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BAGIAN i

Pembukaan

1.1 Ringkasan Umum

2

Situasi hak asasi manusia di Papua1 pada tahun 2015 dan 2016 menunjukkan
adanya kemunduran jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Para
pembela hak asasi manusia lokal melaporkan adanya krisis ruang demokrasi
di Papua. Walaupun Presiden Joko Widodo terus berusaha mendorong per
tumbuhan ekonomi dan memberikan pengampunan hukuman untuk
lima tahanan politik jangka panjang, namun aparat kepolisian tetap sangat
membatasi segala aktivitas protes politik bahkan untuk aksi damai sekalipun.
Penduduk asli Papua, khususnya perempuan, masih terus terancam menjadi
korban kekerasan hak asasi manusia. Perilaku yang rasis dari aparat kepolisian
dan militer kepada penduduk asli Papua, kurangnya perlindungan hukum,
minimnya tindakan hukum yang sesuai, penerapan peraturan yang tidak
konsisten, dan praktek korupsi didalam institusi pemerintah turut memberikan
kontribusi atas impunitas bagi aparat penegak hukum.
Para aktivis dan pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah menghadapi
tuntutan hukum dengan berbagai jenis tuduhan. Tuduhan makar seringkali
digunakan untuk menjerat para pelaku aksi damai. Para aktivis politik Papua
juga menghadapi peningkatan jumlah tuntutan seperti penghasutan atau
kekerasan atas semua aksi protes, termasuk dalam aksi damai sekalipun.
Kemunduran situasi politik dan hak asasi di Papua selama dua tahun terakhir
ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penangkapan. Penangkapan tersebut
meningkat drastis sebesar empat kali lipat, dari 1,083 kasus penangkapan
pada tahun 2015 menjadi 5,361 kasus pada tahun 2016. Hal ini sejalan dengan
meningkatnya tuntutan untuk menentukan nasib sendiri. Hampir semua
penangkapan dilakukan pada saat aksi damai untuk mendukung Gerakan
Pembebasan Papua Barat Bersatu (United Liberation Movement for West Papua ULMWP). Disamping itu, pemerintah Indonesia dan aparat kepolisian di Papua
masih terus membatasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan
dikeluarkannya Maklumat Kapolda Papua pada tahun 2016.

1

Istilah Papua mengacu pada Provinsi Papua dan Papua Barat.

Hak Asasi Manusia di Papua 2017

Wartawan lokal di Papua masih terus mengalami
intimidasi dan tekanan dari aparat kepolisian. Jika
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,
, jumlah kasus intimidasi dan tekanan terhadap
wartawan lokal mengalami sedikit penurunan
pada periode tahun 2015 dan 2016. Pada bulan
Mei 2015, Presiden Joko Widodo berjanji untuk
membuka akses bagi wartawan dan pengamat
asing di Papua, namun belum terealisasi sam
pai saat ini. Banyak wartawan asing yang dicekal
untuk memasuki wilayah Papua. Atau, walaupun
ijin diberikan, mereka seringkali mengalami
hambatan, pengawasan, intimidasi, dan keke
rasan fisik. Banyak organisasi hak asasi Inter
nasional dan organisasi kemanusiaan, seperti
Komite Palang Merah Internasional (ICRC) telah
sepenuhnya dilarang masuk di wilayah Papua.
Para pembela hak asasi manusia di Papua harus
bekerja dibawah ketakutan karena diawasi,
diancam, dan dihalangi oleh aparat keamanan.
Pembunuhan terhadap seorang pembela
hak asasi manusia terkenal, Roberth Jitmau,
menambah daftar hitam kasus penyerangan
terhadap pembela hak asasi manusia dalam
dua tahun terakhir ini. Polisi menganggap
pembunuhan Jitmau sebagai kecelakaan dan
tidak menindaklanjutinya dengan penyidikan.
Kasus Jitmau merupakan salah satu contoh dari
penyebaran impunitas di Papua.
Sangat jarang terjadi di mana aparat keamanan
mendapatkan sanksi dari pengadilan umum
atau pengadilan militer. Dari sudut pandang
beratnya tindak kriminal yang dilakukan, dua
dari tiga kasus peradilan memberikan hukuman
ringan bagi pelaku. Aparat keamanan masih terus
menggunakan kekerasan dan penganiayaan
sebagai respon atas aksi protes maupun dugaan
mengganggu ketertiban umum. Pembunuhan
di luar hukum seringkali dianggap sebagai
upaya membela diri atau mempertahankan diri
dari tindak kekerasan atau pun tanpa kekerasan
terhadap aparat keamanan.
Dalam bidang hak ekonomi, sosial dan budaya,
keadaan di Papua dapat dikatakan stagnant.
Kualitas pendidikan di Papua masih tergolong
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rendah, dikarenakan buruknya pengelolaan sis
tem pendidikan, rendahnya kompetensi, kurang
nya tenaga pengajar, dan rendahnya dana pen
didikan (anggaran pendidikan kurang dari 1%
dari total APBD Provinsi Papua). Sampai saat ini
masih belum ada kurikulum yang disesuaikan
dengan budaya setempat, yang mungkin dapat
meningkatkan kwalitas pendidikan anak-anak
penduduk asli Papua dan sekaligus melestarikan
budaya lokal.
Kondisi kesehatan dan tingkat pendidikan di
Papua berada dalam level yang mengkhawa
tirkan, jauh dibawah rata-rata nasional, meskipun
dana otonomi khusus yang cukup besar telah
diberikan kepada kedua wilayah Provinsi Papua
dan Papua Barat. Adanya ketidakseimbangan
yang mencolok dalam pemenuhan standar
minimum di bidang kesehatan, pendidikan,
makanan, dan hak tenaga kerja di area perkotaan
dan di daerah terpencil Papua. Penduduk asli
Papua yang tinggal di luar area perkotaan
yang paling merasakan ketidak seimbangan
ini. Kedua provinsi Papua berada di daftar
daerah dengan angka prevalensi tertinggi
untuk infeksi HIV/AIDS dan kematian anak. Hal
ini mengindikasikan bahwa tingkat kualitas
pelayanan kesehatan masih sangat rendah. Hal
ini dikarenakan minimnya peralatan kesehatan
di fasilitas kesehatan di daerah perkotaan,
serta rendahnya pengawasan kesehatan dan
mekanisme penanganan pasien. Kekurangan ini
kemudian menjadi sorotan karena munculnya
wabah batuk rejan akibat gangguan pernafasan
akut yang terjadi di daerah dataran tinggi di
wilayah Nduga. Pada akhir tahun 2015, wabah ini
telah membunuh sekitar 51 anak-anak dan tiga
orang dewasa dalam jangka waktu tiga bulan.
Penyebaran wabah ini diperparah karena adanya
masalah malnutrisi.
Kasus ini juga mengindikasikan besarnya tan
tangan bagi pemerintah untuk menjamin hak
pangan penduduk asli Papua. Perkebunan
kelapa sawit dan mega proyek agrikultur lainnya
mengakibatkan rusaknya sumber makanan lokal,
ternak serta akses terhadap air bersih.
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Kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali
diselesaikan tanpa proses hukum, sehingga
gagal menghadirkan keadilan bagi korban
dan efek jera bagi pelaku. Perempuan yang
hidup dengan HIV/AIDS seringkali mengalami
diskriminasi dan stigma negatif.
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Penduduk asli Papua juga terancam oleh adanya
migrasi yang tidak terkontrol dari penduduk
yang datang dari wilayah Indonesia lainnya. Hal
ini terlihat di area perkotaan di mana mereka
telah menjadi kelompok minoritas marginal dan
harus menghadapi persaingan ekonomi yang
berat. Di wilayah terpencil di mana penduduk
asli Papua masih menjadi mayoritas, pemerintah
terus mempromosikan proyek-proyek besar
untuk mengeksploitasi kekayaan alam daerah
guna menarik minat penduduk migran. Hal ini
mengakibatkan kerusakan lingkungan yang
parah disertai dengan penghancuran sumber
penghidupan bagi masyarakat penduduk asli.
Lembaga-lembaga pemerintah terus mem
fasilitasi kepentingan perusahaan-perusahaan
swasta nasional maupun asing. Kebijakan ini
mem
berikan dampak negatif terhadap hak
penduduk asli akan tanah leluhur beserta sum
ber dayanya, juga hak mereka untuk memutus
kan perkembangan yang mereka inginkan.
Pemanfaatan sumber daya alam seringkali ber
arti pembersiahan wilayah hutan yang luas
dan pencemaran sumber air bersih. Keadaan
ini memaksa komunitas penduduk asli untuk
merubah cara hidup mereka. Perusakan hutan
dan area untuk berburu yang merupakan sumber

kehidupan, secara langsung akan memberikan
beban tambahan terutama bagi perempuan.
Sepanjang tahun 2016, terjadi perkembangan
yang signifikan yaitu meningkatnya perhatian
dunia terhadap situasi HAM di Papua. Pemben
tukan United Liberation Movement for West Papua
(ULMWP) serta dukungan dari kelompok regional,
Pacific Decolonialization Solidarity Movement
(Gerakan Solidaritas Dekolonisasi Negara-Negara
Pacific -PDSM) membawa dinamika baru bagi
kinerja advokasi HAM Internasional. Pada tahun
2016, negara-negara anggota MSG (Melanesian
Spearhead Group) seperti Kepulauan Solomon,
Tonga, Vanuatu, Palau, Republik Kepulauan
Marshall, dan beberapa negara di kawasan
Pasific lainnya menyuarakan keprihatinan mere
ka kepada Majelis Umum PBB menyangkut
masalah kekerasan HAM terhadap penduduk
asli Papua. Vanuatu juga menyampaikan situasi
HAM di Papua dalam sidang Dewan HAM PBB
tahun 2015. Pemerintah Indonesia menanggapi
dengan menuduh negara-negara Pasific telah
menyalahgunakan isu kekerasan di Papua
untuk mendukung gerakan pro-kemerdekaan.
Pemerintah Indonesia menekankan mekanisme
kerja HAM nasional dan pencapaian mereka
dalam bidang perkembangan ekonomi di Papua.
Masalah HAM di Papua juga disampaikan oleh
lembaga PBB lainnya, diantaranya Committee
on the Elimination of Racial Discrimination
(Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial - CERD)
yang mengeluarkan peringatan dini kepada
Pemerintah Indonesia.

Tentang Papua
Papua terletak di bagian barat dari Pulau New Guinea merupakan salah satu wilayah di kawasan
Asia-Pasifik yang terus menghadapi isu kekerasan terhadap hak asasi manusia. Konflik politik yang
berkepanjangan dan eksploitasi sumber daya alam di Papua mengakibatkan banyak kekerasan
terhadap HAM selama lebih dari 50 tahun terakhir. Meskipun secara politik Papua dimasukkan
ke dalam wilayah Indonesia, namun penduduk asli Papua bersama dengan penduduk asli dari
negara Pasifik lainnya menyebut diri mereka sebagai masyarakat Melanesia. Pemerintah Indonesia
membagi wilayah Papua menjadi dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Namun penduduk asli
Papua menjadi kelompok masyarakat yang paling lemah di Papua. Mereka mengalami diskriminasi,
marginalisasi ekonomi, serta tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara.
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1.2	Tentang ICP
Koalisi Internasional untuk Papua (International
Coalition for Papua -ICP) berkarya untuk men
jawab permasalahan HAM di Papua serta men
dukung solusi damai atas konflik yang terjadi di
sana. Papua merujuk kepada bagian barat dari
Pulau Nugini di Pasifik, yang juga merupakan
dua provinsi paling timur Indonesia. Masyarakat
asli Papua telah lama mengalami pelanggaran
HAM, di mana aparat keamanan menjadikan
mereka sebagai obyek kekerasan melalui pem
bunuhan, penyiksaan, dan penangkapan sewe
nang-wenang. Impunitas tentu saja berlaku
dalam konteks ini. Kurangnya akses memadai
atas kesehatan dan pendidikan, mar
ji
nalisasi
demografi dan ekonomi, serta diskriminasi
telah melemahkan situasi kehidupan di Papua.
Kehadiran aparat keamanan Indonesia dalam
jumlah besar, minimnya akses terhadap penga
mat 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 unitunit usaha aparat keamanan (yang terkadang
ilegal), yang mengakibatkan terjadinya eks
ploitasi pertambangan, penebangan hutan,
proyek-proyek pertanian yang berbahaya, dan
degradasi lingkungan. Dinamika ini mengancam
budaya tradisional masyarakat adat Papua dan
menjatuhkan perjuangan Papua dalam men
dapatkan hak untuk menentukan nasib sendiri.
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Kerja yang Dilakukan oleh Koalisi
Koalisi ini meperjuangkan HAM dan mempromo
sikan Papua Tanah Damai, di mana masyarakat
Papua layak mendapatkan 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.
Koalisi ini mengakui pentingnya HAM untuk
semua orang –bahwa HAM tidak dapat direali
sasikan oleh pemerintah tanpa adanya par
ti
si
pasi aktif dari masyarakat sipil. Koalisi ini
mengakui bahwa masyarakat Papua meng
anggap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan
oleh pemerintah Indonesia telah gagal dan
disalahgunakan, oleh karena itu mereka meno
lak
nya. 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 men
dukung 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.
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Sejarah Koalisi
ICP 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 pem
bangunan, 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.
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Pasca tumbangnya rezim Soeharto dan penin
dasan militer di tahun 1998, masyarakat Papua
mengharapkan adanya demokrasi, penegakan
hukum, dan perlindungan HAM. Penetapan
Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) tahun
2001 pada awalnya dianggap sebagai sebuah
langkah ke depan yang dapat melindungi dan
men
jamin hak-hak masyarakat adat Papua
yang selama beberapa dekade sebelumnya
menderita di bawah kekuasaan militer dan
menye
babkan pembunuhan di luar hukum,
penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang,
diskriminasi rasial, eksploitasi sumber daya alam
dan hilangnya mata pencaharian. Anggotaanggota Koalisi pada awalnya juga memiliki
harapan yang sama.

Akan tetapi, Otsus tidak dilaksanakan sebagai
mana mestinya. Sebaliknya, Pemerintah Indo
nesia telah melanggar UU tersebut beberapa
kali, misalnya melalui Keputusan Presiden No.
01/2003 yang membagi Papua menjadi tiga
provinsi tanpa mengkonsultasikannya dengan
masyarakat Papua. Organisasi-organisasi masya
rakat 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.
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 terhadap masyarakat Papua.
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HAK SIPIL
DAN POLITIK
"Wedan
want
to free" poster at KNPB demonstration on 31 May 2016. (Source: ELSHAM Papua)
Hak Sipil
Politik

Bagian 2

Hak Sipil dan
Politik
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Situasi hak sipil dan politik di Papua masih menjadi keprihatinan besar.
Fakta bahwa hampir semua korban kekerasan berasal dari masyarakat
minoritas penduduk asli Papua mencerminkan adanya praktek kekerasan
dan diskriminasi rasial. Berdasaran data yang diperoleh sepanjang tahun
2015 dan 2016, ruang politik di Papua menurun drastis. Di sisi lain, kampanye
internasional mendukung kemerdekaan Papua, khususnya oleh negaranegara Pasifik telah menarik perhatian banyak masyarakat Papua dan
meningkatkan aktivitas politik damai oleh warga sipil seperti demonstrasi
dan doa bersama di Papua selama tahun 2016.
Pada bulan Mei 2015, Presiden Joko Widodo membebaskan lima tahanan
politik dan mengumumkan pembukaan akses ke Papua bagi para wartawan
dan pengamat. Terjadi sedikit penurunan jumlah tahanan politik selama
periode laporan ini jika dibandingkan dengan tahun 2013-2014. Pada tahun
2015 dan 2016, untuk menghukum para aktivis, jaksa penuntut umum
cenderung untuk mengganti tuduhan makar menjadi tuduhan tindak
kriminal seperti penghasutan atau kekerasan.
Pemerintah Indonesia sangat membatasi kebebasan berkumpul dan
berekspresi guna mengontrol aktivitas politik di Papua. Pembatasan yang
ketat terhadap kebebasan berkumpul berdampak pada meningkatnya
jumlah kasus penangkapan selama tahun 2015 dan 2016. Dinamika ini
juga berdampak pada kebebasan media. Secara keseluruhan, penyerangan
terhadap wartawan lokal dilaporkan menurun jika dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, terdapat peningkatan jumlah
kasus penghalangan atau penyerangan terhadap wartawan asing yang
dilakukan oleh anggota aparat keamanan. Penyerangan terhadap wartawan
lokal, terutama orang asli Papua, seringkali terjadi selama liputan aksi protes.
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Meskipun Presiden menjanjikan untuk mem
buka akses ke wilayah yang terisolasi, banyak
kasus yang menunjukkan bahwa pemerintah
pusat masih terus membatasi akses masuk ke
Papua bagi organisasi-organisasi HAM inter
nasional dan para pengamat, termasuk bebe
rapa institusi kemanusiaan seperti Komite
Palang Merah Internasional. Para pembela HAM
di Papua adalah kelompok yang paling rentan
mengalami tindak kekerasan, penyerangan, dan
penghalangan dalam melakukan tugas mereka.
Ancaman atau halangan terutama ditujukan
kepada para pengacara HAM yang memberikan
pandampingan hukum kepada para aktivis.
Aparat keamanan masih terus melakukan peng
aniayaan, tindak kekerasan, dan pembunuh

an di luar hukum sebagai respon atas kasus
warga yang mabuk di tempat umum, tindak
kriminal ringan, atau aktivitas politik. Khususnya
pembunuhan di luar hukum seringkali tejadi
dalam operasi sweeping. Para pembela HAM
mela
porkan jumlah kasus penganiayaan, tin
dak kekerasan, dan pembunuhan di luar
hukum di Papua yang terjadi selama periode
pelaporan ini. Tidak nampak adanya angka
penurunan selama beberapa tahun terakhir.
Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya
upaya untuk mengurangi impunitas dan minim
nya profesionalisme di dalam tubuh aparat
keamanan di Papua. Pola baru dari penyebab
kematian misterius penduduk asli Papua biasa
nya diduga karena kecelakaan lalu lintas atau
bunuh diri.
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Tabel 2.1: Data statistik menyangkut hak sipil dan politik di Papua selama tahun
2012 sampai 2016.
Data mengenai hak sipil dan politik di Papua

2012

Periode laporan
2013
2014
2015

2016

Kasus kekerasan/penangkapan/ancaman terhadap wartawan lokal
Kasus kekerasan/deportasi/intimidasi/penghalangan terhadap

12

20

18

5

8

wartawan dan peneliti asing yang mengangkat isu menyangkut

2

0

2

4

0

Jumlah kasus penyiksaan dan perlakuan tidak pantas

28

30

76

19

20

Jumlah korban penyiksaan dan perlakuan tidak pantas

99

67

135

244

64

Jumlah kasus pembunuhan diluar proses peradilan

11

6

8

10

6

Jumlah korban pembunuhan diluar proses peradilan

18

8

12

14

6

Papua di Indonesia

Penahanan terhadap pelaku (polisi dan militer)

0

0

0

1

2

Jumlah penahanan politik

210

539

370

1083

5361

Jumlah narapidana/tahanan politik
Jumlah aksi damai yang mengangkat isu mengenai Papua, yang

40

70

55

35

68

8

29

14

24

35

Jumlah narapidana politik

33

70

55

35

38

Kekerasan/ancaman kepada para pembela HAM
Kasus penangkapan dengan tuduhan makar (KUHP pasal 106

3

1

5

5

0

27

25

31

14

15

diintervensi oleh aparat keamanan

dan/atau 110)
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2.1 Kebebasan Berekspresi
2.1.1 Narapidana dan Tahanan Politik

10

Tahun 2015-2016 tercatat adanya perkembangan terhadap situasi hak asasi
manusia di dua provinsi paling timur Indonesia yaitu Papua dan Papua Barat,
yang selanjutnya disebut Papua. Setelah kunjungannya yang kedua ke Papua
sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo pada bulan Mei 2015
membebaskan lima narapidana politik dan mengumumkan pembukaan akses
bagi para wartawan asing ke Papua. Masyarakat sipil nasional dan internasional
menyambut baik perubahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya ini.
Banyak peneliti melihat langkah-langkah ini sebagai turning point pendekatan
Pemerintah Indonesia ke Papua, sekaligus upaya meningkatkan komitmen politik
terhadap isu para narapidana politik, HAM, dan kebebasan berekspresi.1 Terdapat
bukti yang menunjukkan bahwa ada pergeseran dari penggunaan tuduhan
makar (KUHP pasal 106)2 menjadi berbagai tuduhan kriminal lainnya, sehingga
masyarakat sipil masih berisiko dikriminalisasi ketika menyuarakan hak sipil dan
politiknya. Hingga bulan Oktober 2016, paling sedikit terdapat 17 orang tahanan
politik di Papua, baik para terpidana maupun yang masih menunggu keputusan
pengadilan.

