember
2012.47 (Lihat gambar 2.3-11 & 2.3-12)

Pasukan militer melukai dan membunuh
nelayan, termasuk anak berumur 13 tahun
Pada akhir bulan Desember 2012, anggota militer
Indonesia dilaporkan melepaskan tembakan ke arah
tujuh nelayan di dekat Pulau Papan, di Kepulauan Raja
Ampat. Empat nelayan tewas terkena terjangan peluru
yaitu La Tula (13), La Nuni (55), La Jake (30), dan La Edi
(20). Tiga nelayan lainnya, La Amu (20), La Udin (30), dan
La Self (20), mengalami luka serius. Menurut laporan,
pelaku mencoba untuk menyingkirkan tubuh korban.
Mayat keempatnya ditemukan setelah hampir seminggu
berada di bawah air. Sampai sekarang, tidak ada
penjelasan mengenai insiden penembakan tersebut.48

Gambar: 2.3-12: Lokasi insiden di dekat Wamena

Gambar 2.3-11: Jenazah Hubertus Mabel di upacara kremasi

45 Laporan Investigasi dari Baptis Voice Papua (19 Desember 2012):
Kronologi Peristiwa; Penembakan, Penangkapan dan Pembakaran
oleh sikap Brutalisme Polisi di Kabupaten Jayawijaya, pada tanggal 16
Desember 2012
46 Komisi Kepolisian Indonesia (18 Desember 2012): 1 ditembak, 1000
anggota KNPB bangkit melawan; http://www.komisikepolisianindonesia.
com/aneka/read/11794/1-ditembak-1.000-anggota-knpb-bangkitmelawan.html
47 Tabloid Jubi (17 Desember 2012): Insiden Wamena – Dua tewas, enam
ditahan polisi dan warga kampung mengungsi ke hutan
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48 West Papua Report bulan Januari 2013 dan West Papua Media Alerts (24
Desember 2012): http://westpapuamedia.info/2012/12/24/four-killed-inotk-shooting-in-raja-ampat/
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2.4 Penangkapan Sewenang-wenang dan Penyiksaan
Penyiksaan dan penganiayaan masih menjadi permasalahan endemik di tanah Papua.
Praktik tersebut seringkali berkaitan dengan aksi penangkapan sewenang-wenang.
Sepanjang tahun 2012, baik organisasi maupun pejuang hak asasi manusia telah
melaporkan beberapa kasus pelanggaran di atas. Sejumlah aksi penangkapan dilakukan
tidak sesuai dengan prosedur kriminal nasional. Dalam sejumlah kasus, korban ditangkap
sewenang-wenang. Banyak aksi penangkapan didasari oleh karena korban memiliki
keterikatan keluarga dengan aktivis maupun pendukung gerakan kemerdekaan atau
karena mereka dicurigai telah mendukung gerakan tersebut. Secara khusus, masyarakat
adat Papua yang tinggal di daerah konflik Pegunungan Tengah seperti di Tingginambut
or Enarotali, di mana aparat keamanan seringkali melakukan operasi sweeping, harus
tinggal dalam situasi yang mencekam karena dapat menjadi korban penangkapan
sewenang-wenang dan penyiksaan. Walaupun anggota Pemerintah Republik Indonesia
telah mencoba menghentikan penggunaan aksi kekerasan yang berlebihan dalam
operasi militer dan polisi - termasuk dalam meredam demonstrasi - tindak penganiayaan
dan penyiksaan masih saja digunakan. Hal ini bisa dilihat dalam aksi penangkapan dan
interogasi untuk memaksa tersangka membuat pengakuan, serta di dalam penahanan
sebagai bentuk hukuman. Pada tahun 2012, serangkaian kasus penganiayaan dan
penyiksaan mewarnai aksi penangkapan aktivis KNPB.
Penangkapan Sewenang-wenang
Hak tersangka dalam proses penegakan hukum, seperti
yang tercantum dalam Kovenan Internasional tentang
Hak Sipil dan Politis (ICCPR), berulangkali dilanggar
di tanah Papua. Beberapa di antaranya seperti hak
mendapat perlakuan yang bermartabat, hak untuk
mengetahui tuntutan yang diberikan, serta kewajiban
badan penegak hukum untuk menjelaskan hak mereka
terhadap tersangka (Bab III/pasal 9/paragraf 1-4 dan
Bab III/pasal 10/paragraf 1-3). Hal serupa juga mengenai
beberapa elemen di Pasal 14 ICCPR, seperti hak untuk
merasa tidak bersalah sampai dinyatakan bersalah oleh
pengadilan (2) atau di mana tersangka tidak dapat
memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri atau
dipaksa melakukan sesuatu yang dapat membahayakan
dirinya (3/g). Sejumlah contoh kasus merujuk pada pola
aksi aparat kepolisian yang menyalahi standar hak asasi
manusia dan hukum internasional serta KUHP, di mana
aksi tersebut juga menyalahi hak masyarakat Papua
dalam proses penangkapan dan penahanan. Tidak
pernah ada kasus di mana kompensasi (dalam bentuk
apapun) diberikan terhadap korban salah penangkapan,
seperti yang diwajibkan dalam Pasal 9, paragraf 5, ICCPR.
Mayoritas kasus penangkapan sewenang-wenang yang
terjadi selama masa tersebut berkaitan dengan aksi
demonstrasi. Jika aparat kepolisian tidak dapat menemu
kan cukup bukti, tersangka akan dibebaskan. Tetapi jika
pengakuan dapat diperoleh, walaupun melalui aksi

penyiksaan, surat perintah penangkapan akan segera
dikeluarkan. Pengadaan barang bukti melalui pro
ses penganiayaan atau penyiksaan tentu saja sangat
berlawanan dengan standar proses hukum yang berlaku.
Walaupun perkebunan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari kebudayaan masyarakat Papua, alat per
kebunan, instrumen berburu dan memancing, ornamen
perang, dan peralatan rumah tangga digunakan oleh
pihak kepolisian sebagai dasar penangkapan. Kasus yang
menimpa Matan Klembiab, Alfred Marsyom, dan Yakonias
Womsiwor menunjukkan bagaimana masyarakat adat
menjadi korban penangkapan seweang-wenang dan
menghadapi tuntutan atas kepemilikan benda (senjata)
tajam walaupun mereka tidak berniat untuk meng
gunakannya di luar fungsi tradisionalnya atau untuk
menyakiti orang lain.

Contoh Kasus: Penangkapan sewenangwenang di Desa Anggaisera
Pada tanggal 12 Mei 2012, aparat kepolisian menangkap
dan mengintimidasi Yehuda Kandipi, Simon Kandipi,
Meliaki Abba, Piet Aninam, Silas Karubaba, dan Sibi
Boworu di Desa Anggaisera, setelah secara sewenangwenang menuduh mereka sebagai anggota gerakan
kemerdekaan OPM. Mereka dianiaya dan diintimidasi
selama proses interogasi, sebelum akhirnya dilepaskan
kembali.49

49 KPKC Sinode GKI
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Norma Internasional tentang penyiksaan di
Indonesia
Indonesia meratifikasi Konvensi Menentang Penyik
saan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain
Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan
Martabat Manusia pada tanggal 28 Oktober 1998,
namun pemerintah belum meratifikasi Protokol
Tambahan dari Kovensi ini yang merupakan
mekanisme penting untuk mencegah penyiksaan
melalui kunjungan ke kantor Polisi, penjara (militer
dan sipil), pusat penahanan dan institusi kesehatan
mental. Terlebih lagi, banyak LSM hak asasi manusia
yang mengkritik kegagalan Pemerintah Indonesia
untuk memasukkan delik penyiksaan dalam KUHP.

Dalam kasus-kasus yang dilaporkan, aparat kepolisian
tercatat sebagai pelaku sebagian besar kasus penyiksa
an, terutama di saat penangkapan, interogasi, dan
penahanan. Ancaman, intimidasi, penganiayaan, dan
penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian
digunakan untuk mendapatkan informasi dan penga
kuan. Penjaga penjara juga kedapatan melakukan
penyiksaan kepada para tahanan, meskipun polisi juga
sering melakukan hal yang sama. Dalam penelitian
tersebut juga disebutkan bahwa aparat kepolisian
bertanggungjawab atas 15% kasus penganiayaan dan
penyiksaan, meskipun pada kenyataannya mereka tidak
boleh terlibat secara formal dengan tahanan yang dalam
masa persidangan.51 Dibawah ini merupakan contoh
penyiksaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan,
di mana hukuman menjadi motif paling dominan dalam
kasus penyiksaan di penjara.

Penganiayaan dan Penyiksaan
Jumlah dan pola kasus penganiayaan dan penyiksaan
yang terjadi di antara bulan Oktober tahun 2011 dan
Maret tahun 2013 menunjukkan bahwa tindak kekerasan
tersebut mulai menyebar dan menjadi hal umum yang
kerap terjadi di Papua Barat. Sejumlah kasus penyiksaan,
terutama yang terjadi selama proses penangkapan dan
interogasi tidak tercatat karena korban tidak melaporkan
insiden tersebut setelah mereka dibebaskan atau
menganggap bahwa praktik yang dilakukan aparat
kepolisian tersebut cukup normal. Penganiayaan dan
penyiksaan tidak hanya terjadi di proses penegakan
hukum di Papua, tapi juga di operasi penyisiran yang
dilakukan oleh anggota militer yang biasanya melibatkan
tindak kekerasan dalam menangani masyarakat sipil di
sekitar daerah operasi.
Sebuah penelitian mengenai penggunaan tindak
kekerasan dan penganiayaan di Papua yang dipublikasi
kan oleh LSM LBH di Jakarta pada tahun 2012
menunjukkan bahwa keduanya terjadi dalam berbagai
tahapan proses penegakan hukum: penangkapan, intero
gasi, dan penahanan. Riset tersebut juga menguak fakta
mengenai tingkat di mana toleransi terhadap pengunaan
tindak penyiksaan di Papua telah meningkat sebagai
akibat dari permasalahan yang meningkat di tanah
tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut, sejumlah besar
masyarakat dan aparat penegak hukum menyetujui
bahwa tindak penyiksaan merupakan aspek yang normal
dalam kerja kepolisian.50 Hal ini merupakan indikator
dari dampak yang berlarut-larut dan tingginya tingkat
kekerasan yang digunakan oleh pihak yang berwenang
terhadap masyarakat sipil di Papua.

50 Qisa`i, Ahmad; Dadang Trisasongko, Laode M. Syarif (ed.): Penyiksaan di
Bumi Cenderawasi, 2012, p. 44f, p. 43 f
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Beberapa contoh tindak penyiksaan dan
penganiayaan yang dilakukan selama proses
penangkapan dan interogasi
Penyiksaan terhadap tersangka pembunuhan
di Enarotali
Pada tanggal 21 Agustus 2012, aparat kepolisian melacak
seseorang yang diduga membunuh salah seorang
rekan mereka pagi itu. Selama proses pencarian, aparat
kepolisian bersama-sama dengan anggota militer secara
sewenang-wenang menangkap dan menyiksa beberapa
warga sipil yang mereka curigai sebagai anggota gerakan
kemerdekaan TPN-OPM. Alwisius Degei, Derek Kobepa,
dan Itikimi Kobepa ditangkap di atas perahu mereka
di Distrik Kogenepa, kemudian dibawa ke Enarotali. Di
dalam perjalanan menuju Enarotali, korban dipukul
beberapa kali di bagian wajah sehingga menyebabkan
pembengkakan parah di bagian mata dan hidung, serta
pendarahan di bagian mulut. Di hari yang sama, Yosua
Obaipa ditangkap secara sewenang-wenang di desa
Iyaitaka dan dibawa ke dalam sel tahanan di kantor
polisi Enarotali di mana para aparat kepolisian kemudian
menendang dan memukulnya. Tak sampai di situ, mereka
juga memukul bagian kepala, wajah, dan dada korban
dengan popor senapan. Tindakan itu mengakibatkan
Obaipa muntah darah sehingga harus dirawat selama
tiga hari di rumah sakit umum.52

51 Qisa`i, Ahmad; Dadang Trisasongko, Laode M. Syarif (ed.): Penyiksaan di
Bumi Cenderawasi, 2012, p. 46 f
52 Laporan Investigasi Pejuang Hak Asasi Manusia dari Kantor Keadilan dan
Perdamaian Gerja Kingmi di Nabire (18 September 2012)
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Gambar 2.4-1:Alexander Sambom dua hari setelah insiden pemukulan,
tampak luka memar di bagian belakang kepalanya dan bengkak di bagian
dahi dan mata kirinya

Gambar 2.4-2: Dani Kogoya berada di dalam sel tahanan di Penjara
Abepura

Penyiksaan terhadap penghuni asrama
Liborang

dibebaskan pada keesokan harinya, Aldo Purba, Kepala
Satuan Resor Kriminal dari Polresta Jayapura, memukul
para tersangka dengan tongkat kayu sebanyak satu kali.
Dia juga mengancam dan memaksa mereka untuk tidak
berpartisipasi dalam aksi-aksi demonstrasi politik.53

Pada tanggal 26 Agustus 2012, Polisi menyerbu asrama
Pdt. S. Liborang di Abepura menggunakan gas air mata.
Yanes Saram (20), Yusafat Wandi, dan Wene Helembo
ditahan kemudian disiksa bersama dengan 34 penghuni
asrama lainnya. Dalam proses interogasi yang berlangsung
selama 30 menit, polisi berkali-kali memukul Yanes Saram
di bagian belakang kepala menggunakan sebuah sepatu.
Aksi pemukulan tersebut bertujuan untuk memaksa Yanes
Saram mengakui keterlibatannya dalam kasus kerusuhan
di perumahan Organda. Yanes Saram lalu dikunci dalam
sebuah ruangan bersama dengan Yusafat Wandi, Wene
Helembo, dan beberapa korban lainnya. Kira-kira dua
jam setelah itu, dua aparat kepolisian memasuki ruangan
tersebut. Salah satu aparat kepolisian menggunakan jok
sepeda motor untuk memukul para korban di bagian
punggung sebanyak satu kali. Petugas yang satunya
lagi memukul mereka dengan tongkat kayu di bagian
punggung sebanyak dua kali karena mereka tidak mau
mengakui keterlibatannya dalam aksi kerusuhan di
perumahan Organda. Sebelum 18 penghuni asrama

Selain itu, Alexander Sambom (15) dan temannya Heri
Hisage (22), dipukul dan ditendang pada saat polisi
menanyai mereka di depan sebuah warung kecil di
dekat asrama. Kemudian aparat kepolisian memaksa
kedua remaja itu untuk masuk ke dalam truk, di mana
mereka berulang kali ditendang dan dipukul. Karenanya,
Alexander Sambom menderita luka di bagian wajah
dan kaki. Dia dipukul dengan gagang pistol di bagian
belakang kepala dan dicekik dengan kalung yang
melingkar di lehernya.54

Penyiksaan yang berakibat pada amputasi kaki
Pada tanggal 2 September 2012, para anggota Polresta
Jayapura menangkap Dani Kogoya yang diduga sebagai
salah satu anggota gerakan kemerdekaan OPM. Dia
ditangkap bersama dengan lima temannya yaitu Sonny
53 Pengakuan Yanes Saram (07.09.2012) seperti dillaporkan kembali oleh
JPIC GKI di Tanah Papua
54 Laporan dari Kantor Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan GKI
di Tanah Papua (30.08.2012): Aparat kepolisian menganiaya penghuni
Asrama Pdt. S. Liborang di Abepura dalam penggeledahan
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Kosay, Pendimin Kogoya, Lambert Siep, Tondius Kogoya,
Kerema Jikwa di Hotel Daun Pisang, Entrop. Meskipun
keenam laki-laki tersebut tidak melakukan perlawanan
selama proses penangkapan, polisi tetap saja menembak
Dani Kogoya di bagian kaki kanan. Kemudian, mereka
memukul Pendimin Kogoya di kepala bagian belakang
menggunakan benda tumpul. Selain itu, mereka juga
memukul Kerema Jikwa di bagian punggung. Setelah
penangkapan, kaki kanan Dani Kogoya diamputasi di RS
Bhayangkara polisi tanpa adanya persetujuan dari pihak
keluarga Kogoya.55

Pemukulan di Perumnas
Pada tanggal 12 September 2012, Arming Wetipo (18),
Andre Wetipo (21), Robert Hubi (22), dan Jekson Iginea
(22) dipukuli oleh para aparat kepolisian di sebuah
rumah di Perumnas III, Waena. Petugas yang berwenang
melaporkan bahwa operasi tersebut berhasil meringkus
empat siswa yang sedang minum minuman beralkohol,
walaupun tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai
tindak pidana. Aparat kepolisian menodong mereka
dengan senapan lalu memukul korban dipukul dengan
tongkat karet, tongkat kayu, dan popor senapan. Keempat
korban lalu dibawa ke pos polisi di persimpangan
Perumnas III untuk dianiaya.56

Penyiksaan guna mendapatkan informasi
mengenai aktivis KNPB
Pada tanggal 9 Oktober 2012, Simson Yohame (22)
ditangkap secara sewenang-wenang oleh empat aparat
kepolisian berpakaian sipil di Perumnas III Waena,
Jayapura, di sebuah restoran di tepi jalan. Yohame
dipaksa untuk masuk ke sebuah mobil Toyota Avanza
berwarna hitam. Ketika korban menanyakan alasan
penangkapan, pelaku memukulnya dengan senapan di
bagian punggung dan dada. Selama lima setengah jam,
Simson Yohame dibawa berkendara di daerah sekitar
Jayapura, di mana korban berulang kali diancam dan
dipukul. Polisi membesarkan volume musik di dalam
mobil tersebut hingga mencederai telinga Yahome.
Kemudian, polisi mengancamnya sambil memegang
pisau yang diarahkan ke wajah dan tenggorokan, lalu
menanyakan “Apa kamu ingin mati?” Selain itu, polisi juga
mengarahkan dan menembakkan pistol ke luar jendela.
Selama perjalanan, aparat kepolisian menanyai korban
tentang keberadaan beberapa aktivis KNPB, seperti Fany
Kogoya, Dany Wenda, Victor Yeimo, dan Tinus Yohame.
Polisi mengancam akan membunuh korban jika tidak
memberitahukan keberadaan para aktivis tersebut. Salah

55 Laporan ELSHAM (4 September 2012): Polisi tangkap Dani kogoya di
Hotel Daun Pisang, 16 Warga asli Papua ditangkap di rumah saat tidur
56 Laporan Investigasi ELSHAM (13 September 2012): Polisi aniaya empat
pemuda karena minum Mansion House
57 Laporan Pejuang Hak Asasi Manusia di Jayapura (Oktober 2012):
Kronologis Penangkapan Simson Yohame (22)

Hak-Hak Sipil dan Politik

satu aparat kepolisian memukul Yohame beberapa kali
di bagian bahu ketika dia menjawab bahwa dia bukan
anggota KNPB dan dia tidak mengetahui keberadaan
para aktivis KNPB tersebut. Aparat kepolisian kemudian
memaksa Simson Yohame untuk memata-matai aktivis
KNPB.57

Penyiksaan terhadap 6 warga Papua di Timika
Pada tanggal 19 Oktober 2012, anggota kepolisian
resort Timika secara sewenang-wenang menangkap
beberapa aktivis politik. Mereka yang ditangkap adalah
Yakonias Womsiwor, Paulus Marsyom, Alfred Marsyom,
Stefanus Itlay, Roberto Yatipai, dan Yanto Awerkion.
Polisi membawa mereka ke Polsek Mimika Baru yang
berada di Mile 32 untuk interogasi lebih lanjut mengenai
penemuan busur dan panah, parang serta pisau militer.58
Di kantor polisi tersebut, Yakonias Womsiwor dipukul
dan ditendang. Polisi menutup matanya dan kemudian
memaksanya untuk masuk ke sebuah peti mati. Kemudian
petugas memukulnya sebanyak lima kali, menendang
dadanya, dan mengancam akan menenggelamkan
dirinya di Sungai Kopi. Salah satu petugas berkali-kali
memukul Womsiwor dengan gagang pistol. Alfred
Marsyom diinterogasi secara terpisah di sebuah mobil.
Di situ, polisi memukulnya sebanyak lima kali di bagian
kepala dan meletakkan sebuah kantong plastik di atas
kepalanya. Yanto Awerkion dipukul sebanyak sepuluh kali
di bagian kepala dan pipi menggunakan sapu lidi. Para
petugas yang berwenang menyiksa para tersangka dan
memaksa mereka menandatangani pengakuan. Para
tersangka juga tidak mendapatkan bantuan pengacara.
Padahal, KUHAP mewajibkan hal tersebut bagi tersangka
yang terancam hukuman 5 tahun penjara atau lebih,
seperti yang terjadi pada kasus ini.59

Penyiksaan dalam proses interogasi di Biak
Pada hari yang sama, para aparat kepolisian berpakaian
sipil juga menangkap Paulus Alua (25) di asrama Nayak,
Biak. Selama dalam penangkapan, mahasiswa diborgol
dan ditendang di bagian wajah (mata kanan) oleh
salah satu petugas. Setelah itu, dua aparat kepolisian
memerintahkan dia untuk berbaring terlentang di mana
mereka kemudian berjalan berulang kali di atas perutnya.
Salah satu petugas juga memukul Paulus Alua di bagian
wajah menggunakan gagang pistol selama proses
interogasi. Karena Alua menyangkal keterlibatannya
dalam tindak pidana yang dituduhkan kepadanya,
petugas menendangnya dengan sepatu lars di bagian
pelipis, rusuk kanan, dan hidungnya hingga dia mulai
berdarah.60
58 KontraS
59 Keberatan Pengawas Hukum atas Tuduhan Kriminal dengan Nomor Reg.
Kasus: 02/Pid.B/2013/PN-T (14 Februari 2013)
60 Laporan Investigasi KontraS (Oktober 2012): Kronologis Penangkapan
Aktivis KNPB Biak
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Gambar 2.4-3: Barnabas Mansoben

Gambar 2.4-4: Paulus Alua

Gambar 2.4-5: Frengky Uamang saat wawancara dengan pejuang hak asasi
manusia

Penyiksaan terhadap mereka yang dicurigai
mendukung OPM di Timika
Pada tanggal 27 November 2011, Frengki Uamang
(36) ditangkap secara sewenang-wenang oleh
dua aparat kepolisian berpakaian sipil ketika
dalam perjalanan menuju gereja di Jalan Irigasi,
Kabupaten Kwamki Baru, Timika. Selama proses
interogasi di Kepolisian Kabupaten Kwamki Baru,
aparat kepolisian menuduh Frengki Uamang telah
menyediakan makanan kepada anggota Organisasi
Papua Merdeka (OPM). Dalam proses interogasi yang
berlangsung selama empat jam, korban ditendang
berkali-kali dengan sepatu lars dan juga dipukul di
bagian telinga, wajah, kepala bagian belakang, dada,
dan kaki. Karenanya, Frengki Uamang tidak mampu
berjalan selama empat hari. Setelah proses interogasi
selesai, tangan korban diikat kemudian dan korban
dibawa ke sebuah rumah asing di seputaran Irigasi.
Polisi mengklaim bahwa rumah tersebut dipakai
sebagai tempat persembunyian OPM. Dalam
perjalanan menuju rumah tersebut, polisi menyiksa
korban di bagian jari telunjuk dan jari tengah dengan
menggunakan obeng. Di Irigasi, tiga aparat kepolisian
memaksa korban untuk berlutut di bawah todongan
senjata. Selain itu, korban juga dipaksa merangkak
dengan posisi kepala menghadap ke bawah dengan
tangan diborgol. Polisi juga menyundutkan puntung
rokok ke sekujur punggungnya. Setelah itu, para
aparat kepolisian melepaskan beberapa tembakan
di sekitar pepohonan dan kemudian membawa
korban ke kantor polisi di Mimika untuk proses
interogasi lebih lanjut. Frengki Uamang dibebaskan
sehari setelahnya.61

Gambar 2.4-6: Bekas luka pemukulan di paha kiri Frengky Uamang

61 Laporan dari Tim Solidaritas untuk Kemanusiaan di Timika (30 November
2012): Testimoni Frengky Uamang

36

Hak Asasi Manusia di Papua 2013

Penyiksaan di Depapre, Jayapura, untuk
memperoleh informasi mengenai para aktivis
Pada tanggal 15 Februari 2013, lima aparat kepolisian
berpakaian sipil, diduga salah satunya adalah
Iptu Beduh Rahman, secara sewenang-wenang
menangkap dan menyiksa tujuh warga Papua yaitu
Daniel Gobai, Arsel Kobak, Eneko Pahabol, Yosafat
Satto, Salim Yaru, Matan Klembiap, dan Obed Pahabol
di Depapre, kabupaten Jayapura. Ketujuh korban
sedang menempuh perjalanan dari Depapre ke
arah Dormena (Kabupaten Jayapura) menggunakan
dua buah mobil di saat mereka dihentikan di jalan.
Aparat kepolisian saat itu berdalih sedang mencari
Sebby Sambom dan Terianus Satto, dua aktivis
politik dan pejuang hak asasi manusia asal Papua.
Aparat kepolisian kemudian memerintahkan korban
untuk merangkak menggunakan perut menuju
Polsek Depapre. Mereka lalu dibawa ke Polsek
Doyo Baru, di mana mereka diinterogasi lebih
lanjut mengenai keberadaan kedua aktivis tersebut.
Mereka dipukul, ditendang, dan disetrum selama
berada di tahanan. Lima hari setelah kejadian itu,
barulah mereka dibebaskan tanpa tuntutan yang
memberatkan. Beberapa aktivis lokal mewawancarai
dua orang korban terkait kronologis penyiksaan
dan mengunduh video wawancara tersebut di
You Tube. Di dalam video singkat,62 tersebut, Eneko
Pahabol dan Obed Pahabol menjelaskan bagaimana
mereka berulang kali ditendang oleh para petugas
menggunakan sepatu lars. Diceritakan mereka
sempat menendang lutut kanan Eneko Pahabol.
Eneko Pahabol dan teman-temannya juga dipukuli
dengan tongkat rotan serta disengat listrik di bagian
kaki. Obed Pahabol mengatakan bahwa polisi
memukulkan laras senapan mereka ke kepala, mulut,
dan telinga. Akibatnya, beberapa gigi depan Eneko
Pahabol tanggal, mulut dan hidungnya berdarah,
serta dahinya terluka. Korban juga mengalami
gangguan pendengaran.63 Berdasarkan hasil wa
wancara dengan salah satu anggota keluarga
Matan Klembiab, terungkap bahwa selama proses
interogasi, polisi menancapkan kaki kursi di atas
ibu jari kaki korban, yang kemudian mereka duduki.
Hal ini dilakukan untuk memaksa Matan Klembiab
memberikan informasi.64
Penyiksaan terhadap seorang pendeta di
Enarotali
Pada tanggal 2 Maret 2013, Pdt. Yunus Gobai
(55), seorang pendeta dari Sinode Gereja KINGMI,
mendatangi halaman Polsek Enarotali, Kabupaten
62 http://www.youtube.com/watch?v=VBBB4ObEMNc
63 AHRC (19 Februari 2013): Urgent Appeal Case: AHRC-UAC-024-2013
64 JPIC GKI di Tanah Papua: Wawancara dengan Yosafat Satto dan sanak
saudara dari Matan Klembiab pada tangal 11 Maret 2013
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Paniai. Dia berteriak sambil berlari mengelilingi
halaman Polsek. Menurut keterangan beberapa
aktivis lokal, perilaku tersebut dipicu oleh cacat
mental bawaan. Lima aparat kepolisian merespon
teriakan Pdt. Gobai dengan mendatangi dan
memukulinya. Para aparat kepolisian berulang
kali memukul korban sampai hidung dan bibirnya
berdarah. Dia juga mengalami beberapa luka
di bagian kepala dan lengan. Aparat kepolisian
kemudian menahan Pdt. Gobay di Polsek. Akhirnya,
korban dibebaskan setelah keluarganya membayar
uang jaminan sebesar Rp 1 juta kepada aparat
kepolisian. Menurut laporan dari AHRC, aparat
kepolisian tidak memberikan perawatan medis
kepada korban.65
Beberapa kasus penyiksaan dan penganiayaan
oleh militer:

Gambar 2.4-7: Masyarakat desa Umpagalo mereka-ulang penyiksaan yang
dialami

Ancaman dan tindak kekerasan di Desa
Umpagalo
Pada tanggal 3 November 2011, tiga aktivis dan sembilan
warga dianiaya oleh tujuh anggota militer dari Batalyon
Kostrad 755 Kurulu di desa Umpagalo, Wamena.
Pihak militer mendapat informasi bahwa beberapa
anggota gerakan kemerdekaan akan mengadakan
65 PKC KINGMI, AHRC (11 Maret 2013): INDONESIA: Aparat kepolisian
menyiksa seorang Pendeta di Paniai, Papua, dan menuntut suap untuk
pembebasannya.
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pertemuan di desa tersebut. Tujuh anggota militer
kemudian dikerahkan memasuki desa tersebut dan
melepaskan empat tembakan peringatan. Mereka lalu
mengumpulkan dan menganiaya keduabelas korban
yaitu Melianus Wantik, Edo Doga, Markus Walilo, Pilipus
Wantik, Wilem Kosy, Elius Dili, Lamber Dhabi, Othi Logo,
Nilik Hiluka, Hukum Logo, Martinus Mabel, dan Saulus
Logo. Selama dua jam, korban dianiaya dan ada yang
ditikam dengan bayonet. Korban juga dipaksa untuk
merangkak dan dicekoki dengan air. Selain dipermalukan,
mereka juga dipukul dengan tongkat kayu, ditendang
dan diinjak dengan sepatu lars, ditodong senjata, serta
diancam akan dipenggal. Meskipun penganiayaan sudah
dilaporkan ke Polsek Kurulu, pihak kepolisian menolak
untuk memproses laporan tersebut.66

Penganiayaan terhadap wanita hamil dan
anaknya yang berusia 18 bulan
Pada tanggal 7 Februari 2013, pasukan gabungan yang
terdiri dari aparat kepolisian Brimob Papua, Satuan
Pengendalian Masyarakat (Dalmas) Polres Paniai, dan TNI
batalion 753 menggerebek Desa Ipakiye di Kabupaten
Paniai Timur, Papua. Mereka memaksa masuk ke dalam
rumah Dorpina Gobai yang pada waktu itu sedang
hamil guna mencari suaminya. Pelaku menanyai Dorpina
Gobai walaupun dia tidak bisa menjawab karena tidak
dapat berbahasa Indonesia. Empat aparat kepolisian
memegangi korban dan secara bergantian mengerayangi
tubuhnya. Sementara pelaku lainnya menjungkirbalikkan
tubuh anaknya yang masih berusia 18 bulan lalu
mengayun-ayunkannya dengan kasar hingga bayi kecil
itu menangis.67

Penyiksaan dan penganiayaan di penjara:
Penyiksaan Terhadap Bieths dan Selang di
Nabire
Pada tanggal 5 September 2012, beberapa sipir penjara
menyiksa Mikhael Yance Bieths (32) dan Ilham Haje Selang
(34) di halaman dalam Lembaga Pemasyarakatan Nabire
kelas II. Menurut laporan, kejadian tersebut diperintahkan
oleh kepala lembaga pemasyarakatan, Aminudin. Sipir
penjara menendang kedua tahanan dengan sepatu
lars. Tak sampai di situ, sipir penjara juga memukul
mereka dengan batu, tongkat karet, balok kayu, dan
menggunakan alat kejut listrik sehingga Ilham kehilangan
kesadaran. Sipir penjara berulang kali menempelkan
besi panas ke punggung Bieths saat dia mencoba untuk
melindungi Selang. Setelah itu, kedua tahanan dibawa ke
dalam sel mereka dan terus mendapatkan penyiksaan.
Akibatnya, Mikhael Yance Bieths berdarah di bagian
mulut dan hidung, memar di sekitar kedua mata, luka
sayat di bagian alis kiri, luka bakar di bagian punggung,
luka pada ibu jari kaki kirinya, dan memar di bagian
punggung dan di dada. Sedangkan Ilham Haje Selang
berdarah di bagian mulut dan hidung, memar di sekitar
kedua mata, luka pada pelipis kiri, kepala, perut bagian
kiri, punggung dan dada, cedera pada kaki kiri, dan luka
sayat di mata kiri.69

Penyiksaan remaja di Enarotali
Pada tanggal 25 Februari 2012, sekelompok aparat
keamanan beranggotakan 45 orang, yang terdiri dari
polisi dan pasukan militer, secara sewenang-wenang
menangkap dua remaja bernama Alpons Gobay (15) dan
Menny Gobay (18) di Desa Bobaigo, Enarotali, Kabupaten
Paniai. Pasukan militer mencurigai keberadaan anggota
TPN-OPM, sayap kiri gerakan kemerdekaan, di rumah
mereka. Pasukan militer menyeret kedua remaja tersebut
keluar dari rumah. Kemudian, mereka mulai menendang
dan memukul kedua korban dengan tangan kosong dan
gagang senjata. Pemukulan terus berlangsung sampai
aparat kepolisian membawa para remaja tersebut ke
Polsek Paniai. Karena perbuatan itu, korban menderita
luka memar dan luka di dahi, bibir, dan lengan, serta
tulang rusuk.68

66 AHRC, Urgent Appeal Case: AHRC-UAC-005-2012 (26 Januari 2012)
67 AHRC (20 Maret 2013): Urgent Appeal Case: AHRC-UAC-045-2013
68 AHRC (22 Maret 2013): Urgent Appeal Case: AHRC-UAC-048-2013
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Gambar 2.4-8: Punggung Bieths, tampak luka bakar karena penyiksaan

69 Laporan Pejuang hak Asasi Manusia dari Kantor Keadilan dan Perdamaian
Gereja Kingmi di Nabire (24 September 2012)
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Penyiksaan 42 tahanan di Abepura
Pada tanggal 30 April 2012, 42 tahanan kriminal dan politik
disiksa di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Abepura. Para
sipir penjara dilaporkan menerima perintah dari Liberti
Sitinjak, kepala lembaga pemasyarakatan Abepura. Pada
saat itu, dia terlihat berseteru dengan Selbius Bobii,
seorang tahanan politik, yang dilarang meninggalkan
sel untuk bertemu dan berlatih band dengan nara
pidana lain. Para tahanan lain menyaksikan Sitinjak
memerintahkan agar Selbius Bobii dikunci di sel isolasi.
Mereka pun memprotes tindakan pendisiplinan itu. Para
sipir kemudian memukuli 42 tahanan menggunakan
tangan, kaki, balok kayu, besi, dan tali tebal. Kemudian,
42 tahanan tersebut dipaksa untuk berdiri dalam posisi
setengah jongkok selama satu jam.71

Gambar 2.4-9: Bieths dan Selang

Penyiksaan yang menyebabkan kematian
Ayomi di Nabire
Antara tanggal 26 September dan 2 Oktober 2011, Rony
Ayomi (23) disiksa oleh tujuh sipir penjara di sebuah sel
isolasi di Lembaga Permasyarakatan kelas II Nabire. Sipir
penjara Frans Betai memukul Rony Ayomi pada bagian
kepala selama beberapa kali menggunakan tongkat
karet. Sipir penjara Frido Yosar menyiksa korban dengan
alat kejut listrik pada bagian kepala kepala, leher, siku,
perut, tulang rusuk, dan lutut. Sipir penjara Isaak Jimmy
Rumbiak memukul Ayomi beberapa kali di bagian wajah.
Sipir penjara Hengki Yoweni menendang Ayomi sebanyak
dua kali menggunakan sepatu lars di bagian dada.
Meskipun Rony Ayomi sedang dalam kondisi kritis akibat
penyiksaan tersebut, para sipir penjara tidak memberikan
akses perawatan medis di luar penjara kepada Ayomi
sampai pada tanggal 1 Januari 2012. Ayomi meninggal
pada tanggal 1 Maret 2012 di rumah sakit umum Siriwini
Nabire.70

70 Ibid.
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Gambar 2.4-10: Luka siksaan di leher dan tulang selangka Ayomi, dua
bulan setelah penyiksaan

Daftar nama, usia, dan bentuk penyiksaan korban:
Bentuk penyiksaan:
A)

dipukul dengan tongkat kayu/batang besi/tali,
ditendang dan dipukul di seluruh tubuh
B) dipaksa meninggalkan sel, saat penjaga penjara
menginjak jari-jemari korban dengan sepatu lars.
C) dipaksa berdiri dalam posisi setengah berjongkok
selama satu jam
D) ditendang saat meninggalkan sel
1.
2.
3.
4.
5.

Selfius Bobii (30 tahun, ditinju dan ditendang di
seluruh tubuh, lalu diseret ke kantor polisi);
Luis Kossay (20 tahun, A, B , C);
Terianus Tabuni (25 tahun, A, B, C);
Wayus Hubi (22 tahun, A, B, C);
Markus Dabi (22 tahun, A, B, C);

71 Laporan Investigasi No. 66.a/FM/12/3.4. 13.a dari Kantor Keadilan,
Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC), Fransiskan Papua (4 Mei
2012)
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Stenly Palondong (33 tahun, A, D, C);
Alfian Palendeng (31 tahun, A, D, C);
Erens Apromis (29 tahun, A, D, C);
Otto Ikinia (22 tahun, A, B, C);
Fredy Marsyom (36 tahun, A, D, C);
Agus Hisage (23 tahun, A, D, C);
Habel Itlay (22 tahun, A, D, C);
Titus Kogoya (20 tahun, A, D, C);
Randy (29 tahun, A, D, C);
Kostan (28 tahun, A, D, C);
Donny Sineri (25 tahun, A, D, C);
Epenus Itlay (24 tahun, A, D, C);
Adrian Walangitan (21 tahun, A, D, C);
Muhammad Ramly (38 tahun, A, D, C);
Orgenes Epa (32 tahun, A, D, C);
Elia Komba (20 tahun, A, D, C);
Rafles Yoku (24 tahun, A, D, C);
Agus Monmut (29 tahun, A, D, C);
Jubair (34 tahun, A, D, C);
Edi Baransano (29 tahun, A, B, C);

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Sulario (37 tahun, A, B, C);
Ortis Sineri (21 tahun, A, B, C);
Kalvin Kapisa (24 tahun, A, B, C);
Parmen Wenda (20 tahun, A, B, C, dimasukkan dalam
sel isolasi sampai pukul 09:00 WIT (Waktu Indonesia
Timur), 3 Mei 2012);
Dominikus Marian (20 tahun, A, B, C);
Nius Heba (32 tahun, A, B, C);
Narto (56 tahun, A, D, C);
Acok (29 tahun, A, D, C);
Pas Wenda (21 tahun, A, D, C);
Lukas Sawen (25 tahun, A, D, C);
Yoram Sawen (50 tahun, A, D, C);
Chore Daundi (24 tahun, A, D, C);
Luther Ohee (26 tahun, A, D, C);
Dedi Dores (30 tahun, A, D, C);
Hanan Mambay (28 tahun, A, D, C);
Yufri Mameta (30 tahun, A, D, C);
Hendrik Kenelak (22 tahun, A, B, C, dimasukkan
dalam sel isolasi sampai pukul 09:00 WIT (Waktu
Indonesia Timur), 3 Mei 2012)

Tabel 2.4-1: Daftar nama-nama beserta pejabat di posisi direktur, kepala departemen, dan
pegawai yang menyaksikan pemukulan atau terlibat aktif dalam penganiayaan
NO

NAMA

POSISI

1.

Drs. Liberti Sitinjak, Msi, MM

Kepala Lembaga Pemasyarakatan

2.

Herman Mulawarman, SH

Kepala Seksi Pengembangan

3.

M. Hutabarat

Kepala Seksi Pendisiplinan

4.

Juawaini, SH

Kepala Keamanan Penjara

5.
6.

Olof Itaar, SH
Sarlota Hai

Kepala Sub-seksi Registrasi
Kepala Sub-seksi Bimbingan Pastoral

7.

Hardiman,SH

Kepala Sub-seksi Keamanan

8.

Peneas. Kubia

Satpam

9

Magrid Kawai, SH

Staff Seksi Pengembangan

10.

Elly Wamuar

Staff Seksi Keamanan Penjara

11.

Viktor Paembang

Staff Seksi Pengembangan

12.

T. Kambu

Penjaga

13.

Bony Manuputy

Staff Seksi Pendisiplinan

14.

Wembi Hamadi

Penjaga

15.
17.

Viktor Rio Sitania
Wilson Sibarani

Staff Seksi Pendisiplinan
Ajudan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan

18.

Rahmad

Staff Seksi Pengembangan

19.

Capung Bc. Ip

Staff Seksi Pengembangan

20.

Felix Kusali

Staff Seksi Pengembangan
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Penyiksaan terhadap 22 tahanan di Abepura
pada bulan Januari 2013
Pada tanggal 21 Januari 2013, 22 tahanan disiksa oleh tiga
sipir penjara yang bernama Eli Asip Wamuar, Bonifasius
Manuputy, dan Yuli Wanane, dengan persetujuan Kepala
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Abepura. Pemukulan
tersebut dijadikan hukuman terhadap para tahanan yang
melontarkan komentar sarkastik dalam penyambutan
tahanan baru. Mereka dipukul dengan tangan kosong
dan dicambuk menggunakan kabel listrik sepanjang 2
meter sampai berdarah. Setelah insiden pemukulan, sipir
penjara tidak menyediakan perawatan medis kepada
tahanan yang terluka di klinik penjara.72 Kepala Lembaga
Pemasyarakatan tersebut kemudian dicopot dari jabatan
nya, setelah ada campur tangan dari kelompok hak asasi
manusia.

Daftar nama dan usia korban:
1. Pelius Tabuni (32); 2. Gidion ‘Bob’ Hanuebi (37); 3. Serko
Itlai (19); 4. Yoris Fernando W. Rengil (17); 5. Ami Wenda
alias Soy (25); 6. Roy Olvin Wally (31); 7. Ormi Wandik (17);
8. Roy Kabarek (37); 9. Irsan Mananggel alias Irs (19); 10.
Yosua Merahabia (41); 11. Samuel Waren (26); 12. Yakobus
Bue (20); 13. Hendro Wambrau (21); 14. Ibe Huby (22); 15.
Kaharudin (28); 16. Kaleb Mantanaway (21); 15. Imanuel
Mauri (21); 16. Zikenele Hisage (20); 17. Widodo Santoso
(26); 18. D.C. Crisdodtomo (...); 19. Aryadi (...); 20. Ahmad
Alia (...).

Kristian Belau ditangkap di Desa Urumusu, 45 kilometer
dari lokasi penangkapannya, di mana aparat kepolisian
terlibat baku tembak dengan kawanan bersenjata.73

Gambar 2.4-11: Luka tembak di paha kanan Kristian Belau

Pengunaan tindak kekerasan yang berlebihan
dan pengrusakan properti dewan daerah
Pada tanggal 16 Desember 2012, aparat kepolisian
gabungan dari Polres Jayawijaya, di bawah kepemimpinan
Wakapolres, membakar kantor Dewan Adat Papua
(DAP) di Kabupaten Wouma, serta menyerang Emaus
Yelemaken, seorang satpam di lokasi kantor. Seorang
aparat kepolisian menyeretnya keluar gedung dan
memukulnya dengan popor senapan. Emaus Yelemaken
kehilangan kesadaran dan terbangun dengan tiga gigi
hilang dan bibir berdarah.74

Contoh pengunaan tindak kekerasan yang
berlebihan
Pengunaan senjata api yang berlebihan di desa
Wadio Atas
Pada tanggal 24 September 2012, aparat kepolisian dari
Polres Nabire menembak Kristian Belau (21) di paha
kanannya dalam sebuah operasi yang dilakukan di
desa Wadio Atas. Awalnya, aparat kepolisian memasuki
desa dan melepaskan tiga tembakan peringatan, yang
menyebabkan warga melarikan diri ke hutan yang berada
di sekeliling desa. Kristian Belau tidak turut melarikan
diri, diduga karena dia sedang dalam pengaruh alkohol.
Saat dia mendekati aparat polisi, salah satu petugas
menembak Kristian Belau di paha kanan. Setelah operasi
tersebut, dia dilarikan ke Rumah Sakit Umum Siriwini
di Nabire, di mana peluru yang bersarang di kakinya
berhasil dikeluarkan melalui operasi. Korban kemudian
dijebloskan kembali ke dalam tahanan. Setelah insiden
tersebut, I Gede Sumarta, juru bicara Polda Papua,
membuat pernyataan palsu yang mengatakan bahwa
72 Laporan Gabungan KontraS Papua, SKPKC Fransiskan Papua, dan BUK (21
Februari 2013)
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Gambar 2.4-12: Emaus Yelemaken, diambil setelah aksi pemukulan (kiri)
Gambar 2.4-13: Lokasi kantor setelah aksi pembakaran (kanan)

73 Laporan Pejuang Hak Asasi Manusia dari Kantor Keadilan dan Perdamaian
Gereja Kingmi di Nabire (25 September 2012)
74 Laporan Investigasi dari Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM
Pegunungan Tengah Papua (22 December 2012): Kantor Dewan Adat
Wilayah Lapago dibakar hangus
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2.5. Akses terhadap Keadilan dan Sistem Peradilan
Harapan masyarakat Papua terhadap sistem peradilan yang dilengkapi dengan hakim yang adil
dan independen, di mana keputusan mencerminkan proporsionalitas dan keadilan, masih jauh
dari kenyataan. Hal seperti ini terjadi terutama ketika terdakwa adalah masyarakat adat Papua
yang seringkali menjadi objek diskriminasi dari aparat kepolisian, jaksa, dan hakim. Prasangka
dan gambaran negatif yang diskriminatif terhadap masyarakat adat Papua masih kentara di semua
tingkat penegakan hukum dan proses peradilan. Hal ini berakibat pada jerat hukuman yang tidak
sesuai dengan proporsinya dan pelanggaran prosedur kriminal, terlebih lagi ketika terdakwa
adalah aktivis politis pro-kemerdekaan.
Poses investigasi di kantor polisi masih mencerminkan
perlakuan intimidasi dan tersangka seringkali diancam
dan disiksa untuk menandatangani pernyataan. Hal
seperti ini bisa terjadi karena dalam proses investigasi,
tersangka tidak didampingi oleh pengacara. Dalam
banyak kasus, pihak kepolisian tidak menginformasikan
kepada tersangka bahwa mereka punya hak untuk
didampingi pengacara. Kehadiran pengacara biasanya
diinformasikan setelah proses interogasi atau ketika
keluarga tersangka memutuskan untuk menyewa
pengacara. Seringkali dalam persidangan, terdakwa
menyangkal laporan investigasi polisi karena sebelumnya
mereka telah dipaksa atau diintimidasi dalam penan
datanganan pernyataan tersebut.
Lemahnya penegakan hukum juga tampak pada saat
terdakwa diinterogasi oleh jaksa dalam persidangan.
Jaksa tidak akan ragu-ragu untuk mengintimidasi
terdakwa, apabila mereka tidak didampingi oleh
pengacara. Hal ini biasanya terjadi ketika tersangka tidak
segera diserahkan ke dalam penanganan jaksa. Pihak
keluarga dan pengacara juga akan dipermudah untuk
menemui terdakwa dan mempersiapkan pengadilan
setelah terdakwa diserahkan ke dalam penanganan jaksa.
Tindak intimidasi masih saja sering terjadi di persidangan
sehingga sulit bagi seorang terdakwa untuk membuktikan
bahwa dia tidak bersalah. Aparat keamanan juga sering
diturunkan dalam jumlah besar untuk mengamankan
jalannya sidang, terutama yang menarik minat publik.
Jaksa dan bahkan hakim sering didapati mengintimidasi
terdakwa melalui pertanyaan atau menggunakan
bahasa yang kasar, apalagi ketika mereka melihat bahwa
pengacara tidak berani untuk menyelanya. Dengan
demikian, pengacara yang kompeten sangat dibutuhkan,
karena pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan
seringkali kurang profesional dan kompeten.

Contoh Kasus
Penolakan pemberian akses pengacara pasca
demontsrasi hari masyarakat Adat
Pada tanggal 9 Agustus 2012, Edison Kendi dan Yan
Piet Manimboi bersama-sama dengan beberapa aktivis
lainnya mengadakan aksi protes damai memperingati
Hari Masyarakat Adat. Kedua aktivis tersebut ditangkap
pada saat melakukan aksi mereka lalu diintimidasi,
dianiaya, dan disiksa. Mereka bahkan masih diintimidasi
setelah berada di bawah penanganan kejaksaan.
Kedua terdakwa merasa tidak puas dengan pengacara
yang ditunjukkan untuk mereka, lalu pihak keluarga
memutuskan untuk menyewa pengacara baru. Kejaksaan
tidak merespon pemintaan penundaan pengadilan bagi
mereka untuk mendapatkan pengacara baru.75

Penangkapan ilegal dan penolakan akses
terhadap pengacara Wamsiwor dan Awerkion
Pada tanggal 19 Oktober 2012, aparat kepolisian dari
Polres Timika menangkap Yakonias Womsiwor dan
Yanto Awerkion. Penangkapan tersebut tidak sesuai
dengan Pasal 18 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa aparat
kepolisian harus menunjukkan kartu identitasnya, surat
penangkapan, serta penjelasan singkat mengenai
dakwaan kriminal. Kedua orang tersebut juga dilaporkan
mengalami penyiksaan selama proses interogasi. Dalam
pemeriksaan pengadilan, Yanto Awerkion tidak diberikan
pengacara, yang mana hal itu menyalahi pasal 56 ayat 1
KUHAP. Pemeriksaan terdakwa menyalahi aturan hukum
dan praperadilan sempat diajukan tetapi tidak digubris
oleh pihak kejaksaan.76

75 KPKC Sinode GKI
76 Koalisi Litigasi
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3 haK ekonomi, sosial, dan
budaya & kelompok-kelompok
yang rentan
3.1 Hak Mendapatkan Kesehatan
Pemerintah Indonesia diwajibkan mematuhi Hukum Internasional untuk menyediakan standar
kesehatan yang tinggi sesuai dengan sumber dayanya. Meskipun ada anggaran dana yang
cukup besar untuk meningkatkan pelayanan kesehatan,1 termasuk untuk akses obat-obatan,
perbaikan infrastruktur, tidak adanya pengelolaan yang bersih mengakibatkan kelalaian dan tidak
tersedianya petugas medis di tempat tugas mereka. Terlebih lagi, permasalahan pelik muncul
ketika munculnya kematian dan penyakit yang disebabkan oleh karena kurangnya ketersediaan
pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil. Angka kematian anak dan tingkat HIV/AIDS di
Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan yang tertinggi di Indonesia.
Informasi Kesehatan
Pemerintah Indonesia gagal menyediakan pelayanan
kesehatan yang tepat dan berkualitas kepada masyarakat
asli Papua, yang memungkinkan mereka untuk hidup
sehat. Laporan mengenai kelalaian medis seringkali
muncul di media online. Kementerian Kesehatan juga
melaporkan bahwa pelayanan kesehatan di Papua tidak
sesuai dengan keadaan di lokasi. Hal ini disebabkan karena
kurangnya akses informasi kesehatan yang terpercaya
dan sistematis. Kematian dan pola penyebaran penyakit
di dua provinsi di Papua merupakan salah satu masalah
utama yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, Papua menempati peringkat pertama sebagai
provinsi dengan kasus AIDS tertinggi di Indonesia.2 Ada
7.527 laporan kasus AIDS pada kuartal ketiga tahun 2012.
Menurut Komisi Pengendalian AIDS Papua, kasus HIV/
AIDS umumnya terjadi di daerah pesisir dan pedesaan.
Pada tahun 2012, angka tertinggi kasus HIV/AIDS di
Provinsi Papua tercatat di Kabupaten Jayapura (2.666
kasus) dan Kabupaten Mimika (2.823 kasus).3
1

2
3
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Lihat pendapat umum (General Comment) No. 14 dari Komite untuk
hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mengenai hak untuk mendapatkan
hak pelayanan kesehatan tinggi. 11.8.200. E/C.12/2000/4, di http://www.
unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28symbol%29/E.C.12.2000.4.E
Lihat http://www.depkes.go.id/en/index.php/news/press-release/797-hivaids-progress-in-indonesia-on-the-3rd-quarterly-in-2012.html
Lihat http://www.antaranews.com/en/news/85901/hivaids-cases-inpapua-exceed-13000

Survei kesehatan Demografi Indonesia tahun 20124
menjadi acuan dalam kasus ini. Sebagian besar negara
melakukan survei kesehatan demografi setiap lima
tahun sekali untuk perencanaan domestik dan perbaikan
pelayanan kesehatan. Data dari survei ini juga diberikan
kepada lembaga-lembaga kesehatan internasional,
seperti Organisasi Kesehatan Dunia (World Health
Organization - WHO) dan UNICEF. Survei di Indonesia
pada tahun 2012 menyediakan data rata-rata kesehatan
nasional yang berhubungan dengan kesuburan, Keluarga
Berencana, bayi, angka kematian anak dan ibu, dan
informasi yang terkait dengan penyakit menular seksual
seperti HIV/AIDS. Mayoritas responden dalam survei ini
(58.4% dari kaum perempuan) menetap di pulau Jawa,
sementara responden perempuan dari dua kabupaten di
Provinsi Papua hanya mewakili 1,5% dari total responden.5
Angka kematian bayi di dua kabupaten di Provinsi Papua
sebesar dua kali lipat lebih tinggi dari daerah-daerah lain
yakni sebesar 64 berbanding 34 dari 1000 bayi. Sementara
itu, angka kematian anak sebesar lima kali lipat lebih
tinggi yakni 51 berbanding 10 dari 1000 anak dengan

4

5

Badan Pusat Statistik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional, Kementerian Kesehatan. Survei Demografi dan Kesehatan
Indonesia 2012. Laporan pendahuluan. Desember 2012. Lihat http://
www.bkkbn.go.id/litbang/pusdu/Hasil%20Penelitian/SDKI%202012/
Laporan%20Pendahuluan%20SDKI%202012.pdf
Ibid, Annex tabel A-1, p. 31
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Gambar 3.1-1: Pusat Kesehatan di Papua, foto: Reckinger

usia di bawah 5 tahun. Kemudian, angka kematian ibu
tiga kali lipat lebih tinggi yakni 112 berbanding 43 dari
100.000 ibu melahirkan.6 Selanjutnya, kehadiran tenaga
ahli (bidan) untuk mendampingi kehamilan dan kelahiran
adalah sekitar 30% lebih rendah dibandingkan dengan
provinsi lain di Indonesia.7
Angka-angka tersebut mungkin merupakan kondisi
rata-rata kesehatan masyarakat asli Papua yang tinggal
di daerah pedesaan dan perkotaan terpencil, di mana
daerah-daerah tersebut tidak memiliki akses dan fasilitas
yang cukup baik. Survei kesehatan nasional tersebut
tidak memilah data antara penduduk asli dan migran,
atau antara daerah pedesaan dan perkotaan. Padahal,
mayoritas populasi di kota-kota utama dan desa-desa
sekitarnya adalah kaum pendatang. Data tersebut
berkebalikan dengan data di daerah terpencil dan dataran
tinggi, di mana mayoritasnya adalah masyarakat asli
Papua. Selain itu, terdapat bias data pada sampel survei
data kesehatan untuk provinsi Papua karena diambil dari
masyarakat yang menempati kota-kota besar seperti di

6
7

Ibid, Annex tabel A-6, p. 36
Ibid, Annex tabel A-7, p. 37

Jayapura dan Manokwari yang mayoritas penduduknya
merupakan masyarakat non-Papua.

Pelayanan Kesehatan
Laporan penting lainnya adalah Profil Kesehatan Provinsi
Papua tahun 2011.8 Laporan tersebut menunjukkan
bahwa jumlah dokter (kecuali dokter gigi), perawat, dan
bidan per 100.000 penduduk lebih tinggi daripada ratarata di Indonesia. Hal ini tidak mengherankan, karena
Otonomi Khusus menganggarkan gaji yang cukup tinggi
untuk para pekerja medis di Papua.9 Laporan tersebut
menjelaskan bahwa Provinsi ini memiliki cukup sumber
daya –termasuk infrastruktur, keuangan, dan petugas
kesehatan– untuk menyediakan layanan kesehatan
kepada masyarakat Papua.
Laporan ini juga menunjukkan angka keluarga berencana
(49%) dan tenaga bidan (53%%) di papua tertinggal jauh
dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
Rendahnya angka keberhasilan program Keluarga
Berencana karena pandangan masyarakat asli Papua

8
9

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya & Kelompok-kelompok yang Rentan

Pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Data/ Informasi Kesehatan Provinsi Papua. http://www.depkes.go.id/
downloads/kunker/33_papua.pdf
Van de Pas, R. Sumber daya manusia di bidang kesehatan, serta
kesempatan dan tantangan di Provinsi Papua. Royal Tropical Institute,
2010. Dapat diakses di http://www.papuaweb.org/dlib/s123/
vandepas/_mih.pdf
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yang menganggap bahwa program tersebut merupakan
bentuk pengendalian populasi oleh negara. Sebagai
contoh, pada tahun 1980-an dan 90-an, kebijakan keluarga
berencana “dua anak saja cukup” dilaksanakan dengan
mengandalkan pemberian suntikan kepada perempuan
Papua di beberapa daerah.10 Akan tetapi, suntikan tersebut
tak lebih dari sekedar vaksinasi palsu.11 Hal lain yang perlu
dicatat adalah tingginya tingkat penyakit kusta di provinsi
Papua Barat. Ada 83 kasus baru per 100.000 penduduk,
dan merupakan yang tertinggi di Indonesia.
Selain masalah sumber daya, kesenjangan juga terjadi
dalam pengadaan dan keterjangkauan pelayanan
kesehatan. Dana trilyunan rupiah yang sedianya untuk
pengadaan pelayanan kesehatan dilaporkan hilang.12
Pekerja medis juga sering tidak menempati pos tugasnya
karena tidak adanya pemimpin yang cakap, serta
kurangnya kedisiplinan dan manajemen yang baik di
sektor pelayanan kesehatan. Sebuah laporan dari Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebutkan bahwa
sebanyak 535 orang jatuh sakit dan 95 orang meninggal
dunia antara bulan November 2012 dan Februari 2013
di Kabupaten Kwoor dan Tambrauw karena gizi buruk
dan penyakit lainnya.13 Sebuah penelitian lain di daerah
Kepala Burung (Kabupaten Tambrauw dan Manokwari)
menunjukkan besarnya kesenjangan dalam penyediaan
layanan kesehatan untuk penduduk asli. Penelitian
tersebut mencantumkan jumlah angka kematian anak
yang mencapai 189/1000 untuk anak di bawah usia
5 tahun di daerah pedesaan, 139/1000 untuk anak
Papua di bawah usia lima tahun di daerah perkotaan,
dan 36/1000 untuk anak non-Papua di bawah usia lima
tahun. Ketimpangan dalam status kesehatan ini dapat
dianggap sebagai kekerasan struktural yang merupakan
10 Pada sekitar tahun 80an dan 90an, pemerinah meyakinkan masyarakat
Papua di daerah dataran tinggi untuk mendapatkan vaksinasi untuk
melawan penyakit menular seperti polio atau campak. Kemudian
terungkapkan dengan jelas bahwa yang diberikan kepada para wanita
bukanlah vaksin tetapi suntikan hormon Keluarga Berencana (KB). Segai
hasilnya, sejak itu wanita-wanita usia produktif tidak lagi percaya dengan
vaksinasi sebagai bagian dari Keluarga Berencana. Wanita-wanita Hubula,
di daerah dataran tinggi dulu dipaksa untuk ikut serta dalam program KB
“dua anak cukup” untuk membentuk keluarga kecil yang sehat selama
masa kekuasaan Soeharto. Karena kondisi serta praktek-praktek sosial
budaya hidup banyak wanita Hubula yang biasanya hanya memiliki satu
atau dua anak. Karena strategi KB, dan kemudian melalui penyebaran
penyakit menular seksual menular (PMS, Chlamydia dan Gonorrhea) dan
HIV/AIDS, tingkat kesuburan menurun dan banyak perempuan menjadi
tidak subur. Selama melaksanakan tugas klinis pada tahun 2007-2008,
penulis mendapati banyak wanita muda di Papua desa-desa dataran
tinggi tidak subur, tanpa alasan yang jelas mengapa. Kemungkinan sekali
hal ini berhubungan dengan infeksi Chlamydia, yang dapat menjangkiti
wanita tanpa gejala klinis yang jelas, kecuali tingkat kesuburan. Dua hal
ini (KB paksaan dan PMS) adalah alasan dari banyak alasan lain mengapa
perempuan Papua di dataran tinggi menolak Keluarga Berencana.
11 Leslie Butt. KB Membunuh. Kekerasan politik, keluarga berencana, dan
Suku Dani di lembah Baliem. The Asia Pacific Journal of Anthropology.
Volume 2, Issue 1, 2001.
12 Ryan Dagur, Jakarta. Papua kehilangan jutaan rupiah dana bantuan.
Terlepas dari suntikan uang dalam jumlah besar, pelayanan kesehatan dan
masyarakat masih mengkhawatrkan. 23 April 2013. Dapat diakses di: http://
www.ucanews.com/news/papuas-missing-millions-in-grant-aid/68085
13 Aliansi Masyarakat Adat/Indonesia: Kematian dan Kelaparan di Distrik Kwoor,
Papua. 5 April 2013, dapat diakses di: http://www.aman.or.id/2013/04/01/
deaths-and-hunger-in-kwoor-district-papua/#.UYa9K7Sw3FI
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Gambar 3.1-2: Test HIV/AIDS masih belum tersedia di seluruh daerah,
foto: Reckinger

pelanggaran dari Konvensi anak.14 Selain itu, 61 orang
dilaporkan meninggal dunia dalam kurun waktu tiga
bulan di Kecamatan Samenage, Kabupaten, Yahukimo,
karena kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan.15 Kasus
serupa juga ditemui di daerah-daerah lain di wilayah
Kabupaten Yahukimo, Dataran Tinggi Tengah, di mana
pekerja medis mangkir dari tugas mereka di posko
kesehatan.16

HIV-AIDS
Epidemi HIV/AIDS di Papua merupakan masalah yang
serius. Sekali lagi, salah satu penyebab utamanya adalah
kurangnya informasi. Survei terbaru mengenai prevalensi

14 Stella Roos Peters. Korban yang tak terlihat. Efek daru kekerasan struktural
terhadap angka kematian bayi dan anak-anak di Papua Barat, Indonesia
dalam konteks hak asasi manusia. Universitas Utrecht. Agustus 2012.
Dapat diakses di: http://www.invisiblevictims.nl/uploads/7/6/9/7/7697426/
invisible_victims.pdf
15 The Jakarta Globe. Kurangnya perhatian terhadap Papua terbukti
mematikan. 11 April 2013. Dapat diakses di: http://www.thejakartaglobe.
com/news/lack-of-care-in-papua-proves-deadly/#more-%27
16 Bobby Anderson. Antah Berantah. Di Dalam Indonesia. Januari 2013.
Dapat diakses di: http://www.insideindonesia.org/current-edition/themiddle-of-nowhere
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HIV di Papua tercatat dilakukan di tahun 2006.17 Pada akhir
tahun 2012, setidaknya ada 13.500 orang di Papua yang
terjangkit HIV/AIDS18, di mana prevalensinya masih belum
dapat dipastikan. Namun, berdasarkan pengalaman
pribadi penulis, prevalensi HIV di dataran tinggi (Puncak
Jaya) mencapai angka 5% dari total populasi. Angka
tersebut menyiratkan bahwa epidemi ini telah tersebar
secara umum, walaupun masih terlihat cukup konservatif
ketika dibandingkan dengan daerah di dataran tinggi
lain seperti di Apaphasili, Kabupaten Yahukimo, di mana
92 orang terinfeksi HIV/AIDS di desa dengan penduduk
kurang dari 1000 orang.19 Meskipun di daerah perkotaan
telah tersedia pusat konseling dan perawatan, sebuah
artikel baru telah mengidentifikasi bahwa di masyarakat
di dataran tinggi "takut akan gosip dan stigmatisasi, di
mana kondisi politik regional dan kesenjangan dalam
perawatan menjalin sebuah situasi biologis masyarakat
setempat untuk menghindari perawatan dan memicu
meningkatnya kemunculan AIDS."20
Sekitar 60% penderita HIV di Papua juga terinfeksi
Tuberculosis. Hal ini mempersulit proses perawatan
karena mereka diharuskan menjalani pengobatan TB dan
HIV (Anti-Retroviral Treatment –ART). Sayangnya, hanya
2.091 dari 13.726 pasien HIV di Papua yang menjalani
pengobatan (Anti-Retroviral –ARV).21
Yang terakhir, adanya peningkatan konflik bersenjata
dan operasi militer di dataran tinggi, seperti yang terjadi
pada bulan Desember 2011 di Kabupaten Paniai dan
pada bulan Februari 2013 di Sinak, Kabupaten Puncak,
berdampak pada kerusakan fasilitas pelayanan kesehatan
di daerah tersebut.22 Sebagai akibatnya, pekerja medis
dan masyarakat terpaksa meninggalkan lokasi tersebut.
Kehadiran aparat keamanan dan kelompok bersenjata
di dataran tinggi secara tidak langsung membatasi
mobilitas antar masyarakat, baik di kota maupun di desa.
Pemisahan antara kaum asli dengan non-pribumi secara
sistematis menyingkirkan masyarakat asli Papua dari
pemukiman yang dikendalikan oleh aparat keamanan.
Di beberapa daerah, stigmatisasi dan diskriminasi
terhadap masyarakat asli berpengaruh pula dalam
fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagai contoh adalah

Gambar 3.1-3: Alat kontrasepsi diperkenalkan kepada masyarakat Papua, foto: Reckinger

buruknya tingkat pemeriksaan fisik yang dilakukan
oleh pekerja medis terhadap masyarakat asli Papua.
Kekurangan akses obat-obatan dan layanan kesehatan
juga menimpa penduduk di daerah dataran tinggi yang

17 Statistik BPS, Kemetrian Kesehatan, Pemerintah Republik Indonesia.
Perilaku Resiko dan Prevalensi HIV di Tanah Papua 2006 (Hasil dari IBBS
2006 di Tanah Papua). 2007
18 SKP. Memoria passionis tahun 2012.
19 Friedrich Tometten. AIDS entwickelt sich zur Katastrophe. Recht Auf
Gesundheit. Westpapua Netzwerk Rundbrief 4/2012
20 Leslie Butt. Biologi setempat dan HIV/AIDS di dataran tinggi Papua,
Indonesia. Culture, Medicine, and Psychiatry, Volume 37, issue 1 (Maret
2013), hal. 179-194.
21 The Jakarta Post. 24 April 2013. Banyuak pasien HIV di Papua terinfeksi TB.
Dapat diakses di: http://www.thejakartapost.com/news/2013/04/24/mosthiv-patients-papua-co-infected-with-tb.html
22 West Papua Media Info. 28h February 2013. Ribuan orang melarikan diri
sebagai korban dari invasi TNI di dataran tinggi. Dapat diakses di: http://
westpapuamedia.info/2013/02/28/thousands-flee-in-fear-of-heavycivilian-casualties-as-tni-begin-highlands-reprisal-offensive/
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tidak dikendalikan oleh aparat keamanan. Masyarakat
yang menempati "zona merah" ini memiliki keterbatasan
akses perawatan yang tepat.
Hak atas kesehatan mewajibkan negara untuk meng
utamakan pelayanan kesehatan dengan tidak mendis
kriminasikan dan menyediakan obat-obatan penting.
Selain itu, negara harus menunjukkan kemajuan dalam
pengadaan sumber daya kesehatan dan perawatan,
termasuk terhadap kesehatan masyarakat asli. Sumber

daya untuk penyediaan kesehatan cukup besar. Akan
tetapi, meskipun ada dana yang cukup, tidak tampak
adanya perbaikan sistem perawatan kesehatan dalam
kurun waktu dua tahun terakhir. Kesimpulan yang serupa
juga muncul dalam penegakkan hak asasi manusia
di Papua Barat pada laporan tahun 2011. Pemerintah
Indonesia gagal untuk memajukan kesehatan warga
Papua, dan secara sistematis mengabaikan hak-hak
mereka untuk hidup sehat dan bermartabat.23

3.2 Pendidikan
Undang-undang Dasar 1945 di Indonesia menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh
warga negara Indonesia. Akan tetapi, hal ini belum terwujud secara nyata. Masyarakat asli Papua,
terutama yang tinggal di daerah pedesaan yang terpencil, memiliki keterbatasan akses pendidikan
karena kurangnya tenaga pengajar (guru). Kegagalan pelaksanaan yang efektif serta kurangnya
adaptasi dalam konteks Papua menyebabkan gagalnya sistem pendidikan di tanah Papua.
Pendidikan merupakan faktor yang krusial dalam segala
aspek perkembangan. Untuk dapat beradaptasi dengan
perubahan dunia, sistem pendidikan harus mampu
mempersembahkan keragaman, baik dari segi kapasitas
maupun ilmu.
Walaupun dari pemerintah pusat telah memprogramkan
alokasi dana untuk beasiswa dan pengembangan infra
struktur di berbagai sektor, kualitas dan akses pendidikan
di Papua tetap berada di tingkat yang sangat rendah.
Akses untuk alokasi dana tersebut seringkali tidak mudah
sehingga banyak sekolah yang berada dalam kondisi
yang memprihatinkan.
Sampai tahun 2013, penemuan dari evaluasi sektor
pendidikan yang lalu (2009) belum juga ditindaklanjuti.
Pada tahun 2009, Barnabas Suebu, Gubernur Papua
pada saat itu, dalam kunjungannya ke Berlin bersamasama dengan perwakilan dari kelompok agama, menge
mukakan tantangan-tantangan terhadap pendidikan
di Papua. Meskipun permasalahan ini telah dipahami
oleh pemerintah provinsi, tetap saja mereka belum bisa
menindaklanjutinya.
Ada beberapa permasalahan terkait kondisi pendidikan
di tanah Papua, terutama di daerah pegunungan
atau daerah terpencil seperti Kabupaten Jayawijaya,
Pegunungan Bintang, Tolikara, Yahukimo, Mamberamo
Raya, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga, Mamberamo Tengah,
Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai dan
Deiyai. Permasalahan yang muncul mempengaruhi
hampir semua Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) di desa-desa adat. Di daerah-

daerah tersebut, kegiatan belajar-mengajar tidak berjalan
sesuai dengan peraturan pendidikan. Para guru tidak
menempati lokasi penugasan mereka karena buruknya
fasilitas di daerah pedesaan. Dengan tidak adanya sosok
guru, para murid tidak mampu membaca, menulis, atau
bahkan berhitung. Permasalahan seperti ini juga muncul
di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Bahkan di
beberapa Universitas setempat, sejumlah dosen sering
kali tidak hadir.
Ketika dibandingkan dengan standar nasional dan
internasional, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
di Papua berada dalam tingkat yang sangat rendah.
Beberapa ahli berpendapat bahwa murid-murid di
sana menjadi “generasi yang tersesat”. Ada beberapa
penjelasan mengenai hal tersebut di antaranya: (a) tidak
adanya pengawasan dari Dinas Pendidikan setempat,
terutama di tingkat kecamatan; (b) kurikulum yang
digunakan adalah kurikulum nasional yang tidak sesuai
dengan kehidupan siswa sehari-hari di daerah pedesaan,
pegunungan, maupun pesisir; (c) para guru tidak
menyesuaikan materi pengajaran dengan lingkungan
sekitar, serta kurangnya inovasi guru karena tidak adanya
pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Dengan
pesatnya pertambahan daerah administrasi, banyak guru
yang meninggalkan pekerjaan mereka untuk bergabung
dengan pemerintah daerah sebagai Camat atau Lurah,
sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah tenaga
pengajar di daerah-daerah tersebut; (d) infrastruktur yang
kurang memadai di daerah pedesaan, seperti buruknya
fasilitas sekolah maupun perumahan untuk guru,
mahalnya ongkos transportasi, dan gaji yang seringkali
22 Artikel ini ditulis oleh Dr. Remco van de Pas, seorang ahli kesehatan
masyarakat internasional. Dia bekerja di Papua pada tahun 2007 dan
2008 di Klinik Umum dan HIV/AIDS, serta merupakan konsultan yang
masih terlibat dengan program-program kesehatan di Papua.
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terlambat. Hal-hal tersebut mengecewakan para guru
sehingga mereka seringkali pindah ke kota besar dan
meninggalkan tempatnya mengajar.
Muatan lokal yang dapat mengkomodasi budaya dan
kearifan lokal tidak dianggap sebagai metode mengajar
yang inovatif. Dahulu, sekolah asrama di Ibu Kota Papua
diisi oleh siswa-siswi dari daerah yang berbeda untuk
menciptakan rasa kebersamaan, serta meyakinkan
generasi muda –dari yang berumur 13 tahun– bahwa
mereka memperoleh perhatian dan pengawasan yang
sesuai dengan umur mereka. Baru-baru ini, sekolah asrama
hanya didirikan di ibukota provinsi tanpa memfasilitasi
rakyat kecil. Sistem sekolah asrama berbasis kedaerahan
berujung pada pengkotak-kotakan suku. Ditambah lagi
dengan tidak adanya perhatian yang layak, siswa-siswi
menghadapi masalah serius dalam mengatasi kehidupan
perkotaan. Pemerintahan kota dan daerah melihat hal ini
sebagai proyek pengembangan pendidikan dan mulai
mengalokasikan dana untuk pembangunan sekolah
asrama daripada untuk meningkatkan standar sekolah
lokal yang sudah ada.