Jumlah Narapidana Politik Papua
Dalam rentang waktu laporan ini, Papuan Behind
Bars (PBB) mendokumentasikan bahwa pada
saat ini terdapat 68 orang narapidana politik
di Papua.3 Mereka ini adalah para terpidana
maupun yang masih menunggu putusan
pengadilan dan/atau sidang. Jumlah ini tidak
termasuk ribuan masyarakat sipil yang ditahan
sementara, yang kemudia dibebaskan tanpa
adanya proses pengadilan (lihat sub-bab 2.2
Kebe
basan untuk Berkumpul). Sementara,
banyak mantan narapidana politik dan aktivis
1
2

Papuans Behind Bars (2015) ‘Rising Voices, Rising Arrests: A look at
West Papua in 2015’, p.5
Tuntutan terhadap aksi makar tertulis di dalam KUHP, pada
mulanya hukum ini diperkenalkan oleh Kolonial Belanda
pada awal abad 20. Semenjak jatuhnya rezim “orde baru” yang
dipimpin oleh Presiden Soeharto, Indonesia terus berusaha untuk
menghilangkan pengaruh legislasi kolonial dan orde baru dari buku
perundangannya. Pada tahun 1999 hukum anti tindakan makar
yang diterbitkan tahun 1969 dihapus sementara pasal mengenai
penyebaran permusuhan terhadap pemerintah Indonesia (154 dan
155 KUHP) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia pada tahun 2007. Namun,
dampai saat ini Indonesia masih gagal dalam mereview kitab
perundangannya secara keseluruhan.

lainnya yang terancam diintimidasi atau kembali
ditahan.
Pada tahun 2015, Papuan Behind Bars mencatat
sedikitnya ada 24 orang Papua yang ditahan,
dituduh ataupun dituntut. Sementara di tahun
2016 hanya terdapat 4 orang yang ditahan
menyangkut isu hak sosial dan politiknya. Mes
kipun jumlah tahanan di tahun 2015 lebih tinggi,
namun sebagian besar dari mereka dibebaskan
pada tahun itu juga. Secara keseluruhan, seba
nyak 37 orang yang dibebaskan (Lihat tabel
3

Papuan Behnd Bars adalah suatu bentuk kerjasama politik yang
dipelopori oleh kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerjasama
sebagai koalisi HAM Papua. Ini adalah inisiatif dari bawah ke atas
(grassroots initiative) yang beranggotakan kolaborasi antara
para pengacara, kelompok-kelompok HAM, kelompok-kelompok
penduduk asli, para aktivis, para wartawan, dan individu-individu
baik yang tinggal di Papua maupun di Jakarta, juga termasuk
beberapa orgsnisasi internasional dan kelompok-kelompok
solidaritas.
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2.1.1). Penurunan jumlah tahanan terlihat
sangat drastis, namun di tahun 2015 dan 2016
terlihat peningkatan jumlah tahanan massa
sebagai akibat dari banyaknya demonstrasi pada
tanggal-tanggal penting seperti 1 Mei dan 1
Desember.4 Beberapa pelaku protes dituntut
secara formal dan yang lainnya dibebaskan
dalam waktu 24 jam. Hal ini sejalan dengan
laporan penelitian yang menunjukkan adanya
tren penggunaan taktik penahanan sementara
dengan maksud untuk meredam aksi sosialpolitik. Penyebab menurunnya jumlah tuntutan
dapat menjadi indikasi bahwa aparat keamanan
menyadari bahwa penangkapan bukanlah
suatu cara yang efektif, selain itu dapat pula
menunjukkan adanya peningkatan kesadaran
dan perhatian masyarakat mengenai insideninsiden yang pernah terjadi sehingga memilih
untuk menghindarinya; atau bisa juga karena
keduanya.

Pola dari tuntutan hukum
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sejak
bulan Januari 2015 mengenai pola dari tuntutan
hukum terhadap para tahanan politik, diketahui
bahwa Pemerintah Indonesia perlahan-lahan
telah merubah penggunaan tuduhan makar
dalam hal membatasi hak kebebasan ber
ekspresi dan aksi damai. Di satu sisi terdapat
sebuah pencapaian di mana tuduhan yang
sewenang-wenang dapat berkurang, namun
di sisi lain mereka menggantikannya dengan
tuduhan-tuduhan lainnya (seperti menghasut
atau melakukan tindak kekerasan). Hal ini berarti
para tahanan yang ditahan karena motif politik,
atau contohnya mereka yang menyuarakan hak
kebebasan berekspresi dan berkumpul, masih
sangat berisiko untuk dikriminalisasi.

Pada tahun 2016, sebagian besar dari 11 tahanan
dibebaskan, termasuk 3 di antaranya dibebaskan
dengan jaminan. Mereka adalah para tahanan
yang telah menjalani masa hukuman selama
10 bulan hingga 8 tahun. Pada bulan Mei
2016 empat orang ditahan di Timika, karena
melakukan aksi demonstrasi yang mendukung
Papua untuk menjadi anggota penuh MSG.
Hingga tanggal 30 September 2016, salah
satu dari para tahanan ini (Yus Wenda) dijatuhi
hukuman penjara selama 10 bulan (berdasarkan
pasar 351 KUHP). Sementara tiga orang lainnya
(Y. Awerkion, Sem Ukago, Steven Itlay) masih
menunggu sidang atau putusan pengadilan.

Masyarakat sipil Papua secara terus menerus
ditangkap dan ditahan karena melakukan aksi
damai, seperti mengibarkan bendera Bintang
Kejora atau mengikuti berbagai demonstrasi dan
aktivitas publik lainnya yang berkaitan dengan
nasionalisme Papua. Mereka seringkali dituduh
melakukan makar dan dijatuhi hukuman
penjara hingga dua puluh tahun atau seumur
hidup. Selama Januari 2015 hingga Oktober
2016, sedikitnya terdapat 45 orang Papua
yang menunggu sidang pengadilan maupun
menjalani masa tahanan karena tuduhan makar
dan tuduhan sejenis lainnya,5 sedikitnya 15
orang di antaranya telah menjalani hukuman
selama lebih dari 22 bulan.

4

5

Aksi damai seperti demonstrasi, pertemuan sosial, dan doa
bersama seringkali dilaksanakan pada tanggal-tanggal penting
seperti 1 Mei dan 1 Desember. Tanggal-tanggal ini merupakan
tanggal bersejarah bagi masyarakat Papua. Pada tanggal 1
Desember 1961, New Guinea Council, yang merupakan Parlemen
Papua Barat pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, menaikkan
bendera Bintang Kejora untuk pertama kalinya sebagai tanda
pengakuan Belanda terhadap status kenegaraan Papua. Sejak saat
itu, bendera Bintang Kejora menjadi lambing kemerdekaan Papua.
Namun demikian, di bawah peraturan Pemerintah Indonesia,
kepemilikan dan/atau penggunaan dapat mengakibatkan
penangkapan sewenang-wenang, penganiayaan, kriminalisasi, dan
bahkan penyiksaan. Pada bulan September 1962, pemerintahan
West New Guinea (nama yang digunakan untuk Papua saat
itu) diberikan sementara kepada Otoritas Eksekutif Sementara
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA). Pada tanggal 1 Mei 1963,
UNTEA memberikan penyerahan administratif Papua Barat kepada
Indonesia. Banyak masyarakat Papua menganggap bahwa tanggal
ini adalah tanggal aneksasi Papua oleh Indonesia.
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Pasal 106 dan 110 dalam KUHP mengenai tindakan makar; pasar
160 mengenai penghasutan/profokasi, pasal 212 mengenai
perbuatan melawan negara.
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Pembebasan yang bersejarah
Pada tanggal 9 Mei 2015, Apotnalogolik Lokobal,
Numbungga Telenggen, Kimanus Wenda, Linus
Hiluka dan Jefrai Murib menerima grasi dari
Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko
Widodo mengatakan kepada Kompas bahwa
“pengampunan hukuman diberikan sebagai
bagian dari upaya rekonsiliasi dan menciptakan
kedamaian di Papua”. Kelima orang yang dibebas
kan tersebut telah menjalani masa hukumannya
masing-masing selama lebih dari 12 tahun
karena didapati menyimpan senjata pada saat
dilakukan razia pada tahun 2003 di Wamena,
salah satu wilayah dataran tinggi di Papua.

12

Pembebasan kelima narapidana politik pada
bulan Mei tersebut dilakukan kembali pada
bulan November di tahun yang sama, dengan
membebaskan Filep Karma, tahanan politik
di Papua yang paling terkenal. Meskipun Ia
diberi remisi, dan bukan amnesti seperti yang
banyak dikampanyekan oleh para pejuang HAM
dan berbagai organisasi, perlu dicatat bahwa
perkembangan yang terjadi pada bulan Mei 2015
dirasakan oleh banyak pihak sebagai percikan
kritis (critical spark) di dalam perbincangan HAM
nasional yang menuntut pembebasan nara
pidana lain yang masih ditahan, juga mengenai
situasi demokrasi negara, hak sipil dan politik di
Indonesia.
Lebih dari satu tahun setelah pembebasan Filep
Karma, peristiwa ini masih dilihat sebagai bukti
perkembangan yang signifikan terhadap narasi
narapidana politik di Indonesia, dan secara
keseluruhan menjadi harapan bagi para pejuang
HAM.
Pada tanggal 8 Mei 2015, Areki Wanimbo yang
ditahan atas tuduhan konspirasi makar dibebas

6

7

Papuan Behind Bars (2015) “Rising Voices, Rising Arrests: A look
at West Papua in 2015”, http://www.papuansbehindbars.org/
wpcontent/uploads/2016/08/2015-Rising-Voices-Rising-Arrests.
screen.pdf (accessed 19 September 2016) p.5
Papuans Behind Bars (2014) ‘Political Arrests in West Papua from
2012-2014 (Briefing Paper)’, http://tapol.org/sites/default/files/sites/
default/files/pdfs/PBB%20Briefing%20Paper_1.pdf (accessed 19
September 2016) p.10

kan dari penjara di Wamena, sebuah putusan
yang dianggap bersejarah. Ia adalah tersangka
kasus makar pertama setelah pemimpin Papua,
Theys Eluay yang dibebaskan 14 tahun lalu.

Kondisi dan perlakuan terhadap
para narapidana
Pada tahun 2015, jumlah kasus penganiayaan
terhadap tahanan diketahui 4,5 kali lebih tinggi
jika dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini
dapat dijelaskan dengan adanya peningkatan
jumlah penangkapan yang cukup besar.6
Semakin seringnya penggunaan kekerasan
dapat terindikasi dari besarnya keinginan para
aparat keamanan untuk membungkam protes
politik dengan cara apapun.7 Penelitian awal
menemukan bahwa kecenderungan yang sama
juga terjadi di tahun 2016.8
Sebelum kembali ke kampung halamannya di
Wamena pada tanggal 23 Mei, kelima orang
yang dibebaskan (pada bulan Mei 2015) terlebih
dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Mere
ka mengalami tindak kekerasan dan peng
aniayaan selama penahanan, dan sebagai aki
batnya mereka menderita gangguan kesehatan
jangka panjang yang serius.9
Sejak awal tahun 2015, masalah yang sering
dilaporkan oleh tahanan politik meliputi: penu
tupan akses ke keluarga mereka; minimnya pela
yanan kesehatan; buruknya kualitas makanan;
minimnya air bersih; intimidasi; dan perasaan
tidak aman karena dimata-matai oleh teman satu
sel ataupun petugas penjara. Beberapa tahanan
politik menjelaskan dampak dari penanahan
mereka terhadap keluarga, termasuk adanya
laporan stigmatisasi, pelecehan atau intimidasi.
Para tahanan melaporkan bahwa mereka pernah

8
9

Laporan Tahunan Papuan Behind Bars tahun 2016 (akan terbit)
PBB Update - May 2015, http://www.papuansbehindbars.
org/?p=3461
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meng
alami kekerasan dan penganiayaan de
ngan metode berikut: ditembak dengan sen
jata api, ditembak dengan gas air mata, paku
ditusukkan ke lengan bawah, kekerasan seksual,
dan dipukul dengan berbagai jenis benda
tumpul seperti: rotan, tongkat, sarung tangan
knuckleduster (sarung tangan dengan logam
melingkar pada keempat jari/tinju besi), popor,
dan balok kayu. Namun, hal tersebut hanya yang
berkaitan dengan untuk kasus masyarakat Papua
yang ditahan secara sewenang-wenang. Meski
kasus penyiksaan tahanan berkurang, laporan
mengenai kekerasan dan brutalitas aparat kepo
lisian dan militer terhadap masyarakat Papua,
termasuk tindak kekerasan, penembakan, dan
penyalahgunaan kekuasaan, secara umum ma
sih sering masuk.
Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk
memperbaiki lembaga pemasyarakatan dengan

bantuan dari berbagai negara, seperti Swe
dia dan Norwegia. Ratusan para pengambil
keputusan dan petugas penjara mengikuti
pelatihan HAM.10 Namun berdasarkan data yang
diperoleh dari Papuan Behind Bars, perubahan
yang terjadi di penjara-penjara Papua masih
sangat kecil, tindak kekerasan dan penganiayaan
masih terus terjadi. Dan hal yang lebih mem
prihatinkan mengenai kondisi tidak layak yang
dihadapi oleh para narapidana politik yang
teraniaya adalah rencana untuk merekrut para
pensiunan tentara untuk bekerja di lembaga
permasyarakatan seperti penjara. Sebagaimana
yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa akan
mengirimkan para pekerja baru tersebut ke
Provinsi Papua dikarenakan kurangnya tenaga
kerja.11 Dengan demikian secara effektif hal ini
berarti menyerahkan tindak kekerasan ke tangan
pelakunya.

Tabel 2.1.1 Para tahanan politik di Papua dari bulan Januari 2015
sampai Oktober 2016. (Sumber: Data dikumpulkan dan disusun oleh tim
Papuans Behind Bars [PBB] dari berbagai sumber.)
Laporan
Tuduhan
proses re
kekerasan?
legal?

Penjara/tempat
penahanan

Razia kios amunisi
Wamena

Ya

Ya

Biak

Dibebaskan pada 9 Mei 2015 Grasi Presiden

Razia toko amunisi
Wamena

Ya

Ya

Biak

Dibebaskan pada 9 Mei 2015 Grasi Presiden

19 tahun 10 bulan

Razia kios amunisi
Wamena

Ya

Ya

Nabire

Dibebaskan pada 9 Mei 2015 Grasi Presiden

Pasal 160 KUHP

Seumur hidup

Razia kios amunisi
Wamena

Ya

Ya

Abepura

Dibebaskan pada 9 Mei 2015 Grasi Presiden

27.5.03

Pasal 160 KUHP

19 tahun 10 bulan

Razia kios amunisi
Wamena

Ya

Ya

Nabire

Dibebaskan pada 9 Mei 2015 Grasi Presiden

Yusanur
Wenda

30.4.04

Pasal 160 KUHP

17 tahun

Penangkapan
Wunin

Ya

Tidak

Wamena

Bebas bersyarat 20 Januari
2016

7

Filep Karma

1.12.04

Pasal 160 KUHP

15 tahun

Pengibaran bendera Tidak
di Abepura 2004

Ya

Abepura

Dibebaskan pada 19 November
2015

8

Wiki Meaga

20.11.10

Pasal 160 KUHP

8 tahun

Pengibaran bendera Tidak
di Yalengga

Ya

Wamena

Bebas bersyarat, Juli 2016

9

Meki Elosak

20.11.10

Pasal 160 KUHP

8 tahun

Pengibaran bendera Tidak
di Yalengga

Ya

Wamena

Bebas bersyarat, Juli 2016

10

Darius Kogoya 1.5.12

Pasal 160 KUHP

3 tahun

Demonstrasi 1 Mei
dan pengibaran
bendera

Tidak

Abepura

Dibebaskan pada 12 Mei 2015

11

Jefri
Wandikbo

7.6.12

Pasal 340, 56, UU
Tidak. 8/1981

8 tahun

Aktivis KNPB
Ya
disiksa di Jayapura

Ya

Abepura

10 Nopember 2016

12

Yoseph
Arwakon

1.5.13

Pasal 106, 110, UU
Darurat 12/1951

2 tahun 6 bulan

Pengibaran bendera Ya
di Biak, peringatan
1 Mei

Ya

Biak

Bebas pada 17 Agustus 2015 Remisi

13

Piethein
19.10.13
Manggaprouw

Pasal 106, 110

3 tahun

Demonstrasi
Kongres Papua
Ketiga di Biak 10

Ya

Biak

Released 23 May 2016

14

Edison
Werimon

13.12.13

Pasal 106, 110)1, 53,
55

1.5 tahun tahanan
kota, permohonan
ditunda

15

Soleman
Fonataba

17.12.13

Pasal 106, 110)1, 53,
55

1.5 tahun tahanan
kota, permohonan
ditunda

16

Isak
Demetouw
(alias Alex
Makabori)

3.3.13

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

Nama
Narapidana

Tanggal
ditangkap

Landasan hukum

Vonis

Kasus

1

Apotnalogolik
Lokobal

10.4.03

Pasal 160 KUHP

20 tahun

2

Numbungga
Telenggen

11.4.03

Pasal 160 KUHP

Seumur hidup

3

Kimanus
Wenda

12.4.03

Pasal 160 KUHP

4

Jefrai Murib

12.4.03

5

Linus Hiel
Hiluka

6

No.

Hak
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17
Niko Sasomar
3.3.13
18

Sileman Teno 3.3.13

Tidak

Tidak

Dibebaskan

http://rwi.lu.se/2015/01/conditions-indonesian-prisons-improve/
Sarmi 2013, 11 http://papua.kemenkumham.go.id/berita/berita-utama/774Tidak pasti
Tidak
Sarmi
Tahanan kota berakhir pada 23
penahanan bendera
Januari 2016
atasi-kekurangan-pegawai-lembaga-direktur-jenderalMelanesia
pemasyarakatanmeminta-pensiunan-tni-dialih-statusmenjadipegawai-lapas
Sarmi 2013,
Tidak pasti
penahanan bendera
Melanesia

Tidak

Sarmi

Tahanan kota berakhir pada 23
Januari 2016

2 tahun 2 bulan

Tuduhan makar
Sarmi

Tidak

Ya

Abepura

Dibebaskan April 2015 di akhir
semester

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

2 tahun 2 bulan

Tuduhan makar
Sarmi

Tidak

Ya

Abepura

Dibebaskan April 2015 di akhir
semester

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

2 tahun 2 bulan

Tuduhan makar
Sarmi

Tidak

Ya

Abepura

Dibebaskan April 2015 di akhir
semester

13

di Yalengga

14

9

Meki Elosak

10

20.11.10

Pasal 160 KUHP

8 tahun

Pengibaran bendera Tidak
di Yalengga

Ya

Wamena

Bebas bersyarat, Juli 2016

Darius Kogoya 1.5.12

Pasal 160 KUHP

3 tahun

Demonstrasi 1 Mei
dan pengibaran
bendera

Tidak

Abepura

Dibebaskan pada 12 Mei 2015

11

Jefri
Wandikbo

7.6.12

Pasal 340, 56, UU
Tidak. 8/1981

8 tahun

Aktivis KNPB
Ya
disiksa di Jayapura

Ya

Abepura

10 Nopember 2016

12

Yoseph
Arwakon

1.5.13

Pasal 106, 110, UU
Darurat 12/1951

2 tahun 6 bulan

Pengibaran bendera Ya
di Biak, peringatan
1 Mei

Ya

Biak

Bebas pada 17 Agustus 2015 Remisi

13

Piethein
19.10.13
Manggaprouw

Pasal 106, 110

3 tahun

Demonstrasi
Kongres Papua
Ketiga di Biak

Ya

Biak

Released 23 May 2016

14

Edison
Werimon

13.12.13

Pasal 106, 110)1, 53,
55

1.5 tahun tahanan
kota, permohonan
ditunda

Sarmi 2013,
Tidak pasti
penahanan bendera
Melanesia

Tidak

Sarmi

Tahanan kota berakhir pada 23
Januari 2016

15

Soleman
Fonataba

17.12.13

Pasal 106, 110)1, 53,
55

1.5 tahun tahanan
kota, permohonan
ditunda

Sarmi 2013,
Tidak pasti
penahanan bendera
Melanesia

Tidak

Sarmi

Tahanan kota berakhir pada 23
Januari 2016

16

Isak
Demetouw
(alias Alex
Makabori)

3.3.13

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

2 tahun 2 bulan

Tuduhan makar
Sarmi

Tidak

Ya

Abepura

Dibebaskan April 2015 di akhir
semester

17

Niko Sasomar 3.3.13

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

2 tahun 2 bulan

Tuduhan makar
Sarmi

Tidak

Ya

Abepura

Dibebaskan April 2015 di akhir
semester

18

Sileman Teno 3.3.13

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

2 tahun 2 bulan

Tuduhan makar
Sarmi

Tidak

Ya

Abepura

Dibebaskan April 2015 di akhir
semester

19

Isak Klaibin

30.4.13

Pasal 106, 107, 108,
110, 160 dan 164

3 tahun 6 bulan

Peringatan 1 Mei di Tidak
Aimas

Ya

Sorong

30 Oktober 2016

20

Jantje
Wamaer

1.5.13

Pasal 106, 110, UU
Darurat 12/1951

2 tahun 6 bulan

Pengibaran bendera Ya
di Biak, peringatan
1 Mei

Ya

Biak

Dilaporkan bebas pada Oktober
2015 - akhir masa tahanan

21

Oktovianus
Warnares

1.5.13

Pasal 106, 110, UU
Darurat 12/1951

7 tahun

Pengibaran bendera Ya
di Biak, peringatan
1 Mei

Ya

Biak

22

Markus
Sawias

1.5.13

Pasal 106, 110, UU
Darurat 12/1951

4 tahun

Pengibaran bendera Ya
di Biak, peringatan
1 Mei

Ya

Biak

Dibebaskan

23

George Syors 1.5.13
Simyapen

Pasal 106, 110, UU
Darurat 12/1951

4 tahun and 6 bulan Pengibaran bendera Ya
di Biak, peringatan
1 Mei

Ya

Biak

Dibebaskan

24

Jemi Yermias
Kapanai

1.2.14

Pasal 106, 108, 110
dan UU Darurat
12/1951

3 tahun 6 bulan

Penangkapan pada Ya
razia militer di
Sasawa

Ya

Serui

7 Nopember 2016

25

Septinus
Wonawoai

1.2.14

Pasal 106, 108, 110
dan UU Darurat
12/1951

3 tahun 6 bulan

Penangkapan pada Ya
razia militer di
Sasawa

Ya

Serui

7 Nopember 2016

26

Rudi Otis
Barangkea

1.2.14

Pasal 106, 108, 110
dan UU Darurat
12/1951

3 tahun 6 bulan

Penangkapan pada Ya
razia militer di
Sasawa

Ya

Serui

7 Nopember 2016

27

Kornelius
Woniana

1.2.14

Pasal 106, 108, 110
dan UU Darurat
12/1951

3 tahun 6 bulan

Penangkapan pada Ya
razia militer di
Sasawa

Ya

Serui

7 Nopember 2016

28

Peneas Reri

1.2.14

Pasal 106, 108, 110
dan UU Darurat
12/1951

3 tahun 6 bulan

Penangkapan pada Ya
razia militer di
Sasawa

Ya

Serui

7 Nopember 2016

29

Salmon
Windesi

1.2.14

3 tahun 6 bulan

Serui

7 Nopember 2016

Obeth Kayoi

1.2.14

Penangkapan pada Ya
razia militer di
Sasawa
Penangkapan pada Ya
razia militer di
Sasawa

Ya

30

Pasal 106, 108, 110
dan UU Darurat
12/1951
Pasal 106, 108, 110
dan UU Darurat
12/1951

Ya

Serui

7 Nopember 2016

31

Alapia Yalak

4.6.14

Lari dari penjara pada Februari
2014 dan ditangkap kembali
pada 5 Mei 2015.

32

3 tahun 6 bulan

Tidak

Tidak

Tidak pasti

Tidak ada

Kepala suku
mendukung
kemerdekaan
Papua

Ya

Ya

Polda Papua

Lendeng Omu 21.5.14

Pasal 351

1 tahun

Penangkapan di
Yahukimo

Tidak pasti

Ya

Polres Yahukimo Dibebaskan pada 22 Maret 2015

33

Joseph Siep

9.7.14

Pasal 187, 164

Mempertimbangkan Pemboikotan
permohonan ke
Pemilu di Pisugi
Mahkamah Agung

Ya

Ya

Permohonan
bebas ditunda

Mei 2015 dibebaskan setelah
selesainya masa tahanan.
Banding agar penahanan
diperpanjang ditolak oleh
Mahkamah Agung

34

Marthen
Marian

9.7.14

Pasal 187, 164

1 tahun

Pemboikotan
Pemilu di Pisugi

Ya

Ya

Permohonan
bebas ditunda

Mei 2015 dibebaskan setelah
selesainya masa tahanan.
Banding untuk memperpanjang
penahanan yang ditolak oleh
Mahkamah Agung

35

Jhoni Marian
(alias
Yosasam
Serabut)

9.7.14

Pasal 187, 164

1 tahun

Pemboikotan
Pemilu di Pisugi

Ya

Ya

Permohonan
bebas ditunda

Mei 2015 dibebaskan setelah
selesainya masa tahanan.
Banding untuk memperpanjang
penahanan yang ditolak oleh
Mahkamah Agung

36

Yali Walio

9.7.14

Pasal 187, 164

Mempertimbangkan Pemboikotan
permohonan ke
Pemilu di Pisugi
Mahkamah Agung

Ya

Ya

Permohonan
bebas ditunda

Mei 2015 dibebaskan setelah
selesainya masa tahanan.
Banding untuk memperpanjang
penahanan yang ditolak oleh
Mahkamah Agung

37

Yance Walilo

9.7.14

Pasal 187, 164

1 tahun

Pemboikotan
Pemilu di Pisugi

Ya

Ya

Wamena

Dilaporkan melarikan diri dari
penjara Wamena - Mei 2015

38

Areki
Wanimbo

6.8.14

Pasal 106 and 110

9 bulan

Penahanan
wartawan Perancis
di Wamena

Tidak pasti

Ya

Wamena

Dibebaskan dari tuduhan
konspirasi makar dan
dibebaskan dari penjara di
Wamena pada tanggal 8 Mei
2015

39

Kamori Murib

9.12.14

UU Darurat 12/1951

3 tahun

Penyiksaan di
Lanijaya

Ya

Ya

Wamena

Dilaporkan melarikan diri dari
penjara Wamena pada Oktober
2015

40

Kelpis Wenda 17.3.15

UU Darurat 12/1951

3 tahun

LPenyiksaan di
Lanijaya

Ya

Ya

Wamena

Dilaporkan melarikan diri dari
penjara Wamena pada 23
Agustus 2015

41

Dr Don Flassy 14.4.15

Pasal 106, 55(1),53(1) Jaminan

Penangkapan
karena tuduhan
makar KIP

Tidak pasti

Tidak pasti

jaminan, tahanan
kota, tidak boleh
meninggalkan
Jayapura

Hak Asasi Manusia di Papua 2017
Dikeluarkan dari daftar tahanan
PBB pada bulan Desember
2015. Dengan pertimbangan
bahwa kasus mereka tidak akan
dibawa ke pengadilan.

Mahkamah Agung
36

Yali Walio

9.7.14

Pasal 187, 164

Mempertimbangkan Pemboikotan
permohonan ke
Pemilu di Pisugi
Mahkamah Agung

Ya

Ya

Permohonan
bebas ditunda

Mei 2015 dibebaskan setelah
selesainya masa tahanan.
Banding untuk memperpanjang
penahanan yang ditolak oleh
Mahkamah Agung

37

Yance Walilo

9.7.14

Pasal 187, 164

1 tahun

Pemboikotan
Pemilu di Pisugi

Ya

Ya

Wamena

Dilaporkan melarikan diri dari
penjara Wamena - Mei 2015

38

Areki
Wanimbo

6.8.14

Pasal 106 and 110

9 bulan

Penahanan
wartawan Perancis
di Wamena

Tidak pasti

Ya

Wamena

Dibebaskan dari tuduhan
konspirasi makar dan
dibebaskan dari penjara di
Wamena pada tanggal 8 Mei
2015

39

Kamori Murib

9.12.14

UU Darurat 12/1951

3 tahun

Penyiksaan di
Lanijaya

Ya

Ya

Wamena

Dilaporkan melarikan diri dari
penjara Wamena pada Oktober
2015

40

Kelpis Wenda 17.3.15

UU Darurat 12/1951

3 tahun

LPenyiksaan di
Lanijaya

Ya

Ya

Wamena

Dilaporkan melarikan diri dari
penjara Wamena pada 23
Agustus 2015

41

Dr Don Flassy 14.4.15

Pasal 106, 55(1),53(1) Jaminan

Penangkapan
karena tuduhan
makar KIP

Tidak pasti

Tidak pasti

jaminan, tahanan
kota, tidak boleh
meninggalkan
Jayapura

Dikeluarkan dari daftar tahanan
PBB pada bulan Desember
2015. Dengan pertimbangan
bahwa kasus mereka tidak akan
dibawa ke pengadilan.

42

Dr Lawrence
Mehue

14.4.15

Pasal 106, 55(1),53(1) Jaminan

Penangkapan
karena tuduhan
makar KIP

Tidak pasti

Tidak pasti

jaminan, tahanan
kota, tidak boleh
meninggalkan
Jayapura

Dikeluarkan dari daftar tahanan
PBB pada bulan Desember
2015. Dengan pertimbangan
bahwa kasus mereka tidak akan
dibawa ke pengadilan.

43

Mas Jhon
Ebied Suebu

14.4.15

Pasal 106, 108(2),
55(1), 53(1)

Jaminan

Penangkapan
karena tuduhan
makar KIP

Tidak pasti

Tidak pasti

Bailed, city arrest, Dikeluarkan dari daftar tahanan
canTidakt leave PBB pada bulan Desember
Jayapura
2015. Dengan pertimbangan
bahwa kasus mereka tidak akan
dibawa ke pengadilan.

44

Onesimus
Banundi

14.4.15

Pasal 106, 108(2),
55(1), 53(1)

Jaminan

Penangkapan
karena tuduhan
makar KIP

Tidak pasti

Tidak pasti

jaminan, tahanan
kota, tidak boleh
meninggalkan
Jayapura

Dikeluarkan dari daftar tahanan
PBB pada bulan Desember
2015. Dengan pertimbangan
bahwa kasus mereka tidak akan
dibawa ke pengadilan.

45

Elias
Ayakeding

14.4.15

Pasal 106, 160

Jaminan

Penangkapan
karena tuduhan
makar KIP

Tidak pasti

Tidak pasti

jaminan, tahanan
kota, tidak boleh
meninggalkan
Jayapura

Dikeluarkan dari daftar tahanan
PBB pada bulan Desember
2015. Dengan pertimbangan
bahwa kasus mereka tidak akan
dibawa ke pengadilan.

46

Ruben Furay

1.5.15

Tidak pasti

Tidak ada

Kaimana 1 Mei
2015

Tidak pasti

Tidak pasti

Kaimana

Dibebaskan Mei 2015

47

Sepi Surbay

1.5.15

Tidak pasti

Tidak ada

Kaimana 1 Mei
2015

Tidak pasti

Tidak pasti

Kaimana

Dibebaskan Mei 2015

48

Domingus
Babika

1.5.15

Tidak pasti

Penyidikan polisi
ditunda

Manokwari 1 Mei
2015

Tidak pasti

Tidak pasti

Polres Manokwari Dibebaskan Mei 2015

49

Odie Aitago

15.5.15

Pasal 170

7 bulan

Demonstrasi
melawan PT PPM
Sorong

Ya

Tidak pasti

Sorong

Dibebaskan 15 Desember 2015 habis masa tahanan

50

Obed Korie

15.5.15

Pasal 170

5 bulan

Demonstrasi
melawan PT PPM
Sorong

Ya

Tidak pasti

Sorong

Dibebaskan 15 Oktober 2015 habis masa tahanan

51

Apolos Sroyer 20.5.15

Pasal 160 KUHP

10 bulan

Demonstrasi MSG
di Biak

Tidak pasti

Ya

Biak

Dibebaskan 16 Maret 2016

52

Dorteus
Bonsapia
Narko Murib
(alias Novi
Umawak)

20.5.15

Pasal 160 KUHP

10 bulan

Ya

Biak

Dibebaskan 16 Maret 2016

Pasal 160

1 tahun 6 bulan

Demonstrasi MSG
di Biak
Demonstrasi MSG
di Manokwari

Tidak pasti

20.5.15

Tidak pasti

Ya

Manokwari

Dibebaskan 3 September 2016

54

Alexander
Nakenem

20.5.15

Pasal 160

1 tahun 6 bulan

Demonstrasi MSG
di Manokwari

Tidak pasti

Ya

Manokwari

Dibebaskan 3 September 2016

55

Yoram Magai

20.5.15

Pasal 160

1 tahun 6 bulan

Demonstrasi MSG
di Manokwari

Tidak pasti

Ya

Manokwari

Dibebaskan 3 September 2016

56

Othen Gombo 20.5.15

Pasal 160

1 tahun 6 bulan

Demonstrasi MSG
di Manokwari

Tidak pasti

Ya

Manokwari

Dibebaskan 3 September 2016

57

Wamoka
22.5.15
Yudas Kossay

Pasal 160 KUHP

10 bulan

Demonstrasi MSG
di Biak

Tidak pasti

Ya

Biak

Dibebaskan 17 Maret 2016

58

Yafet Keiya

28.5.15

Tidak pasti

Tidak ada

Demonstrasi MSG
di Nabire

Tidak pasti

Tidak pasti

Nabire

Dibebaskan Juni 2015

59

Ottis Munipa

28.5.15

Tidak pasti

Tidak ada

Demonstrasi MSG
di Nabire

Tidak pasti

Tidak pasti

Nabire

Dibebaskan Juni 2015

60

Arnes Silak

15.6.15

Tidak pasti

Tidak ada

Tidak pasti

Jayapura

Dibebaskan Juni 2015

61

Apnel
Hegemur

3.7.15

Tidak pasti

Menunggu proses
pengadilan

Penangkapan
Tidak pasti
KNPB di Sentani
Airport
Penahanan
Tidak pasti
ULMWP di Fak Fak

Tidak pasti

Fakfak

Dibebaskan tanpa vonis pada
bulan Juli 2015

62

Roy Marten
Mury

3.7.15

Tidak pasti

Menunggu proses
pengadilan

Penahanan
Tidak pasti
ULMWP di Fak Fak

Tidak pasti

Fakfak

Dibebaskan tanpa vonis pada
bulan Juli 2015

63

Daniel
Hegemur

3.7.15

Tidak pasti

Menunggu proses
pengadilan

Penahanan
Tidak pasti
ULMWP di Fak Fak

Tidak pasti

Fakfak

Dibebaskan tanpa vonis pada
bulan Juli 2015

64

Philips
Wanggai

27.11.15

Pasal 106, 160 jo 55

1 tahun 6 bulan
(divonis pada
15.8.16)