Beasiswa UP4B untuk Yohanes Tebay
Yohanes Tebay (28) adalah seorang dokter gigi muda
dengan gelar Master of Medical Science. Ia pernah
mencoba bergabung dengan program pasca sarjana
Universitas Nomensen di Medan, melalui beasiswa dari
Unit Khusus untuk Percepatan Pembangunan di Papua
dan Papua Barat (UP4B). Yohanes Tebay menyelesaikan
pendidikan kedokteran khusus sebagai dokter gigi
di Universitas Padjadjaran, Bandung. Ia kemudian
melanjutkan pendidikannya dengan gelar master di
Fakultas Hukum, jurusan Hukum Kesehatan. Yohanes
Tebay ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang
PhD dalam bidang yang sama. Ia lalu mengajukan
diri ke program beasiswa UP4B untuk mendaftar ke
Universitas Nomensen di Medan. Ketika mencoba
mengajukan lamaran, Yohanes Tebay malah diminta
untuk mendaftarkan diri dalam Program Sarjana di
Fakultas Ekonomi, yang bukan merupakan preferensinya.
Ia kemudian membatalkan rencananya untuk mengejar
gelar PhD di Medan dan kembali ke Papua dengan
kecewa.

Kontribusi penting di sektor pendidikan, baik melalui
keahlian maupun pengalaman, dikembangkan oleh
institusi pendidikan yang dikelola oleh gereja-gereja. Akan
tetapi, keahlian dan latar belakang tersebut, terutama
dalam menjalankan kurikulum tanpa kehadiran guru di
lokasi, tidak ditanggapi oleh Departemen Pendidikan
dalam rencana pengembangan pendidikan di Papua.

Contoh Kasus:
Gambaran dari Sebuah Sekolah Dasar di Pulau
Yapen.
Di desa Koromboi, Kecamatan Rainbawi, Kabupaten
Kepulauan Yapen, ada 63 siswa yang terdaftar di kelas
6 Sekolah Dasar setempat. Siswa-siswa tersebut berasal
dari dua desa, Kecamatan Sewenui dan desa Kororompui.
Fasilitas sekolah, baik untuk para siswa dan guru, sangat
tertinggal jauh jika dibandingkan dengan yang dimiliki
oleh sekolah-sekolah yang lebih maju di Kabupaten
atau Ibu Kota Provinsi. Perlengkapan sekolah seperti
buku catatan, seragam sekolah, dan bahkan sepatu
seringkali tidak tersedia karena masyarakat tidak mampu
membelinya. Sebagian besar guru tinggal di Kota Serui
dan harus menempuh 6 jam perjalanan menggunakan
kapal Ferry untuk ke sekolah. Mereka pun tidak setiap
hari menempuh perjalanan itu dan memilih untuk absen
dari tanggungjawab mereka sebagai seorang guru.
Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar tidak berjalan
dengan semestinya. Hal itu ditambah dengan tidak
adanya pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten.

Gambar 3.2-1: Sekolah di Papua, foto: Reckinger
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Beberapa penerima beasiswa UP4B lainnya juga melapor
kan bahwa penerimaan Beasiswa seringkali terlambat
dengan jumlah yang kurang dari yang dijanjikan di
Perjanjian Beasiswa mereka. Beberapa bahkan terpaksa

harus kembali ke Papua dan meninggalkan studi mereka
karena tidak mampu membiayai studi dengan kondisi
tersebut.

3.3 Anak-anak
Anak-anak adalah kelompok yang paling rawan di Papua. Mereka merupakan korban dari konflik
dan kekerasan, serta memiliki keterbatasan akses di dunia pendidikan. Terlebih lagi, di daerah yang
terpencil seperti di Kecamatan Paniai, kekerasan seringkali bersamaan dengan praktik impunitas.
Permasalahan mengenai akses pendidikan telah dibahas di bab sebelumnya (3.2). Penjelasan di
bawah ini meliputi contoh-contoh kasus di mana anak-anak menjadi korban kekerasan tanpa
adanya tindakan dari kepolisian untuk mengusut kasus yang menimpa mereka dan menindak
para pelakunya.
Contoh Kasus:
Terbunuhnya Seorang Anak 12 Tahun di
Tengah Operasi Aparat Keamanan Gabungan
Pada tanggal 12 Oktober 2012, sekitar pukul 16:20,
Dabebi Gobai (12), seorang siswa kelas 5 SD di Desa
Geida, Kecamatan Kebo, Kabupaten Paniai, tewas
dengan satu peluru bersarang di pinggul dan satu lagi
di punggung (yang juga menembus ketiaknya). Kejadian
bermula ketika aparat keamanan mendirikan blokade di
Tanjung Toyaimoti, Kecamatan Pasir Putih dan Komopa
Paniai guna mengantisipasi serangan kelompok TPN/
OPM yang dipimpin oleh Jhon Yogi. Aparat keamanan
tersebut terdiri dari Pasukan Brimob dari Kelapa Dua,
satuan polisi, dan TNI. Ketika bentrokan terjadi, Dabebi
Gobai terperangkap di tengah baku tembak. Korban tidak
sempat mendapatkan perawatan medis, dan kemudian
meninggal sehari kemudian pada tanggal 13 Oktober
2012. Hingga saat ini, belum ada tindakan hukum yang
ditempuh oleh pihak yang berwenang.

Intimidasi dan Pemerkosaan terhadap 7 orang
Gadis di Paniai
Pada tanggal 15 September 2012, tujuh siswi SD dan
SMP di Kecamatan Kebo, Kabupaten Paniai, diperkosa
oleh sebuah kelompok beranggotakan tujuh orang yang
mengenakan penutup wajah di Kebo, Kabupaten Paniai.
Ketujuh siswi tersebut sedang dalam perjalanan pulang
dari sekolahnya ketika mereka melihat sekelompok orang
berpenutup wajah yang membawa senjata api. Korban
ketakutan dan memutuskan untuk bersembunyi di
dalam sebuah rumah di lokasi tersebut. Salah satu dari
anggota kelompok itu melihat mereka. Pelaku kemudian
menyerbu rumah itu dan memperkosa ketujuh gadis itu.
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Gambar 3.3-1: Dabedi Gobei

Ketujuh siswi tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit
Madi di Paniai untuk perawatan medis. Korban percaya
bahwa pelakunya adalah anggota militer berdasarkan
pengalaman-pengalaman sebelumnya dan kesiapan
pelaku dalam insiden tersebut. Sampai sekarang, keja
dian tersebut belum dilaporkan ke kepolisian karena
takut akan aksi balas dendam. Selain itu, mereka juga
paham bahwa kepolisian tidak mampu menindak kasus
kekerasan yang melibatkan anggota militer.

Anggota Militer Melukai dan Membunuh
Nelayan, Termasuk Seorang Anak 13 Tahun
Detail kasus ini dapat dilihat di Bab 2.3.
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Gambar 3.4-1: Perempuan yang sedang membawa barang ke pasar, foto: Reckinger

3.4 Perempuan
Kaum perempuan di Papua mengalami kekerasan yang beragam seperti kekerasan yang terjadi
dalam rumah tangga (KDRT) dan juga kekerasan oleh aparat keamanan. Kedua jenis kekerasan
tersebut jarang sekali ditindak oleh pihak kepolisian, sehingga impunitas terhadap pelaku
memicu berlanjutnya tindak kekerasan. Sebagai contoh, ketika seseorang dituduh terlibat
tindakan separatis, anggota keluarga pihak perempuan seringkali menjadi sasaran intimidasi
dan penyiksaan oleh aparat keamanan. Beberapa kasus tidak dilaporkan sehingga tidak
terdokumentasikan karena adanya ketakutan akan aksi balas dendam.
Karena tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat
keamanan, termasuk oleh polisi dan anggota militer,
kaum perempuan biasanya takut dan mencoba sebisa
mungkin menghindari kontak dengan polisi. Mereka
yang tinggal di daerah terpencil menjadi korban
perkosaan cenderung untuk tidak melaporkan kasus yang
menimpa mereka. Sedangkan di kota-kota besar seperti
Jayapura, kepolisian biasanya tidak menggubris ketika
ada korban yang mencoba melaporkan kasus kekerasan
atau pemerkosaan. Pihak kepolisian tidak memproses
kasus yang dilaporkan korban dan meminta mereka
untuk pulang karena kasusnya dianggap personal dan
merupakan masalah keluarga.
Pada saat aparat keamanan harus menggunakan aksi
kekerasan untuk membubarkan protes atau demons
trasi, ada laporan yang mengatakan bahwa mereka
mengarahkan aksinya ke kaum perempuan. Para akti
vis perempuan di Papua juga mengatakan bahwa

aparat keamanan cenderung meningkatkan tingkat
intimidasi mereka ketika menghadapi aktivis perempuan,
dibandingkan ketika mereka menghadapi aktivis laki-laki.
Terlebih lagi, kaum perempuan yang memperjuangkan
hak-hak mereka dengan menjadi aktivis akan meng
hadapi kekerasan dan aksi balas dendam yang lebih keji
dibandingkan dengan yang didapat oleh kaum laki-laki.

Contoh Kasus
Kasus Perkosaan yang Tidak Terselesaikan di
Paniai
Pada bulan Februari 2013, Dorci Yatipai (57) diperkosa
di Paniai oleh orang yang tak dikenal saat sedang
membersihkan ladangnya. Korban tidak melaporkannya
ke kepolisian karena takut aksi balas dendam dan
berasumsi bahwa kepolisian tidak akan menindak kasus
ini. Hingga sekarang, kasus ini tetap tidak terselesaikan.
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Penyerbuan dan Intimidasi Terhadap Aktivis
Perempuan
Pada tanggal 16 Oktober 2012, pukul 8:10, sekelompok
orang beranggotakan lima sampai tujuh orang dengan
potongan rambut militer dan pakaian sipil mendatangi
rumah aktivis politik Fanny Kagoya. Mereka diduga
sebagai anggota dari Badan Intelijen Nasional mencari
Fanny yang merupakan anggota dari Komite Nasional
Papua Barat (KNPB) serta Jaringan Hak Perempuan TIKI
yang mendokumentasikan pelanggaran HAM. Kelompok
tersebut menyerbu rumah korban serta menganiaya
saudara-saudarinya. Paska kejadian tersebut, pelaku
kembali mengunjungi rumah korban sebanyak dua kali
lalu mengintimidasi dan menanyai saudara-saudarinya
tentang aktivitas Fanny. Karenanya, Fanny Kagoya
terpaksa bersembunyi hingga sekarang karena takut
menjadi korban kekerasan atau bahkan terbunuh oleh
aparat keamanan.

Ancaman Terhadap Pejuang HAM yang
Menentang Kasus Penyiksaan di Wamena
Seorang pengacara perempuan dan Pejuang HAM,
Olga Hamadi, mendapat ancaman serius setelah men
coba memberikan dukungan terhadap korban kasus
penyiksaan polisi. Detail dari kasus ini dapat dilihat di Bab
2.2 tentang Pejuang Hak Asasi Manusia.

Penggunaan Kekerasan yang Berlebihan
terhadap Mama Selvina Muyapa di Nabire
Pada tanggal 10 Mei 2012, pada pukul 8:00, para aktivis
sosial dari Kabupaten Nabire berkumpul d Lapangan
Terbang Nabire dan memprotes rencana pembangunan
Papua oleh pemerintah pusat (lihat Bab 6.5 yang
menjelaskan detail rencana pembangunan). Demonstrasi
tersebut digelar menyambut kedatangan Jenderal Purn.
Bambang Darmono, Kepala Unit Khusus untuk Percepatan
Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B), dan
tim UP4B untuk Nabire. Mama Selvina Muyapa (34)
memimpin demonstrasi dan membuat pernyataan:
“Jangan Jakarta Memaksa Kami Terus, tetapi Mari Kita
Berdialog yang Dimediasi oleh Pihak Internasional!”
Melihat itu, Denny Rumbarar, anggota kepolisian
Nabire, memukul Mama Selvina di wajah, membuatnya
tersungkur dan berdarah. Anggota kepolisian yang
lain di lokasi tidak mencoba menghentikan aksi
tersebut. Masyarakat dan aktivis HAM akhirnya berhasil
menghentikan pemukulan tersebut lalu membawa
korban ke Rumah Sakit Nabire. Hingga saat penulisan
laporan ini, belum ada tindakan hukum yang diambil
terhadap pelaku, yang tercatat sebagai anggota aktif

Gambar 3.4-2: Mama Selvina Muyapa, aktivis perempuan di Nabire.

kepolisian Indonesia. Aktivis setempat percaya bahwa
penggunaan kekerasan tersebut lebih disebabkan oleh
jenis kelamin korban, bukannya pernyataannya.

Penganiayaan terhadap Mama Limbong oleh
Anggota Kepolisian di Pulau Yapen
Pada Tanggal 27 Juni 2012, pukul 19:00, Mama Limbong,
seorang ibu rumah tangga dan penjaga toko di pasar
ikan Serui, Pulau Yapen, dianiaya oleh seorang polisi
bernama Abdi dari Polres Pulau Yapen. Abdi memegang
senjata dan mencekik leher Mama Limbong ketika
sedang memegang gelas yang lalu jatuh, pecah dan
melukainya. Penganiayaan itu dilakukan di depan
publik, mengintimidasi orang-orang lain di pasar itu.
Sementara itu, anak korban yang berusia 12 tahun
berusaha menolong ibunya, tetapi Abdi mendorongnya,
membuatnya terluka. Korban berpendapat bahwa
penganiayaan tersebut terjadi karena masalah keluarga
yang telah diselesaikan sebelumnya di polres.24 Orangorang lain di pasar yang menyaksikan penganiayaan
tersebut tidak berani campur tangan karena takut menjadi
korban mengingat pelakunya adalah aparat kepolisian.
Korban tidak melaporkan kasus ini ke kepolisian
karena merasa takut akan aksi balas dendam. Kasus
ini mengilustrasikan bagaimana polisi dapat senaknya
menggunakan kekerasan terhadap perempuan, bahkan
di kasus-kasus yang tergolong minor.

Penganiayaan terhadap Perempuan Hamil dan
Anaknya yang Berusia 18 Bulan
Detail kasus di mana seorang ibu hamil diancam dan
dianiaya oleh anggota Polisi Brigade Mobil (BRIMOB)
ketika anaknya digantung terbalik dan diputar-putar
dapat dilihat di Bab 2.4.

24 Sumber: AU, Jaringan TIKI Serui
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4 HAK MASYARAKAT ADAT
DAN SUMBER DAYA ALAM
4.1 Keamanan Masyarakat Adat
Masyarakat asli Papua mengalami tingkat perlindungan dan keamanan yang jauh lebih rendah
dibandingkan dengan penduduk etnis lainnya di Papua. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh
masyarakat Papua terhadap warga non-Papua seringkali berujung pada aksi balas dendam oleh
aparat keamanan, bukannya diarahkan ke prosedur kriminal. Sebaliknya, tindak kekerasan oleh
warga non-Papua atau aparat keamanan terhadap masyarakat Papua biasanya tidak diusut
oleh kepolisian. Dengan pengalaman komunal seperti ini, masyarakat asli Papua cenderung
tidak melaporkan insiden tersebut ke kepolisian, melainkan mencari perlindungan ke dalam
komunitasnya sehingga mengakibatkan konflik kekerasan yang berkepanjangan. Stigmatisasi
umum bahwa masyarakat asli Papua adalah kelompok separatis atau teroris juga digunakan
sebagai pembenaran atas tindak kekerasan terhadap mereka.
Sepanjang tahun 2012, KontraS, Komisi untuk Orang
Hilang dan Korban Kekerasan, mendokumentasikan
ada 81 aksi tindak kekerasan yang berujung pada 31
korban meninggal dan 107 korban luka-luka. KontraS
juga memprediksi adanya ekskalasi tindak kekerasan
seiring dengan keterlibatan pasukan khusus di tanah
Papua. ”Demokrasi di Papua telah dilumpuhkan dan
menjadi tantangan besar bagi warga sipil untuk mengkritisi
kebijakan negara, yaitu Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian, sampai saat ini,” kata Harris Azhar, Koordinator
KontraS dalam pernyataan bersama dengan National
Papua Solidarity, United for Truth and Yapham, di bulan
Oktober 2012. Dia mengatakan bahwa satu-satunya
alasan atas tindak kekerasan di Provinsi Papua adalah
karena wilayah tersebut direncanakan sebagai daerah
operasi Densus 88, pasukan khusus anti-teroris. Alasan
lainnya, seperti diungkap oleh KontraS, adalah stigmatisasi
istilah separatis kepada sejumlah aktivis Papua.
Di berbagai tempat di mana tindak kekerasan telah
memakan korban di kalangan masyarakat asli dalam
jumlah besar, aktivitas publik acap kali tertunda, termasuk
di antaranya adalah penutupan sejumlah sarana dan
fasilitas publik seperti pasar, transportasi, dan sekolah. Di
Kabupaten Paniai, perawatan kesehatan yang disediakan
oleh Rumah Sakit Umum Paniai pernah dihentikan oleh
aparat keamanan, yang menyuruh pekerja kesehatan
dan para pasien untuk pulang. LSM setempat tidak
menemukan bukti bahwa pelaku tindak kekerasan
tersebut telah diseret ke meja pengadilan.
Kasus-kasus berikut merupakan contoh tindak kekerasan
yang menggambarkan situasi mencekam yang harus
dihadapi oleh masyarakat asli Papua.

54

Penggusuran 38 masyarakat asli Papua dari
Keerom setelah penyerbuan oleh aparat
keamanan
Investigasi dan pengawasan yang dilakukan oleh ELSHAM
Papua di Keerom pada bulan Oktober 2012, mengungkap
bahwa setidaknya ada 38 masyarakat asli Papua yang
dipaksa meninggalkan desa mereka, dalam situasi yang
mencekam paska operasi penyisiran yang dilakukan oleh
aparat keamanan. Kelompok masyarakat ini kemudian
bersembunyi di hutan selama lebih dari lima bulan.
Selama masa pengungsian, mereka harus berpindah
dari satu tempat ke tempat yang lain serta menempati
gubuk-gubuk di bukit Bagia, Barat kota Arso, Kabupaten
Keerom, Provinsi Papua.

Komunitas adat, masyarakat adat, dan bangsa
adalah mereka yang memiliki kesinambungan
historis dengan masyarakat pra-invasi dan prakolonial, yang berkembang di wilayah mereka,
menganggap diri mereka berbeda dari kelompok
masyarakat lain yang sekarang berada di wilayah
atau bagian dari wilayah mereka. Mereka ada bukan
sebagai kelompok masyarakat dominan dan mereka
bertekad untuk melestarikan, mengembangkan,
dan meneruskan wilayah leluhur dan identitas etnis
mereka kepada generasi berikutnya, sebagai dasar
mereka keberadaan mereka sebagai masyarakat,
sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial, dan
sistem hukum mereka sendiri.
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Gambar 4.1-1: Anak-anak pengungsi menempati shelter di tengah hutan, foto: ELSHAM

Warga lokal mengevakuasi desa mereka karena takut akan
menjadi korban operasi penyisiran yang dilakukan oleh
aparat gabungan dari kepolisian dan militer yang tengah
berusaha untuk membasmi anggota kelompok separatis
bersenjata (TPN-OPM). Warga desa berpendapat bahwa
alasan kedua dari operasi ini adalah untuk menemukan
pelaku pembunuhan Johanes Yanupron, Kepala Desa
Sawyatami, yang ditembak pada tanggal 1 Juli 2012.
Bayang-bayang tindak kekerasan oleh aparat keamanan
di masa lalu serta suasana balas dendam yang diusungnya
membuat 38 penduduk Desa Sawyatami dan sekitarnya
memutuskan untuk mengungsi sejak awal bulan Juli
2012.

9.

Yustus Kuyi

16

Sawyatami

10.

Timotius Kuyi

15

Sawyatami

11.

Samuel Kuyi

13

Sawyatami

12.

Lukas Minigir

68

Workwana

13.

Rosalina Minigir

36

Workwana

14.

Hanas Pikikir

21

Workwana

15.

Naomi Giryapon

19

Workwana

16.

Krisantus Pikikir

12

Workwana

17.

Penina Pekikir

3

Workwana

18.

Habel Minigir

33

Workwana

Tabel 4.1-1: Daftar pengungsi

19.

Agustina Minigir

21

Workwana

20.

Adrianus Minigir

2

Workwana

21.

Agustina Bagiasi

35

PIR III Bagia

NO.

NAMA KORBAN

USIA

DESA

1.

Hironimus Yaboy

45

Sawyatami

2.

Alea Kwambre

28

Sawyatami

22.
23.

Mikael Kimber
Jhon Kimber

18
14

PIR III Bagia
PIR III Bagia

3.

Afra Kwambre

27

Sawyatami

24.

Kristiani Kimber

11

PIR III Bagia

4.

Carles Yaboy

10

Sawyatami

25.

Serfina Kimber

8

PIR III Bagia

5.

Ardila Yaboy

8

Sawyatami

26.

David Kimber

2

PIR III Bagia

6.

Desi Yaboy

4

Sawyatami

27.

Fabianus Kuyi

50

PIR III Bagia

7.

Lefira Yaboy

1

Sawyatami

28.

Martha Tekam

38

PIR III Bagia

8.

Markus Kuyi

17

Sawyatami

29.

Marselina Kuyi

23

PIR III Bagia
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30.

Fitalius Kuyi

20

PIR III Bagia

31.

Margaretha Ibe

19

PIR III Bagia

32.

Jubelina Kuyi

19

PIR III Bagia

33.

Kristianus Kuyi

17

PIR III Bagia

34.

Frins Alfons Kuyi

15

PIR III Bagia

35.

Emilianus Kuyi

11

PIR III Bagia

36.

Maria Yuliana Kuyi

8

PIR III Bagia

37.

Moses Hubertus
Kuyi

5

PIR III Bagia

38.

Rati Kimber

1

PIR III Bagia

Di antara para pengungsi tersebut, ada delapan orang
anak yang tidak dapat mengikuti kegiatan belajarmengajar di sekolah dasar maupun sekolah menengah
di antara tanggal 2 Juli dan 19 November 2012. “Aku
takut tentara menembakku. Ayahku berjuang untuk
kemerdekaan Papua jadi aku takut pergi ke sekolah,” kata
salah seorang anak.
Dari tahun 1970 sampai 1980, Keerom telah menjadi
Daerah Operasi Militer. Akibatnya, beberapa warga lokal
mengalami perlakuan kejam dan sewenang-wenang dari
aparat keamanan Indonesia karena dituduh terlibat dalam
tindakan separatis. Sampai sekarang, penduduk daerah
tersebut masih mengalami trauma karena menempati
daerah operasi militer.

ELSHAM, sebuah LSM hak asasi manusia setempat,
memediasi masyarakat asli yang mengungsi dengan
pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang
kemudian menjamin keamanan para pengungsi dan
memperbolehkan mereka kembali ke rumah mereka
setelah membuat deklarasi tertulis bahwa mereka tidak
mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Kasus-kasus yang tidak terselesaikan di daerah
dataran tinggi
Pada tanggal 9 Agustus 2012, sekelompok orang tidak
dikenal yang mengenakan penutup kepala masuk ke
rumah Irenius Adii, Kepala Badan Keuangan Paniai di
Desa Udaugida, Tigi-Deiyai Timur. Mereka mengancam
keluarga Irenius Adii dengan todongan senjata, serta
mengacak-acak dan membakar beberapa barang di
rumah itu. Anggota keluarga tersebut merasa ketakutan
dan melarikan diri ke hutan.
Pada tanggal 16 Agustus 2012, pukul 19:00 WIT, sebuah
insiden penembakan oleh orang tidak dikenal terjadi
di Obano, Paniai Barat, mengakibatkan Mustafa (22),
seorang pedagang, terbunuh serta mencederai Ahyar
(25) dan Basri (22); kesemuanya merupakan warga nonPapua. Akibatnya, masyarakat asli Papua merasa takut
akan aksi balas dendam sedangkan warga non-Papua
juga takut akan aksi penyerangan lainnya. Kurangnya
penegakan hukum yang profesional serta berbasis
hukum menimbulkan rasa ketidaknyamanan.

Gambar 4.1-2: Desa di dataran tinggi, foto: Reckinger
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Pada tanggal 19 Agustus 2012, empat pekerja PT Dewa di
Gedeitaka Watiyai, kabupaten Tigi-Deiyai Timur diserang
oleh orang tidak dikenal di malam hari. Insiden tersebut
menewaskan Selsius Mamahi (30) dan Henokh (33),
serta mencederai Simson Atto (37) dan Youke Patee
(38). Masyarakat asli Papua diresahkan dengan insiden
ini karena tidak adanya perlindungan dan tindakan dari
pihak kepolisian.
Pada tanggal 21 Agustus 2012, Yohan Kisiwaitoi, salah
seorang masyarakat asli Papua dan anggota Polres Paniai,
ditembak oleh kelompok perlawanan bersenjata di
Bandara Enarotali. Menanggapi insiden tersebut, aparat
keamanan mulai memukul dan menembak secara acak

masyarakat sipil di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).
Akibatnya, sejumlah masyarakat asli papua bersembunyi
di rumah-rumah terdekat, sedangkan lainnya melarikan
diri ke hutan.
Pada tanggal 16 Desember 2012, pukul 23:00 WIT,
aparat gabungan dari kepolisian dan militer secara
ilegal membakar kantor Dewan Asli Papua di Pilamo,
Wamena, Provinsi Papua. Alasan atas aksi tersebut masih
belum jelas, tetapi beberapa orang mengatakan bahwa
aksi tersebut merupakan bentuk intimidasi terhadap
Dewan Adat Papua (DAP), organisasi tradisional yang
mendukung hak dan kepentingan masyarakat asli.

4.2 Perampasan Lahan dan Deforestasi
Pengambilalihan tanah secara sistematis
Sampai kurun waktu tahun 2012, jumlah lahan yang
telah digunakan untuk kepentingan perusahaan di tanah
Papua, baik oleh perusahaan dalam negeri maupun asing,
telah mencapai 15.661.796 hektar, yang 23% di antaranya
merupakan tanah milik masyarakat Papua. Lahan tersebut
biasanya dimanfaatkan karena kandungan mineral, batu
bara, kayu, dan perkebunan skala besar, serta minyak
dan gas alam. Jumlah di atas sudah termasuk dengan
kehadiran 1521 perusahaan minyak dan gas yang ber
operasi di Provinsi Papua dan Papua Barat.2
Perampasan lahan di tanah Papua dilakukan oleh
beberapa perusahaan dan didukung oleh pemerintahan
nasional dan daerah melalui kebijakan, perizinan, dan
aparat keamanan. Kedua provinsi Papua tersebut telah
menjadi opsi utama dalam pengembangan perkebunan
kelapa sawit di Indonesia. Sebanyak 2.064.698 hektar
lahan sudah atau direncanakan akan dijadikan perke
bunan kelapa sawit.3
Campur tangan pemerintah dalam menjadikan lahan
Papua menjadi proyek-proyek pengembangan tampak
dalam berbagai macam sektor, terutama di sektor pangan
dan energi. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono bahkan telah mempersiapkan Master Plan
Perkembangan Percepatan dan Perluasan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) periode tahun 2011-2025. Di dalam
MP3EI, berbagai koridor ekonomi telah didesain untuk
menciptakan komoditas global. Papua dan Maluku, dalam
hal ini, menjadi koridor yang strategis bagi komoditas

1
2

3

PAPUA LAND IS RESERVED: Papuan People Forced Out From Their Own Land,
Leaving a Deep Despair, Septer Manufandu (Direktur Eksekutif FOKER, LSM
Papua, periode 2006-2009 dan 2009-2012), di tahun 2010.
Data Statistik Kehutanan Papua mencatat bahwa Provinsi Papua
(2012) memiliki wilayah seluas 31.773.063 hektar dan meliputi 29
kecamatan/kota, dan Provinsi Papua Barat (2008) memiliki wilayah seluas
9.769.686,81 hektar meliputi 9 kecamatan/kota.
Financing of oil palm plantations in Papua, sebuah laporan studi yang
disusun oleh Sawit Watch, 2009
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pertambangan, perkebunan, pertanian, kelautan, dan
kehutanan. Fakta membuktikan bahwa perkembangan
kekuatan ekonomi Indonesia berpusat pada kekayaan
sumber daya alam negeri ini. Hal ini menjadikan Provinsi
Papua dan Papua Barat sebagai target penting bagi proyek
pengembangan skala nasional maupun internasional.
Free prior and informed consent (FPIC) adalah sebuah
prinsip mengenai persetujuan tanpa paksaan. Dalam
konteks ini, FPIC berarti masyarakat dapat menyetujui
atau menolak tawaran proyek terhadap tanah adat
mereka, maupun lahan yang mereka miliki atau tempati.4
Secara garis besar, perusahaan-perusahaan yang telah
disebut di atas tidak menerapkan prinsip FPIC dalam
operasi maupun eksplorasi mereka. Mereka hanya
mendatangi masyarakat lalu menjanjikan kekayaan dan
pengembangan masyarakat melalui kegiatan mereka.
Akan tetapi, janji-janji tersebut tidak pernah terwujud.
Seperti yang telah dicontohkan, konflik sumber daya
alam muncul dari klaim tanah adat oleh perusahaan.
Klaim ilegal ini biasanya turut melibatkan pemerintah dari
sektor kecamatan, provinsi, hingga nasional. Sejauh mana
kebijakan politik dan ekonomi dikembangkan melalui
sektor-sektor tersebut demi kepentingan perusahaan
atas hak tanah adat, bergantung sepenuhnya pada tindak
korupsi di dalamnya.
Di antara tahun 2010 dan 2012, setiap tahunnya ada
299.100 hektar deforestasi di kedua provinsi di Papua.
Selama 10 tahun terakhir, data statistik pemerintah
menunjukkan bahwa deforestasi telah menghilangkan

4

Forest Peoples Programme (FPP) www.forestpeoples.org
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Gambar 4.2-1: Hutan Papua, foto: Reckinger

hutan seluas 4.715.975 hektar di tanah Papua (lebih
dari 10% luas total tanah Papua). Angka tersebut belum
mencakup deforestasi yang disebabkan oleh penebangan
liar. Selain itu, pengelola hutan juga berperan serta
dalam deforestasi melalui sistem Hak Pengusahaan
Hutan (HPH), Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH),
maupun pengalihfungsian Hutan Tanaman Industri
(HTI). Deforestasi terkadang juga dilakukan oleh oknumoknum yang tidak mengetahui atau tidak menghargai
hak kepemilikan tanah adat, seperti yang terjadi pada
kasus perkebunan, transmigrasi, dan kebakaran hutan.
Data yang tidak terpercaya dan tidak konsisten dalam
penghitungan luas hutan dan tanah mempersulit kalkulasi
angka deforestasi.5 Berdasarkan studi yang dilakukan
oleh Greenpeace antara tahun 2000 dan tahun 2009,
angka total deforestasi dalam setahun mencapai 910.000
hektar, tiga kali lebih besar dibandingkan data statistik
yang dimiliki pemerintah. Sementara itu, sumber-sumber
lain yang didapat dari kalangan pemerintah terbukti
tidak konsisten, termasuk data statistik dari Departemen
Kehutanan Provinsi, Departemen Perkebunan Provinsi,
serta dari badan statistik di berbagai sektor (kabupaten,
provinsi, nasional). Aktivis hak kepemilikan tanah
memperkirakan bahwa jumlah total deforestasi dan
penebangan liar telah meningkat selama beberapa
tahun terakhir.