Menghormati
Negara Bagian
Waropen Republik
Melanesia

Tidak

Tidak

Serui

65

Sostenes
Wandumi

27.11.15

Pasal 106, 160 jo 55

1 tahun 6 bulan
(divonis pada
15.8.16)

Menghormati
Negara Bagian
Waropen Republik
Melanesia

Tidak

Tidak

Serui

66

Wilson Loho

27.11.15

Pasal 106, 160 jo 55

1 tahun 6 bulan
(divonis pada
15.8.16)

Menghormati
Negara Bagian
Waropen Republik
Melanesia

Tidak

Tidak

Serui

67

Gustaf Matofa 27.11.15

Pasal 106, 160 jo 55

1 tahun 6 bulan
(divonis pada
15.8.16)

Menghormati
Negara Bagian
Waropen Republik
Melanesia

Tidak

Tidak

Serui

68

Teddy John
Nutia

27.11.15

Pasal 106, 160 jo 55

1 tahun 6 bulan
(divonis pada
15.8.16)

Menghormati
Negara Bagian
Waropen Republik
Melanesia

Tidak

Tidak

Serui

Elieser
27.11.15
Hak Sipil
dan Politik
Suweni

Pasal 106, 160 jo 55

1 tahun 6 bulan
(divonis pada
15.8.16)

Menghormati
Negara Bagian
Waropen Republik
Melanesia

Tidak

Tidak

Serui

70

Pasal 160, 214 ayat

Dengan jaminan

1 Desember demo

Ya

Tidak

Jakarta

53

69

Enos Suhun

1.12.15

Dibebaskan 4 Desember 2015
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Melanesia
65

Sostenes
Wandumi

27.11.15

Pasal 106, 160 jo 55

1 tahun 6 bulan
(divonis pada
15.8.16)

Menghormati
Negara Bagian
Waropen Republik
Melanesia

Tidak

Tidak

Serui

66

Wilson Loho

27.11.15

Pasal 106, 160 jo 55

1 tahun 6 bulan
(divonis pada
15.8.16)

Menghormati
Negara Bagian
Waropen Republik
Melanesia

Tidak

Tidak

Serui

67

Gustaf Matofa 27.11.15

Pasal 106, 160 jo 55

1 tahun 6 bulan
(divonis pada
15.8.16)

Menghormati
Negara Bagian
Waropen Republik
Melanesia

Tidak

Tidak

Serui

68

Teddy John
Nutia

27.11.15

Pasal 106, 160 jo 55

1 tahun 6 bulan
(divonis pada
15.8.16)

Menghormati
Negara Bagian
Waropen Republik
Melanesia

Tidak

Tidak

Serui

69

Elieser
Suweni

27.11.15

Pasal 106, 160 jo 55

1 tahun 6 bulan
(divonis pada
15.8.16)

Menghormati
Negara Bagian
Waropen Republik
Melanesia

Tidak

Tidak

Serui

70

Enos Suhun

1.12.15

Pasal 160, 214 ayat
(2) ke-2, 213 ayat (2),
212, 170, dan 351

Dengan jaminan

1 Desember demo

Ya

Tidak

Jakarta

Dibebaskan 4 Desember 2015

71

Eliakim Itlay

1.12.15

Pasal 160, 214 ayat
(2) ke-2, 213 ayat (2),
212, 170, dan 351

Dengan jaminan

1 Desember demo

Ya

Tidak

Jakarta

Dibebaskan 4 Desember 2015

72

Steven Itlay

5.4.16

Pasal 106, 110 (2.1),
160

1 tahun

Demonstrasi MSG
di Timika

Tidak

Ya

Timika

(17 Februari 2017)

73

Yus Wenda

5.4.16

Pasal 351 (1)

10 bulan

Demonstrasi MSG
di Timika

Ya

Ya

Timika

(31 Januari 2017)

74

Barnabas
Mansoben
(aka Batiste
Mansoben)

2.5.16

UU Darurat 12/1951

2 tahun, 1 bulan

Biak KNPB

Tidak pasti

Ya

Biak

75

Yanto
Awerkion

12.7.16

Pasal 106, 110

Investigasi polisi

Demonstrasi MSG
di Timika

Tidak pasti

Ya

Timika

8 Nopember 2016

76

Sem Ukago

12.7.16

Pasal 106, 110

Investigasi polisi

Demonstrasi MSG
di Timika

Tidak pasti

Ya

Timika

8 Nopember 2016

77

Obby Kogoya 15.7.16

Pasal 211 jo 213 sub
351

Tahanan kota dan
penangguhan
penahanan

Menghormati
Negara Bagian
Waropen Republik
Melanesia

78

Hiskia Meage 19.12.16

Pasal 106

Tahanan kota dan
penangguhan
penahanan

Protes peringatan
Trikora

Tidak

Polresta Manado

79

William

19.12.16

Pasal 106

Tahanan kota dan
penangguhan
penahanan

Protes peringatan
Trikora

Tidak

Polresta Manado

80

Emanuel

19.12.16

Pasal 106

Tahanan kota dan
penangguhan
penahanan

Protes peringatan
Trikora

Tidak

Polresta Manado

81

Panus

19.12.16

Pasal 106

Tahanan kota dan
penangguhan
penahanan

Protes peringatan
Trikora

Tidak

Polresta Manado

82

Ismael Alua

20.12.16

Pasal 106, 110

Tahanan kota dan
penangguhan
penahanan

Protes peringatan
Trikora

Tidak

Jayapura

83

Hosea Yeimo

20.12.16

Pasal 106, 110

Tahanan kota dan
penangguhan
penahanan

Protes peringatan
Trikora

Tidak

Jayapura
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Hak Asasi Manusia di Papua 2017

2.1.2 Kebebasan Media
Meskipun pada bulan Mei 2015 Presiden Indonesia telah mengumumkan untuk
membuka akses masuk ke Papua bagi para wartawan dan pengamat, namun
pemerintah pusat dan daerah masih terus membatasi kebebasan media di wilayah
tersebut. Pada tahun 2015, aktivis media lokal melaporkan lima kasus intimidasi,
penangkapan dan kekerasan fisik terhadap wartawan lokal. Sepanjang bulan Januari
hingga Oktober 2016, jumlah kasus penyerangan meningkat menjadi delapan kasus.
Sementara kekerasan terhadap wartawan lokal telah berkurang jika dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi banyak organisasi HAM menemukan
peningkatan pada kasus penyerangan, penghalangan, dan intimidasi yang dilakukan
terhadap wartawan asing. Sebagian besar pelaku dari kasus ini adalah aparat
kepolisian yang berupaya untuk mencegah media untuk meliput demonstrasi politik.
Masyarakat media dan sipil melaporkan bahwa hal yang menyangkut ketidakadilan
masih tidak sepenuhnya bebas disebarluaskan ke publik. Aliansi Jurnalis Independen
(AJI) mengkritik bahwa kasus-kasus ini masih sering terjadi karena para pelaku tidak
diadili sebagaimana mestinya untuk mempertanggungjawabkan tindak kekerasan
yang mereka lakukan.
Perlindungan dan pemenuhan kebebasan me
dia merupakan sebuah komponen penting dari
kebebasan berekspresi di Papua. Menurut Aliansi
Jurnalis Independen (AJI), tindak kekerasan dan
intimidasi terhadap wartawan di Provinsi Papua
dan Papua Barat masih sering terjadi karena
peristiwa-peristiwa tersebut umumnya tidak
ditindak lanjuti secara hukum.1
Sebagai konsekuensi dari sebagian besar tindak
kekerasan terhadap wartawan selama melakukan
liputan berakhir dengan pembebasan pelaku
dari hukuman dan tetap ada kemungkinan
untuk terulang kembali. Berdasarkan data dari
AJI di Papua, sebagian besar kasus yang terjadi
di Papua melibatkan aparat kepolisian.
Kuatnya pembatasan akan kebebasan bereks
presi di Papua dapat dilihat dalam jumlah kasus
intimidasi dan penyerangan terhadap wartawan
lokal setiap tahunnya. Sejak tahun 2012 hingga
2015, jumlah kasus intimidasi, penangkapan dan

1

Data Kekerasan terhadap Jurnalis di Papua oleh Aliansi Jurnalis
Independen Papua https://www.dropbox.com/s/0akeyoix1r8of3f/
Tabel%20Kekerasan%20thdp%20Jurnalis%202013.pdf

Hak Sipil dan Politik

penyerangan terhadap wartawan lokal berkisar
antara 12 kasus di tahun 2012, lebih dari 20
kasus di tahun 2013, dan menjadi 18 kasus di
tahun 2014. Dan jumlah kasus ini menurun
menjadi 5 kasus yang dilaporkan di tahun 2015.
Selama tahun 2016, terdapat delapan kasus
yang dilaporkan. Wartawan lokal, khususnya
mereka yang merupakan penduduk Papua
asli, sangat berisiko menjadi korban intimidasi,
pengancaman dan penangkapan karena aparat
keamanan seringkali menstigmatisasi mereka
sebagai para separatis karena mereka melakukan
liputan dalam kegiatan yang berbau politik.
Stigma ini terefleksi dalam sebuah pernyataan
yang dikeluarkan oleh Kapolda Papua, Paulus
Waterpauw, dalam sebuah wawancara publik
pada tanggal 18 Februari 2016. Waterpauw
menuduh bahwa beberapa wartawan lokal
Papua merupakan para informan bagi negaranegara asing, dan menyatakan bahwa polisi
masih mengumpulkan bukti untuk penuntutan
secara hukum.2
2

Elaenews (18.02.2016): Kapolda Sebut Ada Wartawan di Papua
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Pemerintah Indonesia masih membatasi akses
masuk ke Papua bagi para wartawan dan
pengamat asing. Aparat pemerintah masih
meng
halang-halangi para wartawan asing
dalam melakukan liputan media di Papua.
Selama tahun 2015 hingga 2016, pemerintah
menggunakan banyak strategi untuk menekan
para wartawan asing dalam melakukan liputan
ter
hadap peristiwa-peristiwa politik yang
sensitif, tindakan yang dilakukan meliputi inti
midasi, penghalangan secara birokrasi, dan
penyerangan fisik (lihat detail kasus). Gambaran
ini bertentangan dengan pernyataan Presiden
Jowo Widodo pada tanggal 10 Mei 2015
setelah acara panen raya di daerah Marauke,
yang menyatakan bahwa Papua akan dibuka
untuk wartawan asing. Presiden Joko Widodo
mengulangi pernyataan mengenai pembukaan
akses masuk ke Papua dalam pidato resminya
pada Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal
14 Agustus 2015.3 Namun sampai hari ini beliau
gagal memberikan jaminan pelaksanaannya.
Praktik yang ada saat ini, Pemerintah Indonesia
mewajibkan para wartawan asing untuk
melengkapi begitu banyak persyaratan. Proses
Clearing House ini disupervisi oleh Kementerian
Luar Negeri Indonesia. Prosedur birokrasi yang
dijalankan tidak transparan dan melibatkan
18 unit kerja dari 12 Kementerian, termasuk
di antaranya badan-badan inteligen dari
militer dan kepolisian. Adapun persyaratannya
meliputi informasi detil mengenai orang yang
bersangkutan, wawancara, melampirkan jadwal
dan lokasinya. Selain itu, aparat pemerintah
menegaskan pelarangan pelaporan segala
sesuatu yang berhubungan dengan HAM atau
isu-isu politik di Papua.4

3

4

JadiInforman Bagi Negara Asing, e-document: https://www.
elaenews.com/berita/detail/32192/Kapolda-Sebut-Ada-Wartawandi-PapuaJadi-Informan-Bagi-Negara-Asing
Detik (14.08.2015): Ini Pidato Kenegaraan Perdana Presiden
Jokowi Selengkapnya, e-document: http://news.detik.com/
berita/2991893/ini-pidato-kenegaraan-perdana-presidenjokowiselengkapnya
Human Rights Watch (November 2015): Something To Hide?
Indonesia’s Restrictions on Media Freedom and Rights Monitoring
in Papua, p. 14f.

Pernyataan Presiden Joko Widodo tidak ditindak
lanjuti menjadi instruksi Presiden, hal inilah yang
mungkin menjadi penyebab kebingungan dalam
meng
implementasikan pernyataan Presiden
Joko Widodo. Informasi yang berlawanan yang
diberikan oleh banyak aparat pemerintah dan
komandan aparat keamanan mengindikasikan
kurangnya koordinasi dan kesamaan peraturan
dari Pemerintah untuk mencabut pembatasan
akses media asing di Papua.5
Pada tanggal 17 Juni 2015, direktur utama bi
dang informasi dari Kementerian Luar Negeri,
Esti Andayani mengatakan dalam wawancara
nya dengan radio New Zealand, bahwa Peme
rintah telah menghapuskan sistem Clearing
House, tanpa memberikan penjelasan lebih
rinci menyangkut prosedur baru yang meng
gantikan mekanisme pengontrolan yang
sebe
lumnya. Selanjutnya Beliau menyatakan
bahwa para wartawan asing masih tetap akan
diperiksa dengan maksud untuk melengkapi
syarat dikeluarkannya visa. Kementerian luar
negeri menegaskan bahwa semua orang
asing termasuk di antaranya para wartawan
asing masih memerlukan surat jalan dari pihak
kepolisian bidang intelegensi, jika mereka
ingin bepergian ke wilayah Papua.6 Pernyataan
mengenai perubahan prosedur birokrasi hanya
memiliki dampak yang kecil pada situasi di
lapangan. Jika para wartawan asing diberikan ijin
untuk meliput di Papua, mereka tetap dihalanghalangi oleh aparat pemerintah lokal dan
pengawasan yang ketat dari aparat kepolisian
dan intelijen. Pada bulan Mei 2016, Human
Rights Watch melaporkan bahwa menurut
Kementerian Luar Negeri, proses Clearing House
masih tetap diberlakukan dan tidak terdapat

5

Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan, Bpk Tedjo Edhie
Purdijatno pada tanggal 11 Mei 2015 menyatakan bahwa para
wartawan asing tetap membutuhkan ijin khusus untuk masuk
ke Papua dan mereka yang berada di wilayah Papua akan didata.
Pada tanggal 19 Mei 2015, Komandan TNI, Jendral Moeldoko,
mengeluarkan pernyataan bahwa para wartawan asing masih
memerlukan ijin masuk ke Papua dari kantor imigrasi. Pada tanggal
26 Mei, Menteri pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengatakan
bahwa media asing yang masuk ke Papua diwajibkan untuk
memberikan “laporan yang baik”, hal tersebut tidak mengkontradiksi
posisi Pemerintah menyangkut konflik di Papua.
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perubahan.7 Orang-orang yang diwawancarai
oleh wartawan asing berisiko untuk diinterogasi,
ditahan dan dituntut, terutama jika meliput isuisu yang menyangkut masalah politik dan HAM
(lihat kasus wartawan asing Marie Dhumieres).

tele
pon genggam yang digunakannya untuk
merekam kejadian tersebut. Dalam insiden
itu, mereka juga menganiaya Nadap, yang
merupakan juru kamera televisi lokal, Tasindo TV
Manokwari.9

Pada bulan November 2015, perwakilan dari
International Partnership Mission to Indonesia
(IPMI) di antaranya Jose Antonio Belo (SEAJU),
Kulachada Chaipipat (SEAPA), Céline Cornereau
(Media Legal Defence Initiative), Sumit Galhotra
(Committee to Protect Journalists) Esben Q. Har
boe (International Media Support), Andrew
Heslop (World Association of Newspapers and
News Publishers), Michael Karanicolas (Centre
for Law and Democracy), Edward Pittman (Open
Society Foundations Program on Independent
Journalism), Oliver Spencer-Shrestha (ARTICLE
19) dan Jane Worthington (International Federa
tion of Journalists) datang ke Papua untuk
menginvestigasi perkembangan kebebasan
pers setelah janji Presiden Joko Widodo untuk
membuka akses masuk ke Papua bagi para
wartawan asing dan pengamat. Misi ini men
dapatkan rekomendasi resmi dari Peme
rin
tah Pusat, Kementerian Politik, Hukum dan
Keamanan di Jakarta. Kapolda Papua dan
Pangdam Cenderawasih menyatakan keberatan
mereka untuk menemui para perwakilan IPMI,
dengan alasan bahwa IPMI sebelumnya harus
menginformasikan kedatangannya kepada
markas besar polisi dan militer.8

▶ Pada tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 12.00
WIT, anggota Polda Papua dan Polres Nabire
menahan Yohanes Kuayo, yang merupakan
wartawan majalah Selangkah. Pada saat itu
Kuayo sedang berada di RSUD Nabire untuk
mengumpulkan informasi mengenai pemimpin
perlawanan Papua yang bernama Leonardus
Magai Yogi dan dua orang pejuang TPN lainnya.
Penangkapan tetap dilakukan walaupun Kuayo
berulang kali mengatakan bahwa dirinya
adalah seorang wartawan. Dalam penangkapan
tersebut, aparat mengambil telepon genggam
dan tasnya. Pada pukul 12.30 WIT, Yohanes
dibawa ke kantor Polres Nabire dan diborgol
sampai direktur majalah Selangkah datang ke
kantor polisi. Aparat kepolisian yang bertugas
mengatakan bahwa mereka menahan Yohanes
karena pada saat itu dia mengenakan pakaian
yang bertuliskan “Free West Papua”. Dan petugas
mengharuskan Yohanes untuk mengganti pakai
annya sebelum dia dibebaskan.10

Kasus-kasus:
▶ Pada tanggal 29 Januari 2015, wartawan
Cahaya Papua, Risaldi, dianiaya oleh sekelompok
orang tak dikenal, ketika sedang meliput seke
lompok orang yang melakukan penutupan
jalan di Manokwari. Para pelaku juga mengambil

6
7
8

Human Rights Watch (November 2015): Something To Hide?
Indonesia’s Restrictions on Media Freedom and Rights Monitoring
in Papua, p. 24f
Human Rights Watch (May 2016): Indonesia Still Restricting
Foreign Media From Papua,
Southeast Asian Press Alliance (13.11.2015): [Indonesia]
International Delegation calls on Indonesian President to Address
Media Freedom Concerns, e-document: https://www.seapa.
org/11490/
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Gambar 2.1.2-1: Yohanes Kuayo ditahan oleh aparat kepolisian.
(Sumber: Jubi)