Selama Kongres II Selamatkan Manusia dan Hutan Papua
pada bulan September 2012, masyarakat asli Papua
dan organisasi sosial-sipil telah mendesak Pemerintah
Republik Indonesia untuk segera menghentikan aktivitas
perusahaan. Selain itu, mereka meminta agar pemerintah
segera mengeluarkan izin investasi baru terhadap
eksploitasi sumber daya alam yang merusak dan
membahayakan kehidupan dan hak masyarakat adat,
Indonesia, dan dunia.6 Sampai sekarang, hak masyarakat
adat atas hutan maupun sumber daya di lahan mereka
masih belum sepenuhnya terjamin. Berbagai sektor
perkembangan cenderung meminggirkan hak-hak
tersebut. Akan tetapi, sangat penting agar pengeluaran
izin baru ditunda sebelum adanya kerangka hukum
yang dapat memastikan bahwa mereka tidak akan
membahayakan kepentingan dan kehidupan masyarakat
adat pemilik tanah. Selain itu, perizinan yang sudah ada
juga sebaiknya juga turut ditinjau.

5

6
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Pada tahun 2002, pemerintah provinsi memperkirakan bahwa luas lahan
di Papua mencapai 42.198.100 hektar. Sementara itu, pada tahun 2003,
setelah pemisahan Provinsi Irian Jaya menjadi dua Provinsi (Papua dan
Papua Barat), data pemerintahan yang baru menunjukkan bahwa lahan
tersebut telah berkurang seluas 655.351 hektar dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.

Kompensasi yang terlalu kecil atas aktivitas
penebangan kayu di Kecamatan Animha,
Merauke
Sejak bulan Agustus 2012, masyarakat asli dari Desa
Zenegi, Kecamatan Animha, Kabupaten Merauke, terlibat
konflik dengan PT. Selaras Inti Semesta. Hal ini menyusul
insiden di mana warga desa dilarang memasuki wilayah

Deklarasi Kongres dari Kongress II Selamatkan Manusia dan Hutan Papua,
Kampus Unipa, Manokwari, 29 September 2012 (ayat 2).
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Gambar 4.2-2: Wilayah penebangan di Provinsi Papua Barat

perkebunan industri milik perusahaan di Desa Zenegi.
Warga desa menuntut kenaikan kompensasi atas
penebangan hutan nenek moyang mereka dari Rp
2.0007 per m3 menjadi Rp 10.000 per m3. Ernest Gebze,
tetua Desa Zenegi, menyatakan “...kompensasi senilai Rp
2.000 per m3 sangatlah kecil. Nilai tersebut tidak sebanding
dengan nilai hutan alam yang dikelola PT Selaras Inti
Semesta.” Menimpali pernyataan tersebut, Effendi Kanan,
Kepala Kantor Kehutanan dan Pertanian Merauke, juga
menyatakan bahwa pembayaran kompensasi atas
hutan tersebut telah disepakati melalui Surat Keputusan
Gubernur Papua Nomor 184 tahun 2004, yang menyatakan
bahwa kompensasi sebesar Rp 2.000 terlalu kecil.8 Hingga
saat penulisan laporan ini, perusahaan tersebut masih
belum meningkatkan besaran kompensasi.

Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat
adat daerah Mairasi dan Miere
Sejumlah perwakilan masyarakat Mairasi dan Miere
dari Kecamatan Naikere, Kabupaten Teluk Wondama,
meminta dukungan dari Lembaga Penelitian, Pengkajian,

7
8

Rp 2.000 = US$ 0.20
Kompas, Sabtu 20/10/2012
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dan Pengembangan Hukum (LP3BH) sembari mengaju
kan protes kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi
Papua Barat (MRPPB) karena merasa hak mereka telah
dilanggar. Pengaduan tersebut terkait permasalahan
yang menimpa hak masyarakat asli akan produk hutan
(kayu). Berdasarkan Surat Perizinan No. 684/Menhut
II/2009, Kementerian Perhutanan memperbolehkan PT.
Kurnia Tama Sejahtera9 (PTKTS) membangun jalan. Akan
tetapi, PTKTS juga membabat hutan di sekeliling jalan,
melebihi dari jumlah yang dibutuhkan untuk keperluan
pembangunan dan perawatan jalan. Perjanjian antara
masyarakat asli dengan perusahaan tersebut sebelumnya
hanya mencakup akses jalan ke daerah operasi di
perbatasan Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten
Kaimana, Provinsi Papua Barat. Akan tetapi, karena pihak
perusahaan juga memiliki Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), mereka turut menebang
hutan adat di wilayah Miere dan Mairasi tanpa meminta
izin kepada masyarakat adat yang memiliki hak atas
tanah tersebut. Sebagai upaya mencegah deforestasi,
masyarakat setempat menghentikan dan menumpangi
salah satu kendaraan pengangkut kayu milik perusahaan

9

Pers Rilis: Masyarakat Adat Mairasi dan Miere Mendesak Pemberhentian
Operasi PT Kurnia Tama Sejahtera. Kantor LP3BH Office; Jumat, 8 Februari
2013;
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pada tanggal 5 Januari 2013. Akibatnya, sejumlah ang
gota Batalion Infanteri (Yonif ) 752 diterjunkan guna
membubarkan serta mengintimidasi massa.
Selain kepada proyek perkebunan, perizinan juga diberi
kan kepada perusahaan explorasi dan exploitasi minyak,
gas, dan bahan tambang. Aktivitas pertambangan sejauh
ini tampak memberikan dampak yang signifikan terhadap
masyarakat yang tinggal di sekitar maupun terhadap
mereka yang tinggal jauh dari situs pertambangan.
Sejauh ini, daerah Pegunungan Bintang, Nabire, Paniai,
dan Puncak Jaya dipercaya menyimpan prospek tam

bang yang menjanjikan. Selama dua tahun terakhir,
pembentukan kabupaten baru dan investasi di sektor
infrastruktur di daerah-daerah yang menyimpan potensi
sumber daya alam tampaknya telah menjadi tren yang
berkembang.
Sebagai contoh, perusahaan REPSOL telah melakukan
eksplorasi minyak dan gas di daerah Yapen, Waropen, Biak
Noemfoor, dan Supiori. Sedangkan Genting Oil KASURI
Ltd., Murphy OVS, Suma Sarana, Cevron, dan Hess SM
mejalankan operasi mereka di daerah Kaimana, Fak-Fak
dan Teluk Bintuni.

4.3 Proyek MIFEE dan Suku Marind
Salah satu dari sejumlah mega-proyek di tanah Papua
adalah Merauke Integrated Food and Energy Estate
(MIFEE–Proyek Perkebunan Terintegrasi di Merauke).
MIFEE mengakomodir 1,2 juta hektar lahan masyarakat
asli Papua di Kabupaten Merauke untuk 32 perusahaan
yang mengantongi izin dari pemerintah pusat dalam
menjalankan program keberlangsungan pangan. Da
lam tahap pertama, MIFEE melibatkan sejumlah 480.000
hektar lahan.10 Dari total 32 perusahaan, baru 11
perusahaan yang telah beroperasi penuh dan mengambil
alih lahan dari masyarakat sekitar. Atas kepentingan ini,
mereka menemui pemegang hak tanah adat di Merauke
dan membeberkan rencana investasi mereka. Kesebelas
perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari empat
grup investasi: Medco Group, Rajawali Corporation,
Korindo, dan Hardaya Group. Secara bersama-sama,
keempat grup tersebut memegang kendali atas 480.000
hektar lahan di Merauke.

mendukung penghidupan orang-orang Malind serta
melanggar hak asasi manusia dan masyarakat adat.

Sebuah studi lokal yang dilakukan oleh Sekretariat
Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke
(SKP-KAME) dengan Institut Sajogyo di antara bulan
Februari dan April 2012, menunjukkan bahwa transisi
kepemilikan tanah dari tangan masyarakat asli ke investor
malah menghancurkan keberlangsungan pangan.
Proses tersebut juga mengancam sumber penghidupan
masyarakat lokal, terutama masyarakat adat Malind. Selain
itu, kegiatan investasi pertanian besar-besaran ini juga
perlahan-lahan menghancurkan ekologi dan lingkungan
di sekitar wilayah masyarakat adat. Dampak dari MIFEE
terhadap masyarakat adat Malind menunjukkan bahwa
proyek tersebut dan paket kebijakannya sama sekali tidak

Pada saat Pemerintah Republik Indonesia meluncurkan
Proyek MIFEE pada tahun 2010 di Kabupaten Merauke,
Provinsi Papua, Leo Deonggat Moyuwend, aktivis hakhak masyarakat asli melihat Proyek MIFEE sebagai ‘wabah
besar’ yang akan menghancurkan sukunya. Besarnya skala
Proyek MIFEE mengancam kehidupan dan lingkungan
hidup tradisional suku Marind-Anim. Penggunaan lahan
dan sumber daya energi oleh pemerintah seharusnya
lebih mempertimbangkan lingkungan sekitar dan
hak masyarakat adat, serta harus dilakukan dengan
perencanaan yang mapan.

Perjuangan bertahan hidup suku Marind-Anim
di Merauke
Masyarakat suku Marind-Anim telah hidup dalam
pengungsian sejak adanya proses pengembangan
daerah, kemajuan ekonomi, dan perubahan demografi.
Mereka juga turut menyaksikan masyarakat non-Papua
mengambil alih tanah mereka. Proses-proses tersebut
dianggap tidak menghargai suku Marind-Anim, yang
menganggap tanah sebagai ibu mereka. Kurangnya
akses informasi mengenai sistem sewa tanah modern
telah merugikan mereka dalam perjuangannya melawan
perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam MIFEE.
Saat ini, mereka terancam kehilangan hutan, air, dan
tanah mereka.

10 Dokumen perencanaan MIFFE oleh Pemerintah Kabupaten Merauke,
2010. Kawasan Sentra Produksi Pertanian (KSPP) dibagi menjadi empat
kluster, yaitu KSPP I di Merauke dengan wilayah seluas 90.900 hektar
yang komoditas utamanya berupa padi, jagung, dan ikan; KSPP II, di
Kumbe, dengan wilayah seluas 214.300 hektar yang komoditas utamanya
berupa tebu, jagung, kacang-kacangan, ternak, dan ikan; KSPP III di
Yeinan dengan wilayah seluas 82.900 hektar yang komoditas utamanya
berupa jagung, kacang-kacangan, tebu, buah-buahan, ternak, dan
ikan, dan KSPP IV di Bian, dengan wilayah seluas 91.700 hektar yang
komoditas utamanya berupa kacang-kacangan, tebu, buah-buahan,
ternak, dan ikan.
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Klan-klan di dalam suku Marind-Anim sekarang sedang
mencoba melindungi sagu, makanan tradisional serta
bagian dari adat masyarakat asli Papua, yang tum
buh di hutan sekitar tempat mereka tinggal. Suku ter
sebut tidak mengetahui bahwa Proyek MIFEE telah
menyebabkan deforestasi (penggundulan hutan) di
sebagian hutan-hutan milik suku Marind-Anim. Banyak
tetua desa menyaksikan kedatangan MIFEE, yang tanpa
menginformasikan maupun bertanya terlebih dahulu,
merambah hutan mereka. Mereka meyaksikan sagu,
makanan adat mereka, beserta hutan tempat mereka
tinggal dibabat habis.
Leo Deonggat Moyuwend, besama dengan para aktivis
lainnya, mencoba mengantisipasi masalah yang dihadapi
oleh masyarakat adat dengan menciptakan gerakan
Solidaritas Papua Tolak MIFEE (SOLPATOM). Moyuwend
merupakan sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Kaya Dharma Merauke dan juga Kepala Desa Bibikem.
Dia sedang mencari cara bagaimana suku Marind-Anim
dapat melindungi tanah, adat, dan budaya mereka.
Akan tetapi, gerakan SOLPATOM menghadapi bebe
rapa tantangan seiring dengan berkurangnya ang
gota mereka yang mulai teralihkan oleh berbagai
proyek pengembangan dan aktivitas pemerintahan.
Moyuwend kemudian melanjutkan usahanya dengan
cara yang sedikit berbeda. Sejak tahun 2011, dia
memulai advokasi melalui video dengan Proyek Papuan
Voices di Merauke. Dia mulai memproduksi film dan
musik, serta membantu distribusi film-film tersebut
melalui road-show dari desa ke desa. Melalui film yang
dia produksi, Moyuwend membakar semangat publik
untuk meneruskan perjuangan mempertahankan tanah
dan tradisi mereka.
Sebelumnya di tahun 1930, Sir Murray Hubbert, Gubernur
Jenderal untuk Wilayah Papua, dalam laporan tahunannya
telah meramalkan kehancuran kehidupan tradisional
di Marind-Anim melalui kedatangan budaya asing dan
industri. Dia mengkhawatirkan keberlangsungan hidup
suku Marind-Anim. Pada tahun 1975, Mrg. Hermanus
Tillemans, MSC., Uskup Besar Merauke, menyerukan
kekhawatirannya sesaat sebelum dia meninggal, “Orangorang Marind akan terasing di tanahnya sendiri dan
perlahan-lahan akan punah.”

Psikologi sosial mencantumkan konsep “mass disenchant
ment”, yang mana kekecewaan masal mulai menggerogoti
kesadaran sosial suku Marind-Anim. Bagi suku tersebut,
“Matohale” adalah istilah yang menggambarkan
hilangnya kesadaran akan diri sendiri, identitas, dan
keseimbangan kosmis dan seringkali digunakan untuk
menggambarkan masa depan Marind-Anim di tanah
mereka. Matohale adalah bentuk apatis sosial yang lahir
dari hilangnya keseimbangan hidup.
Silakan lihat Papuan Voices untuk dokumentasi video dan
informasi mengenai dapak proyek perkembangan [daerah]
terhadap suku Marind-Anim: www.papuanvoices.net.

Contoh Kasus:
Desa Onggari di Distrik Malind, Kabupaten
Merauke, Papua
PT. Karya Bumi Papua dan PT. Cendrawasih Jaya Mandiri,
perusahaan pengolah tebu yang merupakan anak
perusahaan dari Rajawali Group, membabat habis hutan
adat dan menghilangkan tempat sakral masyarakat adat
di Desa Onggari. Di lahan yang merupakan hamparan
ladang milik masyarakat adat tersebut, deforestasi
(penebangan hutan) diperkirakan dimulai pada tahun
2012. Masyarakat desa yang merupakan pemilik tanah
bahkan tidak diberitahu, maupun dimintai izin mengenai
hal itu. Mereka juga tidak merasa memberikan izin
ke PT. Rajawali. Pada saat PT. Rajawali membeberkan
rencana proyek mereka di Kantor Distrik Malind di Desa
Kaiburse pada awal tahun 2010, pemimpin masyarakat
adat Onggari yang menghadiri acara itu secara terangterangan menolak perusahaan tersebut untuk beroperasi
di wilayah Onggari.
Menurut pengakuan dari Stephanus Mahuze, salah
seorang pemimpin masyarakat adat Onggari, beberapa
anggota masyarakatnya telah melakukan pengamatan
bahwa deforestasi dilakukan di Tuptidek, Kopti, dan
Kandiput, di mana hutan dan rawa-rawa dibabat habis
dan ditimbun. Dia lalu melanjutkan, “Ini adalah tempat
kami berburu, memancing, serta mengumpulkan kayu
bakar dan obat-obatan tradisional. Ini adalah tempat
tinggal bagi hewan-hewan dan tanah suci bagi nenek
moyang suku Malind. Perusahaan itu telah merusak lahan
dan kami merasa kecewa dengan penyitaan dan perusakan
hutan oleh PT. Rajawali tanpa izin [kami].”

4.4 Investasi di Teluk Bintuni
BP, sebuah perusahaan multinasional, bersama dengan pemerintah daerah Teluk Bintuni, Provinsi
Papua Barat pernah menjanjikan peningkatan standar hidup masyarakat sekitar. Akan tetapi, janji
mereka tidak pernah terpenuhi. Masalah mulai bermunculan seperti tidak meratanya kesempatan
atas lapangan pekerjaan bagi warga lokal di pabrik yang dijanjikan, tertutupnya akses bagi nelayan
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lokal, serta ketimpangan ekonomi yang kontras antara kekuatan ekonomi BP dengan kemiskinan
warga sekitar. Hal ini dinilai sangat mengecewakan oleh masyarakat sekitar.
Master Plan Perkembangan Percepatan dan Perluasan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) mencantumkan Provinsi
Papua Barat sebagai daerah perkembangan industri gas
dan petrokimia. BP, perusahaan multinasional berbasis
di Inggris Raya, memegang kendali operasi instalasi
gas Tangguh di pesisir selatan Teluk Bintuni, Provinsi
Papua Barat. Ferrostaal, raksasa industri dari Jerman,
juga berencana untuk membangun pabrik pengolahan
petrokimia senilai US$ 2 milliar di Teluk Bintuni, dengan
mengandalkan suplai dari instalasi gas Tangguh.
Perjanjian atas pabrik pengolahan petrokimia juga telah
diteken dengan LG, perusahaan berbasis di Korea Selatan.
Masyarakat lokal, yang tanah adat dan sumberdayanya
digunakan dalam skema tersebut, sedang berjuang
untuk memahami apa yang terjadi di daerah mereka
serta menyuarakan pemikiran mereka.
Pada bulan November 2012, pemerintahan Indonesia
dan Inggris menandatangani perjanjian senilai US$ 12.1
milliar untuk memperbanyak produksi gas alam (LNG)
BP. Perjanjian yang ditandatangani di London meliputi
pembangunan ‘kereta produksi’ yang direncanakan
mulai beroperasi pada tahun 2018. Kereta tersebut akan
menambah kapasitas produksi instalasi gas Tangguh
sebesar 3.8 juta ton LNG per tahun, menjadikan total
produksi sebanyak 11.4 juta ton per tahun. Sebagai bagian
dari perjanjian kereta ini, sejumlah proporsi gas akan
diberikan kepada pasar domestik melalui Perusahaan
Listrik Negara (PT. PLN) serta menyuplai instalasi
petrokimia. BP yang merupakan operator proyek Tangguh
project memiliki total 37,16% saham. Partner BP antara lain
MI Berau BV–Jepang (16,3%), CNOOC Ltd.–Cina (13.9%),
Nippon Oil Exploration (Berau) Ltd.,- Jepang (12.23%), KG
Berau/KG Wiriagar–Jepang (10%), LNG Japan Corporation
(7.35%) dan Talisman Australia (3.06%).
Sebelum proyek BP Tangguh berjalan, masyarakat lokal
telah menyuarakan keinginan mereka akan perbaikan
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standar hidup melalui proyek itu. Pemerintah menjanjikan
perubahan dan karenanya pembangunan infrastruktur
dimulai. Sampai sekarang, perjanjian tidak berjalan
dengan semestinya. Masih saja ada ketidakadilan dilihat
dari ketimpangan antara taraf hidup yang memprihatinkan
dengan kekuatan ekonomi BP yang luar biasa.
Listrik yang dulu dijanjikan untuk Kabupaten Teluk
Bintuni juga tak kunjung direalisasi. Proyek tersebut juga
malah mempekerjakan orang luar, dengan bayaran yang
cukup memuaskan, sementara masyarakat lokal hanya
mendapatkan pekerjaan biasa-biasa saja. Warga desa
juga pernah dilarang memasuki daerah pemancingan
tradisional mereka. Hal-hal di atas tentu saja sangat
mengecewakan di mata masyarakat setempat.
Pada sebuah lokakarya yang diselenggarakan oleh Down
to Earth, sebuah LSM yang berbasis di Inggris, pada
bulan November 2012, masyarakat Teluk Bintuni dapat
mengkonfrontir BP dan Badan Perencanaan Daerah
(Bappeda) dengan kekecewaan serta harapan mereka.
Lokakarya tersebut berhasil menyimpulkan beberapa
rekomendasi terhadap pemerintah setempat yaitu
(1) transparansi, keterbukaan, dan pendekatan yang
lebih komunal; (2) penerapan legislasi daerah untuk
distribusi pendapatan minyak dan gas; (3) tinjauan
sistem perekrutan untuk pekerja lokal dan non-lokal serta
pembentukan Komisi Informasi Regional.
Perkembangan yang telah ditempuh BP Tangguh
mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi
rumah tangga, tetapi masih saja dianggap belum
memenuhi janji yang dibuat pada awal masa operasi
mereka. BP Tangguh sebaiknya meningkatkan program
pengembangan masyarakatnya; mengadakan lokakarya
rutin yang membahas dampak proyek tersebut terhadap
masyarakat lokal; menemui perwakilan masyarakat dan
membagikan kebijakan eksplorasi secara transparan.
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5 APARAT DAN INSTITUSI KEAMANAN
DI PAPUA

Pemerintah Republik Indonesia pasca era refomasi digadang-gadang dapat menerapkan
pendekatan berbasis sipil ke Tanah Papua. Akan tetapi, situasi semakin memburuk selama
beberapa tahun terakhir. Hampir setiap hari, masyarakat Papua menjadi sasaran aparat keamanan.
Pihak kepolisian dan militer keduanya acap kali menjadi pelaku dari tindak kekerasan. Selain itu,
Badan Intelijen juga memberlakukan pengawasan ekstra di tanah Papua. Dalam situasi seperti ini,
masyarakat Papua sama sekali tidak terlindungi dari tindak kekerasan dan mereka hidup dalam
situasi yang mencekam.
Pendekatan keamanan yang berujung pada penerjunan ribuan pasukan militer di tanah Papua telah
terbukti tidak efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelajaran yang diterima dari daerah-daerah
konflik lain di Indonesia juga tidak diterapkan. Semakin meningkatnya prosedur penanggulangan
teroris hanya akan berakibat pada bertambahnya tindak kekerasan dan pelanggaran hak. Reformasi
pada KUHP, KUHAP, Undang-undang Peradilan Militer, serta undang-undang lain yang mengatur
aparat keamanan sangat diperlukan. Adanya Undang-undang Keamanan Nasional dan undangundang yang mengatur Badan Intelijen Negara seakan-akan memberikan kuasa pada perilaku
tindak kekerasan serta penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat Papua, dalam konteks ini, adalah
yang paling terpengaruh oleh pendekatan keamanan dibandingkan dengan masyarakat daerah
lain di Indonesia.

Gambar 5-1: Spanduk TNI yang bernada menghina dipertontonkan ke
publik Markas Militer Abepura: “1 Mei 1963 adalah sebuah titik dalam
sejarah di mana Papua dientaskan dari kebodohan, kemiskinan, dan
keterbelakangan.“

Penggunaan kekerasan yang berlebihan, termasuk aksi
penyiksaan, oleh aparat kepolisian dan anggota militer
dalam operasi mereka cukup menggambarkan tingkat
brutalitas yang ada. Kebanyakan dari operasi tersebut
terjadi pasca baku tembak antara kelompok bersenjata
gerakan kemerdekaan TPN-OPM dan pihak militer. Operasi
tersebut dijalankan untuk melacak pasukan gerilya TPNOPM. Pada tahun 2012, dua operasi militer dilaksanakan
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secara mendadak di Wamena (6 Juni dan 16 Desember
2012) dan diindikasi sebagai bentuk aksi balas dendam.
Operasi militer seperti disebutkan di atas biasanya gagal
dalam usaha melacak maupun menangkap anggota
TPN-OPM. Akan tetapi, aksi tersebut malahan memakan
korban masyarakat adat yang terpaksa melarikan diri
karena takut menjadi sasaran amuk aparat kepolisian
maupun anggota militer. Beberapa korban juga
mengaku telah diperlakukan dengan buruk oleh aparat
keamanan yang mencurigai mereka sebagai anggota
gerakan pro-kemerdekaan. Stigma separatis seringkali
disematkan oleh aparat keamanan untuk membenarkan
aksi penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi mereka.
Dalam beberapa kasus, kaum perempuan, manula, serta
anak-anak telah menjadi korban perlakuan buruk. Hal ini,
sekali lagi, menggambarkan tingginya tingkat kebrutalan
dan pelanggaran kewenangan yang terjadi dalam operasi
tersebut.
Sejumlah kebijakan yang merupakan warisan dari rezim
Orde Baru sebelum tahun 1998 tetap diberlakukan,
walaupun telah terbukti gagal dalam menyelesaikan
konflik di tanah Papua. Selain mengesampingkan inti
permasalahan, Pemerintah Republik Indonesia juga
menempatkan militer (TNI) di garis depan dengan wacana
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untuk memerangi gerakan separatisme di tanah Papua.
Hal ini dapat diihat dengan penerjunan pasukan militer
dalam jumlah besar serta pengadaan berbagai operasi
militer.1 Permasalahan keamanan bukan satu-satunya
masalah di Papua. Inti dari konflik-konflik yang terjadi

sebenarnya kompleks dan melibatkan elemen sejarah,
politik, ekonomi, dan budaya. Semua elemen tersebut
saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan melalui
pendekatan yang hanya berpusat pada penyelesaian
secara militer.

5.1 Reformasi Militer
Sejarah pendekatan keamanan-militer di tanah
Papua
Sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di
tahun 1969 dan setelah Papua menjadi bagian dari
Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia memilih
untuk menggunakan pendekatan keamanan dan militer
untuk mengukuhkan kedaulatan negara dan membasmi
spearatisme. Pemerintah pusat telah meluncurkan
berbagai operasi militer di Papua, antara lain: Operasi
Sadar (1956-1967), Operasi Barathayudha (1967-1969),
Operasi Wibawa (1969), Operasi Militer di Jayawijaya
(1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1981), Operasi Galang
I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984), Operasi Sapu
Bersih (1985), dan Operasi Militer di Mapunduma (1996).
Di era reformasi, sejumlah operasi militer juga masih
diluncurkan seperti yang berujung pada kasus Wasior
(2001). Selain itu, pemerintah juga pernah meluncurkan
Operasi Militer di Wamena (2003) dan di Puncak Jaya
(2007).2
Pendekatan semacam ini terus digunakan oleh peme
rintah Pusat dalam menghadapi gerakan masyarakat
sipil yang mengkritisi pemerintahan maupun kelompok
aksi damai yang sejak awal menentang integrasi papua
ke Indonesia.3 Pendekatan ini pun masih sama walaupun
rezim telah silih berganti. Karenanya, tidak ada perubahan
signifikan dalam kebijakan pemerintah pusat selama
kurang lebih 50 tahun sejak integrasi Papua.4 Ini berarti
bahwa pendekatan berbasis keamanan dan militer
masih digunakan dan dibenarkan karena pemerintah
menganggap adanya ancaman terhadap kedaulatan
bangsa.

1
2
3

4

Rincian lebih lanjut mengenai kebijakan keamanan di Papua, lihat: AlAraf, et al, “Sekuritisasi Papua. Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap
Kondisi HAM di Papua.” Jakarta: Imparsial, Juni 2011.
Lihat Amirudin Al-Rahab, Heboh Papua, Perang Rahasia, Trauma dan
Separatisme, (Depok: Komunitas Bambu, 2010)
Pendekatan berbasis keamanan pada awal mulanya tampak jelas dalam
konteks PEPERA 1969, yang mana teror, initimidasi, pembunuhan dan
sejumlah manipulasi politik dilakukan oleh masyarakat Papua guna
mempertahankan kemerdekaan mereka atau menjauh dari Indonesia.
Kesuksesan Indonesia dalam PEPERA tidak dapat dipisahkan dari operasi
militer, terutama yang dipimpin oleh Ali Moertopo. Ada sejumlah operasi
militer yang diluncurkan seperti Operasi Sadar, Bhratayudha, Wibawa,
dan Pemungkas, yang tak pelak berujung pada pelanggaran hak asasi
manusia. Agus A. Alua, Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan. Suatu
Ikhtisar Kronologis. Cetakan Kedua. (Jayapura: Biro Penelitian STFT Fajar
Timur, 2006), pp. 53-54.
Pada tanggal 1 Mei 1963, Otoritas Sementara PBB / UN Temporary
Authority (UNTEA) menyerahkan pemerintahan di Papua Barat kepada
Pemerintah Republik Indonesia.
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Terlepas adanya pergantian kekuatan politik di tingkat
nasional pasca lengsernya Orde Baru di tahun 1998
yang ditandai dengan menguatnya proses demokrasi,
penyelesaian konflik di tanah Papua masih saja terhalang
oleh kurangnya langkah maju di tingkat nasional. Pada
tahun 2001, pemerintah pusat yang dikepalai oleh
Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan status
Otonomi Khusus (Otsus) kepada Papua melalui UU No.
21 tahun 2001, yang mana juga tidak diimbangi dengan
perubahan pendekatan dalam menghadapi masalah di
Papua.5 Berlanjutnya pendekatan lama menunjukkan
kurangnya kemauan politik dari pemerintah pusat
untuk menyelesaikan konflik di Papua dalam konteks
politik. Karena itu, tidak mengejutkan jika banyak terjadi
tragedi kemanusiaan dan hak asasi manusia di tanah
Papua, termasuk dalam bentuk kasus tindak kekerasan,
pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan lain-lain
seperti yang tercantum dalam laporan ini. Komitmen
pemerintah dalam mempertahankan status otonomi
khusus dalam kenyataannya juga dipertanyakan.
Pemerintah sering kali kedapatan menyalahi Otsus
dengan kebijakan pemekaran wilayah di Provinsi Papua
yang dilaksanakan tanpa adanya pembicaraan dengan
orang-orang Papua.
Pemerintah tampaknya tidak belajar dari pengalaman
yang didapat dari konflik-konflik di wilayah lain
yang mana pastinya akan berguna dalam mengatasi
permasalahan di Papua. Timor Timur pernah menjadi
contoh nyata, yang kemudian memerdekakan diri
pada tahun 1999 pasca referendum. Pelajaran yang
diperoleh dari konflik Aceh yang diselesaikan melalui
forum dialog juga belum diejawantahkan. Pendekatan

5

Dalam observasinya, Tebay (2009) menyimpulkan bahwa di antara
permasalahan Otonomi Khusus dan penerapan kebijakan, ada kegagalan
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sehingga
menempatkan pemerintah sebagai pihak yang inkonsisten dalam
penerapan kebijakan. Lihat: Neles Tebay, Dialog Jakarta-Papua. Sebuah
Perspektif Papua. (Jayapura: SKP Jayapura, 2009).
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keamanan yang beralangsung di Papua sama sekali tidak
mencakup prospek penyelesaian konflik. Pendekatan
ini malah memelihara konflik dan meningkatkan
dampak kemanusiaan yang substansial, terutama terkait
pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Karakterisasi pendekatan keamanan
Pendekatan keamanan menekankan penyelesaian ter
hadap masalah keamanan tetapi mengesampingkan
sumber permasalahan dan opsi penyelesaian permasa
lahan yang lain. Permasalahan bisa saja bermula dari
ketidakadailan ekonomi maupun politik yang memicu
ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pemerintah
pusat. Pendekatan berbasis keamanan biasanya menem
patkan aparat keamanan untuk menangani masalah dan
menemukan penyelesaiannya.

Indikator pendekatan keamanan di Papua
Kehadiran personel keamanan sangat mencolok dalam
kehidupan sehari-hari masyarakat Papua:
Pertama, adanya penambahan jumlah personel yang
diterjunkan baik dari kalangan militer maupun aparat
kepolisian yang berasal dari luar Papua (dikenal dengan
sebutan pasukan non-organik). Penambahan tersebut
bukan hanya dalam hal jumlah personel melainkan
juga frekuensi patroli mereka. Tidaklah mudah untuk
mengetahui jumlah pasti pasukan non-organik yang
diterjunkan dan yang sedang bekerja di Papua karena
tidak adanya transparansi dari pemerintah mengenai
hal ini. Jumlah personel, tujuan penugasan mereka, dan
bagaimana mereka melaksanakan tugas mereka tidak
dipublikasikan dan hanya saksi mata yang menyaksikan
semua proses tersebut. Sementara itu, sejumlah pos
militer juga dibangun, bersamaan dengan peningkatan
komando wilayah dan pengamanan obyek vital –semua
berdasarkan wacana ancaman terhadap keamanan.
Kedua, adanya peningkatan aktivitas keamanan dan
militer di wilayah Papua. Aktivitas tersebut berasal
dari operasi-operasi yang dilakukan untuk menumpas
kelompok yang dicap sebagai kelompok separatis
maupun yang semata-mata melakukan aktivitas sosial.
Operasi keamaman merupakan bentuk pendekatan
yang paling sering ditemui dan bentuknya beragam
dari operasi Intelijen sampai penyerbuan. Selain itu,
aktivitas sosial juga meningkat seperti misi pelayanan
sipil di sejumlah desa yang dikenal dengan sebutan
TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), di mana anggota
militer turun tangan dalam membangun jalan, jembatan
dan proyek infrastruktur lainnya.