9

Suara (03.05.2015): Awal 2015 sudah Terjadi 12 Kasus Kekerasan
terhadap Orang Pers, e-document: http://www.suara.com/
news/2015/05/03/150412/awal-2015-sudah-terjadi-12kasuskekerasan-terhadap-orang-pers
10 Tabloid Jubi (01.05.2015): Nasib Wartawan di Papua Mau Liput
Korban Baku Tembak, Malah Ditangkap Polisi, e-document: http://
tabloidjubi.com/2015/05/01/nasib-wartawan-di-papua-mauliputkorban-penembakan-malah-ditangkap-polisi/
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▶ Pada tanggal 9 Mei 2015, Bupati Biak Numfor,
Thomas Alfa Edison Ondy, memukul wartawan
Cendrawasih Pos, Viktor Palembang di perumahan
SKB Rigge di Biak. Aparat pemerintahan itu
marah karena artikel yang ditulis oleh Viktor.
Artikel tersebut membahas masalah kebakaran
pasar tradisional di Biak, yang menurut laporan
nya bahwa aparat pemerintahan belum cukup
membantu para korban kebakaran. Artikel ter
sebut dipublikasikan satu hari sebelum insiden
ini terjadi, yaitu pada tanggal 8 Mei 2015.11
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▶ Wartawan radio Prancis, Marie Dhumieres,
mengunjungi Papua pada tanggal 29 Septem
ber dan 4 Oktober2015. Adapun tujuan dari
kunjungan ini adalah dia ingin melakukan
lipu
tan mengenai situasi umum dan kondisi
hidup di Papua. Dia telah mendapatkan ijin
dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan
tugas jurnalistik di daerah sebelumnya yang ia
datangi. Dan juga Kepolisian Daerah di Jayapura
telah memberikan ijin perjalanan, namun hanya
terbatas di wilayah Jayapura. Ketika Marie pergi
ke daerah pedalaman mengu
na
kan pesawat
kecil milik Associated Mission Aviation (AMA),
aparat kepolisian dan intelijen mendatangi
kantor AMA untuk mencari Marie dan seorang
laki-laki Papua yang menolongnya membantu
dalam merencanakan perjalanan. Setelah itu,
aparat kepolisian menginterogasi dua orang
Papua lainnya, di mana kedua orang ini diiden
tifikasi oleh petugas AMA sebagai teman dari
Marie. Setelah beberapa masyarakat lokal
menyampaikan kepada Marie mengenai insiden
tersebut, dia segera kembali ke Jayapura dan
terbang kembali ke Jakarta.12

grup solidaritas korban kekerasan HAM. Apa
rat kepolisian memaksa Abeth untuk naik ke
sebuah truk, mengambil kameranya secara
paksa dengan cara menodongkan senjata dan
kemudian menghapus semua foto. Aparat
tetap mengambil kameranya meskipun ia telah
menunjukkan kartu persnya dan menjelaskan
bahwa dia adalah seorang wartawan. Pada
kejadian tersebut, beberapa wartawan lainnya
mengalami perlakuan yang sama. Aparat kepo
lisian melarang wartawan Cendrawasih Pos,
Abdel Gamel Naser, untuk mengambil gam
bar dari demonstrasi. Abdel juga menyaksikan
rekannya dari Suara Papua, Julian Howay, dikejar
oleh polisi berpakaian sipil (intel) ketika dia
sedang meliput sebuah aksi.13
▶ Seorang wartawan Perancis (yang berdomisili
di Bangkok), Cyril Payen, yang mengunjungi
Papua pada pertengahan tahun 2015, setelah
mendapatkan semua ijin yang dibutuhkan, dia
membuat sebuah video dokumenter “Forgotten
War of the Papuans”, yang kemudian disiarkan
pada tanggal 18 Oktober 2015. Setelah video
itu ditayangkan, Duta Besar Perancis untuk
Indonesia di Jakarta dipanggil ke Kementerian
Luar Negeri Indonesia. Kemudian pada bulan
November 2015, Kedutaan Indonesia di Bang
kok menginformasikan kepada Payen bah
wa ia dicekal untuk masuk ke Indonesia dan
per
mohonan visanya untuk membuat video
dokumenter lainnya ditolak.14

▶ Pada tanggal 8 Oktober 2015, seorang aparat
dari unit pengatur massa DALMAS di Kabupaten
Jayapura menghalangi wartawan Tabloit Jubi,
Abeth You, ketika sedang meliput pidato dari

11 Association of Independent Journalists in Indonesia AJI
(11.05.2015): Pemukulan, e-document: http://advokasi.aji.or.id/
read/data-kekerasan/591.html?y=2014&m=1&ye=2015&me=7&jen
is=Kekerasan%20Fisik
12 Jakarta Post (06.11.2015): Three Questioned on French Journalist’s
visit to Papua, e-document: http://www.thejakartapost.com/
news/2015/11/06/three-questioned-french-journalist-s-visit-papua.
html

13 Merdeca.com (12.10.2015): Polisi rampas kamera dan ancam
jurnalis di Papua saat liput demo, e-document: http://www.
merdeka.com/peristiwa/polisi-rampas-kamera-dan-ancam-jurnalisdi-papua-saatliput-demo.html
14 Reporters Without Borders (08.03.2016): RSF urges Indonesia to lift
ban on French reporter Cyril Payen, E-document: https://rsf.org/en/
news/rsf-urges-indonesia-lift-ban-french-reporter-cyril-payen
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Gambar 2.1.2-2: Cyril Payen mengumpulkan banyak klip untuk
video dokumenternya “Forgotten War of the Papuans”

▶ Pada tanggal 1 Desember 2015, gabungan
aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya, unit
intelijen, dan Brigade Mobil berupaya meng
halau demonstrasi yang terjadi di Bundaran
Hotel Indonedia Jakarta. Demonstrasi ini dige
rak
kan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
untuk memperingati tanggal 1 Desember.
Dalam peristiwa tersebut, dua wartawan asing
meng
alami intimidasi dan tindak kekerasan
ketika sedang meliput aksi demonstrasi AMP
di Jakarta. Archicco Guilliano dari Australia
Broadcasting Corporation (ABC) dipukul hingga
jatuh oleh aparat kepolisian ketika dia menolak
untuk menghapus video tindak kekerasan yang
dilakukan aparat terhadap para demonstran.
Stephanie Vaessen dari Al Jazeera, merekam aksi
demonstrasi tersebut meng
gunakan telepon
genggamnya. Dan kemudian lima aparat kepo
lisian mendekatinya dan memaksanya untuk
menghapus semua file video tersebut. Ketika
dia menolak, aparat kepo
lisian merampas
telepon genggamnya dan menghapus semua
hasil rekaman sebelum kemudian mengem
balikannya kepada Stephanie.15

15 Merdeca.com (02.12.2015): LBH Jakarta kecam pemukulan
wartawan asing saat liput demo Papua, e-document: http://
www.merdeka.com/peristiwa/lbh-jakarta-kecam-pemukulanwartawanasing-saat-liput-demo-papua.html
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▶ Pada tanggal 1 Desember 2015, lima aparat
kepolisian menganiaya Topilus B. Tebai, se
o
rang editor dari majalah online Papua–
Majalahselangkah.com. peristiwa ini terjadi di
taman makam pahlawan di Nabire, ketika dia
sedang mengambil foto aparat kepolisian yang
sedang melakukan razia kendaraan bermotor.
Razia ini dilakukan berkaitan dengan rencana
peringatan tanggal 1 Desember. Ketika aparat
mendekati Topilus, dia segera menunjukkan
kartu persnya dan menjelaskan kepada aparat
bahwa ia bekerja di Majalah Selangkah. Aparat
menginterogasi Topilus, menanyakan siapa yang
memberinya ijin untuk mengambil gambar, dan
kemudian merebut dengan paksa kameranya
dan menghapus semua foto. Salah satu aparat
menendangnya dari belakang dan yang lainnya
mengawalnya keluar dari tempat itu.16
▶ Pada tanggal 23 Maret 2016, aparat kepolisian
dari kantor polisi wilayah Kabupaten Jayapura
mengintimidasi seorang wartawan Papua,
Benny Mawel, ketika dia sedang meliput sebuah
demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa
di depan kampus Universitas Cenderawasih.
Para mahasiswa tersebut menolak rencana
kunjungan Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan, Luhut Panjaitan ke
Papua. Sekelompok aparat kepolisian mendekati
Benny dan mengatakan bahwa dia harus
segera berhenti mengambil gambar aksi protes
tersebut. Setelah Benny menunjukkan kartu
persnya, aparat kemudian mengijinkan untuk
melanjutkan pekerjaannya. Namun beberapa
aparat tetap mengintimidasi Benny, dan
mengatakan bahwa apakah dia bermaksud
untuk menantang mereka karena tetap
mengambil gambar aksi demonstrasi tersebut.17

16 International Federation of Journalists (03.12.2015): Journalists
attacked in two separate incidents in Indonesia, e-document:
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/33/article/
journalists-attacked-in-two-separate-incidents-in-indonesia-1/
17 Tabloid Jubi (24.03.2016): Polisi Larang Jurnalis Memotret Aksi
Demo, e-document: http://tabloidjubi.com/16/2016/03/24/
polisilarang-jurnalis-memotret-aksi-demo/
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berjaga-jaga di gerbang dengan membawa
tongkat kayu, untuk mencegah para wartawan
masuk dan meliput interogasi masal tersebut.
Salah satu aparat yang bernama Romansyah
mengatakan bahwa tindakan mereka ini sesuai
dengan instruksi dari Komandan Brimob, Koman
dan Polisi Mathius Fakhiri.19

Gambar 2.1.2-3: Benny Mawel dikelilngi oleh aparat kepolisian.
(Sumber: Jubi)
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▶ Pada tanggal 1 Mei 2016, sekitar pukul 9.30
WIT aparat kepolisian secara sewenang-wenang
menahan Ardi Bayage (wartawan Suara Papua),
ketika dia berusaha meliput penangkapan
yang dilakukan polisi selama aksi demonstrasi
mendukung United Liberation Movement for West
Papua (ULMWP) di bundaran Abepura, Jayapura.
Aparat mendekati Ardi, mengambil telepon
genggam dan kartu persnya secara paksa, me
lem
par
kannya ke tanah dan menginjak-injak
keduanya hingga telepon genggamnya rusak.
Setelah itu, dia ditangkap dan dibawa ke kantor
kepolisian sektor (Polsek) di Abepura. Tiga puluh
menit kemudian, aparat membawanya ke se
buah lapangan yang berada di markas Brimob
di Kota Raja, Jayapura. Disana dia dikumpulkan
bersama banyak peserta demonstran lainnya.
Dia diinterogasi dan dipaksa untuk melepaskan
pakaiannya. Dalam interogasi tersebut, salah
satu aparat Brimob mengambil flash drive-nya
dan memukul pipi kanan Ardi sebanyak tiga
kali.18
Banyak wartawan lainnya yang dilarang mema
suki markas pusat Brimob di mana ratusan
demonstran dikelompokkan dan dipaksa untuk
melepaskan pakaiannya ketika dijemur dibawah
terik matahari. Sekitar 20 orang aparat kepolisian
18 Warta Plus.com (02.05.2016): Dikira Pendemo Jurnalis Dipukul,
Ditangkap, Tanda Pengenal Diinjak oleh Aparat, e-document:
http://www.wartaplus.com/2016/05/02/dikira-pendemo-jurnalisdipukulditangkap-tanda-pengenal-diinjak-oleh-aparat.html

Gambar 2.1.2-4: Wartawan Suara Papua Ardi Bayage.
(Sumber:Jubi)

▶ Pada tanggal 1 Mei 2016, seorang aparat
kepolisian dari Kepolisian Kabupaten Fakfak
dengan inisial E.R. Melakukan pemukulan ter
hadap seorang wartawan Metro TV, Morten
Kabes, ketika Morten sedang memotret anggota
KNPB di Polres Kabupaten Fakfak. Menurut
Morten, aparat kepolisian mengancamnya dan
memukul dagunya karena dia menggunakan
topi di kantor polisi. Pemukulan ini disaksikan
oleh aparat kepolisian lainnya, namun tidak ada
seorangpun yang mencegahnya.20
▶ Pada tanggal 28 April 2016, seorang wartawan
Jubi, Islam Adisubrata, diinterogasi karena mela
por
kan kematian Arnold Alua dan kebakaran
di Baliem Cottage yang dilakukan oleh aparat
kepolisian dan Sekretaris Daerah Jayawijaya di
Wamena. Islam dituduh membuat laporan palsu
19 Pacific media Center (07.05.2016): WEST PAPUA: Mobile police
ban media from covering mass Papuan arrests, e-document:
http://www.pmc.aut.ac.nz/pacific-media-watch/west-papuamobilepolice-ban-media-covering-mass-papuan-arrests-9654
20 Tabloid Jubi (03.05.2016): AJI Jayapura Kecam Sikap Reaktif Aparat
Keamanan Terhadap Wartawan, e-document: http://tabloidjubi.
com/2016/05/03/aji-jayapura-kecam-sikap-reaktif-aparatkemananterhadap-wartawan/
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menyangkut pembunuhan Arnold Alua yang
dilakukan oleh aparat kepolisian setempat dan
pembakaran di Baliem Cottage di mana polisi
gagal dalam menemukan para pelaku.
▶ Pada akhir bulan Mei 2016, delapan wartawan
melaporkan seorang wartawan Jubi, Abeth You
ke polisi karena unggahan yang menyangkut
pembakaran bendera Bintang Kejora yang
terjadi di Jayapura ke Facebook. Dia tidak menye
butkan satu nama pun, namun ada seorang
pengguna Facebook lainnya yang bernama
John Eguwai Mitto, yang mengunggah foto dari
kedelapan wartawan pelapor di kolom komen
dari unggahannya. Foto itu menampilkan
para wartawan yang berada di Restoran Bagus
Pandang sebagai sekelompok orang yang mem
protes pembakaran bendera Bintang Kejora.
Abeth diinterogasi pada tanggal 6 Juni 2016
dan terancam hukuman 6 tahun penjara (jika
terbukti) atau denda sebanyak 1 miliyar Rupiah.21
▶ Pada tanggal 15 Juni 2016, seorang aparat dari
kepolisian Kabupaten Jayapura mengintimidasi
dua wartawan Jubi, Benny Mawel dan Zely
Ariane, karena menyuruh mereka untuk ber
henti meliput aksi demonstrasi KNPB dengan
alasan bahwa liputan yang mereka lakukan
itu bersifat menggangu. Mawel menjelaskan
bahwa berdasarkan Undang-undang Pers,
war
tawan berhak melakukan tugasnya tanpa
adanya batasan. Namun, aparat tersebut menyu
ruh mereka untuk pergi ke kantor polisi dan
berbicara dengan bagian Humas Kepolisian
kota Jayapura, Inspektur Iman Rubianto. Saat
berada di kantor polisi, tanda pengenal Benny
dan Zely difotocopy. Wakapolda Jayapura,
Arnold Tata meminta kedua wartawan tersebut
untuk melaporkan aktivitas mereka kepada
pihak kepolisian jika mereka ingin meliput aksi
demonstrasi politik. Dan dia menyatakan bahwa
demonstrasi KNPB yang terjadi adalah illegal,
sehingga tidak diperlukan adanya liputan.22

21 Infformasi disajikan oleh aktivis HAM independen pada 08 Juli 2016.
22 Tabloid Jubi (16.06.2016): Jubi Journalists Told to Coordinate
Reporting Agenda with Police, e-document: http://tabloidjubi.
com/eng/jubi-journalists-told-to-coordinate-reporting-agendawithpolice/

Hak Sipil dan Politik

▶ Pada tanggal 1 Juli 2016, anggota kepolisian
Brimob melakukan penganiayaan terhadap
Mis
sael Maisini, seorang wartawan Tabloid
Intan Jaya, di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
Peristiwa ini terjadi ketika Missael bermaksud
mena
gih dana yang belum disetorkan untuk
proyek media bersama antara Tabloid Intan Jaya
dengan departemen humas Kabupaten Intan
Jaya. Karena permintaannya ditolak, Massini
pun menolak untuk meninggalkan lokasi hing
ga dana tersebut dibayarkan. Kemudian bebe
rapa pekerja melaporkan Masini ke Brimob
setempat. Ketika aparat tiba di lokasi, mereka
memukul wajah Missael Masini hingga bibirnya
pecah. Masini juga melaporkan bahwa aparat
menodongkan senjata dan mengancam akan
membunuhnya.23

23

Gambar 2.1.2-5: Missael Maissini dalam wawancaranya dengan
wartawan Tabloid Jubi. (Sumber: Jubi)

▶ Pada tanggal 26 Agustus 2016, sekitar pukul
16.15 WIT, seorang intel dan seorang polisi
berpakaian sipil menerobos masuk ke Studio
RRI di Wamena ketika sedang dilakukan sebuah
siaran radio. RRI mengundang beberapa akti
vis massa dari dataran tinggi Papua Tengah
dan Forum Masyarakat Jayawijaya (FMJ-PTP)
dan The Papuan Lotus Heart Foundation untuk
mendiskusikan masalah-masalah sosial di Jaya
wijaya. Para aparat kepolisian memotret para
aktivis dan meninggalkan studio dalam waktu 5

23 Tabloid Jubi (02.07.2016): Brimob Aniaya Satu Warga Sipil
di Sugapa, Intan Jaya, e-document: http://tabloidjubi.
com/2015/07/02/brimob-aniaya-satu-warga-sipil-di-sugapa-intanjaya/

menit. Menurut salah seorang staff RRI, kejadian
serupa seringkali terjadi di stasiun radio. Kapolres
Jayawijaya menyatakan bahwa kunjungan
aparat kepolisian tersebut merupakan bagian
dari patroli rutin untuk mengumpulkan informasi
mengenai insiden yang sedang terjadi termasuk
aktivitas dari organisasi-organisasi massa. Dia
juga menyatakan bahwa aktivitas tersebut
sudah mendapatkan ijin dari stasiun radio RRI,
namun pernyataan ini dibantah oleh pimpinan
RRI Wamena.24

Gambar 2.1.2-6: Aparat kepolisian menerobos masuk ke ruang
siaran pada saat siaran radio di RRI Wamena.
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Rekomendasi:
•
•

•

Membuka akses masuk ke Papua bagi organisasi-organisasi HAM Internasional,
para wartawan, dan pengamat asing.
Memastikan bahwa semua kasus intimidasi, gangguan dan kekerasan fisik yang
dilakukan terhadap para pembela HAM dan wartawan di Papua diselidiki secara
efektif dan adil dan para pelakunya diproses secara hukum.
Mengeluarkan undangan kunjungan kepada Pelapor Khusus PBB dalam
mempromosikan dan melindungi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.