Seperti yang terjadi di era Orde baru, walaupun
berorientasi sosial TMMD, atau yang dulu dikenal
dengan nama ABRI Masuk Desa (AMD), telah menjadi
bagian integral dari pendekatan berbasis keamanan.
Hal ini mengakibatkan ketergantungan masyarakat lokal
terhadap militer sehingga militer dapat memegang
kontrol terhadap semua aspek kehidupan masyarakat
di desa-desa Papua. Misi pelayanan publik, dengan
demikian, dapat dilihat sebagai bentuk lain pendekatan
berbasis keamanan yang dikemas dalam kemasan yang
ramah sosial. 6

Evaluasi pendekatan keamanan
Jika dibandingkan dengan Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) yang jauh lebih terorganisir, ancaman yang
diperlihatkan oleh gerakan separatis Papua (OPM)
tidak terlalu signifikan. Organisasi Papua Merdeka tidak
memiliki dukungan pasukan bersenjata yang substansial
sehingga dapat mengancam kedaulatan negara.
Mereka juga tidak memiliki struktur organisasi atau
rantai komando, melainkan terpecah dalam kelompokkelompok kecil. Akan tetapi, penerjunan pasukan nonorganik secara besar-besaran juga tidak bisa dibenarkan,
jika dimaksudkan untuk memerangi menanggulangi
ancaman tersebut. Pasukan tersebut malahan ditugaskan
untuk menjaga perbatasan, berlawanan dengan tujuan
awal mereka. Keputusan tersebut bukan saja tidak
efektif, melainkan juga berpotensi untuk menimbulkan
pelanggaran hak asasi manusia.
Dari pengalaman resolusi konflik yang didapat dari daerah
lain di negara ini dan di Papua, dapat disimpulkan bahwa
pendekatan berbasis keamanan tidak cukup sukses.
Hal ini dapat dilihat dari konflik yang terjadi di Timor
Leste dan Aceh. Pendekatan semacam itu tidak mampu
menyelesaikan masalah dan malah menimbulkan konflik
berkepanjangan. Akibatnya, bukan keamanan yang
dicapai tetapi suasana yang mencekam.
Kasus Aceh, yang sekarang sedang menempuh langkah
menuju perdamaian melalui proses dialog, seharus
nya mencontohkan efektivitas pendekatan dialog keti
ka dibandingkan dengan pendekatan berbasis ke
amanan. Perdamaian bukan dicapai melalui kekerasan.
Kesimpulan serupa seharusnya mulai diterapkan dalam
penanggulangan konflik di Papua. Konflik di Tanah Papua
sebenarnya serupa dengan yang terjadi di Aceh, konflik
vertikal antara negara dan masyarakat yang berakar
dari sektor politik melalui kebijakan yang disalahartikan
serta ketidakadilan. Penggunaan pendekatan berbasis
keamanan tidak hanya gagal dalam menyelesaikan konflik

6

66

Untuk mengetahui pemeriksaan selengkapnya atas permasalahan
seputar peran militer, Lihat Budi Susanto S.J. dan Made Tony Supriatna.
ABRI Siasat Kebudayaan 1945-1995” (Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga
Studi Realino, 1995).
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di Papua, tapi justru meningkatkan dan memperluas
konflik.
Fakta membuktikan bahwa pendekatan berbasis
keamanan di Papua telah berujung pada serangkaian
pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini,
beberapa orang telah menjadi sasaran intimidasi dan
kekerasan oleh oknum-oknum aparat keamanan, ter
utama mereka yang mengkritisi kebijakan dari pusat. Dari
beberapa kasus yang ada, salah satunya merupakan kasus
pembunuhan Theys Hiyo Eluay, salah satu tokoh penting
di Tanah Papua yang merupakan Ketua Presidium Dewan
Papua (PDP). Almarhum dibunuh oleh anggota Korps
Pasukan Khusus (Kopassus) dari Satuan Tribuana.
Selain tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat
keamanan negara, situasi keamanan di Papua juga
diperburuk dengan meningkatnya konflik komunal
dan konflik yang berlatar belakang pemilihan di sektor
politik. Hal ini termasuk konflik antar-etnis, konflik antar
pendukung kandidat politik, konflik antara masyarakat
adat dan kaum imigran, serta konflik antara pekerja dan
perusahaan.

Undang-undang Keamanan Nasional
Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,
reformasi di sektor keamanan memiliki pengaruh di tanah
Papua. Pada tahun 2012, Dewan Perwakilan Rakyat mewa
canakan sebuah rancangan undang-undang Keamanan
Nasional yang dapat berdampak pada penolakan negatif
terhadap masyarakat pedalaman.
Selama beberapa dekade terakhir, pewacanaan UU
Keamanan Nasioanal telah menjadi pusat perdebatan
mengenai demokrasi, kebebasan fundamantal, dan hak
asasi manusia. Versi terbaru dari RUU Keamanan Nasional
juga terlihat mengancam kebebasan sipil. Rancangan
Undang-undang juga memiliki banyak masalah subs
tansial dan menekankan pada pengamanan serta mem
bahayakan proses konsolidasi demokrasi yang ber
langsung sejak tahun 1998. Ada 25 permasalahan yang
teridentifikasi di RUU ini, dan sejumlah poin-poin penting
seperti tercantum sebagai berikut.
Undang-undang tersebut terbukti tidak sejalan dengan
Pasal 28 Amandemen II UUD 1945 tentang Hak Asasi
Manusia dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.
Dalam UU Keamanan Nasional, ancaman didefinisikan
sebagai idelogi, tanpa adanya contoh yang jelas sehingga
rawan akan tindak penyalahgunaan kekuasaan. Akan
tetapi, pemerintah juga pernah menyebutkan komu
nisme, sosialisme, liberalisme, dan contoh-contoh lain
sebagai bentuk ancaman terhadap prinsip konstitusi. Hal
tersebut berarti ideologi di atas dapat juga dimasukkan ke
dalam UU Keamanan Nasional. Selain itu, UU Keamanan
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Nasional juga mengacu pada keadaan darurat, yang
merupakan cakupan dari 62 pasal yang terdapat di UU
Darurat Negara No. 53 tahun 1950. Yang membedakan
adalah UU terbaru mengacu pada subyek keamanan
nasional.
UU Keamanan Nasional juga memperkenalkan situasi
yang dinamakan “Civil Order”, situasi di mana militer
dapat turut campur tangan. Akan tetapi, “Civil Order”
merupakan situasi normal dalam istilah keamanan
yang mana pihak militer tidak seharusnya berperan
aktif. Definisi yang bias dan cukup luas mengenai istilah
‘ancaman’ –seperti ancaman tidak bersenjata yang
“menghancurkan nilai moral dan etika bernegara”–
memberi ruang terhadap beragam interpretasi dan
dapat disalahgunakan demi aksi politis melawan
legitimasi aksi masyarakat sipil.
Lebih lanjut, RUU Keamanan Nasional menempatkan
kemiskinan sebagai ancaman kenegaraan dan istilah
‘et cetera’ (dan lain-lain) dapat digunakan pemerintah
untuk mengkriminalisasi hampir semua aktivitas. Kuasa
yang disematkan terhadap militer untuk mengatasi
permasalahan domestik di luar mandat mereka.
Berdasarkan UU Militer Indonesia, tugas yang diemban
militer adalah pengamanan negara, sedangkan kepolisian
memilki wewenang untuk menjaga keamanan domestik.
Kekhawatiran kemudian muncul dalam menyikapi
wacana pemberian kuasa militer untuk terlibat dalam
area pekerjaan kepolisian. Selain itu, militer juga nantinya
akan dipercaya untuk mengatasi permasalahan domestik
di tingkat provinsi. Berdasarkan sistem peradilan kriminal
di Indonesia, hanya aparat kepolisian, jaksa, dan hakim
yang merupakan bagian dari sistem. Akan tetapi, jika
RUU ini disahkan, militer juga akan terlibat dalam sistem
peradilan kriminal. Dengan demikian, peraturan ini
memiliki potensi yang dapat membahayakan integritas
sistem peradilan dalam tingkat provinsi.
Dewan Keamanan Nasional meningkatkan kewenangan
nya dalam menentukan kebijakan keamanan nasional,
yang mengingatkan kita pada Komando Operasi Pemulihan
Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) di era Orde Baru,
sebuah badan kendali otoriter di masa pemerintahan
Presiden Soeharto. Peraturan pemerintahan pada tingkat
daerah yang tertera di pasal 28-29 tentang kepala tingkat
daerah (gubernur, bupati/walikota) dianggap tidak cukup
penting karena hak tersebut telah diatur dalam UU No.
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama
di Pasal 32(1). Rancangan Undang-undang itu dinilai
bisa terhadap aspek pengamanan karena memberikan
kuasa terhadap Presiden atas penerjunan TNI di situasi
ancaman, seperti pada kasus terorisime. Pasal tersebut
berlawanan dengan Pasal 7(3) UU No. 34 tahun 2004
tentang TNI yang menyatakan bahwa penerjunan militer
oleh Presiden harus didasari oleh kebijakan negara dan
didukung oleh parlemen. Pasal tentang Komponen
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Cadangan Pertahanan Nasional dan Komponen Cadang
an Pendukung melegalkan pembentukan milisi dan
kelompok sipil bersenjata. Hal ini membuka ruang bagi
kelompok para-militer dan pelaku bersenjata di luar
pemerintahan untuk bertindak dengan dalih kepentingan
keamanan. Hal ini berpotensi untuk menimbulkan
pelanggaran hak asasi manusia dan praktik impunitas
yang terjadi oleh karena minimnya akuntabilitas negara
yang menyertai. Mengenai pendanaan, RUU Keamanan
Nasional memperbolehkan TNI untuk menggunakan
sumber pendanaan di luar APBN, sedangkan UU lain
mencantumkan bahwa TNI harus didanai oleh APBN.

Undang-undang Penanggulangan Konflik
Sosial
RUU Penanggulangan Konflik Sosial diajukan ke parlemen
pada tanggal 11 April 2012 dan diwacanakan dalam
UU No. 7 tahun 2012. Undang-undang ini merupakan
bentuk jawaban terhadap konflik sosial seperti keke
rasan sektarian atau bentrokan yang terkait dengan

perampasan tanah, yang telah meningkat secara drastis
di tahun-tahun terakhir. Parlemen berinisiatif untuk
menyusun UU Penanggulangan Konflik Sosial dengan
pemerintah pada tahun 2011.
Sejak awal munculnya wacana, sejumlah organisasi
masyarakat sipil telah menyatakan penolakan mereka
terhadap inisiatif tersebut karena menganggap bahwa
UU itu nantinya akan memberikan wewenang terhadap
kepala daerah (bupati/gubernur) untuk menyatakan
kondisi darurat di wilayahnya. Menurut UU Darurat
Negara, hanya Presidenlah yang berwenang untuk
menyatakan kondisi darurat di wilayah manapun di
Indonesia. Dengan adanya UU ini, baik gubernur dan
bupati di Papua nantinya dapat mendatangkan militer
untuk mengatasi konflik sosial. Hal ini pastinya akan
mempengaruhi situasi hak asasi manusia di Papua. Kritik
lainnya mengenai RUU ini adalah bahwa keterlibatan
militer bukan lagi opsi terakhir yang dapat dilakukan
ketika polisi gagal menjalankan tugas mereka, seperti
yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah
lainnya.

5.2 Kepolisian di Papua
Pendekatan Militer vs Pendekatan Polisi

Sejarah peran kepolisian di Papua

Pemerintah terus saja menggunakan pendekatan mili
ter di tanah Papua meskipun pendekatan semacam
itu seharusnya ditinggalkan demi pencapaian proses
demokrasi di Indonesia. Pemerintah seharusnya mem
buka jalan dialog untuk mencapai solusi yang kom
prehensif terhadap permasalahan di Papua. Aparat
kepolisian juga seharusnya berada di garis depan dalam
menegakkan hukum, bukannya pasukan militer yang
malah menimbulkan akibat yang merusak seperti dapat
dilihat dari pendekatan keamanan di Papua. Dengan
adanya perubahan semacam ini, di mana kepolisian
yang memegang kendali dan bukan melalui operasi
militer, perubahan yang fundamental mungkin saja
terjadi. Sangat penting untuk diingat bahwa Papua tidak
sedang berada dalam keadaan darurat militer, sehingga
polisilah yang seharusnya berada di garis depan, bukan
tentara. Dengan memprioritaskan fungsi kepolisian,
situasi keamanan di Papua seharusnya berada di bawah
kendali Polisi. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa
kepolisian bertanggungjawab atas keamanan domestik,
sedangkan pihak militer bertugas untuk menanggulangi
ancaman militer dari luar.

Peran kepolisian di Papua selama era reformasi bukannya
tanpa masalah. Terdapat juga banyak kasus pelanggaran
hak asasi manusia oleh aparat kepolisian, seperti tin
dak kekerasan terhadap masyarakat lokal maupun
keterlibatan mereka di sejumlah bisnis ilegal. Kepolisian
juga masih sering menggunakan tindakan represif dalam
menangani permasalahan sosial-politik dan keamanan
di Papua. Seperti yang telah dicantumkan di bab-bab
lainnya, aksi penyiksaan acap kali dilakukan oleh oknum
dari kepolisian.

Ketika militer memegang peranan terpenting di hampir
semua aspek, konflik di tanah Papua telah melibatkan
berbagai aparat keamananan, termasuk dari satuan
militer, kepolisian, serta badan intelijen. Ketika akhirnya
pihak kepolisian mengambil alih kontrol keamanan di
daerah non-TNI, fungsi dari kepolisian di Papua masih
dibatasi di berbagai bagian.
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Ada banyak kasus kekerasan yang melibatkan aparat
kepolisian di masa lalu, seperti kasus kekerasan di
Abepura pada tahun 2000. Komisaris Besar Drs. Daud
Sihombing dan Brigadir Jenderal Johny Wainal Usman
didakwa di pengadilan hak asasi manusia atas kasus
tersebut, walaupun akhirnya dibebaskan di tahun 2005.
Contoh lainnya adalah aksi pembubaran Konggres
Papua III di bulan Oktober 2011 yang diwarnai dengan
kekerasan. Selain kedua kasus tersebut, masih ada banyak
kasus lain yang melibatkan aparat kepolisian dalam kasus
penyiksaan maupun penangkapan sewenang-wenang.
Secara garis besar, kepolisian seharusnya memegang
kontrol atas permasalahan keamanan internal yang
sekarang ditangani oleh TNI. Akan tetapi, kurangnya
pengawasan dan sanksi yang efektif bagi kepolisian yang
terlibat dalam kasus semacam ini tetap menjadi sebuah
permasalahan yang tak terselesaikan.
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Harapan dan ekspektasi terhadap kepolisian
Masyarakat Papua membutuhkan dan layak mendapatkan
sistem pengawasan oleh Polisi yang berfungsi, efektif,
dan adil. Sistem pengawasan oleh Polisi juga seharusnya
menghargai peraturan hak asasi manusia dan bersih
dari tindak korupsi maupun diskriminasi. Penggantian
fungsi militer dengan sistem kepolisian seperti ini wajib
hukumnya, sebagaimana juga upaya untuk membangun
kepercayaan warga terhadap polisi dan perannya. Dua
contoh pejabat kepolisian yang masih dikenang oleh
orang-orang Papua adalah I Made Mangku Pastika
(Kapolda Papua 2000-2003) dan Robert Djoenso
(Kapolsek Jayapura 2007-2009). Pastika dikenang karena
berhasil menguak misteri pembunuhan Theys Hiyo Eluay,
seorang pemimpin adat Papua. Djoenso dikenang karena

keberhasilannya dalam menggandeng masyarakat
sekitar ketika dia menjabat sebagai Kapolsek Wamena
dan Jayapura.
Selain itu, keberhasilan Inspektur Jenderal Tito Karnavian,
Kapolda Papua Periode 2012, dalam memerangi
korupsi yang merajalela di Papua disambut publik
dengan sukacita. Akan tetapi, kekhawatiran terhadap
penggunaan kekerasan yang berlebihan menimbulkan
kritik yang menuntut reformasi kepolisian. Oleh karena
itu, kebijakan di mana pemerintah turut campur tangan
dalam reformasi kepolisian harus ditiadakan, termasuk di
antaranya adalah pembicaraan tentang Undang-undang
Keamanan Nasional. Nota kesepahaman (MOU) antara
pihak militer dan kepolisan terkait bantuan militer juga
seharusnya diatur dalam undang-undang.

5.3 Perlunya Reformasi Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana
Beberapa pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari era penjajahan
masih saja diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Beberapa dari pasal-pasal tersebut
juga terbukti menyalahi norma hak asasi manusia internasional, yang mana KUHP tidak
mengkriminalisasi pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan mengenai KUHP memberi ruang
untuk perpanjangan masa tahanan dan kurangnya prosedur perlindungan atas hak-hak korban.
Telah banyak kelompok mayarakat sipil yang menyerukan
revisi KUHP dan KUHAP. Telah banyak juga diskusi di
parlemen Indonesia mengenai revisi keduanya sejak
tahun 2005. Akan tetapi, revisi telah tertunda selama
beberapa tahun tanpa adanya indikasi kapan wacana
tersebut akan direalisasi oleh parlemen. Pada awal tahun
2013, beberapa anggota parlemen mengisyaratkan
bahwa mereka akan merealisasikan revisi sebelum masa
jabatan mereka berakhir di tahun 2014.7

Hukum Pidana
Banyak kasus penangkapan, pemenjaraan, dan pengadil
an sewenang-wenang terhadap masyarakat Papua oleh
aparat penegak hukum dan sistem peradilan didasari
oleh tuduhan atas pelanggaran Kitab Undang-undang
Hukum Pidana. Beberapa pasal yang sering dikenakan
adalah Pasal 106 dan 110 tentang tindakan makar serta
pasal 160 tentang penghasutan secara lisan. Pasal 106
menjelaskan bahwa siapapun yang mencoba untuk
“membawa wilayah negara secara keseluruhan maupun
sebagian ke dalam dominasi asing atau secara terpisah”
dikenai hukuman seumur hidup atau dua puluh tahun
penjara. Beberapa negara, melalui Universal Periodic
Review (UPR) PBB pada bulan Mei 2012, telah memberikan

7

Antaranews.com, ‘Komisi III akan rampungkan empat RUU’, diakses pada
tanggal 27 Maret 2013, http://www.antaranews.com/berita/364289/
komisi-iii-akan-rampungkan-empat-ruu.

rekomendasi bagi pemerintah Republik Indonesia untuk
mengakhiri penahanan aktivis Papua berdasarkan pasal
106 dan 110.8 Akan tetapi, rekomendasi tersebut tidak
didukung oleh pihak pemerintah Republik Indonesia
yang berpendapat bahwa UU dan peraturan yang ada
telah memberikan perlindungan yang cukup bagi aktivis
hak asasi manusia, terlepas dari bukti yang menyatakan
kebalikannya.9
Kitab Hukum Pidana Indonesia ditulis oleh Pemerintahan
Kolonial Belanda pada tahun 1915. Karena disusun
dalam masa kolonialisasi, beberapa isi dari kitab tersebut
sengaja ditulis untuk mempertahankan pengaruh jajahan
Belanda dan menindas masyarakat Indonesia pada waktu
itu. Dengan demikian, isi dari kitab yang dapat mengarah
ke proses hukum yang sewenang-wenang seperti tertulis
pada pasal 106 dan 110 KUHP harus dihilangkan, kecuali
jika Pemerintah Republik Indonesia memang bermaksud
untuk menekan warga negaranya sendiri.
Permasalahan dengan KUHP bukan hanya bahwa UU yang
ada mengakomodasi pasal-pasal yang tidak sejalan dengan
hak asasi manusia yang tidak seharusnya diterapkan. Akan
tetapi, KUHP juga gagal mengkriminalisasi pelanggaran
hak asasi manusia seperti yang tercantum di standar
internasional. Walaupun pemerintah Republik Indonesia
8
9
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Draft laporan Kelompok Kerja Universal Periodic Review terhadap
Indonesia, para. 109.32 dan 109.33, 25 Mei 2012, UN Doc. A/HRC/
WG.6/13/L.5 (yang selanjutnya disebut sebagai ‘UPR Report’).
Laporan Kelompok Kerja Universal Periodic Review terhadap Indonesia,
Addendum, para. 6.13, 5 September 2012, UN Doc. A/HRC/21/7/Add.1.
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Gambar 5.3-1: Aparat keamanan di Manokwari, 1 Mei 2012

meratifikasi Konvensi PBB menentang Penyiksaan (CAT)
dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan,
serta pemberlakuan hukuman pada tahun 1998, tindak
penyiksaan yang didefinisikan dalam Konvensi (CAT)
masih belum dikategorikan sebagai tindak kejahatan di UU
Indonesia.10 Minimnya proses peradilan yang dijatuhkan
terhadap aparatur negara yang terlibat tindak penyiksaan
di Indonesia sebenarnya didasari oleh beberapa pasal
di KUHP, seperti pasal 351 tentang penyiksaan fisik.
Pasal tersebut tidak mencerminkan tingkatan kejahatan
penyiksaan dan hanya mencantumkan hukuman maksi
mal dua tahun dan delapan bulan penjara. Pasal itu juga
tidak memasukkan beberapa elemen penting yang
terdapat pada definisi CAT tentang penyiksaan, termasuk
fakta bahwa tindak penyiksaan biasanya dilakukan oleh
‘aparatur negara’ dan memiliki ‘tujuan tertentu’.

Selain tidak mengkriminalisasi tindak penyiksaan, KUHP
juga tidak menganggap tuntutan palsu yang diajukan
oleh aparatur negara sebagai tindak kriminal. Beberapa
kasus penangkapan sewenang-wenang dan penahanan
warga sipil di Papua dilaporkan berdasarkan dari
tuntutan yang seringkali dikaitkan dengan gerakan prokemerdekaan. Sebagai contoh, pada akhir tahun 2012,
Frengky Uamang ditangkap dan diinterogasi di Polres
Kwamki Baru atas tuduhan menyediakan makanan untuk
anggota sayap militer OPM.11 Frengky disiksa oleh aparat
kepolisian sehingga tidak mampu berjalan. Kepolisian
kemudian membebaskannya satu hari setelahnya dan
mengemukakan bahwa Frengky tidak memiliki hubung
an apapun dengan OPM, seperti yang telah dicurigai
sebelumnya. Kasus ini, beserta kasus-kasus lain yang
relevan, dicantumkan di Bab 2 dari laporan ini.

10 Berdasarkan Pasal 1 (1) Konvensi PBB melawan Penyiksaan, ‘penyiksaan’
didefinisikan sebagai ‘segala tindakan yang mengakibatkan rasa sakit
atau penderitaan, baik fisik maupun mental, yang secara sengaja
dilakukan oleh seseorang guna memperoleh informasi dari pihak ketiga
atau pengakuan, hukuman atas perbuatan yang dilakukan atau diduga
dilakukan oleh pihak ketiga, intimidasi atau menyiksa pihak ketiga, atau
atas alasan apapun melakukan diskriminasi, yang mana rasa sakit atau
penderitaan itu disebabkan oleh atau dengan pengawasan atau dengan
persetujuan oleh petugas masyarakat atau orang lain yang menempati
posisi tersebut.’

11 Lihat, ‘INDONESIA: Seorang warga Papua disiksa atas tuduhan yang
tidak masuk akal berupa keterlibatan dengan kelompok separatis’, AHRC
Urgent Appeal yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2012, dapat
diakses di http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRCUAC-201-2012.
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Hukum Acara Pidana
Terlepas dari tindak penyiksaan yang dialami oleh Freng
ky dan warga Papua lainnya, tidak ada mekanisme
hukum yang tersedia bagi mereka yang telah mengalami
salah tangkap untuk meminta pertanggungjawaban dari
aparat kepolisian. Mereka mungkin dapat mengajukan
pengaduan kejahatan terhadap mereka terkait tindak
penyiksaan yang mereka alami, meskipun pihak kepo
lisian tampaknya tidak akan menanggapi aduan tersebut
secara serius. Tidak ada jalur hukum yang tepat untuk
merujuk permasalahan salah tangkap, yang mana ha
nya dikategorikan dalam pelanggaran prosedural dan
bukan pidana. Dengan demikian, berdasarkan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), korban
salah tangkap berhak mendapatkan kompensasi dan
rehabilitasi dari Pengadilan Daerah.12 Akan tetapi, pelaku
tidak diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan per
buatan mereka dan mendapat hukuman setimpal.

KUHAP dinilai kurang memiliki prosedur perlindungan
untuk mencegah penyalahgunaan wewenang seperti
yang terjadi dalam kasus penyiksaan yang kerap dilaku
kan aparat penegak hukum. Dalam KUHAP, sebagai
contoh, kepolisian diperkenankan menahan seseorang
tanpa adanya pengawasan dari badan-badan lain selama
20 hari.13 Campur tangan kejaksaan hanya dibutuhkan
jika kepolisian ingin memperpanjang masa tahanan
selama 40 hari.14 Selain itu waktu penahanan yang sangat
panjang, KUHAP juga mencantumkan persyaratan
yang berlebihan untuk pengajuan tuntutan atas kasus
pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan di kebanyakan
kasus, pelaku memegang bukti dan informasi mengenai
bentuk pelanggaran, seperti dalam kasus penyiksaan.
Setidaknya dua saksi mata dan satu bukti tambahan
diperlukan15 untuk dapat menjerat aparatur negara yang
terlibat dalam tindak penyiksaan, sehingga sangatlah
sulit untuk dapat membuktikannya karena kasus tersebut
kebanyakan tidak dilakukan secara terbuka. Terlebih lagi,
pembuktian dalam kasus penyiksaan dibebankan kepada
korban yang diwakili oleh jaksa, bukannya pelaku.16

5.4 Perlunya Reformasi Badan Intelijen Negara
Badan Intelijen Negara (BIN) telah hadir di papua dalam jumlah besar dan memberikan dampak
kontroversial dalam situasi keamanan di sana. Mendefinisikan wewenang dan prosedur BIN
melalui Undang-undang dirasa perlu untuk dapat menjamin akuntabilitas dan menghindari
tindakan sewenang-wenang. Akan tetapi, RUU Intelijen Negara yang disahkan pada tahun 2012
telah menciptakan beberapa jalan pintas dan memberi ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan.
Tinjauan konstitusional yang diajukan oleh kelompok sipil masyarakat juga ditolak oleh Mahkamah
Konstitusi.
Sejak kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, Indonesia
tercatat belum pernah memiliki undang-undang yang
mengatur institusi Intelijen di luar Keputusan Presiden
(Keppres). Tidak adanya aturan yang jelas mengenai
peran dari badan Intelijen memungkinkan terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan. Sejarah menunjukkan
bahwa penyalahgunaan fungsi intelijen pernah terjadi,
entah oleh Badan Intelijen Nasional (BIN) maupun oleh
institusi negara yang lain. Pelanggaran hak asasi manusia
terhadap warga negara Indonesia dan yang berdampak
buruk terhadap masyarakat sampai sekarang belum
pernah dipublikasikan. Beberapa oknum dari BIN yang
disinyalir sebagai pelaku pun sampai sekarang belum
mempertanggungjawabkan perbuatannya.

masih terikat oleh kewajiban yang diatur dalam Undangundang dan Standar Hak Asasi Manusia Internasional.
Pengawasan yang memadai serta kerangka hukum
yang efektif juga harus ditegakkan untuk menjamin
bahwa tindakan yang dilakukan oleh badan tersebut
sejalan dengan hukum nasional dan internasional.
Dengan demikian, barang siapa yang menyalahgunakan
kekuasaan dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. De
ngan berpegang pada kerangka tersebut, badan Intel
ijen seharusnya tidak boleh melakukan berbagai bentuk
penyalahgunaan yang dapat berujung pada pelanggaran
hak asasi manusia atau memberikan imunitas kepada
pelaku yang melanggar ketentuan di atas.

Walaupun Badan Intelijen Negara berperan dalam meng
gali informasi terkait keamanan negara, badan tersebut

BIN telah sedikit banyak mempengaruhi usaha perlin
dungan hak asasi manusia. Meskipun undang-undang

12 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal
95-97.

13
14
15
16
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Idem, pasal 24 (1)
Idem, pasal 24 (2)
Idem, pasal 184 (1) dalam hubungannya dengan pasal 185 (2)
Idem, pasal 66 tertulis “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban
pembuktian”
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diperlukan untuk mengatur badan Intelijen, tetap saja
keamanan adalah perhatian publik. Negara dalam
konteks ini memiliki hak dalam menentukan pen
jaminan keamanan. Demikian juga halnya dengan pu
blik. Partisipasi publik dirasa perlu guna menghindari
pelanggaran hak-hak. Aspirasi masyarakat sipil seharusnya
diwujudkan dalam bentuk rancangan undang-undang.
Akan tetapi, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah
Republik Indonesia meloloskan Undang-undang Intelijen
Negara pada tanggal 11 Oktober 2011 yang memicu
kontroversi dan kritik dari LSM hak asasi manusia.
Undang-undang tersebut membahayakan beberapa hak,
termasuk dengan tidak memberi ruang untuk observasi
dan opini publik. Beberapa aspek dari UU tersebut juga
berisiko terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Selain
itu, sejarah dan budaya institusional badan intelijen
di negara bekas jajahan perlu ditinjau melalui proses
reformasi institusi yang komprehensif. Undang-undang
tersebut juga harus direvisi agar sejalan dengan hak asasi
manusia dan standar yang ada, terutama terhadap isu-isu
berikut:
•

•

72

Undang-undang Intelijen Negara tidak memberikan
definisi yang cukup spesifik mengenai bentuk
informasi atau aksi Intelijen yang dianggap sebagai
rahasia negara, sedangkan di saat yang bersamaan
membuat peraturan atas hukuman yang dikenakan
terhadap pelanggaran rahasia negara. Ketidakjelasan
dalam UU ini menciptakan area abu-abu, yang dapat
menjadi celah untuk penyalahgunaan kekuasaan,
menutupi pelanggaran hak asasi manusia, dan
mengancam kebebasan informasi dan pers.
Undang-undang Intelijen Negara memberikan
wewenang terhadap Badan Intelijen Negara untuk
melakukan interogasi guna menggali informasi. Di
dalam kasus ancaman luar negeri, Badan Intelijen
tidak memiliki alasan untuk melakukan interogasi
dan mengumpulkan informasi. Sedangkan dalam
kasus domestik, seperti yang terjadi pada kasus
kejahatan pada umumnya, aparat kepolisian harus
melakukan penyidikan seperti di atas. Penegakan
hukum seperti itu seharusnya menjadi tanggung
jawab pekerjaan kepolisian, dan bukannya
bagian dari pekerjaan Badan Intelijen Negara.
Dengan demikian, jika pemerintah dan parlemen
memberikan wewenang terhadap Badan Intelijen
untuk terlibat dalam kasus domestik, hal ini dapat
membahayakan sistem pengadilan kriminal dan
juga melanggar KUHAP. Selama dan sejak era
Soeharto, praktik Ngebon telah digunakan oleh
Badan Intelijen untuk mengambil alih tersangka
dari tangan kepolisian dan melewati proses
pengadilan kriminal. Dengan demikian, tersangka
tidak mendapat perlindungan hak sebagaimana
mestinya, seperti terlihat dari pengunaan metode
penyiksaan untuk mendapatkan informasi atau

pengakuan. Undang-undang Intelijen Negara masih
memberlakukan praktik ini sebagai bagian dari kerja
mereka.
• Undang-undang Intelijen Negara memberikan
wewenang terhadap Badan Intelijen Negara untuk
melakukan penyadapan terhadap penduduk Indo
nesia tanpa memerlukan ijin dari pengadilan. Hal
ini sangat berlawanan dengan yang tercantum
dalam UU KIP (Kebebasan Informasi Publik) dan UU
Terorisme, yang mana wewenang untuk melakukan
penyadapan seharusnya milik investigator kepolisian
dan melalui persetujuan hakim.
• Undang-undang Intelijen Negara tidak memper
kenankan intitusi publik, terutama yang berurusan
dengan hak asasi manusia seperti Komnas HAM,
melakukan pengawasan terhadap Badan Intelijen
Negara. Aktivitas mereka hanya boleh dimonitor
oleh parlemen. Sedangkan untuk memperkuat
kinerja badan Intelijen serta mencegah praktik
penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak
asasi manusia, sistem pengawasan berlapis sangat
diperlukan.
• Undang-undang Intelijen Negara tidak menyediakan
mekanisme pengaduan terhadap penyalahgunaan
kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.
• Selain isu-isu yang tersebut di atas, ada kekhawatiran
bahwa Undang-undang Intelijen Negara akan
berdampak buruk bagi tanah Papua, yang selama ini
dianggap sebagai daerah konflik di Indonesia dan
merupakan wilayah operasi Badan Intelijen Negara.
Koalisi masyarakat sipil telah mengajukan isu-isu di atas
beserta beberapa kekhawatiran lainnya ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Pada tanggal 10 Oktober 2012, Mahkamah
Konstitusi menolak petisi tinjauan yang diajukan oleh
koalisi melalui Surat Keputusan No. 7/PUU-X/2012.
Walaupun petisi tersebut ditolak beserta poin-poin yang
ada di dalamnya, termasuk kritik mengenai kurangnya
persyaratan prosedural terhadap aksi penyadapan,
Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa kerja
Badan Intelijen Negara perlu dibatasi.
Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi menekankan
bahwa aparat Intelijen negara perlu memiliki peng
awasan dan pemerintah seharusnya mengeluarkan
Peraturan Pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan
kekuasaan. Mahkamah Konstitusi menambahkan bah
wa perlu diciptakan batasan yang jelas antara Badan
Intelijen Negara dan sistem penegakan hukum, termasuk
antara kepolisian dengan kejaksaan. Terlebih lagi,
peran dan kuasa dari masing-masing pihak tidak bisa
dialihtangankan. Keputusan Mahkamah Konstitusi juga
merujuk pada proses interogasi yang seharusnya menjadi
mandat kepolisian, bukan Badan Intelijen Negara.
Mahkamah menilai bahwa pembatasan terhadap UU
Intelijen Negara dapat mencegah terjadinya penyalah
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gunaan kekuasaan oleh aparat Intelijen negara. Akan
tetapi, pernyataan ini tidak mencantumkan budaya
institusionalisasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan
kekuasaan yang dilakukan oleh badan-badan negara
yang lain. Badan Intelijen Negara telah terlibat di sejumlah
kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebaga contoh,

kasus pembunuhan pejuang hak asasi manusia Munir
Said Thalib di tahun 2004 membuktikan keterlibatan
Badan Intelijen Negara. Karenanya, untuk mengatasi
praktik penyalahgunaan di Badan Intelijen Negara,
pengawasan, akuntabilitas, dan pembatasan mandat
sangat diperlukan.

5.5 Akses Mekanisme Pengaduan dan Akses Bantuan Hukum
Pelanggaran hak asasi manusia yang semakin meluas di Papua terpelihara oleh tidak adanya akses
pengaduan dan keadilan yang efektif untuk masyarakat Papua. Ketika sebagian besar pelanggaran
dilakukan oleh aparatur negara dapat dijerat dengan KUHP, proses peradilan terhadap kasuskasus seperti ini jarang didapati. Pengadilan militer dan mekanisme PROPAM dirasa kurang
memiliki independensi dan kebijakan untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia. Dengan
ketiadaan mekanisme pengaduan yang efektif yang dapat menjamin hak atas peradilan, oknum
pelaku kejahatan menikmati praktik impunitas dan korban semakin frustasi, Dalam beberapa
kasus, mereka terdorong untuk bersikap radikal dan menciptakan pengadilan massa, yang
mengakibatkan peningkatan tindak kekerasan di tanah Papua.
Impunitas di Papua telah menjadi salah satu isu yang
diajukan oleh beberapa negara dalam Universal Periodic
Review PBB terhadap pemerintah Republik Indonesia
pada bulan Mei 2012.17 Menteri Luar Negeri Marty
Natalegawa membantah tuduhan adanya praktik
impunitas, serta mengklaim bahwa aparat kepolisian dan
TNI yang melakukan aksi berlebihan dalam menjalankan
tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan dan
ketertiban telah ditindak dan dibawa ke pengadilan.18 Hal
tersebut terbukti berlawanan dengan realitas yang ada.
Tidak efektifnya mekanisme pengaduan yang ada
sebagian besar disebabkan oleh kurangnya penyidikan
independen mengenai pelanggaran hak asasi manusia
yang dilakukan oleh aparatur negara. Sebagai contoh,
dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang
dilakukan oleh aparat kepolisian, korban hanya dapat
mengadu ke kepolisian dan meminta pemindahan
tempat investigasi. Korban dapat mengajukan pengaduan
ke dalam mekanisme pengawasan polisi yang dikenal
dengan nama PROPAM (Profesi dan Pengamanan).
Akan tetapi, mekanisme ini hanya untuk permasalahan
administratif dan paling-paling hanya berujung pada
pendisiplinan oknum yang bersangkutan.
Korban yang hendak mengajukan pengaduan kriminal
terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang mereka
alami dapat melaporkan kasus tersebut ke Unit Satuan
Kriminal Kepolisian. Undang-undang di Indonesia
menyatakan bahwa kepolisian memiliki wewenang eks
klusif untuk menerima pengaduan tindak kriminal yang
dilarang oleh KUHP. Mekanisme ini memiliki 2 masalah,
17 Lihat, sebagai contoh, rekomendasi dari Jepang. Laporan UPR, supra note
1, para. 109.25.
18 Id., para. 102.
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terutama ketika aparat kepolisian menjadi pihak yang
bertanggungjawab atas pengaduan tindak kriminal
tersebut. Yang pertama, korban menjadi takut untuk
mengajukan pengaduan. Karena hak mereka telah
dilanggar oleh aparat kepolisian. Korban menjadi tidak
berminat untuk terlibat kontak lebih lanjut dengan
kepolisian. Hal ini dapat dikarenakan oleh trauma maupun
hilangnya kepercayaan. Kedua, kepolisian sebagai sebuah
institusi merasa enggan untuk melakukan investigasi
terhadap anggotanya sendiri. Ini digambarkan dengan
tidak adanya investigasi tindak kriminal oleh kepolisian
terhadap aparatnya sejauh ini, terlepas dari banyaknya
laporan mengenai penangakapan sewenang-wenang,
penahanan, tuntutan palsu dan penyiksaan terhadap
masyarakat Papua. Di dalam kasus-kasus di mana aparat
kepolisian menggunakan kekerasan –seringkali secara
berlebihan– terhadap masyarakat Papua, kepolisian
akan segera mengklaim bahwa hal tersebut merupakan
bagian dari tugas mereka dan bahwa korban merupakan
ancaman yang berarti. Tidak adanya mekanisme yang
tersedia berdasarkan UU di Indonesia yang memberi
ruang bagi berbagai pihak untuk membantah maupun
meninjau kepentingan dan proporsionalitas dari peng
gunaan kekerasan oleh kepolisian. Contohnya, pasca
insiden pembunuhan Mako Tabuni, perwakilan dari Polri
menciptakan klaim palsu yang menyatakan bahwa Mako
bersenjata, tanpa memberi ruang bagi pihak lain untuk
menanyakan keabsahan klaim tersebut.19
Kurangnya mekanisme independen yang menginvestigasi
pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil
19 ‘Polisi sebut Mako Tabuni mau rebut senjata petugas’, diakses pada 25
Maret 2013 di http://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-makotabuni-mau-rebut-senjata-petugas.html.
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juga merupakan sebuah permasalahan ketika banyak
kasus dilakukan oleh militer Indonesia. Berdasarkan
UU Pengadilan Militer, segala bentuk kejahatan yang
dilakukan oleh anggota militer akan diperiksa oleh
pengadilan militer yang terdiri oleh hakim militer.20
Peraturan ini berlaku tidak hanya untuk kasus-kasus
dengan karakteristik militer saja, seperti pelanggaran kode
etik militer atau penolakan atas perintah atasan, tetapi
juga terhadap pelanggaran KUHP seperti kasus perkosaan
dan perusakan kepemilikan. Beberapa organisasi hak
asasi manusia telah berulang kali menuntut revisi UU
Pengadilan Militer agar dapat mengadili anggota militer
Indonesia yang melakukan tindak kriminal di pengadilan
sipil. Parlemen Indonesia telah membahas revisi UU ini
beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi, pembahasan
kemudian dihentikan dan beberapa UU, seperti UU
Keamanan Nasional, semakin ditingkatkan prioritasnya.
Tidak adanya mekanisme independen hanyalah sebagian
kecil dari keseluruhan permasalahan yang mencerminkan
tidak responsifnya aparatur negara dalam menghadapi
tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Pada bulan April
2012, berbagai organisasi hak asasi manusia di Papua
berusaha mendekati beberapa pihak yang berwenang
termasuk kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, terkait kasus penyiksaan terhadap 42 narapidana
oleh penjaga penjara di Lembaga Pemasyarakatan
Abepura.21 Mereka yang membela korban dan berjuang
dalam menyuarakan hal ini mengeluh bahwa akses ke
kantor pemerintahan cukup sulit didapat. Kepolisian juga
kurang responsif dan gagal dalam memulai investigasi
tindak kriminal atas tuduhan penyiksaan. Oknum-oknum
yang bertanggungjawab terhadap insiden penyiksaan
tersebut tidak mendapatkan hukuman apapun. Liberty
Sitinjak, Kepala Sipir Lembaga Pemasyarakatan, akhirnya
dimutasi, tetapi tetap tidak dikenai dakwaan apapun.22
Usaha yang sia-sia dalam menggunakan mekanisme
pengaduan yang ada dalam mengatasi kasus pelanggaran
hak asasi manusia di Papua semakin memperparah
ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap sistem
peradilan Indonesia dan mendorong mereka melakukan
pengadilan massa. Sebagai contoh, pada bulan Juni 2012,

20 UU No. 31 tahun 1997, Pasal 9 (1).
21 ’41 Narapidana LP Abepura Diduga Disiksa’, diakses pada 25 Maret
2013 di http://www.tempo.co/read/news/2012/06/06/058408771/41Narapidana-LP-Abepura-Diduga-Disiksa.
22 ‘INDONESIA: Sipir menyiksa 20 tahanan di Lembaga Pemasyarakatan
Abepura, Papua’, AHRC Urgent Appeal yang diterbitkan pada tanggal
22 Februari 2013, dapat diakses di http://www.humanrights.asia/news/
urgent-appeals/AHRC-UAC-025-2013.
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dua anggota militer ditikam hingga tewas oleh penduduk
Kampung Honelama, setelah didapati menabrak bocah
berusia 10 tahun. Mereka menyadari bahwa tidak ada
langkah hukum yang dapat ditempuh atas kasus tersebut.
Insiden tersebut memicu amarah anggota militer lainnya
yang kemudian menembaki dan menusuk warga sipil,
lalu membakar tempat mereka.23 Informasi lebih lanjut
mengenai insiden ini dan peningkatan tindak kekerasan
dapat dilihat di Bab II.
Keadilan tetap berada di luar jangkauan masyarakat
Papua, bukan hanya di saat mereka mencari keadilan,
tapi juga di saat mereka diadili. Seringkali, kepolisian
menolak memenuhi hak pendampingan hukum
terhadap masyarakat Papua yang ditangkap atau
ditahan, walaupun peraturan yang tertera dalam
KUHAP menjamin hak tersebut. Pasal 55 dari KUHAP
mencantumkan bahwa setiap tersangka kriminal berhak
didampingi oleh pendamping hukum pilihannya. Pasal
56 merujuk lebih jauh dengan mencantumkan bahwa
Negara wajib memberikan bantuan hukum secara gratis
terhadap tersangka yang dituntut dengan tindak pidana
dengan hukuman maksimum hukuman mati atau 15
tahun penjara. Akan tetapi, pasal-pasal tersebut dalam
kenyataannya diacuhkan. Sebagai contoh, pada saat
Yasons Sambom dan teman-temanya ditangkap pada
bulan Oktober 2012 karena tuntutan palsu atas impor
dan distribusi bahan peledak,24 mereka ditahan dan
diinterogasi oleh aparat kepolisian selama 24 jam tanpa
adanya akses pendampingan hukum. Kasus serupa
juga dialami Frengky Uamang, di mana kepolisian tidak
memberikan kesempatan baginya untuk menghubungi
keluarganya dan hanya memperbolehkan pendamping
hukum (pengacara) untuk membantunya.25
Pada tahun 2011, pemerintah Republik Indonesia dan
parlemen memberlakukan UU Bantuan Hukum yang
memperkuat ‘komitmen’ negara dalam memperluas
akses peradilan bagi masyarakat adat yang terlibat
konflik dengan hukum.26 Akan tetapi, belum ditemui
dampak signifikan yang terjadi menyusul pemberlakuan
peraturan tersebut hingga saat ini.

23 ‘INDONESIA: Anggota militer menembak warga sipil dan membakar
rumah mereka di Wamena, Papua Barat’, AHRC Urgent Appeal yang
diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2012, dapat diakses di http://www.
humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-103-2012.
24 ‘INDONESIA: Aparat kepolisian secara sewenang-wenang menangkap
lima aktivis Papua dan memperbanyak dokumen mengenai aktivitas
politik mereka’, AHRC Urgent Appeal yang diterbitkan pada tanggal 18
Oktober 2012, dapat diakses di http://www.humanrights.asia/news/
urgent-appeals/AHRC-UAC-185-2012.
25 ‘INDONESIA: Seorang warga Papua disiksa atas tuduhan yang tidak
masuk akal berupa keterlibatan dengan kelompok separatis’, supra note 4.
26 UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
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6 PEMBANGUNAN, MASYARAKAT SIPIL,
DAN PENYELESAIAN KONFLIK

6.1 Dialog Jakarta-Papua
Dialog Jakarta–Papua merupakan upaya yang dilakukan untuk menjalin kepercayaan antara
masyarakat Papua dan pemerintah pusat, serta untuk mewujudkan visi Papua Tanah Damai.
Berbagai kelompok keagamaan, akademik, dan politik di Papua dan Jakarta telah menyuarakan
dukungan mereka atas inisiatif ini, demikian juga dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Beberapa kalangan “garis keras” di dalam pemerintahan menyatakan penolakan mereka ketika
Presiden menyatakan dialog sebagai solusi atas konflik di Papua di tahun 2011. Walaupun
demikian, hingga saat ini agenda diskusi dan indikator keberhasilan telah berhasil disampaikan
dalam konsultasi komprehensif yang diampu oleh Jaringan Damai Papua (JDP).
Visi Papua Tanah Damai

Sejarah Dialog Jakarta - Papua

Papua Tanah Damai (PTD) telah dideklarasikan sebagai
visi orang-orang yang tinggal di tanah Cendrawasih.
Deklarasi Visi Papua Tanah Damai ini diutarakan pada
perayaan 158 tahun masuknya Injil di Papua, yang
bersamaan pada hari Papua Tanah Damai pada tanggal
5 Februari 2013 di Lapangan Mandala, Jayapura. Acara
tersebut dihadiri oleh sejumlah pemimpin agama dan
masyarakat, serta oleh Gubernur Provinsi Papua dan
Kapolda Papua.

Dialog antara Jakarta dan Papua merupakan cara yang
bermartabat, menghargai humanisme, demokratis, dan
mencirikan kesetaraan sebagai warga negara.1 Sejak
pertengahan tahun 2009 sampai dengan tahun 2011,
Jaringan Damai Papua (JDP) telah melakukan konsultasi
publik mengenai konsep dialog, membeberkan informasi
mengenai dialog tersebut dan kepentingannya, mencatat
opini mengenai masalah-masalah yang menghambat
perdamaian di Papua, serta menjaring aktor-aktor
perdamaian. Setelah itu, Konferensi Perdamaian Papua
(KPP) di adakan pada tahun 2011 sebagai langkah
akhir dari proses panjang yang telah ditempuh JDP
dan masyarakat Papua. Konferensi ini membahas dan
memprioritaskan lima gugus permasalahan yaitu: isu
politik, isi sosial-budaya, hukum dan hak asasi manusia,
keamanan, serta lingkungan hidup dan sumber daya
alam. Konferensi tersebut juga berhasil menyusun
indikator Papua Tanah Damai dan mengajukan lima juru
runding yang bakal mewakili masyarakat Papua dalam
dialog Jakarta – Papua.

Visi Papua Tanah Damai mencakup sembilan nilai-nilai
inti: (1) keadilan dan kebenaran, (2) partisipasi, (3) rasa
keamanan dan kenyamanan, (4) harmoni/integritas, (5)
kebersamaan dan apresiasi, (6) pengakuan dan harga diri,
(7) komunikasi dan informasi, (8) kesejahteraan, dan (9)
otonomi.
Visi Papua Tanah Damai merupakan cita-cita bersama,
impian bersama, dan harapan bersama bagi mereka yang
tinggal di Tanah Papua. Visi tersebut tidak berkaca pada
realitas sosial yang ada sekarang, melainkan merupakan
idealisme ketertiban yang patut diperjuangkan oleh
semua pihak. Papua Tanah Damai masih membutuhkan
banyak kampanye karena Tanah papua masih jauh dari
perdamaian oleh karena masalah-masalah yang telah
disampaikan secara komprehensif. Dialog merupakan
salah satu cara untuk mencapai Papua Tanah Damai.

Masyarakat Papua, yang diwakili oleh kalangan adat,
perempuan, pemuda, dan Dewan Adat Papua (DAP), telah
mengumumkan indikator perdamaian dan permasalahan
yang perlu diselesaikan demi tercapainya perdamaian.
Mereka menyetujui bahwa konsep dialog Jakarta - Papua
merupakan langkah terbaik dalam mencari solusi atas
masalah-masalah yang ada. Pendekatan secara terbuka
terhadap keseluruhan permasalahan seperti yang

1
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Koordinator Jaringan Damai Papua, seperti dikutip dari Kompas, Kamis 4
April 2013
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disampaikan dalam konferensi dipuji oleh semua pihak.
Indikator, permasalahan, dan konsep dialog yang dibahas
dalam Konferensi Perdamaian Papua ini mampu menjadi
basis bagi semua pihak untuk untuk mencari solusi
damai atas konflik. Konflik yang dimaksud adalah ketika
pemerintah mempertahankan ideologi “NKRI Harga
Mati” sedangkan masyarakat Papua memperjuangkan
“Papua Merdeka atau Mati”. Perbedaan ideologi ini telah
berujung pada konflik dan kekerasan antar Pemerintah
Republik Indonesia dengan masyarakat Papua sejak tahun
1963, konflik yang sampai hari ini belum terselesaikan.
Konflik berkepanjangan inilah yang memunculkan rasa
kecurigaan dan ketidakpercayaan antara Papua dan
Jakarta.

dialog yang diusung oleh Jaringan Damai Papua (JDP).
Selain itu, Kaukus pertemuan yang digagas oleh Dewan
Perwakilan Papua juga mendukung dialog tersebut.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berasal dari Papua.
Akan tetapi, pertemuan tersebut berpendapat bahwa
pemerintah sebenarnya belum memberikan tanggapan
resmi terhadap wacana dialog tersebut. Forum Akademik
untuk Perdamaian Papua yang terdiri dari dosen-dosen
universitas di seluruh Indonesia juga mendukung dialog
tersebut. Demikian juga halnya Konferensi Wali Gereja
Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia
(PGI) yang sama-sama menyatakan bahwa permasalahan
di Papua seharusnya diselesaikan melalui dialog.

Perkembangan sejak tahun 2011

Tantangan terberat bagi dialog Jakarta - Papua ini datang
dari kelompok “garis keras” di dalam pemerintahan yang
menyuarakan penolakan mereka. Kelompok ini terdiri
dari kalangan ultra-nasionalis beserta aparat kepolisian
dan anggota militer. Ada juga kalangan “Indonesianis”,
sekelompok orang yang tinggal di luar negeri, yang
menganggap bahwa keberadaan dialog tidak benarbenar dibutuhkan dan bahwa Otonomi Khusus sudah
mampu mengakomodasi permasalahan.

Setelah Konferensi Perdamaian Papua, indikator Papua
Tanah Damai semakin menjadi terperinci karena didasari
oleh opini-opini yang dilontarkan para ahli di lima gugus
permasalahan. Dalam proses ini, dialog telah menjadi
kata kunci bagi semua pihak, termasuk Pemerintah
Republik Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
telah memberikan komitmen untuk terlibat dalam dialog
dengan masyarakat Papua seperti yang beliau sampaikan
pada tanggal 9 November 2011. Presiden menunjuk Dr.
Farid W. Husain untuk melakukan tugas khusus yaitu
menjalin komunikasi dengan petugas pemerintahan,
pemimpin keagamaan, kepala adat, pemuda, organisasi
dan gerakan, serta pemangku kepentingan lainnya
di Papua. Semuanya wajib dilakukan dalam suasana
kekeluargaan, setara, dan bermartabat, sesuai dengan
Keputusan Presiden R-50/Pres/09/2011, tertanggal 21
September 2011.
Selain itu, Dialog Jakarta-Papua juga mendapat
dukungan dari berbagai kalangan, termasuk dari forum
pemimpin keagamaan antara lain: Forum Konsultasi Para
Pemimpin Agama (FKPPA)2, Forum Komunikasi Umat
Beragama (FKUB)3, dan Persekutuan Gereja-Gereja Papua
(PGGP)4. Forum-forum tersebut mendukung model

2

3

4

FKPPA: Forum Konsultasi Para Pemimpin Agama merupakan media
kerjasama antara para pemimpin agama di Papua, mewadahi agama
Kristen, Katolik, Islam, Budha, dan Hindu. Media ini didirikan atas inisiatif
para pemimpin agam di Papua dan merupakan forum swadana.
FKUB: Forum Komunikasi Umat Beragama merupakan forum kerjasama
antara para pemimpin agama yang sumber dananya berasala dari
anggotanya dan juga pemerintah. Media ini tersebar di seluruh
Indonesia. Dalam konteks Papua, forum ini terdiri dari anggota-anggota
FKPPA.
Berlawanan dengan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) di tingkat
nasional yang hanya mencakup sebagian gereja Kristen, Persektuan
Gereja-gereja Papua (PGGP) merupakan media kerjasama yang terdiri
dari 47 gereja di di tingkat sinode. Media kerjasama ini meliputi
semua gereja, baik Kristen maupun Katolik, di tanah Papua. Sistem
kepemimpinan PGGP bersifat kolegial dan berganti setiap dua tahun
sekalli di empat gugus: Asosiasi Gereja Indonesia di Papua (termasuk GKI
Papua, GPI), Asosiasi Gerja Evangelis di Papua (termasuk sinode Kingmi
dan Baptist), Asosiasi Gereja Pentakosta, Asosiasi Gereja Adven, serta
Keuskupan Jayapura mewakili keuskupan lainya di Papua. Pada periode
kedua yang berlangsung saat penulisan laporan ini, Pdt. Lipiyus Biniluk,

Pembangunan, Masyarakat Sipil, dan Penyelesaian Konflik

Pandangan Mengenai Dialog
Tujuan dari dialog Jakarta-Papua adalah: 1) membangun
Papua sebagai tanah damai; 2) menyelesaikan konflik
ideologi secara damai; 3) mencegah kekerasan dan
membangun hubungan berdasarkan kepercayaan,
melalui prinsip cinta kasih, kebebasan, keadilan, kebenar
an, persamaan, partisipasi, netralitas, dan keterbukaan.
Dialog ini nantinya akan dimediasi oleh pihak ketiga
yang netral dan bebas dari tekanan kedua belah pihak.
Pihak ketiga tersebut juga harus dipercaya dan disetujui
oleh pemerintah dan masyarakat Papua. Tujuan, prinsip,
dan nilai dialog harus menjadi inti dalam persiapan
penyatuan berbagai kepentingan dari kedua pihak untuk
nantinya melihat dan memahami permasalahan secara
menyeluruh.

Kepala sinode GIDI, menjabat sebagai kepala atas permintaan dari empat
kepala lainnya.
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Ada sembilan kelompok pemangku kepentingan yang
harus dilibatkan dalam pewujudan Papua Tanah Damai:
1) masyarakat adat, 2) seluruh penduduk Papua (termasuk
kelompok-kelompok masyarakat), 3) pemerintah lokal
(provinsi, kota, dan distrik), 4) pemerintah pusat, 5)
Tentara Nasional Indonesia (TNI), 6) Kepolisian Republik
Indonesia (POLRI), 7) perusahaan-perusahaan yang
memanfaatkan sumber daya alam di Papua, 8) Tentara
Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/
OPM), dan 9) masyarakat Papua yang tinggal di luar
negeri (Papua Nugini, Australia, Belanda, Inggris, Amerika
Serikat).
Untuk dapat melibatkan semua pemangku kepentingan,
perlu adanya ruang yang dapat mempertemukan mereka
dalam diskusi untuk menyelaraskan konsep Papua Tanah
Damai. Para pemangku kepentingan perlu terlibat
dalam diskusi mengenai indikator, mengidentifikasi per

masalahan yang menghambat perdamaian di Papua,
serta pembahasan mengenai solusi yang realistis dan
dapat dilaksanakan dengan tidak mengesampingkan
kontribusi masing-masing kelompok. Masing-masing
kalangan perlu memfasilitasi diskusi Papua tanah Damai
dari sudut pandang ekonomi, lingkungan hidup, sosialpolitik, sosial-budaya, hukum dan hak asasi manusia,
pendidikan, ekonomi populis5, ekonomi makro, kebu
dayaan, kesehatan, kependudukan, pelayanan publik,
dan keamanan.
Pembahasan dari tema-tema di atas juga harus melibatkan
para ahli dari universitas, pemerintahan, dan kelompok
profesional yang kompeten di bidangnya masingmasing. Sebagai narasumber, mereka diharapkan dapat
memberikan sumbangan mereka dalam merancang
cara-cara penyelesaian guna membangun visi bersama
Papua Tanah Damai.

6.2 Hak Asasi Manusia di Papua dan Mekanisme Penegakan Hak Asasi
Manusia PBB
Indonesia telah mengikuti Universal Periodic Review (UPR) yang diselenggarakan oleh Dewan Hak
Asasi Manusia PBB sebanyak dua kali, di mana situasi hak asasi manusia di Papua dibahas oleh
negara-negara anggota PBB dalam UPR kedua. Walaupun beberapa rekomendasi yang disusun
oleh negara-negara tersebut diterima oleh Indonesia, pemerintah menolak rekomendasi yang
berhubungan dengan masalah impunitas dan penggunaan pendekatan keamanan bukannya
strategi komprehensif di Papua. Indonesia juga telah mengumumkan akan mengundang tiga
Perwakilan Khusus PBB. Akan tetapi, penundaan pemberian keputusan mengenai waktu visitasi
tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah enggan memberikan akses terbuka kepada para
ahli, terutama yang berkaitan dengan mandat kebebasan berekspresi. Tinjauan periodik hak asasi
manusia di Indonesia terhadap International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang
diselenggarakan oleh Komite Hak Asasi Manusia berlangsung di Jenewa pada tanggal 10 dan 11
Juli 2013.
Papua dan UPR
Pada tahun 2012, situasi hak asasi manusia di Indonesia
telah dibahas sebanyak dua kali melalui mekanisme
UPR dari PBB. UPR adalah mekanisme Dewan Hak Asasi
Manusia yang meninjau penerapan kewajiban hukum
HAM internasional dan situasi hak asasi manusia di
negara anggota setiap empat setengah tahun sekali.
Di akhir tinjauan, negara yang bersangkutan akan
mendapat sejumlah rekomendasi yang dapat diterima
maupun ditolak, dengan harapan bahwa negara tersebut
akan mengambil langkah yang terpercaya dalam
penerapannya.

Pembahasan UPR Indonesia yang pertama berlangsung
pada tahun 2008. Akan tetapi, sejak saat itu situasi
hak asasi manusia di Papua belum berubah secara
signifikan, seperti ditunjukkan oelh masuknya laporan
pelanggaran hak asasi manusia di Papua setiap tahun.
Pada pembahasan pertama, sejumlah negara anggota
PBB menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap
situasi di Papua. Masa sengang empat tahun antara
pembahasan pertama dan kedua ditandai dengan
beberapa pelanggaran berat hak asasi manusia tingkat
berat, termasuk pembubaran demonstrasi damai yang
dilakukan secara brutal oleh aparat keamanan di Timika,
Sorong, Jayapura, Manokwari dan Mimika.6 Selama
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Populist economy is based on community economic development
based on local potential and the wisdom of the indigenous peoples of
Papua, managed in a sustainably way.
Lihat Human Rights in Papua 2010/2011, Franciscans International, FBN
and AHRC.
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periode itu, Kementerian Luar Negeri memerintahkan
penutupan kantor Komite Palang Merah Internasional
(ICRC) di Jayapura. Akses di tanah Papua bagi pejuang
hak asasi manusia dan jurnalis juga dibatasi sehingga
menyebabkan kurangnya analisis terhadap pelanggaran
hak asasi manusia oleh pihak luar. Hal tersebut diperburuk
dengan kasus pembunuhan jurnalis setempat. Meskipun
pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk
memperbaiki situasi di Papua, masyarakat asli Papua
masih merasa tertekan oleh pendekatan keamanan
yang diterapkan dalam mengadapi konflik. Penerjunan
Densus 88, Unit Anti-teroris yang disponsori antara lain
oleh Amerika Serikat, merupakan bentuk kontradiksi
atas wacana politik Jakarta yang bermaksud untuk
mengurangi tindak kekerasan dan melindungi hak asasi
manusia.
Di tingkat internasional, Indonesia mengunggulkan
pemberlakuan UU Otonomi Khusus Papua No. 21 tahun
2001. Nyatanya, pada bulan Juli tahun 2010, masyarakat
asli Papua menolak Otsus melalui sebuah aksi simbolis
yang menggambarkan pengembalian UU tersebut
ke pemerintah Indonesia dan menyatakan bahwa UU
tersebut telah gagal karena tidak adanya penerapan yang
efektif atas ketentuan yang ada tertulis. Selain melalui
Otsus, Indonesia juga mencoba meyakinkan masyarakat
internasional akan adanya kebijakan positif di tanah Papua
melalui Keputusan Presiden No. 60 tahun 2011 dan No.
66 tahun 2011 tentang pembentukan Unit Percepatan
Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B), yang
mana efektivitas penerapannya masih perlu diawasi.
Pada pembahasan kedua UPR yang jatuh pada tanggal
23 Mei 2012 di Jenewa, situasi hak asasi manusia di Papua
menjadi salah satu isu kunci yang diperdebatkan. Dalam
laporan nasional yang dikumpulkan ke kelompok kerja
UPR sebagai bagian dari proses tinjauan, Pemerintah
Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar
Negeri Marty Natalegawa mengakui adanya tantangan
dan hambatan yang dihadapi dalam menghadapi situasi
hak asasi manusia di Papua.6 Indonesia juga menyadari
perlunya peningkatan usaha dalam memenuhi kewajiban
negara atas hak asasi manusia di Papua.

Serikat) mengemukakan kekhawatiran mereka terhadap
Papua secara langsung maupun tidak langsung.7 Isu
yang diangkat antara lain adalah kebebasan berekspresi,
pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh
aparat keamanan, permasalahan impunitas, tekanan
terhadap pejuang hak asasi manusia, serta perlindungan
terhadap hak masyarakat asli dan kaum minoritas.
Ada sembilan rekomendasi yang dibuat dalam kaitannya
dengan hak asasi manusia di Papua, termasuk tentang
keterlibatan aparat keamanan dalam tindak kekerasan
dan usaha mengakhiri praktik impunitas.8 Akan tetapi,
Indonesia menolak untuk mengakui adanya kasus
impunitas di Papua. Walaupun rekomendasi pembahasan
ini jelas-jelas menunjukkan fakta bahwa pendekatan
keamanan masih sangat dominan dibandingkan dengan
pendekatan kesejahteraan di Papua, Pemerintah Indo
nesia menjawab secara defensif dan menyangkal adanya
praktik pendekatan keamanan di Papua.
Salah satu rekomendasi kunci adalah permintaan
peninjauan kembali Pasal 106 dan 110 KUHP mengenai
makar. Kedua pasal tersebut sering digunakan oleh
pemerintah sebagai strategi untuk membatasi hak
kebebasan berekspresi dan melakukan aksi damai yang
sebenarnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Kedua
pasal tersebut juga digunakan untuk mengancam
pejuang hak asasi manusia dan pemimpin adat Papua
yang menyuarakan pandangan kritis mereka atas situasi
di Papua. Hal ini juga terkait dengan pembatasan akses
jurnalis asing ke Papua dan ancaman, intimidasi, bahkan
pembunuhan terhadap jurnalis setempat. Selain menolak
rekomendasi ini, pemerintah berpendapat bahwa Papua
cukup terbuka dan kebebasan pers dijamin. Nyatanya,
dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia, posisi Indonesia
menurun drastis dari peringkat 57 di tahun 2002, menjadi
peringkat 117 di tahun 2010 dan berada peringkat 139 di
tahun 2013.10

Akan tetapi, masyarakat internasional masih mengkritisi
perkembangan di Papua, seperti terlihat dalam pernyataan
yang dibuat oleh sejumlah negara pada dialog interaktif
UPR. Dari 70 negara anggota yang membuat pernyataan
selama pembahasan berlangsung, 12 negara (Kanada,
Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Meksiko, Selandia Baru,
Norwegia, Korea Selatan, Swiss, Inggris, serta Amerikan

Yang lebih menyedihkan, Indonesia juga menolak
rekomendasi untuk menghargai hak asasi masyarakat
Papua sebagai masyarakat adat. Menurut pemerintah,
Indonesia tindak mengakui definisi masyarakat adat
seperti yang dijelaskan dalam Deklarasi PBB tentang Hak
Masyarakat Adat oleh PBB, karena kondisi kependudukan
Indonesia yang sangat plural. Posisi ini perlu dikritisi.
Pasal 18B (2) UUD 1945 menyediakan acuan terhadap
masyarakat hukum adat. Selama kuartal pertama tahun
2013, Dewan Perwakilan Rakyat terlibat dalam perdebatan
mengenai Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan
Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.11

7

9

8

Lihat Laporan Nasional Indonesia kepada kelompok kerja PBB pada
Universal Periodic Review 2012, Dokumen A/HRC/WG.6/13/IDN/1, IV
Tantangan dan Kendala, paragraf 125.
Australia mengajukan rekomendasi untuk meningkatkan akses
ICRC di seluruh Indonesia. Lihat A/HRC/21/7 paragraf 109.9, terkait
dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang meminta ICRC untuk
meninggalkan Papua di tahun 2009.
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Rekomendasi yang diajukan oleh Selandia Baru, Jerman, dan Jepang,
serta diajukan juga oleh Swiss secara tak langsung.
10 Lihat http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html
11 Indonesia telah mengadopsi beberapa kebijakan yang mengakui hakhak masyarakat adat seperti melalui UU No. 27 tahun 2007 tentang
Daerah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta UU No. 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
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Secara keseluruhan, Indonesia menerima 180 rekomendasi
yang mana 150 diantaranya disetujui dan sisanya ditolak.
Pemerintah Indonesia memiliki waktu empat setengah
tahun untuk melaksanakan rekomendasi yang telah
disetujui. Kecenderungan yang ada menunjukkan
bahwa pemerintah menolak beberapa rekomendasi
penting dan yang berkaitan dengan situasi di Papua.
Dari sejumlah rekomendasi yang ditolak, beberapa di
antaranya mengacu secara spesifik kepada situasi hak
asasi manusia di Papua. Pemerintah Indonesia seharusnya
menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki situasi
di Papua, termasuk dengan mengganti pendekatan
keamanan dengan pendekatan yang lebih komprehensif
yang memfasilitasi semua permasalahan dan mencegah
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Ironisnya,
tiga minggu setelah rekomendasi UPR diadopsi, pada
tanggal 14 Juni 2012, Mako Tabuni, salah satu pimpinan
Komite Nasioanal Papua Barat (KNPB), ditembak mati
oleh Pasukan Khusus. Kejadian tersebut mengkonfirmasi
perlunya penyelesaian berbasis hak asasi manusia
untuk Papua. Dialog inklusif antara Pemerintah Republik
Indonesia dengan masyarakat Papua, yang nantinya juga
melibatkan seluruh pemangku kepentingan, harus segera
dilaksanakan. Dialog tersebut akan menjadi langkah awal
menuju penyelesaian berkesinambungan yang dapat
diterima oleh masyarakat Papua.

Pelapor Khusus PBB
Pada pembahasan UPR yang berlangsung bulan Mei
2012, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan
undangan kepada tiga Pelapor Khusus PBB untuk
mengunjungi Indonesia antara tahun 2012 dan 2013.
Mereka adalah Pelapor Khusus untuk hak berekspresi,
hak atas tempat tinggal, dan hak kesehatan. Walaupun
telah ada pembicaraan antara Pelapor Khusus dengan
Pemerintah Republik Indonesia, belum ada kesepakatan
yang dicapai mengenai tanggal kunjungan. Melihat
situasi yang semakin mendesak di Papua, kelompok
masyarakat sipil mendesak ketiga Pelapor Khusus
tersebut agar menjadikan kunjungan tersebut sebagai
bagian penting dalam agenda kerja mereka.
Pelapor Khusus untuk hak berekspresi seharusnya
memberi perhatian khusus pada situasi yang terjadi di
Papua. Hak Masyarakat Papua untuk berekspresi tidak
sepenuhnya dijamin. Sepanjang tahun 2011 dan 2012,
beberapa laporan menunjukan adanya pelanggaran
kebebasan pers. Informasi lebih lanjut mengenai kasuskasus tersebut dapat ditemukan di Bab 2.1. Selain

itu, kebebasan berekspresi dan berkumpul ditekan
seperti ditunjukkan dalam kasus-kasus pembubaran
aksi demonstrasi, di mana aksi-aksi tersebut mendapat
tanggapan keras dari pemerintah. Pada saat Kongress
Papua III tanggal 19 Oktober 2011 di Jayapura, Provinsi
Papua, setidaknya ada 300 peserta yang ditangkap
sewenang-wenang oleh aparat keamanan Indonesia.
Sebagian besar dari mereka dibebaskan di hari berikutnya,
namun lima diantaranya didakwa atas tindakan “makar”
dan “penghasutan” seperti yang tercantum pada pasal
106, 110, dan 160 KUHP.11
Dalam rencana kunjungannya ke Indonesia, Pelapor Khu
sus untuk hak kesehatan seharusnya memberi perhatian
pada kasus-kasus kesehaan di Papua, terutama mengenai
HIV/AIDS. Pada kuartal ketiga tahun 2012, terdapat 7.527
kasus AIDS di Papua. Menurut Kementerian Kesehatan,
Papua merupakan provinsi dengan angka AIDS tertinggi
di Indonesia.12 Angka sebenarnya mungkin jauh lebih
tinggi daripada yang tercatat. Mengingat bahwa jumlah
penduduk Provinsi Papua jauh di bawah provinsi lain,
situasi ini nampak berbahaya dan sangat serius. Informasi
lebih lanjut mengenai situasi terhadap hak kesehatan di
Papua dapat ditemukan di Bab 3.1.