24 Kompas (27.08.2016): Seorang Oknum Polisi Menerobos Masuk
ke Acara Dialog RRI Wamena, e-document: http://regional.
kompas.com/read/2016/08/27/17483141/seorang.oknum.polisi.
menerobos.masuk.ke.acara.dialog.rri.wamena
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2.2 Kebebasan Berkumpul
Pada akhir tahun 2016, Pemerintah Indonesia masih membatasi kebebasan
berekspresi dan berkumpul di Papua. Penindasan dan kriminalisasi merupakan taktik
bagi institusi pemerintah di Papua dan seringkali diterapkan sebagai respon atas aksi
demonstrasi damai yang menyangkut isu politik yang sensitif. Disamping itu, Polda
Papua mengeluarkan Maklumat pada tahun 2016 sebagai upaya untuk membatasi
ruang demokrasi bagi penduduk asli Papua dan mengkriminalisasi peserta dan
pendukung organisasi massa pro kemerdekaan. Terjadi peningkatan drastis jumlah
kasus penahanan politik di Papua, dari 1083 orang di tahun 2015 menjadi 5361 orang
yang ditahan sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2016.

FREEDOM OF EXPRESSION
FOR
Indonesian Government:
Protect Human Rights!

Grafik 2.2-1: Jumlah penahanan politik di Papua antara tahun
2012 hingga 2016.

Hak Sipil dan Politik

Pemerintah Indonesia masih terus membatasi
dengan ketat kebebasan berekspresi dan ber
kumpul di Papua, khususnya untuk aksi demon
strasi yang berhubungan dengan isu politik yang
sensitif. Namun pembatasan ini juga diberlakukan
untuk aksi demonstrasi yang menyangkut politik
di Papua walaupun dilakukan di luar wilayah
Provinsi Papua dan Papua Barat. Sejak tahun
2014, kita bisa mengamati peningkatan jumlah
aksi demonstrasi damai yang dilakukan oleh
penduduk asli Papua untuk mengekspresikan
ketidakpuasan mereka mengenai berbagai isu
di Papua. ICP mencatat terdapat 14 aksi massa
di tahun 2014, jumlah ini meningkat menjadi 24
aksi massa di tahun 2015, dan menjadi 35 aksi
massa di tahun 2016. Di samping itu, jumlah
kasus penahanan1 politik antara tahun 2012
hingga Juli 2016 juga meningkat drastis dari
223 kasus di tahun 2012, menjadi 548 kasus
di tahun 2013 dan menjadi 1083 kasus di
tahun 2015 (lihat grafik 2.2-1). Dari 1083 kasus
penahanan politik ini, 1015 kasus di antaranya
berkaitan dengan partisipasi atau keterlibatan
dalam aksi demonstrasi damai. Di tahun 2016
jumlah penahanan yang berkaitan dengan aksi
1

Terminologi dari penahanan politik disini mengacu pada
penahanan yang terjadi karena adanya motif politik, dan bisa
termasuk penahanan yang terjadi dalam konteks politik seperti
demonstrasi atau tempat-tempat yang digunakan oleh organisasiorganisasi politik dan orang-orang yang aktif; penahanan mereka
atau kerabatnya yang aktif secara politik; penahanan terhadap
mereka yang telihat berafiliasi secara politik; penahanan terhadap
aktivitas-aktivitas politik seperti pengibaran bendera atau
terlibat dalam gerakan pemberontakan, penangkapan masal,
dan penahanan yang bermuatan politik dengan menggunakan
tuduhan kriminal yang dimanipulasi.

25

massa meningkat drastis menjadi 5361 kasus
sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember
2016 (lihat table 2.2-1). Penahanan tidak hanya
dilakukan selama aksi demonstrasi, tetapi juga
ketika rapat persiapan sebelum demonstrasi
dilakukan atau ketika para aktifis menyebarkan
leaflet menyangkut aksi protes. Peningkatan
jumlah penahanan politik di tahun 2016 di
satu sisi karena adanya perasaan tidak senang
terhadap peraturan keamanan pemerintah di
Papua, dan di sisi lain karena adanya peningkatan
aktivitas massa di wilayah tersebut.
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Penahanan masal dan pengusiran paksa2 telah
menjadi respon umum aparat keamanan ter
hadap demonstrasi politik. Di samping itu, juga
dengan mengabaikan fakta bahwa hampir
semua aksi protes dilakukan dengan damai
dan telah diinformasikan terlebih dahulu ke
kepolisian setempat sesuai dengan peraturan
negara. Banyak aksi protes berakhir dengan
tekanan intervensi dari aparat keamanan dan
berujung pada penahanan masal. Aparat
keaman
an juga melakukan tindak kekerasan
dan penganiayaan terhadap para pelaku protes
selama penangkapan dan penahanan di kantor
kepolisian setempat. Dalam banyak kasus, para
penegak hukum membidik para mahasiswa dan
wartawan dalam menghalau aksi demonstrasi
(lihat bab 2.1.2 pada Kebebasan Media). Di tahun
2015, para aktvis HAM melaporkan sebuah kasus
di mana aparat kepolisian melakukan tindakan
yang berlebihan terhadap beberapa Pastor
dan wartawan dalam sebuah aksi demonstrasi
damai.3

2

3

Pengusiran paksa sering terjadi selama periode laporan, contohnya:
pengusiran yang mengandung kekerasan dalam aksi demonstrasi
yang dilakukan oleh para pelajar Papua di Jakarta pada tanggal 1
Januari 2015, dan pengusiran paksa pada acara kebaktian KNPB
pada tanggal 13 Mei 2015, atau pada aksi demonstrasi KNPB di
Jayapura pada tanggal 2 Mei 2016.
Pada bulan Oktober 2015, enam Pastor Katolik melakukan aksi
demonstrasi menuntut penegakan hukum bagi aparat pelaku
penembakan di Paniai yang menewaskan empat pelajar. Para Pastor
dan peserta demo lainnya ditahan dan diintimindasi oleh aparat
kepolisian. Mereka akhirnya dibebaskan setelah ditahan selama satu
jam di truk polisi.

Hukum di Indonesia pada dasarnya menjamin
kebebasan berkumpul untuk melakukan aksi
demonstrasi. Namun sebelum melaksanakan aksi
tersebut, para peserta wajib menginformasikan
rencana mereka tersebut kepada aparat kepo
lisian dan tidak membutuhkan ijin dari polisi.
Namun, yang terjadi di Papua, polisi biasanya
menggunakan tidak adanya Surat Tanda Terima
Pemberitahuan (STTP)4 yang merupakan respon
dari “Surat Pem
beritahuan Aksi Demonstrasi”
sebagai alasan untuk mengatakan bahwa aksi
tersebut illegal. Para aktivis HAM melapor
kan banyak kasus, di antaranya polisi tidak
menerbitkan STTP untuk menghindari organi
sasi-organisasi massa Papua tertentu untuk
menggunakan hak kebebasan berekpresinya.
Jika demonstrasi dilakukan tan
pa STTP, maka
aparat keamanan seringkali membubarkan
aksi tersebut dengan alasan tidak adanya STTP.
Dalam periode laporan ini, petugas kepolisian
seringkali menolak untuk menerbitkan STTP
bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil
Papua khususnya kepada Gerakan Pembebasan
Papua Barat Bersatu (ULMWP), Komite Nasional
Papua Barat (KNPB), Otoritas Nasional Papua
Barat (WPNA), Parlemen Nasional West Papua
(PNWP), dan Koalisi Nasional Papua Barat untuk
Pembebasan (WPNCL). Para anggota dan pen
dukung dari organisasi-organisasi ini ditahan
karena keikutsertaan mereka dalam aksi demon
strasi, beberapa dari mereka menglami peng
aniayaan, penyiksaan dan tuntutan kriminal.
Dalam banyak kasus, para aktivis ditahan dengan
sewenang-wenang ketika menyampaikan surat
informasi ke kantor polisi setempat (lihat tabel).

4

Peraturan Pemerintah No.9/1998 tentang kebebasan berekspresi di
ruang publik.
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Gambar 2.2-1: Demonstrasi KNPB pada tanggal 31 Mei 2016 (Sumber: ELSHAM Papua).

Pada tanggal 1 Juli 2016, Polda Papua mengeluar
kan maklumat yang bertujuan untuk membatasi
ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi
bagi penduduk asli Papua. Maklumat tersebut
meng
kategorikan berbagai Organisasi sipil
Papua sebagai organisasi separatis5 dengan
maksud untuk mengkriminalisasi para anggota
dan pendukung kelompok-kelompok tersebut.6
Isi dari maklumat tersebut menyatakan bahwa
setiap orang yang berpartisipasi dalam sebuah
aksi demonstrasi dengan para separatis akan
dikena
kan tuduhan makar dan akan men
dapat
kan catatan kriminal yang kemudian
akan ditindak lanjuti dengan proses hukum.

Maklumat ini memiliki konsekuensi jangka pan
jang, khususnya bagi para pelajar dan maha
siswa di mana catatan kriminal dapat sangat
membatasi kesempatan mereka untuk melan
jutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan
di masa yang akan datang. Ketidak
puasan
terhadap peraturan pemerintah di Papua telah
mempengaruhi Gerakan Pelajar Papua seperti
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Gerakan
Mahasiswa dan Masyarakat Papua (GEMPAR), di
mana banyak pendukung dan pemimpinnya
seringkali menjadi korban intimidasi dan
penahanan.

5

6

Polda Papua mendaftar organisasi-organisasi berikut: Komite
Nasional Papua Barat (KNPB), Parlemen Rakyat Daerah (PRD),
Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Parlemen Nasional
West Papua (PNWP), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara
Pembebasan Nasional (TPN) and Gerakan Pembebasan Papua Barat
Bersatu (ULMWP)
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E-dokumen: Inilah Isi Maklumat Kapolda Papua Tentang
Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Resmi Berlaku
1 Juli 2016, Link: http://www.nabire.net/inilah-isi-maklumatkapoldapapua-tentang-penyampaian-pendapat-di-muka-umumyangresmi-berlaku-1-juli-2016/

Kriminalisasi terhadap para aktivis dengan
tuduhan makar sering terjadi di Papua. Pasal 106
dan 110 KUHP, yang mengatur tentang kasus
makar seringkali digunakan untuk menuntut
para aktivis yang terlibat dalam berbagai aksi
demonstrasi. Pada tahun 2012, terdapat 27 kasus
yang menunjukkan bagaimana tahanan politik

didakwa dengan menggunakan pasal 106 dan
110 KUHP. Jumlah tuntutan pada tahun 2013
terdapat 25 kasus dan meningkat menjadi 34
kasus di tahun 2014. Dalam waktu dua tahun
terakhir, jumlah tuntutan menyangkut pasal 106
dan 110 adalah berjumlah 14 kasus di tahun
2015 dan 15 kasus di tahun 2016.

Tabel 2.2-1: Tabel pembubaran aksi demonstrasi dan aksi damai sepanjang tahun
tabel 2.2-1
2015 hingga 2016.
No

Tanggal

Demonstrasi/aksi damai/aktivitas
yang dibubarkan

Lokasi

Penahana
n

Tindak kekerasan yang
dilaporkan

2015
1

28

02.03.2015

Seminar United Liberation Movement for West
Papua (ULMWP)

Asrama Timika Waena,
Jayapura

3

penahanan yang semena-mena

13.03.2015

Penggalangan dana untuk para korban topan
Pam di Vanuatu

Timika, Mimika Regency 3

penahanan yang semena-mena

19.03.2015
sampai
22.03.2015

Doa bersama untuk mengenang para korban
bencana topan di Vanuatu

Dekai, Yahukimo
Regency

36

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan,
penyalah gunaan wewenang, diluar
proses pengadilan

29.04.2015

Demonstrasi menuntut dibukanya akses ke
Papua bagi para wartawan asing, pengamat
HAM dan organisasi-organisasi HAM

Manokwari

4

penahanan yang semena-mena

30.04.2015

Ditahan disaat membagikan leaflets untuk
demonstrasi Komite Nasional Papua Barat
(KNPB) yang akan datang

Manokwari

11

penahanan yang semena-mena

3

01.05.2015

Demonstrasi KNPB pada peringatan 1 Mei
1963

Kampus UNCEN
Waena, Jayapura

30

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan

4

01.05.2015

Manokwari

217

penahanan yang semena-mena

5

01.05.2015

Merauke

15

6

01.05.2015

Kaimana

2

penahanan yang semena-mena,
penyiksaan/penganiayaan selama
ditahan
penahanan
yang semena-mena

7

15.05.2015

Sorong

2

penahanan yang semena-mena

8

20.05.2015

Biak

2

penahanan yang semena-mena

9

20.05.2015

Jayapura

6

penahanan yang semena-mena

10

20.05.2015

Demonstrasi KNPB pada peringatan 1 Mei
1963
Demonstrasi KNPB pada peringatan 1 Mei
1964
Demonstrasi KNPB pada peringatan 1 Mei
1965
Demonstrasi menentang perkebunan kelapa
sawit milik PT Permata Putera Mandiri (PPM)
Demonstrasi KNPB untuk status keanggotaan
ULMWP di Melanesian Spearhead Group
(MSG)
Demonstrasi KNPB untuk status keanggotaan
ULMWP di MSG
Demonstrasi KNPB untuk status keanggotaan
ULMWP di MSG

Manokwari

75

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan

11

21.05.2015

Demonstrasi KNPB untuk status keanggotaan
ULMWP di MSG

Biak

17

penahanan yang semena-mena

12

21.05.2015

Demonstrasi KNPB untuk status keanggotaan
ULMWP di MSG

Sentani, Jayapura

27

penahanan yang semena-mena

21.05.2015

Partisipasi dalam diskusi umum mengenai
status keanggotaan ULMWP di MSG

Tomohon, Sulawesi
Utara

1

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan

13

28.05.2015

Demonstrasi KNPB untuk status keanggotaan
ULMWP di MSG

Dekai, Yahukimo

2

penahanan yang semena-mena

14

28.05.2015

Demonstrasi KNPB untuk status keanggotaan
ULMWP di MSG

Nabire

8

penahanan yang semena-mena

15

28.05.2015

Demonstrasi KNPB untuk status keanggotaan
ULMWP di MSG

Jayapura

52

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan selama
ditahan

16

28.05.2015

Demonstrasi KNPB untuk status keanggotaan
ULMWP di MSG

Wamena

33

penahanan yang semena-mena

03.06.2015

Penahanan terjadi dalam sebuah pertemuan
para penasehat penduduk asli
Demonstrasi KNPB untuk status keanggotaan
ULMWP di MSG
Demonstrasi KNPB untuk status keanggotaan
ULMWP di MSG

Sinapuk

23

penahanan yang semena-mena

Kaimana

5

penahanan yang semena-mena

Sorong

1

penahanan yang semena-mena

22.06.2015

pengumpulan dana untuk proses penyidikan
KOMNAS HAM atas kasus berdarah Paniai
Case

Waena, Jayapura

14

penahanan yang semena-mena

19

03.07.2015

Doa bersama bagi ULMWP

Fakfak

40

20

13.08.2015

Demonstrasi untuk mengkritik buruknya sistem Sorong
pendidikan di Papua

13

21

08.10.2015

Demonstrasi yang dilakukan oleh Kelompok
Solidaritas bagi para korban kekerasan HAM

18

2

17

04.06.2015

18

16.06.2015

Jayapura

penahanan yang semena-mena

Hak
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penahanan yang semena-mena
penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan selama

14

28.05.2015

Demonstrasi KNPB untuk status keanggotaan
ULMWP di MSG

Nabire

8

penahanan yang semena-mena

15

28.05.2015

Demonstrasi KNPB untuk status keanggotaan
ULMWP di MSG

Jayapura

52

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan selama
ditahan

16

28.05.2015

Demonstrasi KNPB untuk status keanggotaan
ULMWP di MSG

Wamena

33

penahanan yang semena-mena

03.06.2015

Penahanan terjadi dalam sebuah pertemuan
para penasehat penduduk asli
Demonstrasi KNPB untuk status keanggotaan
ULMWP di MSG
Demonstrasi KNPB untuk status keanggotaan
ULMWP di MSG

Sinapuk

23

penahanan yang semena-mena

Kaimana

5

penahanan yang semena-mena

Sorong

1

penahanan yang semena-mena

22.06.2015

pengumpulan dana untuk proses penyidikan
KOMNAS HAM atas kasus berdarah Paniai
Case

Waena, Jayapura

14

penahanan yang semena-mena

19

03.07.2015

Doa bersama bagi ULMWP

Fakfak

40

penahanan yang semena-mena

20

13.08.2015

Demonstrasi untuk mengkritik buruknya sistem Sorong
pendidikan di Papua

13

penahanan yang semena-mena

21

08.10.2015

Demonstrasi yang dilakukan oleh Kelompok
Solidaritas bagi para korban kekerasan HAM

18

22

16.11.2015

Demonstrasi menuntut kebebasan demokrasi tabel
Waena,
2.2-1 Jayapura
dan media

0

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan selama
di tahan
diibubarkan secara paksa, dengan
perlakuan yang buruk

28.11.2015

Persiapan acara doa bersama untuk
memperingati tanggal 1 Desember
Acara doa bersama untuk memperingati
tanggal 1 Desember

Lapangan Oyehe,
Nabire Regency
Page 1
Lapangan Oyehe,
Nabire Regency

17

penahanan yang semena-mena

32

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan,
penyalah gunaan wewenang

Bundaran HI, Jakarta

306

penahanan yang semena-mena,
penyalah gunaan wewenang,
pelecehan seksual,
penganiayaan/penyiksaan

15

penahanan yang semena-mena

6

penahanan yang semena-mena

15

penahanan yang semena-mena

17

04.06.2015

18

16.06.2015

Jayapura

23

01.12.2015

24

01.12.2015

Long march dalam memperingati tanggal 1
Desember

1

05.04.2016

Doa bersama untuk partsipasi ULMWP dalam
pertemuan MSG

12.04.2016

Penahanan terhadap para anggota KNPB
Dekai, Yahukimo
karena menyebarkan leaflet untuk demonstrasi
KNPB yang akan datang
Pertemuan persiapan demonstrasi KNPB
Kaimana