Komite Hak Asasi Manusia PBB
Komite Hak Asasi Manusia PBB dijadwalkan untuk mela
kukan pemeriksaan perdana di Indonesia pada bulan
Juli 2013. Pemerintah Indonesia meratifikasi Perjanjian
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR)
pada tahun 2005 dan mengajukan laporan periodik
pertamanya pada tahun 2012. Dalam laporan yang
diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, hal yang
berkaitan dengan Papua dikaitkan dengan pembahasan
mengenai kebijakan desentralisasi dan pemberlakuan
otonomi daerah (yang diberlakukan di 3 provinsi:
Papua, Papua Barat, dan Aceh). Menurut pemerintah,
tujuan dari pemberlakuan otonomi khusus adalah
untuk menanggapi tuntutan publik agar pemerintah
mengeluarkan undang-undang yang dapat menjamin
pelaksanaan pembangunan benar-benar menjawab
isu ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintah Republik
Indonesia juga mengakui adanya tantangan dalam
pelaksanaan otonomi daerah, terutama di Provinsi
Papua.13 Laporan ini mengungkap adanya sejumlah
tantangan lain pelaksanaan ICCPR di indonesia, namun
hal lain yang berkaitan dengan Papua tidak muncul lagi
di dalam laporan pemerintah ini selain yang disebut di
atas.

12 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Laporan Sementara Hasil
Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Konggres Rakyat Papua III”,
Jakarta 02.11.2011
13 Lihat http://www.depkes.go.id/en/index.php/news/press-release/797-hivaids-progress-in-indonesia-on-the-3rd-quarterly-in-2012.html
14 Lihat Laporan Awal Negara Indonesia, CCPR/C/IDN/1, paragraf 12 – 16.
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Dalam menanggapi laporan kenegaraan tersebut,
Komite Hak Asasi Manusia mengeluarkan 32 pertanyaan
terhadap pemerintah sebagai persiapan pembahasan
pada bulan Juli 2013. Tiga diantaranya terkait dengan
Papua. Salah satu pertanyaan adalah pertanyaan tentang
penggunaan tindak kekerasan yang berlebihan dalam
pembubaran protes pada tanggal 19 Oktober 2011 di
Jayapura, selama Kongres Papua III. Komite menganggap
hal tersebut merupakan pelanggaran hak atas hidup
sesuai yang tertera pada pasal 6 ICCPR. Pertanyaan
lainnya adalah mengenai pasal 7, 9, 10 dan 14 ICCPR
tentang pelarangan tindak penyiksaan dan perlakuan
yang sadis, tidak manusiawi, atau merendahkan;
kebebasan dan keamanan seseorang; perlakuan terhadap
seseorang yang menghilangkan kebebasannya; hak atas
forum peradilan yang adil. Komite kemudian meninta
Indonesia untuk “menyediakan informasi mengenai
langkah-langkah yang diambil dalam pemberian akses
terhadap penjara dan lembaga pemasyarakatan oleh
badan pengawas independen menyusul penolakan
pemberian akses oleh pemerintah di tahun 2009 terhadap
Komite Palang Merah Internasional (ICRC) yang hendak
memeriksa penjara dan lembaga pemasyarakatan...” dan
“menanggapi tuduhan bahwa pihak pemerintah telah
meminta ICRC untuk menutup kantornya di Provinsi Aceh

dan Papua”.15 Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai
kebebasan berekspresi seperti tertera pada pasal 9 ICCPR.
Komite menanyakan langkah-langkah yang dilakukan
Pemerintah Republik Indonesia dalam menjamin
kebebasan berekspresi di Papua Barat. Masyarakat sipil
yang mencoba menyampaikan hak mereka dalam
mengekspresikan identitas Papua dan opini politik
mereka kerap kali menghadapi stigmatisasi sebagai
separatis dan yang berujung pada hukuman pidana. Hal
ini karena tindakan makar menurut KUHP merupakan
tindakan kriminal yang harus ditindak. Walaupun KUHP
berasal dari masa kolonial, pasal tersebut terus diterapkan
secara sewenang-wenang dan disalahgunakan.
Pembahasan mengenai kewajiban Indonesia di bawah
ICCPR pada bulan Juli diharapkan dapat memberi
rekomendasi atas situasi di Papua. Komite harus
mengingatkan Pemerintah Republik Indonesia untuk
mematuhi kewajiban internasional hak asasi manusia
sesuai dengan ICCPR dan memberikan rekomendasi
terutama terkait hak penentuan diri sendiri, hak hidup,
isu tindak penyiksaan, hak peradilan yang adil, juga hak
kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan
berorganisasi.

6.3 Ketimpangan Kekuasaan dan Partisipasi Masyarakat Sipil
Konteks
Tahun 2012 ditandai dengan peningkatan jumlah konflik
di Papua. Hampir semua aspek kehidupan sehari-hari
di Papua diwarnai dengan konflik yang beragam. Kasus
penembakan dan pembunuhan yang dilakukan oleh
orang tidak dikenal (OTD) melonjak terutama di antara
bulan Mei dan Juni 2012 di sekitar Jayapura. Korban dari
kasus penembakan pun tak pandang bulu, mulai dari
masyarakat Papua sampai kaum pendatang. Sejumlah
kasus kekerasan yang belum dapat didokumentasikan
secara lengkap atau terjadi di kalangan penduduk
menunjukkan tingkat kekerasan di Papua. Berikut adalah
beberapa contoh dari insiden tersebut:
Penembakan dan pembunuhan yang dilakukan oleh
orang tak dikenal juga terjadi di seputaran situs tambang
milik PT Freeport di Timika. Kasus-kasus yang ada
seringkali dikaitkan dengan permasalahan antar orang
atau aktor-aktor di balik kepentingan bisnis mereka,
termasuk di antaranya adalah antar beberapa aparat
kepolisian atau anggota tentara yang menurut laporan
bekerja untuk perusahaan tersebut. Perpecahan antar
kelompok suku juga meningkat, sekali lagi di daerah

sekitar Timika. Konflik semakin memuncak mendekati
pemilihan umum setempat, seperti yang terjadi di
Kabupaten Puncak di mana 67 orang terbunuh dan 600
lainnya terluka. Kasus penembakan dan pembunuhan
juga mewarnai Kabupaten Puncak Jaya, termasuk kasus
penembakan terhadap sebuah pesawat kecil yang
sedang mendarat di Mulia pada tanggal 8 April 2012.
Yang terbaru adalah kasus pembunuhan tujuh anggota
militer dan empat warga sipil di Sinak dan Tingginambut
pada bulan Februari 2013. Kabupaten Puncak Jaya telah
dikenal menjadi medan perang antara aparat keamanan
dengan kelompok perlawanan setempat (OPM) selama
bertahun-tahun. Di Kabupaten Paniai, penyisiran kea
manan juga semakin ditingkatkan, sebagai akibat
dari penggrebekan markas OPM di Madi pada bulan
Desember 2011 oleh aparat keamanan. Aparat keamanan
telah menjalankan operasi yang besar-besaran di seluruh
daerah, termasuk operasi penyisiran pada bulan Februari
2013. Pada operasi tersebut, aparat keamanan menyita
telepon genggam yang di dalamnya terdapat lagu
maupun simbol kemerdekaan mereka. Ribuan orang
dilaporkan meninggalkan rumah mereka dan mencari
tempat persembunyian yang aman dari jangkauan

15 Lihat permasalahan yang diangkat terkait Laporan Awal Negara
Indonesia (CCPR/C/IDN/1) yang dapat ditemukan di http://www.
ccprcentre.org/wp-content/uploads/2013/04/CCPR-C-IDN-Q-1.pdf
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aparat keamanan. Seorang Kepala Desa bahkan ditembak
mati di Sawiyatami, Kabupaten Keerom pada tanggal 1
July 2012.
Aksi pembunuhan seperti yang terjadi pada kasus
pembunuhan Mako Tabuni pada tanggal 14 Juni 2012
menyulut kampanye kriminalisasi terhadap Komite
Nasional Papua Barat (KNPB), sebuah gerakan masyarakat
sipil yang menuntut referendum. Dalam proses tersebut,
beberapa tokoh penting KNPB dikejar, ditahan, dan
bahkan dibunuh. Detail mengenai contoh-contoh kasus
dapat dilihat di Bab 2. Aksi-aksi aparat keamanan seperti
ini dilakukan di paruh kedua tahun 2012 dan dampaknya
telah terasa ke seluruh penjuru Papua dari Jayapura,
Wamena, Merauke, Sorong, Timika, Fakfak sampai Manok
wari.
Insiden-insiden yang disebutkan di atas adalah sekedar
ilustrasi kecil dari berbagai bentuk tindak kekerasan
yang terjadi sepanjang tahun lalu. Penting untuk diingat
bahwa hampir tidak ada proses investigasi untuk insideninsiden tersebut. Dengan demikian, publik kemudian
dipaksa mengakui bahwa pelakunya adalah orang
tidak dikenal (OTD). Seringkali juga terdengar argumen
yang menyatakan bahwa OPM adalah dalang di balik
semuanya. Akan tetapi argumen tersebut biasanya tidak
ditandai dengan bukti yang cukup kuat.
Bentuk kekerasan yang lain dapat dilihat dari tekanan
yang diberikan kepada masyarakat adat untuk menye
rahkan tanah mereka demi kepentingan mega-proyek
seperti Merauke Integrated Food and Energy Estate
(MIFEE). Proyek seperti itu juga acap kali dimulai dengan
pembentukan perkebunan kelapa sawit, seperti yang
terjadi di Kabupaten Keerom, Mimika, serta daerah lain
di Papua. Kekerasan yang kemudian terjadi merupakan
bentuk konflik horisontal16 seperti yang terjadi di situs
tambang emas di Deguewo. Pemilik tanah adat ditolak
haknya sedangkan masyarakat pendatang mengambil
alih aktivitas ekonomi di tempat tersebut dan menikmati
keuntungannya. Di saat yang bersamaan, aparat
keamanan dan perwakilan otoritas wilayah memberikan
dukungan mereka terhadap kaum ‘pendatang’. Proyek
investasi besar-besaran seringkali dimulai dan didorong
tanpa melalui proses legal. Dengan kata lain, hak atas
tanah masyarakat setempat dirampas dan mereka
kehilangan keamanan pangan sebagai akibatnya.
Belum ada tanda dari pemerintah untuk beralih ke
kebijakan pembangunan daerah yang lebih berorientasi
ke hak-hak masyarakat asli Papua. Selama ini masih
terjadi, masyarakat lokal akan terus melakukan protes
dan memperjuangkan hak dan penghidupan mereka
sehingga konflik dan kekerasan akan terus berlanjut.

Empat kesimpulan mengenai “siapa
melakukan apa?”
Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia ini, jika
kita menanyakan “siapa melakukan apa?”, ini yang dapat
kita simpulkan: [A] adanya peningkatan ketimpangan
kehadiran/otoritas aparat keamanan dibandingkan de
ngan administrasi/pemerintahan sipil yang ada, se
hingga pendekatan keamanan yang tidak dapat dipung
kiri terjadi di Papua; [B] kecenderungan nasional yang
terus-menerus menganggap bahwa permasalahan di
Papua adalah permasalahan ekonomi, sehingga langkahlangkah yang diambil adalah seperti Unit Percepatan
Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B); [C]
melemahnya kontribusi masyarakat sipil, termasuk peran
pemimpin keagamaan khususnya gereja, yang semakin
membingungkan; dan [D] masyarakat yang tinggal
dalam situasi yang mencekam dan membingungkan
sehingga partisipasi mereka berkurang dan konflik dapat
muncul dengan mudah.

A. Peningkatan ketimpangan kehadiran
aparat keamanan dibandingkan dengan
administrasi/pemerintahan sipil
Kehadiran aparat keamanan tampak jelas di tanah Papua.
Bukan hanya karena penerjunan aktif mereka, tapi
juga karena keterlibatan mereka dalam pembangunan
gedung dan fasilitas. Sebagai contoh, pada tahun
2012, Komando Distrik Militer 1714 diresmikan di
Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Bersamaan dengan itu,
sebuah fasilitas militer di Kabupaten Merauke diperluas
dan pembangunan pangkalan maritim dimulai di
Sorong. Selain dalam pengadaan fasilitas, jumlah

Gambar 6.3-1: Ketika toko-toko dikuasai oleh masyarakat non-Papua, wanita
Papua seringkali tidak memiliki pilihan lain selain untuk berjualan sayur di pasar,
Foto: Reckinger

16 Konflik horisontal merupakan konflik yang tidak melibatkan aparatur
negara, seperti konflik antar klan atau perusahaan.
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aparat keamanan di Papua juga ditingkatkan, meskipun
data angka yang pasti tidak dapat diperoleh. Pasukan
tambahan juga acap kali dilibatkan dalam sejumlah
operasi, seperti penggrebekan markas OPM di Madi,
Kabupaten Paniai pada bulan Desember 2011 dan proses
pengejaran pejuang kemerdekaan yang berujung pada
kematian tujuh anggota militer dan empat warga sipil
di Sinak, Tingginambut pada bulan Februari 2013. Selain
itu, ucapan komandan baik dari korps militer maupun
kepolisian seringkali dikutip dan dianggap sebagai “suara
pimpinan” dalam segala macam hal. Ini menunjukkan
bahwa aparat keamanan sangat dominan bahkan dalam
kehidupan sehari-hari. (Detail lebih lanjut mengenai
pendekatan keamanan dapat ditemukan di Bab 5.1)
Ketidakseimbangan “wewenang” yang dimiliki oleh
aparat keamanan menunjukkan ketidaksinambungan
kebijakan pemerintah setempat. Provinsi Papua sempat
tidak memiliki Gubernur di sepanjang tahun 2012. Hal itu
disebabkan oleh ditundanya pemilihan karena masalah
birokrasi internal yang tak kunjung selesai. Ketiadaan
kepala daerah juga sering terjadi, ketika banyak tenaga
telah dicurahkan dalam ‘kampanye pemilihan’ internal
yang melibatkan dua atau lebih kandidat. Kehadiran
pemerintah sipil yang mengarahkan dan menerapkan
kebijakan telah digantikan oleh “kegiatan proyek.”
Pendekatan yang cenderung insidentil dan non-struktural
tampak nyata dalam “program bantuan kemanusiaan”
seperti pemberian beras terhadap keluarga miskin,
pelayanan kesehatan, pendidikan gratis, dan pendanaan
upaya perdamaian seperti program rekonsiliasi yang
bertempat di Kapubaten Puncak.
Dari laporan pembangunan yang didapat dari berbagai
kabupaten, dapat disimpulkan bahwa kualitas dan
ketersediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan
masih belum memuaskan dan belum dapat menjawab
kebutuhan masyarakat Papua. Terlepas dari konsekuensi
negatif yang didapat karena kurangnya kebijakan
pemerintah sipil, pemerintah pusat tampaknya tidak
mempermasalahkan situasi tersebut termasuk dominasi
aparat keamanan yang terus berlanjut.

B. Anggapan bahwa permasalahan utama di
Papua adalah di aspek ekonomi
Dalam menaggapi berbagai permasalahan di tanah
Papua, pemerintah pusat mengklaim bahwa perma
salahan utamanya adalah di aspek ekonomi. Klaim
tersebut mendapat dukungan dari hasil evaluasi Undangundang Otonomi Khusus pada bulan Desember 2011

yang menyimpulkan bahwa “permasalahan utamanya
ada di aspek ekonomi”. Akan tetapi, evaluasi tersebut
telah dipertanyakan oleh banyak pengamat karena tidak
melibatkan ‘pihak legal’ – Dewan Perwakilan Rakyat Papua
(DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Berdasarkan
UU Otsus, Bab XXIV, Pasal 77, kedua lembaga tersebut
seharusnya menjadi pemain kunci dalam melakukan
evaluasi. Berdasarkan kesimpulan evaluasi tersebut, Unit
Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat
(UP4B) mulai diberikan ruang gerak. Berdasarkan perintah
awalnya, UP4B seharusnya memberikan perhatian penuh,
bukan hanya ke aspek ekonomi, tetapi juga ke “aspek
sosial-budaya dan politik, serta pembangunan,” termasuk
dalam mendorong dialog Papua-Jakarta. Namun dalam
praktiknya, perhatian terhadap aspek sosial dan politik
belum juga diwujudkan sejak tahun 2012. Peran UP4B
semakin dipertanyakan, termasuk dalam kaitannya
dengan mega-proyek pembangunan jalan oleh TNI
yang bakal menghubungkan daerah Pesisir Barat Daya
dengan dataran tinggi. Mega-proyek senilai US$ 154 juta
rencananya akan dilaksanakan di bawah pengawasan
UP4B dan melibatkan sekurang-kurangnya 1000 personel
militer.17
Dominasi dan dampak yang dihadirkan aparat keamanan
di tanah Papua telah sering dipertanyakan. Beberapa
tokoh masyarakat sipil, termasuk Uskup Jayapura,18
juga telah meminta agar keberadaan mereka dikurangi,
walaupun sampai sekarang belum ditanggapi. Selain
itu, dengan adanya cap teroris yang disematkan pada
aktivis yang terlibat di demonstrasi, sebuah ruang gerak
baru telah secara khusus diciptakan untuk Datasemen
Khusus Anti-teror 88. Kebijakan ini mulai dilaksanakan di
akhir tahun 2012 dan mendapat dukungan penuh dari
pemerintah pusat.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Papua
adalah kehadiran basis kekuatan yang beragam di
berbagai tempat yang secara langsung membahayakan
situasi di Papua. Karenanya, penyalahgunaan kekuasaan
sering terjadi. Lebih lanjut, kehadiran militer baik di sektor
lokal maupun daerah, kepentingan bisnis investor besar,
berkurangnya pengaruh pemerintah setempat, kegiatan
yang dihubungkan dan dikendalikan oleh Jakarta seperti
UP4B, dan politik nasional yang terkesan“tidak tertarik atau
permisif”—semua ini secara bersama-sama menciptakan
situasi yang rumit. Ketidakseimbangan kekuasaan antara
pemerintahan sipil dan aparat keamanan bukan hanya
membingungkan masyarakat, tetapi juga dilihat sebagai
sebuah bentuk ancaman.

17 The Jakarta Post, 26 Maret 2013. Lihat juga komentar Tim Advokasi Papua
Barat (WPAT) dalam laporannya mengenai Papua, April 2013.
18 Dalam wawancara pada tanggal 18 November 2012, yang diterbitkan
oleh The Jakarta Globe.
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oleh Menteri Dalam Negeri pada saat pemilihan dan
pelantikan anggota majelis. Pada tahun 2012, MRP belum
bisa memberikan peran yang berarti, dan tampaknya
telah menjelma menjadi lembaga kultural yang tidak
berbahaya.

Banyak tokoh masyarakat yang mencemaskan per
kembangan yang terjadi di tanah Papua. Badan
perwakilan formal seperti Majelis Rakyat Papua (MRP)
memang menyuarakan pemikiran mereka, tapi sematamata dalam bentuk reaktif daripada antisipatif. Hal itu
ditambah dengan belum adanya legislasi struktural
untuk menghentikan perusakan lingkungan (termasuk
penebangan hutan), inflasi kebutuhan sehari-hari
yang cukup signifikan dan tidak terkendali, perubahan
demografis yang meningkat pesat sehingga dapat
memarginalkan masyarakat adat dalam kurun waktu
15 tahun ke depan, serta kebutuhan akan kebijakan
pembangunan yang berpusat pada masyarakat.

Perwakilan keagamaan juga memiliki peran yang
signifikan, terutama perwakilan gereja. Harapan sempat
membumbung ketika kunjungan tiga pemimpin
gereja pada tanggal 16 Desember 2011 diterima oleh
Presiden dan mereka diberikan kesempatan untuk
menginformasikan permasalahan yang terjadi di Papua.
Mereka kemudian menjelaskan tentang militerisasi di
Papua, peningkatan tindak kekerasan, serta kebutuhan
akan akses tinjauan politik terhadap permasalahan
di Papua –bukannya tinjauan ekonomi. Mereka juga
menyuarakan pendapat mengenai mandat UP4B yang
seharusnya dipertimbangkan ulang. Presiden SBY
menganggap pertemuan tersebut sangat penting dan
membuka mata beliau, lalu mengundang perwakilan
pemimpin gereja untuk pertemuan lanjutan yang
berlangsung pada tanggal 1 Februari 2012. Di pertemuan
tersebut, topik utama yang diperbincangkan adalah
kebutuhan akan dialog seperti yang sebelumnya
dicanangkan oleh Jaringan Damai Papua (JDP). Walaupun
Presiden SBY dalam pertemuan tersebut sangat
menyetujui pentingnya diadakan dialog, kelanjutan
dari wacana tersebut belum juga terealisasi. Selain itu,
pihak gereja juga belum memberikan kelanjutan dari
wacana tersebut, menunjukkan kurangnya perencanaan
dan konsistensi dalam hal kebijakan. Ada juga indikasi
bahwa terdapat perpecahan internal yang menghalangi
gereja-gereja untuk bertindak atas dasar satu suara
bersama. Bukannya menggabungkan usaha advokasi,
hanya beberapa pemimpin gereja yang mendapat
keistimewaan dalam mengutarakan permasalahan
penting, terutama yang terkait dengan pertanyaan
mengenai martabat manusia. Hal tersebut melemahkan
peran pemimpin keagamaan dan dampak yang mereka
berikan. Kegagalan gereja dalam menyuarakan hal-hal
tersebut mengakibatkan gereja terasing dari kalangan
aktivis dan jemaat yang mencari pegangan dari gereja
dalam menghadapi situasi yang rumit dan mencekam.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) hanya memiliki
pengaruh kecil dalam perwujudan kebijakan. Di
sepanjang tahun 2012, DPRP hanya menghabiskan
waktu membicarakan ‘keberpihakan’ seperti dalam kasus
pemilihan Gubernur setelah mengambil alih tugas ini
dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tindakan ini pun
telah dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Konstitusi.
Majelis Rakyat Papua (MRP) yang seharusnya menjadi
pemeran kunci dalam penerapan Undang-undang
Otonomi Khusus malahan cenderung menjadi lembaga
seremonial. MRP dilepaskan dari wewenang politiknya
melalui berbagai campur tangan yang dilakukan

Organisasi masyarakat sipil yang lain seperti LSM hak
asasi manusia mencoba memainkan peran mereka
serta menarik perhatian publik terhadap insiden dan
pelanggaran struktural atas hak asasi manusia. Akan
tetapi, harus mengakui bahwa minimnya jumlah staff
yang berkualitas telah mempersulit mereka. Kurang
nya pendanaan untuk aktivitas LSM telah menjadi
permasalahan yang nyata. Selain itu, tawaran dari lembaga
lain untuk staff senior LSM telah melemahkan peran LSM,
terutama yang bergerak di bidang hak asasi manusia.
LSM hak asasi manusia telah berjuang untuk bergabung
dan bekerjasama secara efektif. Meskipun demikian,

Gambar 6.3-2: Masyarakat Papua di dataran tinggi, Foto: Reckinger

C. Melemahnya kontribusi masyarakat sipil

84

Hak Asasi Manusia di Papua 2013

perencanaan dan konsistensi dalam menindaklanjuti
suatu permasalahan masih belum membaik.19
Jaringan Damai Papua (JDP) telah meneruskan perannya
dalam mendorong dialog terbuka antara Papua dan
pemerintahan Republik Indonesia. Beberapa LSM,
seperti Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) telah
secara aktif memberi dukungan dalam upaya pencarian
solusi. Kegiatan yang dilakukan sebagian besar berupa
penggalangan kesadaran masyarakat mengenai penting
nya dialog. Hal itu dilakukan guna menjaring dukungan
dari masyarakat non-Papua. Semua aktor masyarakat sipil
yang disebut di atas mendukung ide pelaksanaan dialog
sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai penyelesaian
atas konflik di Papua. Jaringan Damai Papua masih
merupakan platform yang sangat berguna bagi setiap
organisasi yang berjuang untuk mencapai solusi damai di
Tanah Papua. Suara lain juga diperdengarkan oleh Komite
Nasional Papua Barat (KNPB) yang memperjuangkan
referendum. Meski demikian, mereka juga mendukung
kegiatan JDP. Sementara itu, OPM menunjukkan tingkat
kemauan yang beragam untuk terlibat dalam solusi
damai lewat jalan dialog.

D. Masyarakat yang hidup dalam situasi yang
mencekam dan membingungkan
Di pertengahan tahun 2012, banyak jalan di Jayapura
dan sekitarnya mendadak sepi setelah lewat pukul 19:00.
Situasi mencekam itu disebabkan oleh adanya beberapa
insiden (14 kasus penembakan) yang terjadi selama bulan
Mei sampai Juni 2012. Indikatornya adalah bahwa warga
merasa takut dan enggan untuk berpergian di malam
hari. Hingga sekarang, belum ada pelaku penembakan
yang teridentifikasi dan mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Situasi mencekam ini juga ditambah
dengan munculnya pemberitaan bahwa operasi penyisir
an oleh militer digelar di beberapa tempat, terutama di
wilayah Pegunungan Tengah. Pada pertengahan tahun
2012, jemaah gereja di Kabupaten Paniai mencatat telah
ada sebanyak 10,000 pengungsi (IDPs). Dalam konteks
ini, tidak mengherankan jika banyak kegiatan sosial yang
tertunda atau ditiadakan.

Selain tindak kekerasan, situasi yang mencekam juga
dihadapi masyarakat adat dalam menghadapi investor
yang mengklaim memiliki ijin untuk mengolah ribuan
hektar lahan mereka. Selama berabad-abad, masyarakat
asli telah berhasil mengamankan lahan mereka beserta
sumber pangan di dalamnya. Akan tetapi, investasi
sekarang merupakan bagian dari program pembangunan
nasional. Artinya, masyarakat asli tidak bisa menjamin
keamanan pangan bagi mereka dan anak mereka. Mereka
juga kesulitan mempertahankan eksistensi keluarga
mereka karena lahan tempat mereka tinggal telah
dirampas dan menjadi milik orang lain. Pembangunan
seperti ini merupakan tantangan bagi keberlangsungan
hidup masyarakat asli papua. Masyarakat asli sering
kali merasa dimanipulasi dan tak berdaya karena pem
bangunan malah tidak menguntungkan mereka.
Pembangunan ekonomi berorientasi komersial ini
telah merongrong kesejahteraan rakyat. Namun, baik
pemerintah pusat dan daerah terus mendorong hal ini
meskipun telah terbukti membawa petaka bagi masa
depan masyarakat setempat dan nantinya juga dapat
membahayakan negara secara keseluruhan.
Aspek lain dari kerumitan kebijakan yang ada adalah
peningkatan tindak korupsi, penyalahgunaan kekuasaan,
hilangnya nilai-nilai tradisional, dan kecenderungan
“menunggu bantuan” atau meminta dukungan. Proyek
mentalitas yang memengaruhi dinamika pemerintahan
dalam “membantu masyarakat” telah membuat orang
terbiasa untuk mendapatkan uluran tangan. Hal ini
berujung pada hilangnya nilai tradisional yang meng
apresiasi kerja keras dan pencapaian seseorang. Selain itu,
partisipasi masyarakat dalam menjamin kesejahteraan
juga berkurang drastis. Tren ini, dipadukan dengan
ketersediaan uang dan kegiatan rekreasional yang baru,
menciptakan peningkatan yang signifikan dalam kegiatan
seperti perjudian dan prostitusi yang keberadaannya
mengancam masyarakat adat. Angka HIV-AIDS di daerahdaerah baru tersebut juga cukup mengkhawatirkan.
Kesimpulannya, Papua sekarang diselimuti oleh situasi
yang mencekam, di mana masyarakatnya tidak mampu
mengatasi tantangan baru yang muncul dan tidak
memiliki kepercayaan pada figur pemimpin.

6.4 Gagalnya Otonomi Khusus
Setelah 12 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus, masyarakat Papua merasa bahwa UU tersebut
masih belum menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemiskinan dan tindak kekerasan masih
berlanjut, sedangkan badan politik tingkat provinsi yang didirikan oleh UU tersebut tidak mampu
berbuat banyak. Apakah pendekatan baru yang dicanangkan Jakarta berupa Otonomi Khusus
Plus dapat berjalan skuses? Hal itu mungkin terjadi apabila konsepnya disusun dengan partisipasi
masyarakat Papua, seperti melalui proses dialog.
19 cfr. Lampiran mengenai aktifitas yang dilakukan pada tahun 2012-2013
oleh Koalisi Hak Asasi Manusia di Jayapura.
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Peraturan yang ditetapkan melalui Undang-undang
No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
diharapkan dapat mewujudkan keadilan, menegakkan
hukum dan menghargai hak asasi manusia, mempercepat
perkembangan ekonomi, dan meningkatkan kesejah
teraan bagi masyarakat Papua. Akan tetapi, Otsus hingga
sekarang masih menghadapi berbagai permasalahan
yang nyata.

Permasalahan mengenai penerapan UU
Otonomi Khusus
(1) Otonomi Khusus Papua tidak berjalan semestinya
karena hal-hal berikut: adanya peraturan pemerintah
yang tumpang tindih satu dengan lainnya seperti
Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dengan Peraturan
Daerah Khusus (Perdasus). Minimnya lembaga atau
aktivitas di Papua yang bertujuan untuk menyelesaikan
masalah seperti yang dimandatkan oleh Otonomi Khusus.
Hal ini termasuk pengadilan hak asasi manusia, Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Peradilan Ad Hoc,
dan sistem pengadilan adat. Kegagalan lembaga tersebut
dicerminkan melalui beberapa kasus pelanggaran hak
asasi manusia, seperti yang terjadi di Wamena (2003) dan
di Wasior (2001).

Gambar 6.4 - 1: Setelah 12 tahun berlakunya Undang-undang Otonomi
Khusus, kemiskinan masih saja memiliki pengaruh yang besar bagi
masyarakat Papua, Foto: Reckinger

(2) Penegakan hukum atas kasus korupsi masih
berbau politis. (3) Tindak kekerasan dan penembakan
terhadap warga sipil masih berlanjut. (4) Aktivis yang
menggunakan hak berekspresi mereka acap kali
ditangkap oleh pihak yang berwenang dan kemudian
didakwa sebagai separatis di bawah Pasal 106 KUHP
tentang tindakan makar. (5) Rencana pemekaran
wilayah20 masih berdasarkan kepentingan politik,
bukannya kepentingan publik. (6) Pengelolaan fasilitas
kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat adat di
Papua masih belum diprioritaskan dengan cukup, baik
dari segi rencana pendanaan, pembangunan sumber
daya manusia, dan penyediaan fasilitas dan infrastruktur.
(7) Jumlah alokasi dana bagi perkembangan Provinsi
Papua dan Papua Barat dirasa masih belum cukup untuk
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di sana.
Otonomi khusus merupakan upaya bersama pemerintah
Republik Indonesia dan masyarakat Papua untuk
mengatasi konflik politik yang ada. Akan tetapi, hal ini
malah digunakan untuk membungkam keluhan atas
perkembangan dan tuntutan kemerdekaan yang sering
diutarakan masyarakat Papua. Ada harapan bahwa
melalui Otsus, akan ada masa depan bagi Papua dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Otonomi Khusus juga seharusnya berperan dalam upaya

20 Hal ini termasuk perluasan Distrik dan dukungan pemerintah provinsi
terhadap pemerintah pusat.
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resolusi konflik dari kedua belah pihak. Akan tetapi, peran
tersebut sampai sekarang belum juga terwujud.
Selain itu, ada juga isu lain mengenai kurangnya otoritas
sipil di Papua. Secara garis besar, kaum elit di tanah
Papua tidak berani mengangkat isu hak asasi manusia,
karena mereka tidak mau dicap sebagai bagian dari
kaum separatis. Ketakutan akan label separatis tersebut
berdampak pada keefektifan pemerintahan publik di
papua. Ditambah lagi, kurangnya pemahaman mengenai
peraturan dan mekanisme membuat keputusan dalam
istitusi pemerintah semakin memperburuk kinerja lem
baga di Papua. Lebih lanjut, dukungan dan koordinasi
antara Kantor Gubernur, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dirasa kurang.
Pemerintahan berjalan tanpa adanya arah kebijakan yang
jelas. Pemahaman ketiga lembaga tersebut mengenai
Otsus masih berpusat pada konteks permasalahan
pendanaan dan orientasi pembangunan masyarakat
di sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pada
hal, Otonomi Khusus harusnya juga berfokus pada per
masalahan hak asasi manusia.21

Kegagalan Otonomi Khusus
Otonomi Khusus Papua dianggap telah gagal dalam
menyelesaikan permasalahan di Papua. Kemiskinan,
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pelanggaran hak
asasi manusia, dan tindak kekerasan masih saja menjadi
masalah. Adriana Elisabeth, anggota Kelompok Studi
Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),
menyimpulkan bahwa Otsus telah gagal berdasarkan
indikator tindak kekerasan di Papua.22 Pesan serupa juga
disampaikan oleh Ruben Magay, Ketua Komisi A Dewan
Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Komisi A bertugas dalam
sektor pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia,
termasuk dalam hal Otonomi Khusus.23 Pembangunan
memang kenyataannya berjalan sangat pesat selama
12 tahun pemberlakuan Otonomi Khusus Papua, yang
sekarang mencakup dua Provinsi (Papua dan Papua
Barat). Akan tetapi, pembangunan ini hanya semata-

21 Dikutip dari Laporan Tahunan oleh LSM FOKER Papua, Implementasi
Program dan Evaluasi dari tahun 2012, halaman 10.
22 SINDONEWS.COM: Peluncuran Buku: 11 Tahun Otonomi Khusus di Papua
Gagal, http://nasional.sindonews.com/read/2012/12/18/14/698543/11tahun-otonomi-khusus-di-papua-gagal. Selasa, 18 Desember 2012-11:23
WIB.
23 Dewan Tolak Rencana Pameran Otsus Papua di Jakarta; Wawancara
di Metrotv News http://www.metrotvnews.com/metronews/
read/2013/03/19/6/139513/Dewan-Tolak-Rencana-Pameran-Otsus-Papuadi-Jakarta, Selasa, 19 Maret 2013;
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mata dalam konstruksi dan infrastruktur. Masyarakat asli
Papua belum dilibatkan secara memadai sebagai pelaku
pembangunan.