2016

12.04.2016

Gereja Golgota Timika,
Mimika regency

2

13.04.2016

Demonstrasi KNPB untuk status keanggotaan
ULMWP di MSG

DPRD, Jayapura

11

penahanan yang semena-mena

3

13.04.2016

Demonstrasi KNPB untuk status keanggotaan
ULMWP di MSG

Sorong

3

penahanan yang semena-mena

13.04.2016

Penahanan dilakukan dalam pertemuan di
kantor KNPB Anim Ha di Marauke

Merauke

13

penahanan yang semena-mena

25.04.2016

Penahanan terhadap para anggota KNPB
Merauke
selama pendaftaran untuk berpartisipasi dalam
demonstrasi yang direncanakan akan
dilaksanakan di Polres Marauke
Ditahan karena membagikan leaflets mengenai Jayapura
demonstrasi KNPB pada tanggal 2 Mei 2016

2

penahanan yang semena-mena

41

penahanan yang semena-mena

5

penahanan yang semena-mena

29.04.2016

01.05.2016
4

02.05.2016

Penahanan dilakukan di kantor KNPB Anim Ha Merauke
di Marauke
Merauke

118

penahanan yang semena-mena

5

02.05.2016

Jayapura

1.449

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan

6

02.05.2016

Wamena

14

penahanan yang semena-mena

7

02.05.2016

Sorong

27

penahanan yang semena-mena

8

02.05.2016

Makassar

42

penahanan yang semena-mena

9

02.05.2016

Semarang

45

penahanan yang semena-mena

10

02.05.2016

Fakfak

40

penahanan yang semena-mena

Jayapura

26

penahanan yang semena-mena

Demonstrasi KNPB untuk mendukung
keanggotaan penuh ULMWP di MSG,
Pertemuan ILWP/IPWP di London, peringatan
tanggal 1 Mei

28.05.2016

Penahanan terhadap para anggota KNPB di
Dok 2, karena menyebarkan leaflets untuk
demonstrasi tanggal 31 Mei 2016

28.05.2016

Penahanan terhadap para anggota KNPB di
Sentani
Pasar Baru di Sentani, karena menyebarkan
leaflets untuk demonstrasi tanggal 31 Mei 2016

24

penahanan yang semena-mena

30.05.2016

Penahanan masal dalam pertemuan para
anggota KNPB untuk mempersiapkan
demonstrasi tanggal 31 Mei 2016

Wamena

21

penahanan yang semena-mena,
penyiksaan/penganiayaan selama
ditahan

30.05.2016

Penahanan terhadap para anggota KNPB di
bekas kantor kependudukan, karena
menyebarkan leaflets untuk demonstrasi
tanggal 31 Mei 2016

Dekai, Yahukimo
Regency

3

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan

11

31.05.2016

112

penahanan yang semena-mena

31.05.2016

Sentani

455

penahanan yang semena-mena

13

31.05.2016

Demonstrasi KNPB untuk mendukung
keanggotaan penuh ULMWP di MSG, dan
pembebasan para tahanan politik di Papua

Wamena

12

10.06.2016

Manado, Sulawesi Utara 7

Penahanan terhadap para anggota KNPB di
Jayapura
Dok2, karena menyebarkan leaflets untuk
demonstrasi tanggal 15 Juni 2016
Penahanan terhadap para anggota KNPB,
Sentani
karena menyebarkan leaflets untuk demonstrasi
tanggal 15 Juni 2016

31

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan
penahanan yang semena-mena

Hak Sipil dan Politik
13.06.2016

65

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan selama ditahan

29

10

02.05.2016

Fakfak

40

penahanan yang semena-mena

Jayapura

26

penahanan yang semena-mena

Penahanan terhadap para anggota KNPB di
Sentani
Pasar Baru di Sentani, karena menyebarkan
leaflets untuk demonstrasi tanggal 31 Mei 2016

24

penahanan yang semena-mena

30.05.2016

Penahanan masal dalam pertemuan para
anggota KNPB untuk mempersiapkan
demonstrasi tanggal 31 Mei 2016

Wamena

21

penahanan yang semena-mena,
penyiksaan/penganiayaan selama
ditahan

30.05.2016

Penahanan terhadap para anggota KNPB di
bekas kantor kependudukan, karena
menyebarkan leaflets untuk demonstrasi
tanggal 31 Mei 2016

Dekai, Yahukimo
Regency

3

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan

11

31.05.2016

112

penahanan yang semena-mena

31.05.2016

Sentani

455

penahanan yang semena-mena

13

31.05.2016

Demonstrasi KNPB untuk mendukung
keanggotaan penuh ULMWP di MSG, dan
pembebasan para tahanan politik di Papua

Wamena

12

28.05.2016

Penahanan terhadap para anggota KNPB di
Dok 2, karena menyebarkan leaflets untuk
demonstrasi tanggal 31 Mei 2016

28.05.2016

10.06.2016

13.06.2016

13.06.2016

Penahanan terhadap para anggota KNPB di
Jayapura
Dok2, karena menyebarkan leaflets untuk
demonstrasi tanggal 15 Juni 2016
Penahanan terhadap para anggota KNPB,
Sentani
karena menyebarkan leaflets untuk demonstrasitabel 2.2-1
tanggal 15 Juni 2016
Penahanan terhadap para anggota KNPB lokal Nabire
ketika menyampaikan surat informasi ke kantor
polisi

65

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan selama ditahan

4

penahanan yang semena-mena

1004

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan

32

penahanan yang semena-mena

5

penahanan yang semena-mena
penahanan yang semena-mena

15.06.2016

15

15.06.2016

16

15.06.2016

17

15.06.2016

Wamena

100

18

15.06.2016

Nabire

4

penahanan yang semena-mena

69

penahanan yang semena-mena

19

13.07.2016

20

13.07.2016

Jayapura
Page 2

31

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan
penahanan yang semena-mena

14

12.07.2016

30
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Malang, Jawa Timur
Demonstrasi KNPB untuk menolak tim penyidik
Dekai, Yahukimo
HAM dari Pemerintah
Regency

Penahanan terhadap para anggota KNPB
Mimika Regency
karena menyebarkan leaflet untuk demonstrasi
tanggal 13 Juli 2016
Merauke
Demonstrasi untuk mendukung keanggotaan
penuh ULMWP di MSG

221

penahanan yang semena-mena

Timika City

178

Sorong

5

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan
penahanan yang semena-mena

Kaimana

15

penahanan yang semena-mena

Dekai, Yahukimo

5

penahanan yang semena-mena

21

13.07.2016

22

13.07.2016

23

13.07.2016

24

15.07.2016

Demonstrasi untuk mendukung keanggotaan
penuh ULMWP di MSG

Yogyakarta, Jawa
Tengah

7

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan, polisi
lalai dalam menangani diskriminasi
rasial

25

13.08.2016

Demonstrasi untuk mengkritik situasi
pendidikan di Sorong

Sorong

13

penahanan yang semena-mena

13.08.2016

Penahanan terhadap para anggota KNPB di
Entrop dan Jayapura karena menyebarkan
leaflet untuk demonstrasi tanggal 15 Agustus
2016

Jayapura

44

penahanan yang semena-mena

Jayapura

100

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan

Jakarta

22

penahanan yang semena-mena

26

15.08.2016

27

15.08.2016

Demonstrasi untuk memperingati "New York
Agreement " bagi Papua

17.09.2016

Penahanan terhadap para anggota KNPB di
Dekai, Yahukimo
Pasar lama Dekai jln Kota Sudirman karena
Regency
menyebarkan leaflet untuk demonstrasi tanggal
19 September 2016

31

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan

28

19.11.2016

Acara doa bersama untuk memperingati hari
jadi KNPB Sorong

Kodya Sorong

109

penahanan yang semena-mena

29

01.12.2016

Long march peringatan tanggal 1 Desember

Jakarta

203

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan

01.12.2016

Sentani, Jayapura
Penahanan dilakukan karena para anggota
KNPB mengecat tembok dalam ruangan kantor Regency
KNPB setempat dengan warna dari bendera
Bintang Kejora

5

penahanan yang semena-mena

01.12.2016

Demonstrasi peringatan tanggal 1 Desember

Yogyakarta, Jawa
Tengah

14

penahanan yang semena-mena

09.12.2016

Penahanan dilakukan karena para aktivis
membagikan leaflets untuk memperingati hari
hak asasi manusia internasional

Kodya Jayapura

31

penahanan yang semena-mena

18.12.2016

Penahanan terhadap para anggota KNPB dan Wamena, Jayawijaya
keluarganya, termasuk wanita dan anak-anak di Regency
kantor KNPB setempat

62

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan

19.12.2016

Penahanan terhadap para anggota KNPB dan Wamena, Jayawijaya
keluarganya, termasuk wanita dan anak-anak di Regency
kantor KNPB setempat

165

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan
penahanan yang semena-mena

30

31

19.12.2016

Nabire

75

32

19.12.2016

Merauke

126

penahanan yang semena-mena

33

19.12.2016

EXPO Waena, Kodya

37

penahanan yang semena-mena,

Hak Asasi Manusia di Papua 2017
Penahanan terhadap para peserta Papua
dalam aksi demonstrasi damai untuk
memperingati invensi militer Indonesia yang

KNPB mengecat tembok dalam ruangan kantor Regency
KNPB setempat dengan warna dari bendera
Bintang Kejora
30

01.12.2016

Demonstrasi peringatan tanggal 1 Desember

Yogyakarta, Jawa
Tengah

14

penahanan yang semena-mena

09.12.2016

Penahanan dilakukan karena para aktivis
membagikan leaflets untuk memperingati hari
hak asasi manusia internasional

Kodya Jayapura

31

penahanan yang semena-mena

18.12.2016

Penahanan terhadap para anggota KNPB dan Wamena, Jayawijaya
keluarganya, termasuk wanita dan anak-anak di Regency
kantor KNPB setempat

62

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan

19.12.2016

Penahanan terhadap para anggota KNPB dan Wamena, Jayawijaya
keluarganya, termasuk wanita dan anak-anak di Regency
kantor KNPB setempat

165

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan

Nabire

75

penahanan yang semena-mena

Merauke

126

penahanan yang semena-mena

37

penahanan yang semena-mena,
penganiayaan/penyiksaan

Manado, Sulawesi Utara 85

penahanan yang semena-mena

Page 3
Gorontalo,
Sulawesi
Utara

penahanan yang semena-mena

31

19.12.2016

32

19.12.2016

33

19.12.2016

34

19.12.2016

35

19.12.2016

Penahanan terhadap para peserta Papua
dalam aksi demonstrasi damai untuk
memperingati invensi militer Indonesia yang
pertama di tahun 1961, dan mendukung
keanggotaan penuh ULMWP di MSG

EXPO
tabel
2.2-1Waena, Kodya
Jayapura

TOTAL 2015

1015

TOTAL 2016
TOTAL

5361
6376

Rekomendasi:
•

•
•

•

•

•

•

Mengeluarkan undangan kunjungan kepada Pelapor Khusus PBB untuk hak
kebebasan berpendapat dan berekspresi. Undangan tersebut harus mengijinkan
Pelapor Khusus khusus untuk mengunjungi Papua agar bisa menilai situasi
kebebasan berekspresi di sana.
Mengakui kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul seperti yang
tertuang dalam Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik.
Memberikan pelatihan yang memadai bagi para pegawai yang bekerja di
kantor administrasi pemerintahan, dengan maksud untuk meningkatkan
pemahaman mengenai kewajiban Pemerintah untuk menghormati, melindungi
dan memenuhi kebebasan berekpresi, berpendapat dan melakukan aksi damai,
termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri.
Membuat dan menyelenggarakan peraturan yang mengatur aparat
kepolisian berfungsi sebagai pelindung hak kebebasan untuk berkumpul dan
mengekspresikan opini politik, khususnya di wilayah Provinsi Papua dan Papua
Barat.
Merubah nota dan regulasi yang mengancam perlindungan terhadap demokrasi
dan HAM, seperti perubahan terbaru yang diterapkan ke hukum nasional
menyangkut organisasi massa, Hukum darurat no.12/1951, pasal 106 dan 110
KUHP mengenai kasus makar, dan pasal 160 KUHP mengenai penghasutan.
Menerapkan beberapa ukuran untuk memastikan peraturan nasional seperti
pasal 106 dan 110 KUHP mengenai kasus makar, dan pasal 160 KUHP mengenai
penghasutan, dan Hukum darurat no.12/1951, tidak disalah gunakan untuk
membatasi kebebasan informasi, kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi
dan kebebasan berpendapat di Papua atau untuk mengkriminalisasi para aktivis.
Melihat ulang pasal 4(2) Surat keputusan Presiden No. 63 tahun 2004, yang
mengizinkan polisi untuk meminta bantuan kepada militer dalam operasi
pelaksanaan hukum, di mana tindakan ini dapat menghalangi tuntutan hukum
terhadap pelaku yang berasal dari aparat keamanan dan memberikan kontribusi
bagi iklim impunitas di Papua.

Hak Sipil dan Politik
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2.3 Pembela Hak Asasi Manusia
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Melihat pola kasus yang terjadi selama tahun 2015 hingga 2016 menunjukkan bahwa
belum ada peningkatan yang signifikan dari pemerintah untuk mengupayakan
perlindungan terhadap para pembela HAM. Meskipun pada tahun 2016 jumlah kasus
yang dilaporkan menurun, para pembela HAM di Papua masih hidup dalam ketakutan
menjadi target pemaksaan atau disudutkan. Tindakan ini dimaksudkan untuk
menghalangi kerja mereka dengan cara mengawasi, mengkriminalisasi, mencurigai
makar, mengancam, hingga kekerasan fisik. Pembatasan ruang bagi para pembela
HAM di Papua ini diperburuk oleh meluasnya impunitas dan kurangnya peraturan
pemerintah untuk melindungi para pembela HAM. Para pelaku yang bertanggung
jawab dalam tindakan intimidasi dan pengancaman ini tidak diproses dengan benar
oleh aparat. Masih banyak kasus yang terjadi di daerah terpencil tidak dilaporkan
karena keterbatasan infrastruktur dan minimnya hubungan dengan advokasi
HAM maupun lembaga bantuan hukum; karena sumber daya ini hanya tersedia
di area perkotaan. Hingga saat ini organisasi-organisasi HAM internasional masih
menghadapi pembatasan akses secara ketat.
Dalam empat tahun terakhir, jumlah kasus inti
midasi dan penyerangan terhadap para pembela
HAM terus meningkat dari tiga kasus di tahun
2012 menjadi lima kasus di tahun 2014. Pada
tahun 2015, ICP mencatat terdapat lima kasus
serupa. Dan para pembela HAM melaporkan
adanya dua kasus di sepanjang tahun 2016.
Pembunuhan terhadap seorang pembela HAM,
Robert Jitmau, di tahun 2016 (lihat dibawah)
merupakan tindak kekerasan terhadap pembela
HAM yang paling buruk selama periode laporan
dan menarik banyak perhatian media lokal di
Papua. Namun semua kasus yang disebutkan
diatas merupakan kasus-kasus yang terjadi di
kota-kota besar di Papua, di mana terdapat
banyak organisasi HAM bermarkas dan hubungan
antara para pembela HAM sudah berkembang
dengan lebih baik. Hal ini mengindikasikan
bahwa dimungkinkan masih banyak kasus yang
terjadi di daerah terpencil yang tidak dilaporkan.
Ini terjadi karena keterbatasan infrastruktur dan
minimnya hubungan dengan advokasi HAM
serta lembaga bantuan hukum, karena sumber
daya ini hanya tersedia di area perkotaan. Di

daerah terpencil di Papua, para pembela HAM
harus berhadapan dengan masalah kurangnya
sumber daya dasar dan tingginya risiko karena
kehadiran aparat militer. Terlebih lagi, banyak
organisasi HAM internasional, yang notabene
dapat membantu mengatasi masalah kekerasan
terhadap para pekerja HAM, masih dilarang
untuk memasuki ke wilayah Papua.
Banyak pembela HAM di Papua yang menjadi
sasaran tindak pemaksaan atau dipojokkan,
dengan maksud untuk menghalangi perkerjaan
mereka. Hal ini dilakukan dengan cara diawasi,
dikriminalisasi, dicurigai makar, diancam, hingga
kekerasan fisik. Tindakan serupa juga dilakukan
kepada para wartawan, tokoh masyarakat,
pemuka agama, mahasiswa, dan aktivis dari
masyarakat sipil. Khususnya para pengacara,
pembela para aktivis yang dituduh melakukan
tindakan makar, beberapa tahun belakangan
ini seringkali menjadi korban intimidasi dan
penyerangan fisik. Hal yang menarik perhatian
adalah mayoritas dari kasus-kasus ini terjadi di
Wamena, Kabupaten Jayawijaya.1 Tidak ada satu
1

Kasus terberat mengenai pengancaman dan kekerasan fisik
terhadap para pembela HAM dalam beberapa tahun terakhir
dilaporkan terjadi di Wamena, contohnya seperti penyerangan
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pun dari kasus-kasus yang terjadi di Wamena
secara serius ditindak lanjuti oleh kepolisian
untuk menangkap para pelaku. Kegagalan pi
hak kepolisian dalam menyelesaikan masalah ini
merupakan representasi dari meluasnya impu
nitas yang terjadi di Papua.
Standar yang biasa digunakan untuk meng
kriminalisasi para pembela HAM sering dikamu
flase
kan dengan penyalahgunaan pasal 310
KUHP tentang penghinaan, atau UU no. 11/2008
tentang informasi dan transaksi elektronik (UU
ITE). Kedua undang-undang tersebut memiliki
dampak negatif terhadap keamanan dan efek
tifitas kerja para pembela HAM. Dalam beberapa
tahun terakhir, peraturan yang membatasi para
pembela HAM menjadi lebih ketat, ditambah lagi
pemerintah juga secara aktif memperkecil akses
bagi banyak LSM internasional, wartawan, serta
organisasi HAM masuk ke wilayah Papua. Selain
itu perlindungan hukum melalui peraturan
pemerintah dan perundang-undangan yang
memadai untuk melindungi para pembela HAM
dari penindasan dinilai masih sangat kurang.
Pada bulan Mei 2016, seorang pembela HAM
Papua, Roberth Jitmau atau yang dikenal
dengan “Rojit” bersama dengan Nehemia Yari
nap and Melianus Duwitau –dua orang aktivis
HAM– ditabrak dengan mobil di Jaya
pura.
Rojit meninggal di tempat. Pelaku dari peris
tiwa ini akhirnya tertangkap, namun kasus ini
dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas.
Banyak aktivis HAM yang curiga bahwa polisi
mencoba untuk menutupi serangan beren
cana terhadap para pembela HAM sebagai
kecelakaan lalu lintas. Kecurigaan ini didukung
oleh banyaknya ketidakkonsistenan selama
penyelidikan dan proses pelaksanaan hukum2
(lihat juga Bab 2.4 Pembunuhan di Luar Hukum
dan Sewenang-wenang).