Pendekatan baru oleh Jakarta: Otonomi
Khusus Plus
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah
mengumumkan kebijakan baru yang dinamai “Oto
nomi Khusus Plus” bagi masyarakat Papua yang akan
dilaksanakan per Agustus 2013. pengumuman itu
Presiden SBY sampaikan saat bertemu dengan Gubernur
Luke Enembe pada tanggal 30 April 2013.24 Isi dan dasar
dari Otonomi Khusus masih belum cukup jelas. Kebijakan
tersebut mungkin saja bisa berupa manuver politik
dengan janji manis untuk menghindari penyelesaian
masalah yang telah mengakar selama 50 tahun lamanya.
Presiden SBY perlu belajar dari keagalan Otonomi
Khusus yang telah berjalan selama 12 tahun. Otonomi
khusus telah gagal sejak dimulai karena tidak melibatkan
kelompok pro-kemerdekaan yang tinggal di Indonesia
maupun di luar negeri, yang secara jelas terlibat konflik
dengan pemerintah Republik Indonesia. Otonomi Khusus
telah gagal karena keduanya tidak ada rasa memiliki
terhadap Otsus.
Target pelaksanaan Otonomi Khusus Plus adalah bulan
Agustus 2013 sebelum masa kepemerintahan SBY
berakhir. Masih dipertanyakan apakah keputusan sepihak
ini dapat membangun kepercayaan antara masyarakat
Papua dan pemerintah nasional. Sekali lagi, pengecualian
masyarakat Papua dalam proses pembuatan keputusan
yang menentukan arah pembangunan serta inkonsistensi
pendekatan pemerintah dalam menyelesaikan kasus
pelanggaran hak asasi manusia telah memperburuk upaya
penyelesaian permasalahan di Papua. Permasalahan
di Papua hanya dapat diselesaikan melalui dialog yang
melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya
membangun kepercayaan antara masyarakat papua
dan pemerintah nasional. Tanpa hal ini, perdamaian
tampaknya masih jauh dari kenyataan.

24 Sumber: Merdeka.com; http://www.merdeka.com/foto/peristiwa/sbyterima-gubernur-papua-di-kantor-presiden.html

87

6.5 UP4B dan Pendekatan Pembangunan Jakarta
Rencana pemerintah nasional untuk mempercepat pembangunan di kedua Provinsi Papua
melalui Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B) telah mencanangkan
indikator yang ambisius selama masa kerja empat tahun dari tahun 2010-2014, termasuk dalam
hal asasi manusia. Akan tetapi, tindak kekerasan yang masih berlangsung dan permasalahan
yang menggunung di bidang kesehatan dan pendidikan menunjukkan bahwa upaya tersebut
telah gagal. Ketika UP4B mencoba untuk menyelesaikan pembangunan dengan aspek sosial
melalui indikator pembangunan manusia yang sangat membutuhkan perhatian, kurangnya
ruang untuk partisipasi masyarakat adat dalam desain dan kerja unit ini telah membatasi praktik
yang menguntungkan mereka. Terlepas dari ketersediaan riset mengenai aspek-aspek inti yang
menjadi permasalahan rumit di Papua, pendekatan pembangunan yang dicanangkan Jakarta
tidak menggubris komponen-kompenen penting yang disebut dapat menciptakan pendekatan
komprehensif. Malahan, aparat keamanan terus-terusan menjadi pihak yang diuntungkan dari
UP4B.
Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
(UP4B) merupakan kebijakan mendadak, yang pada
hakikatnya bersifat responsif dan reaktif. UP4B merupakan
kebijakan tanggap darurat guna mengatasi “bencana
sosial”. Dengan melibatkan 39 Kementerian dan Badan
yang berkoordinasi dan bekerjasama mengatasi masalahmasalah di Papua, masa kerja UP4B berlangsung sampai
dengan tahun 2014. Hingga saat itu, pemerintah pusat
menyediakan dana pembangunan diluar anggaran
tahun 2012 dan 2013, sebagaimana dikemukakan oleh
Bambang Darmono, Ketua UP4B. Dalam APBN, anggaran
yang diajukan untuk Provinsi Papua Barat dan Papua
mencapai Rp 11 trilliun dan Rp 28 trilliun pada tahun
2012 dan Rp 14 trilliun dan Rp 33 trilliun pada tahun 2013.
Program UP4B seharusnya mempercepat pembangunan
pelayanan pendidikan kesehatan di daerah terpencil yang
mencakup 18 distrik di Papua dan tiga distrik di Papua
Barat. Penerapannya disokong oleh program Pelayanan
Terdepan bagi Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Front Line
Education dan Health Care Services). Hal ini dikarenakan
minimnya pembangunan selama beberapa tahun
belakangan dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan,
serta pemberdayaan ekonomi.
Sebagai contoh, evaluasi yang dirilis oleh LSM Foker25
pada tahun 2012 mencantumkan detail permasalahan
di sekor-sektor tersebut. Termasuk di antaranya adalah
kurangnya pengadaan obat-obatan dan dokter di rumah
sakit, juga jumlah tenaga pengajar di sekolah yang tidak
mencukupi. Kesimpulan serupa juga disimpulkan oleh
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam Papua
Road Map 2009.26 Menurut LIPI, ada empat permasalahan

utama di Papua: 1. Marjinalisasi dan diskriminasi terhadap
masyarakat adat; 2. Kegagalan pendekatan dan paradigma
pembangunan; 3. Tindak kekerasan dan pelanggaran
hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara; dan 4.
Sejarah dan status politik Papua. LIPI telah menyarankan
beberapa solusi, termasuk pemberdayaan masyarakat
adat sebagai bagian dari upaya pengakuan terhadap
mereka; pembentukan paradigma pembangunan yang
baru di Papua dengan mengadopsi pendekatan yang
mengakui karakteristik lokal dan masyarakat adat Papua;
pengadilan hak asasi manusia; serta pembahasan sejarah
dan status politik melalui dialog. Walaupun rekomendasi
yang diutarakan dalam road map tersebut menyediakan
pendekatan komprehensif, pemerintah pusat tidak
menggunakan kesimpulan dari riset tersebut dalam pe
ngembangan kebijakannya di Papua.
Pengalaman yang terjadi terhadap beragam pendekatan
kebijakan di Papua telah menunjukkan bahwa program
pembangunan tidak dapat menyelesaikan permasalahan
secara komprehensif dan malah menciptakan masalahmasalah baru karena tidak melibatkan semua pemangku
kepentingan dalam pengambilan keputusan, terutama
masyarakat asli Papua. Lebih lanjut, belum adanya
kepercayaan yang terjalin antara pemerintah pusat
dengan masyarakat Papua sampai sekarang. Dana Rp 38
trilliun yang telah disalurkan ke Papua sejak tahun 2001
sampai tahun 2013 di bawah UU Otsus masih belum
mampu menyelesaikan permasalahan. Masyarakat Papua
dengan jelas menyatakan bahwa Otsus telah gagal,
seperti yang disampaikan dengan detil dalam Bab 6.4.
Sebagai tanggapan atas kegagalan Otsus, Pemerintah
Nasional membentuk UP4B.

25 FOKER Papua (LSM), Hasil evaluasi pembangunan di Papua dan Papua
Barat sepanjang tahun 2001-2012 terkait Otonomi Khusus
26 Papua Road Map, 2009, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
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Presiden Susilo Bambang Yudhyono telah mengakui
kurangnya koordinasi dan harmonisasi dalam hal kinerja
pemerintah nasional dalam menyelesaikan permasalahan.
Beliau mendeskripsikannya dengan berkata sangat
kompleks. Tanggapan ad-hoc yang ditempuh atas hal ini
adalah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden
No. 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan
di Papua dan Papua Barat (P4B) dan Keputusan
Presiden No. 66 tahun 2011 tentang Unit Percepatan
Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B). Tugas
mereka adalah: “untuk menyediakan dukungan kepada
Presiden Republik Indonesia dalam mengkoordinasi,
menyelaraskan, mengedalikan, dan mengevaluasi fasi
litasi dan implementasi dari program-program yang
ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Papua
dan Papua Barat.” Pendekatan ad-hoc dan reaktif tersebut
menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak
memiliki rancangan besar atas pembangunan di Papua.
Sementara itu, faksi-faksi lain di dalam pemerintah
nasional tidak memiliki pandangan yang sama mengenai
resolusi konflik.

Pembangunan Manusia
Penamaan pendekatan sebagai “Tanggap Darurat
Bencana Sosial”27 menunjukkan asumsi yang dimiliki
pemerintah bahwa permasalahan yang ada semata-mata
hanya memiliki aspek indikator sosial di Papua, seperti
Indeks Pembangunan Manusia. Papua Barat menduduki
peringkat 29 dari 33 provinsi di Indonesia, sementara itu
Provinsi Papua berada di juru kunci dan memiliki angka
kemiskinan nasional tertinggi di tahun 2012.28 Ketika
indikator pembangunan manusia menggambarkan
tingkat kehancuran dan perlu segera diatasi, hal ini tidak
bisa diselesaikan dengan pendekatan satu sisi yang
mengesampingkan penyebab konflik yang lain serta
kondisi sosial. Tanggapan terhadap permasalahan ini
menggunakan pembangunan ekonomi hanya berjangka
pendek dan tidak bisa diharapkan dalam penyelesaian
masalah seperti rendahnya angka pendaftaran sekolah di
Papua pada tingkat desa, atau tingginya angka kematian
anak. Pembangunan yang tidak direncanakan dengan
baik dan kurang mendapat partisipasi dari masyarakat
setempat menciptakan masalah-masalah baru. Semen
tara itu, masyarakat Papua hanyalah penonton dan
diharapkan untuk mengikuti arahan yang diberikan oleh
pemerintah pusat tanpa membantah.

27 Pernyataan dari salah satu deputi ......
28 Badan Pusat Statistik Indonesia, Januari 2013, http://www.bps.go.id/
brs_file/kemiskinan_02jan13.pdf. No. 06/01/Th. XVI, 2 Januari 2013
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Contoh Kasus Indeks Pembangunan Manusia
di Mamberamo Raya:
Angka kematian bayi – 56 dalam 1000 kelahiran– tercatat
sangat tinggi. Sama halnya dengan angka kematian anak
di bawah usia lima tahun per tahun jika dibandingkan
dengan daerah lain di Indonesia. Karena angka harapan
hidup balita yang sangat rendah, orangtua menjadi
enggan untuk memberi anak mereka nama sampai
mereka mencapai usia lima tahun. Mereka percaya bahwa
pemberian nama dapat memberi kutukan yang berujung
pada kematian anak mereka.29 Sebuah survei dengan
10 desa responden menunjukkan bahwa hanya sedikit
anak usia sekolah yang bersekolah. Detail menunjukkan
bahwa angka pendaftaran sekolah di tingkat sekolah
dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah
menengah atas sangat rendah ketika dibandingkan
dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Papua dan
tingkat nasional. Rata-rata masa sekolah seorang anak
di desa responden menunjukkan hanya sebatas 4-5
tahun. Faktor penyebabnya adalah bahwa sekolah di 10
desa tersebut tidak dikelola dengan baik, atau anak-anak
merasa tidak bersemangat mengikuti kegiatan belajarmengajar karena kurangnya dorongan dari orangtua dan
situasi yang tidak kondusif di desa tersebut.

Tabel 6.5-1: Angka Partisipasi Sekolah (APS)
berdasarkan survei yang dilakukan di desadesa terpencil dibandingkan dengan Angka
Partisipasi Sekolah (APS) tingkat regional.30
TINGKAT
SEKOLAH

10 DESA DI
WILAYAH
MERAUKE

TINGKAT
RATARATA DI
PAPUA

TINGKAT
RATARATA di
INDONESIA

Sekolah
Dasar (SD)

67%

83%

97%

Sekolah
Menengah
Pertama
(SMP)

16%

78%

84%

Sekolah
Menengah

6%

53%

54%

29 Survei Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan oleh LSM FOKER
pada tahun 2012
30 Survei yang dilakukan oleh Yayasan Tifa dan Yasanto di Merauke
pada tahun 2011 mengenai partispasi perempuan Papua terhadap
pembangunan di 10 desa (Tomer, Kuler, Onggaya, Nasem, Urumb,
Waninggap, Matara, Kaiburse, Onggari and Domande) di daerah
Merauke, menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif
dengan 309 responden. Angka tersebut kemudian dibandingkan dengan
compared statistik di tingkat provinsi dan nasional.
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Salah satu contoh program yang dikembangkan oleh
UP4B, yang melibatkan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sebagai bagian dari program pendidikan
2012, adalah pemberian kuota dan beasiswa terhadap
769 pelajar dari Provinsi Papua dan Papua Barat guna
meneruskan pendidikan mereka di 31 Universitas Negeri
di Indonesia.31 Sebagai sebuah kebijakan, program
ini menawarkan dukungan yang belum sepenuhnya
dipertimbangkan karena pelajar yang menerima bea
siswa tersebut belum tentu memiliki pengetahuan
dasar mengenai budaya lokal dan kemampuan untuk
membangun rasa percaya diri atau mengelola penge
luaran kehidupan sehari-hari selama masa studi. Sebagai
contoh, beberapa pelajar yang dikirim ke Universitas di
Sumatera dan Banda Aceh bermasalah dengan adaptasi,
merasa didiskriminasi, tidak memiliki pengetahuan
cukup mengenai budaya setempat, dan kurang percaya
diri di kelas.
Meskipun pendidikan dan pelayanan kesehatan meru
pakan bagian penting dari permasalahan di Papua,
pemerintah nasional mengesampingkan aspek lain
seperti penegakan hukum, hak asasi manusia resolusi
konflik, dan sejarah, yang mana aspek tersebut juga
menjadi tuntutan masyarakat Papua yang perlu dijawab.
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pro
gram prioritas UP4B guna mendirikan akses ke daerahdaerah terpencil. Untuk itu, sekitar 1.000 personel militer
akan diterjunkan dalam mempersiapkan pengosongan
lahan selebar 1 km dan sepanjang 1.000 km yang akan
digunakan sebagai jalan raya Trans Papua. Kemungkinan
meraup keuntungan dari usaha penebangan kayu
menjadi kunci keterlibatan TNI dalam proyek ini.
Rencana ini tidak hanya menuai pertanyaan mengenai
dampak perusakan lingkungan hutan di Papua, tetapi

juga penerjunan militer dalam jumlah besar dapat
membahayakan hak asasi manusia seperti yang terjadi
pada era Orde Baru dan era reformasi setelahnya.
Di atas kertas, program UP4B32 tampak sangat ambisius
dan diklaim dapat mencakup lebih banyak wilayah
penting lainnya. UP4B memasukkan daftar indikator
kerja dan indikator target pencapaian bagi kedua
provinsi di Papua sampai penyelesaian program di tahun
2014. Indikator tersebut meliputi: 1. pemerintahan,
2. politik, berfokus pada konflik pemilihan setempat
dan interpretasi mengenai penerapan UU Otonomi
Khusus, 3. kesempatan yang adil bagi masyarakat Papua,
terutama dalam penerimaan siswa di luar wilayah Papua,
4. hukum dan hak asasi manusia; 5. perlindungan dan
pengelolaan lingkungan, berfokus pada tingkat provinsi
dan distrik; 6. permasalahan sosio-kultural, berfokus
pada permasalahan perempuan dan anak-anak, serta
perlindungan budaya lokal; 7. sektor keamanan; 8. sektor
kesehatan; 9. pendidikan ; 10. pembangunan infrastruktur;
11. serta pengembangan ekonomi rakyat.33
Akan tetapi, pencapaiannya sampai sekarang dalam
hal hak asasi manusia dan yang lain-lain sangat
mengecewakan. Menimbang bahwa UP4B berakhir
di tahun 2014, hanya sedikit yang dapat diharapkan
sebelum masa kerjanya usai. Indikator target pencapaian
untuk sektor hukum, hak asasi manusia, dan keamanan
dicantumkan di tabel 6.5-2. Klaim penurunan dalam
jumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam tabel
tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan. Politisasi
kasus terus saja terjadi dalam kasus-kasus seputar
kebebasan berekspresi atau pelabelan separatis, seperti
yang dijelaskan sebelumnya di Bab 2.

Tabel 6.5-2: Indikator Kerja dan Target Pencapaian untuk Sektor Hukum dan Hak asasi Manusia di
Provinsi Papua, tahun 2012-2014, Sumber: dokumen indikator P4B sampai dengan tahun 2014.
INDIKATOR KERJA
a

Kasus
pelanggaran
hak asasi
manusia

UNIT
Kasus

2010
25

31 http://www.up4b.go.id/index.php/prioritas-p4b/3-affirmative-action/
item/359-afirmasi-pendidikan-untuk-orang-asli-papua-suatu-peluangdan-tantangan
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PENCAPAIAN
2012
2013
15

10

2014
5

LEMBAGA TERKAIT
Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia,Tentara
Nasioanl Indonesia
(TNI), Polisi

32 Lihat Peraturan Presiden No. 65 tahun 2011 dan No. 66 tahun 2011.
33 Pembangunan ekonomi populis adalah pembangunan ekonomi
di masyarakat yang berbasis pada potensi dan khasanah lokal
dari masyarakat asli di Papua, yang kemudian dikelola secara
berkesinambungan.
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b

Sadar hukum

%

25

50

75

85

Polisi, Kejaksaan

c

Penerapan
efektifitas
produk legal

%

25

50

75

85

Polisi, Kejaksaan

d

Realisasi
penegakan
hukum dalam
mencegah
politisasi kasus
kriminal

Provinsi/
Distrik/
Kota

0

10

30

40

Polisi, Kejaksaan

Peningkatan jumlah kasus kekerasan di tahun 2012
memicu tanggapan berupa operasi keamanan yang
ditujukan untuk menghentikan pergerakan dan
aksi separatis. Pendekatan keamanan ini tidaklah
baru, tapi lebih merupakan bentuk tanggapan oleh
pihak berwenang, terutama di daerah terpencil.
Pengurangan rasio personil keamanan berbanding
dengan populasi seperti yang ditunjukkan di table
6.5-3 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu
4 tahun, antara tahun 2010 dan 2014, kehadiran

polisi dan militer diperkirakan meningkat 1:5. Ahli
setempat dari LSM di Papua dan daerah lain di
Indonesia, serta dari tingkat internasional, telah
berulang kali menyerukan pengurangan pendekatan
keamanan dan bahwa aparat keamanan merupakan
pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia. Di
sisi lain, pemerintah menganggap bahwa pening
katan jumlah tersebut akan mengurangi angka
pelanggaran hak asasi manusia.

Tabel 6.5-3: Indikator Kerja dan Target Pencapaian untuk Sektor Keamanan di Provinsi Papua dan
Papua Barat, tahun 2012-2014, Sumber: dokumen indikator P4B sampai dengan tahun 2014.
INDIKATOR KERJA

UNIT

2010

PENCAPAIAN
2012
2013

2014

LEMBAGA TERKAIT

a

Rasio aparat
keamanan
dibandingkan
dengan populasi

Aparat
keamanan/
warga sipil

1:1000

1:500

1:300

1:200

Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia,Tentara
Nasioanl
Indonesia
(TNI), Polisi,
Pemerintah
Daerah

b

Peningkatan
harmonisasi
hubungan
antara industri
dan kalangan
pekerja

%

15

30

60

90

Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia,Tentara
Nasioanl
Indonesia (TNI),
Polisi
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Tanggapan masyarakat Papua mengenai program pem
bangunan UP4B, seperti yang disimpulkan oleh LSM Foker,
adalah: “Kami, masyarakat Papua, tidak membutuhkan
percepatan, tapi membutuhkan penghargaan, penghor
matan, dan perlindungan, juga pengakuan harkat kema
nusiaan kami sebagai bangsa yang menempati tanah
Papua. Tanah yang telah diberikan kepada kami oleh Tuhan
dan leluhur kami. Kebijakan affirmatif seharusnya dibuat
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berdasarkan pemetaan sosial-antropologi dan nilai-nilai
budaya masyarakat adat.”
Mereka kemudian juga mempertanyakan bagaimana
permasalahan rumit di Papua yang telah mengakar
selama 50 tahun terakhir bisa diselesaikan melalui UP4B
yang berakhir di tahun 2014. Harapan mereka terhadap
penyelesaian permasalahan ini sampai saat ini masih
berlanjut.
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BAB 7

REKOMENDASI
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7 REKOMENDASI

7.1 Rekomendasi untuk Pemerintah Republik Indonesia
Guna Mengakhiri Praktik Impunitas dan Tindak
Kekerasan oleh Aparat Keamanan, Pemerintah
Republik Indonesia Seharusnya:
•

•

•

•

•

•

•
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Menjamin bahwa proses penuntutan terhadap
segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia
dilaksanakan melalui pengadilan hak asasi manusia
dan pengadilan ad-hoc hak asasi manusia, termasuk
terhadap kasus Wasior di tahun 2001/2002 dan
kasus Wamena di tahun 2003;
Mengurangi jumlah anggota militer yang diterjunkan
ke Papua dan menjamin bahwa anggota militer
Indonesia mematuhi kewajiban yang dicantumkan
dalam Hukum dan Pedoman Hak Asasi Manusia
Internasional;
Mengambil langkah yang tepat dalam memberantas
korupsi dalam sistem peradilan dan menjamin
independensi pengadilan dari kendali politik dan
campur tangan aparatur pemerintah;
Menjamin pengawasan militer oleh sipil dengan
memperbarui Undang-undang Pengadilan Militer
kemudian menjamin bahwa pelaku pelanggaran
hak asasi manusia dari kalangan militer agar diadili
di pengadilan sipil;
Mengembangkan mekanisme pengaduan yang
mandiri dan efektif bagi korban pelanggaran
hak asasi manusia yang pelakunya adalah aparat
keamanan, yang mana dapat menjamin tindak lanjut,
investigasi terhadap pelaku secara independen, dan
proses hukum terhadap pelaku serta menyediakan
ganti rugi terhadap korban;
Mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakhiri
stigmatisasi sewenang-wenang yang diberikan
terhadap masyarakat Papua sebagai separatis atau
teroris;
Menghentikan kebijakan dan praktik pelang
garan hak asasi manusia terhadap warga sipil
yang dilakukan aparat keamanan, terutama yang
digunakan untuk initimidasi dan aksi balas dendam.
Kebijakan dan praktik yang ada hanya memperdalam
tekanan konflik dan berujung pada peningkatan
tindak kekerasan. Aparat kemanan yang melakukan

•

•

praktik tersebut harus menghadapi sanksi yang
berat, sejalan dengan standar internasional.
Menjamin bahwa aparat kepolisian melakukan
investigasi yang profesional dan efektif terhadap
semua kasus kekerasan, tanpa memandang status
kelembagaan dari tersangka, etnis korban, atau
mekanisme pengaduan non-peradilan seperti
PROPAM yang mungkin berjalan sejajar;
Menjamin bahwa Polri menerapkan peng
awasan yang efektif terhadap Polda di Papua dan
menjamin bahwa warga Papua dapat menikmati
standar penegakan hukum yang tinggi. Untuk
hal ini, ketidakpatuhan dan tindak korupsi dalam
kepolisian harus diselesaikan dengan sanksi serius
dan prosedur kriminal sejauh berlaku.

Guna Menjamin Keamanan Kebebasan
Berekspresi, Pemerintah Republik Indonesia
Seharusnya:
•

•

•

•

•

Membebaskan semua tahanan politik dan semua
orang yang telah ditahan atau dijatuhi hukuman
karena memngekspresikan opini politik secara
damai;
Mencabut Keputusan Presiden No. 77 tahun 2007
yang melarang penggunaan bendera Bintang
Kejora serta menghargai bendera tersebut sebagai
simbol identitas adat dan kedaerahan sebagaimana
disebutkan dalam Undang-undang Otonomi
Khusus;
Menghentikan penerapan Pasal 106 dan 110 KUHP
tentang Tindakan Makar, dan juga Pasal 160 tentang
Tindakan Penghasutan, sampai adanya tinjauan
terhadap pasal-pasal tersebut;
Mengakui kebebasan berekspresi dan beropini,
berkumpul, serta penentuan diri orang-orang,
sebagai hak fundamental berdasarkan Deklarasi PBB
atas Hak Masyarakat Adat dan Kovenan Internasional
Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR);
Menyediakan pelatihan yang memadai bagi orangorang yang bekerja di badan-badan pemerintahan
dan administrasi negara guna menumbuhkan pema
haman, penghargaan, dan perlindungan hak-hak
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kebebasan berekpresi dan berpendapat, berkumpul
secara damai, dan berorganisasi, saat menjalankan
tugas mereka.

Guna Menjamin Perlindungan Terhadap
Pejuang Hak Asasi Manusia, Pemerintah
Republik Indonesia Seharusnya:
•

•

•

Menerapkan rekomendasi yang telah diberikan
oleh Pelapor Khusus dari Sekretaris Jenderal PBB
mengenai Situasi Pejuang Hak Asasi Manusia pasca
kunjungannya ke Papua pada tahun 2007;
Merancang pelatihan hak asasi manusia bagi
aparat penegak hukum yang bekerjasama dengan
aktor masyarakat sipil, di mana efektifitas hal ter
sebut seharusnya dievaluasi secara rutin melalui
pembentukan badan pengawas khusus;
Menghentikan tindak intimidasi, pelecehan, dan
kekerasan fisik yang dilakukan terhadap pejuang
hak asasi manusia dan jurnalis di tanah Papua, dan
menjamin bahwa kasus-kasus tersebut diselidiki
secara efektif dan tak memihak dan bahwa pelaku
nya akan diadili.

Pemerintah Republik Indonesia Seharusnya
melakukan Pembaruan Hukum dan:
•

•

•

Meninjau Undang-undang Intelijen Nasional untuk
menjamin bahwa definisi dari rahasia negara sudah
cukup jelas untuk menghindari pemakaian UU
tersebut untuk menjerat jurnalis dan aktivis, serta
memastikan pengawasan dan akuntabilitas badan
(Intelijen Negara) untuk mencegah terjadinya kasus
pelanggaran hak asasi manusia;
Menjamin pembaruan KUHP:
~ agar mencakup kejahatan penyiksaan seperti
yang didefinisikan oleh Konvensi PBB tentang
Penyiksaan, dan Perlakuan lain yang Kejam,
Tidak Manusiawi, atau Tidak Bermartabat, atau
Hukuman (CAT), yang diratifikasi Indonesia
pada tahun 1998;
~ atas Pasal 106 dan 110 tentang tindakan makar,
serta Pasal 160 tentang tindakan penghasutan;
Memperbaiki Undang-undang Penanggulang
an Konflik Sosial terkait penerjunan militer serta
menjamin bahwa militer hanya dilibatkan dalam
permasalahan ancaman eksternal dan bukan dalam
konflik masyarakat internal, sebagaimana dinyatakan
dalam prinsip hak asasi manusia.

Guna Menjamin Perlindungan Hak-hak
Masyarakat Adat, Pemerintah Republik
Indonesia Seharusnya:
•

Menyediakan data statistik yang terpercaya terkait
komponen fundamental dari masyarakat Papua dan
Papua Barat, seperti kependudukan, pendidikan,
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•

•

•

•

pemerintahan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan
pendapatan, bersama-sama dengan data terpisah
mengenai masyarakat asli Papua;
Mendesak semua perusahaan yang beroperasi di
Papua untuk menghargai prinsip Free, Prior and
Informed Consent (Keputusan Bebas, Didahulukan
dan Diinformasikan) dan mengikuti prinsip yang
telah ditetapkan PBB dalam bisnis dan hak asasi
manusia;
Memodifikasi perundang-undangan dan praktik
yang mendiskriminasi dan melanggar hak masya
rakat adat, terutama Undang-undang Investasi No.
25 tahun 2007 dan Peraturan Presiden No. 65 tahun
2006;
Menegakkan prinsip-prinsip yang disebutkan
dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat
dan menjamin bahwa hak masyarakat adat Papua
terhadap sumber daya yang juga menjadi sumber
penghidupan mereka, termasuk hutan dan lahan;
Pemerintah pusat, termasuk Kementrian Kehutan
an, Kementrian Pertambangan, dan Kementrian
Pertanian, serta pemerintahan provinsi dan kabu
paten, harus meninjau perijinan yang dikeluarkan
terkait dampaknya atas hak-hak masyarakat adat.

Guna Menjamin Penyediaan Pelayanan Publik
yang Cukup dalam Melindungi Hak-hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pemerintah
Republik Indonesia Seharusnya:
•
•

•

•

Mendisiplinkan pekerja medis yang mangkir dari
posnya, sehingga pelayanan kesehatan tidak
tersedia, terutama di daerah terpencil;
Menjamin pengambilan tindakan yang lebih efektif
dalam memerangi korupsi di lembaga masyarakat,
termasuk kepolisian dan pengadilan, seperti dengan
mengirimkan unit kerja khusus Papua oleh KPK
(Komisi Pemberantasan Korupsi);
Pemerintah provinsi dan kabupaten harus men
jamin bahwa upah guru dan pekerja medis men
cukupi dan dibayarkan secara rutin, dan bahwa
ketidakhadiran mereka akan dikenai sanksi disiplin,
termasuk pemutusan hubungan kerja jika dianggap
sesuai;
Menyediakan pelayanan keamanan khusus dan
dukungan sosial terhadap perempuan adat Papua
yang mengalami tindak kekerasan dan pelecehan.

Pemerintah Republik Indonesia Seharusnya
Meningkatkan Kerjasama dengan Menerapkan
Norma dan Mekanisme Internasional:
•

Pemerintah harus menyampaikan undangan
kepada semua Pelapor Khusus, dan menjamin
bahwa setiap permintaan kunjungan dikabulkan
tanpa adanya halangan atau hambatan, termasuk
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•

•

dengan pemberian akses ke dalam dan di dalam
kedua provinsi di Papua. Kerjasama dengan mandatmandat berikut, terkait dengan situasi di Papua,
harus diprioritaskan:
~ Pelapor Khusus PBB atas pembunuhan kilat dan
sewenang-wenang;
~ Pelapor Khusus PBB atas pemajuan dan perlin
dungan hak berpendapat dan berekspresi;
~ Pelapor Khusus PBB atas situasi pejuang hak asasi
manusia;
~ Pelapor Khusus PBB atas hak masyarakat adat
–mandat ini harus diperbolehkan melakukan
kunjungan dan meninjau situasi di Papua, serta
melakukan studi komprehensif terhadap proyek
pembangunan berskala besar di Papua, termasuk
perkebunan kelapa sawit dan pembangunan
agro-industri, serta dampak mereka terhadap
pemenuhan hak asasi manusia;
~ Pelapor Khusus PBB atas kekerasan terhadap
perempuan, beserta penyebab dan konsekuensi
nya;
Pemerintah Republik Indonesia harus menerima
definisi dan memberlakukan hak asasi manusia
internasional dan standar mayarakat adat termasuk
Konvensi ILO 169 dan deklarasi PBB tentang
Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), serta menjamin
perlindungan hak-hak tersebut, terutama bagi
masyarakat adat Papua dalam hal ini;
Demi pencapaian dan perlindungan hak asasi
manusia dan ketersediaan mekanisme internasional

•

•

bagi korban pelanggaran hak asasi manusia
diIndonesia, Pemerintah Republik Indonesia harus
meratifikasi:
~ Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Inter
nasional;
~ Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman
lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Meren
dahkan Martabat Manusia;
~ Protokol Opsional 1 dan 2 pada Kovenan Inter
nasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik;
~ Protokol Opsional pada Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
~ Protokol Opsional pada Konvensi Hak Anak ten
tang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata;
~ Protokol Opsional pada Konvensi tentang Hak
Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi
Anak;
~ Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua
Orang dari Penghilangan Paksa;
Mengakhiri praktik isolasi Papua dari pengawasan
internasional dan menyediakan akses tak terbatas
di Papua bagi seluruh organisasi hak asasi manusia,
organisasi kemanusiaan, jurnalis internasional, par
lemen asing, dan pengawas hak asasi manusia dan
kemanusiaan lain yang relevan;
Menyediakan akses di lembaga pemasyarakatan di
Papua bagi lembaga pengawas hak asasi manusia
seperti Komite Palang Merah Internasional.

7.2 Rekomendasi untuk Negara-negara Lain
Masyarakat Internasional Didesak untuk:
•
•

•

Memperkuat kemampuan tokoh masyarakat sipil di
Papua;
Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk
memberikan ijin kunjungan kepada Pelapor-pelapor
Khusus PBB dengan akses tak terbatas di Papua,
khususnya, kunjungan oleh pelapor khusus atas
pembunuhan kilat, kebebasan berekspresi, pejuang
hak asasi manusia, masyarakat adat, dan kekerasan
terhadap perempuan harus diprioritaskan, melihat
situasi yang berlangsung di Papua;
Mendukung niat Pemerintah Republik Indonesia
untuk melakukan dialog antara Papua dan Jakarta
sebagai mekanisme penyelesaian konflik secara
damai.

Uni-Eropa dan Anggotanya Didesak untuk:
•
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Mengangkat permasalahan pelanggaran hak asasi
manusia di Papua dalam dialog hak asasi manusia

•

•

yang sedang berlangsung antara Uni-Eropa dan
Pemerintah Republik Indonesia, dengan berfokus
pada permasalahan impunitas;
Mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam
memenuhi kewajiban internasional dan menerapkan
rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan dan
Perwakilan PBB yang relevan, terutama yang
berkaitan dengan akses bagi pengawas independen
di Papua seperti jurnalis asing, serta membebaskan
semua tahanan politik dan mengakhiri pengunaan
kekerasan yang berlebihan oleh aparat keamanan
terhadap warga sipil;
Menghentikan pengiriman senjata dan perlengkap
an militer kepada TNI sampai terbentuknya meka
nisme independen yang terbukti dapat menuntut
pertanggungjawaban anggota militer yang mela
kukan pelanggaran hak asasi manusia seperti
penyiksaan dan pembunuhan kilat melalui meka
nisme peradilan sipil yang independen. Minimnya
pengawasan dunia luar terhadap pelanggaran hak
asasi manusia dan undang-undang kemanusiaan
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yang terjadi di Papua saat ini, menjadikan segala
bentuk penjualan senjata kepada TNI sebagai tin
dakan yang tidak bertanggungjawab dan juga
berisiko memicu kekerasan lebih lanjut. Dengan
demikian, sebelum penjualan senjata dipertim
bangkan kembali, akses tidak terbatas ke dan di
dalam Papua harus dibuka bagi pengawas dunia
luar termasuk kepada terhadap Pelapor Khusus
PBB, Palang Merah Internasional, jurnalis asing, dan

Daftar Singkatan

•

LSM hak asasi manusia sehingga mereka dapat
mengawasi situasi yang terjadi di sana, terutama
terkait dampak aksi militer terhadap penduduk sipil;
Menyediakan bantuan teknis untuk memperkuat
kemampuan pejabat-pejabat pemerintah dalam
menjalankan penyelidikan yang cepat dan efektif
terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan
menjamin efektifitas proses hukum.
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