dengan menggunakan pisau terhadap pengacara HAM, Anum
Siregar, pada bulan September 2014. Dan juga ancaman kepada
pengacara HAM, Olga Hamadi, di tahun 2012. Telah berulang kali
dicoba untuk membawa beberapa anggota kepolisian Wamena
ke jalur hukum terkait keterlibatan mereka dalam aksi kekerasan
HAM, namun selalu berakhir dengan keuntungan bagi para aparat
negara.
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Kasus-kasus:
▶ Pada bulan Mei 2015, pembela HAM yang
berdomisili di Wamena, Theo Hesegem, mene
rima banyak pesan singkat yang berisi ancaman
dari nomor tidak dikenal dan juga panggilan
telepon dari Kapolres Jayawijaya, Semmy Ronny
Thabaa. Peristiwa ini terjadi setelah ia melakukan
protes atas penahanan dan penganiayaan ter
hadap seorang laki-laki Papua yang bernama
Serry Logo. Salah satu pesan tersebut berisi
“Jangan menyebarluaskan kasus penganiayaan.
Hanya karena Anda adalah seorang pembela HAM,
Anda tidak tahu kapan giliran Anda untuk dianiaya
dan mengalami hal yang sama.” Ketika Hesegem
mengeluhkan masalah kasus penganiayaan,
Kapolres sendiri juga mengancam untuk meng
aniayanya dan meminta agar ia tidak ikut campur
dalam kasus ini.
▶ Pada tanggal 21 Juni 2015, Theo Hesegem
diancam setelah dia membantu Roby Erik Pekei,
yang ditembak oleh personil kepolisian Kabu
paten Jayawijaya. Keluarga Roby meminta Theo
Hesegem untuk menemani mereka selama
melakukan kunjungan ke rumah sakit, di mana
mereka bertemu dengan Wakapolres Jayawijaya.
Setelah itu, Kapolres Jayawijaya, Semmy Ronny
Thabaa, tiba di rumah sakit dan meminta Theo
untuk pergi. Pada tanggal 4 Juli 2015, Ronny
Thabaa memberikan pernyatakan di sebuah
artikel yang dimuat oleh koran lokal, Cendrawasih
Pos, yang menulis tentang kunjungannya ke
rumah sakit. Ia menyatakan bahwa Theo Hese
gem adalah seorang provokator.
▶ Pada tanggal 28 Juni 2015, Theo Hesegem
tidak diperbolehkan untuk mengunjungi bebe
rapa angota Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
yang ditahan di Polres Jayawijaya di Wamena.
Theo Hesegem berniat untuk memberikan pen
dampingan hukum (di luar pengacara) kepada
2

Antara News (23.05.2016): Kapolres Jayapura Kota tegaskan
Robert Jitmau tewas akibat lakalantas, e-document: http://
www.antarapapua.com/berita/455527/kapolres-jayapura-kotategaskanrobert-jitmau-tewas-akibat-lakalantas
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para anggota KNPB. Penahanan dilakukan karena
para aktivis politik tersebut merencanakan akan
melakukan demon
strasi damai di Wamena,
Kabupaten Jayawijaya. Theo Hesegem dan tiga
aktivis lainnya diminta untuk meninggalkan
tempat oleh Kapolres Jayawijaya. Mereka diusir
dari kantor polisi karena tidak memiliki izin
sebagai pengacara.3
▶ Pada tanggal 22 Juli 2015, aparat kepolisian
menutup kantor organisasi HAM Papua, Lotus
Hearth Foundation (YTHP), dan mengancam Rev.
John Jongga, direktur dari organisasi tersebut.

34

▶ Pada tanggal 28 Juli 2015, Anum Siregar,
seorang pengacara dari organisasi HAM nasional,
Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) dan para
pembela HAM dari Jaringan Advokasi Penegakan
Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua
(JAPH-HAM) menemani seorang korban ber
nama Roby Pekey untuk mendengarkan sidang
pra-peradilan di Pengadilan Negeri Wamena.
Berdasarkan informasi yang diterima dari JAPHHAM, bahwa sidang pra-peradilan ini akan
dihadiri oleh puluhan aparat kepolisian yang
dilaporkan akan mengintimidasi pengacara
Roby Pekey dan para pembela HAM lainnya
yang hadir. Penyidik dari pihak kepolisian secara
terbuka menyatakan bahwa mereka “harus
menyelesaikan” pengacara HAM Anum Siregar
sebelum dimulainya proses peradilan4 Selama
persidangan pernyataan ini tidak dianggap
penting, termasuk fakta bahwa Anum Siregar
pernah diserang menggunakan pisau dan
terluka pada bulan September 2014. Kejadian
tersebut terjadi juga pada masa pra-peradilan,
ketika Anum Siregar menangani sebuah kasus
melawan Kapolres Jayawijaya di Wamena.

Gambar 2.3-1: Pra-peradilan di Pengadilan Negeri Wamena.

ketika dia tengah duduk di pinggir jalan bersama
dua orang aktivis HAM lainnya yang bernama
Nehemia Yarinap dan Melianus Duwitau di
jalan lingkar (ring road) Hamadi, Kota Jayapura.
Kecelakaan itu mengakibatkan Roberth Jitmau
meninggal ditempat, sementara Nehemia
Yari
nap dan Melianus Duwitau mengalami
cidera serius. Banyak aktivis HAM yang curiga
bahwa kepolisian berusaha untuk menutupi
kejadian tersebut dengan mengatakan bahwa
kasus ini murni sebagai kecelakaan lalu lintas.
Kecurigaan ini didukung dengan banyaknya
ketidakkonsistenan selama penyelidikan polisi
dan proses pelaksanaan hukum (lihat juga Bab
2.4, Pembunuhan di Luar Hukum dan Sewenangwenang).5

▶ Pada tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 05.00
WIT, Dolfinus Abrami Zeifan (28 tahun) menabrak
seorang aktivis HAM Roberth Jitmau, atau yang
biasa dikenal dengan “Rojit”. Peristiwa ini terjadi

▶ Pada tanggal 3 September 2016, beberapa
aparat kepolisian mengganggu seorang penga
cara HAM, Yan Christian Warinussy, ketika ia
sedang menemani empat aktivis KNPB yang
bernama Alexander Nekenem, Maikel Aso alias
Othen Gombo, Narko Murib alias Nopinus
Humawak, dan Yoram Magay. Hari itu para
aktivis politik tersebut dibebaskan dari penjara
II-B Manokwari. Warinussi dan rombongannya
sedang dalam perjalanan dari penjara ke kantor
sebuah lembaga HAM lokal, LP3BH, ketika
Kapolsek AKP Suroto dan seorang anggota

3

5

4

Papuans Behind Bars (04.08.2015): Papuan HRD threatened by
local Police, e-document: http://tapol.org/news/papuan-hrdthreatenedlocal-police
Papuans Behind Bars (01.08.2015): Human rights defenders and
lawyers from Coalition threatened, e-document: http://www.
papuansbehindbars.org/?p=3546&lang=en

Antara News (23.05.2016): Kapolres Jayapura Kota tegaskan
Robert Jitmau tewas akibat lakalantas, e-document: http://
www.antarapapua.com/berita/455527/kapolres-jayapura-kotategaskanrobert-jitmau-tewas-akibat-lakalantas
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kepolisian lainnya yang bernama Nirwan Fakau
bun, mendekati dan meminta rombongan
untuk mengikuti mereka ke Jln. Gunung Salju
Fanindi, yang merupakan lokasi di mana aparat
keamanan mencegat para pendukung KNPB
dan keluarganya saat sedang dalam perjalanan
menuju ke penjara. Yan Christian menolak ajakan

tersebut karena dia sudah merencanakan untuk
mengadakan konferensi pers di kantor LP3BH.
Dalam konferensi pers tersebut, Yan Christian
kembali diganggu untuk yang kedua kalinya,
kali ini oleh Kapolres Manokwari, Christina Roni
Putra, yang menelepon Warinussi dan meminta
agar konferensi pers dipersingkat.

Rekomendasi:
1. Mengambil langkah aktif untuk menghentikan semua tindakan intimidasi, mengganggu,
dan kekerasan fisik terhadap para pembela HAM dan wartawan di Papua dan menjamin
semua pelaku ditindak secara terbuka dan adil.
2. Menindaklanjuti semua usulan dari Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB
mengenai situasi dari para pembela HAM , setelah kunjungannya ke Papua di tahun
2007; yaitu:
• “90. Perwakilan Khusus merekomendasikan agar perundang-undangan dan prosedur
segera dilembagakan, hal ini bertujuan untuk menghindari penuntutan terhadap
para pembela HAM. Di mana penuntutan ini bermaksud untuk mengganggu kegiatan
mereka dalam melakukan aktivitas yang pada hakekatnya merupakan bagian dari
fungsi mereka sebagai pembela HAM. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan adanya
pelatihan bagi para hakim dan jaksa penuntut, termasuk juga aparat kepolisian
untuk menjadi lebih peka, sehingga aktivitas yang berhubungan dengan HAM tidak
dikriminalisasi.”
• “92. Perwakilan Khusus mengusulkan adanya perbaikan sistem koordinasi dan
dukungan di dalam tubuh Komnas HAM. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan
bahwa para perwakilan di daerah dapat bekerja dengan efektif. Mereka harus
menerima dukungan penuh dan berkala dari Komite jika terjadi intervensi dalam
melaksanakan tugasnya atau jika berada dalam bahaya di wilayah lingkup kerjanya.”
• “93. Perwakilan Khusus mencatat bahwa belum ada prosedur standar operasi (SOP)
yang mengatur interaksi antar masyarakat sipil di dalam lingkup kerja Komnas
HAM. Dengan melibatkan masyarakat sipil dan menggunakan keahliannya dalam
penyelidikan, Komnas HAM dapat melegitimasi kerja-kerja para pembela HAM serta
mengakui peran mereka.”
• “96. Perwakilan Khusus mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk lebih
memperhatikan komite-komite HAM lokal dan mengizinkan mereka untuk
berinteraksi dengan para pembela HAM yang suaranya harus didengar oleh komitekomite ini.”
• “99. […] Perwakilan Khusus mempermasalahkan bahwa rencana kerja intelijen tidak
cukup membidik minimnya akuntabilitas dari badan intelijen itu untuk menjamin
pencegahan terjadinya tindak kekerasan. Kemudian diusulkan juga adanya
peninjauan kembali draft hukum untuk menjamin efektifitas terhadap masalah ini.
• “100. Perwakilan Khusus juga mendesak pemerintah untuk memeriksa ulang prosedur
administratif dengan maksud untuk menghilangkan regulasi yang membatasi, yang
terus menghalangi hak dari para pembela HAM untuk berkumpul dan berasosiasi.”6
6

Human Rights Council, Report of the Special Representative of the Secretary-General on the situation of human rights defenders, Ms. Hina Jilani, A/
HRC/7/28/Add.2 (28th January 2008) , p. 52
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2.4 Pembunuhan di Luar Hukum dan
Sewenang-wenang
Sepanjang tahun 2015 hingga 2016, para pembela HAM di Papua melaporkan
terdapat 16 kasus pembunuhan di luar hukum dan pembunuhan sewenang-wenang
dengan 20 orang korban meninggal dunia. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya, jumlah rata-rata kasus dan korban dalam satu tahun relatif konstan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa situasi HAM menyangkut pembunuhan di luar
hukum bisa dikatakan tidak berubah sepanjang tahun 2015 hingga 2016. Dari total
16 kasus yang dilaporkan, hanya tiga kasus yang para pelakunya dituntut secara
hukum. Rendahnya tuntutan hukum adalah indikasi yang jelas bahwa Pemerintah
Indonesia masih gagal dalam mengimplementasikan kerangka hukum yang efektif
untuk menjerat para pelaku pembunuhan di luar hukum.
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Penyalahgunaan kekuasaan dan senjata api
oleh aparat keamanan merupakan penyebab
utama dari kasus pembunuhan di luar hukum
dan sewenang-wenang sepanjang tahun
2015 hingga 2016. Kekerasan fisik seringkali
digunakan sebagai hukuman atau pembalasan
dari perilaku melawan aparat keamanan. Dalam
beberapa kasus, tindakan ini dilakukan sebagai
respon atas aktivitas politik atau karena korban
berafiliasi dengan kelompok-kelompok pro
kemerdekaan.1 Jumlah kasus yang dilaporkan
setiap tahun sejak tahun 2012 hingga 2016
untuk kasus pembunuhan di luar hukum
dan sewenang-wenang tidak menunjukkan
perubahan yang signifikan, meskipun juga
tidak konstan disetiap tahunnya.2 Pemerintah
Indonesia, pelaksanaan hukum dan mekanisme
nasional mengenai hak asasi manusia masih
gagal dalam mengurangi penyebaran impunitas
di Papua. Sehingga dalam menjalankan tugas
nya aparat keamanan tidak segan-segan meng
gunakan senjata api dan senjata lainnya dalam

1

2

situasi yang seharusnya bisa diselesaikan secara
damai tanpa menyebabkan jatuh korban jiwa.
Korban dari kerasan oleh aparat negara biasanya
dibawa ke rumah sakit polisi atau militer. Polisi
dan militer di Papua membangun fasilitas ini
untuk menutupi kasus penganiayaan dan pem
bunuhan di luar hukum. Dahulu para korban
dan keluarganya acapkali mengeluhkan tentang
tidak memadainya pelayanan medis bagi korban
yang terluka dan terbatasnya akses bagi anggota
keluarga.
Selama periode laporan ini, para pembela HAM
lokal melaporkan terjadi 16 kasus pembunuhan
di luar hukum dengan 20 orang korban me
ninggal dunia. Kasus-kasus ini juga diakui oleh
personil kepolisian dan TNI. Dalam beberapa
kasus, tidak ada kejelasan apakah pelaku kasus ini
berasal dari personil kepolisian atau TNI, karena
tindakan di luar prosedur seperti pengerahan
personil polisi dan TNI dalam operasi keamanan
gabungan masih sering terjadi di Papua. Khusus

Beberapa kasus besar pembunuhan di luar pengadilan yang
dikarenakan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan
adalah kasus pembunuhan aktivis KNPB, Deni Pahabol di Dekai
pada tanggal 6 Maret 2015, operasi sweeping di Dekai pada tanggal
20 Maret 2015, penganiayaan hingga korban meninggal dunia
terhadap Ricko Wambo yang terjadi pada bulan November 2015,
pembubaran upacara pengibaran bendera di Yapen pada tanggal
1 Desember 2015, dan pembunuhan Owen Pekey di Nabire pada
tanggal 27 Mei 2016.
ICP mencatat adanya 11 kasus pembunuhan di luar hukum (2012),
6 kasus (2013), 8 kasus (2014), 10 kasus (2015) dan 6 kasus (2016).
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nya untuk hal yang disebut “operasi sweeping”
yang dilaksanakan oleh gabungan aparat
keamanan dan seringkali berakhir dengan peng
aniayaan dan pembunuhan sewenang-wenang.
Apa
rat keamanan gabungan yang terlibat
dalam kasus kekerasan dapat ditindak secara
hukum, mengingat bahwa personil TNI tidak
bisa dituntut melalui pengadilan sipil. Karena
itu, pembubaran satuan keamanan gabungan
dapat menghalangi tuntutan hukum terhadap
para pelaku dan memperburuk iklim impunitas
di Papua.
Dari 16 kasus pembunuhan di luar hukum yang
dilaporkan selama tahun 2015 hingga 2016,
hanya satu kasus yang diproses secara hukum di
pengadilan militer.3 Mengingat kecilnya jumlah
tuntutan selama periode laporan dan juga di
tahun-tahun sebelumnya, Indonesia dinilai
masih gagal dalam mengimplementasikan
sebuah kerangka hukum yang efektif, untuk
mengadili para pelaku kasus penganiayaan dan
pembunuhan di luar hukum di Papua dengan
benar. Sebagian besar dari kasus pembunuhan di
luar hukum dan sewenang-wenang yang terjadi
pada tahun 2015 hingga 2016 tidak diselidiki
oleh Komnas HAM RI atau diproses secara
hukum di pengadilan HAM nasional. Karena
adanya peraturan yang menyatakan bahwa
hanya kasus yang termasuk dalam penyerangan
yang sistemik, terstruktur, dan meluas ter
hadap masyarakat sipil yang akan diproses di
pengadilan HAM.4 Karena alasan ini, kasus-kasus
pembunuhan di luar hukum dan sewenangwenang yang dilakukan oleh anggota kepolisian

3

4
5

Dalam sidang di pengadilan militer III-19 DI Jayapura, para pelaku
yaitu: Sersan Anshar, divonis 9 tahun penjara dan Imanuel Imbiri
divonis 3 tahun penjara. Dua pelaku lainnya, Prajurit Makher Rehatta
dan Kepala Prajurit Gregorius B Geta,masing-masing divonis 12
dan 3 tahun penjara. Semua pelaku di non aktifkan dari dinas
militer.
Secara definitif dijelaskan pada Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000
tentang pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM)
Pada tanggal 28 September 2015, terjadi sebuah insiden di Timika,
Provinsi Papua di mana aparat kepolisian menembakkan senjata
yang mengakibatkan terbunuhnya seorang siswa SMU yang
tengah berlibur, Kalep Zera Bagau (18) dan seorang temannya yang
bernama Efranso I.S. Sabarofek (17) mengalami luka serius.

Hak Sipil dan Politik

dikategorikan sebagai kasus kriminal biasa
dan proses penyelidikan akan dilakukan oleh
kepolisian sendiri. Banyak investigasi yang dapat
dikatakan tidak independen dan tidak adil karena
para pelaku yang merupakan oknum kepolisian
mendapat
kan perlindungan dari lembaganya.
Sehingga, penyidikan yang dilakukan oleh polisi
dan TNI terhadap kasus kekerasan HAM biasanya
tidak mengarah kepada tuntutan hukum bagi
para pelakunya.
Dalam empat tahun terakhir, lebih dari 10 orang
pelajar, di mana sebagian besar adalah kaum
minoritas, dibunuh oleh anggota kepolisian dan
TNI, contohnya adalah insiden yang terjadi di
Timika,5 Paniai, dan Sugapa.6 Banyak lembaga
negara dan lembaga penegak hukum yang
berjanji untuk menyelesaikan kasus-kasus ter
sebut dan menuntut para pelaku secara hu
kum, namun belum ada yang terealisasi. Dari
semua kasus-kasus pembunuhan di luar pe
ngadilan selama periode laporan, dapat dipasti
kan semua korbannya adalah penduduk asli
Papua. Hal ini mengindikasikan bahwa komu
nitas penduduk asli lebih berisiko untuk
men
jadi korban dari kekerasan negara yang
disebabkan oleh prasangka diskriminasi rasial
dari aparat keamanan Indonesia di Papua.7 Pihak
berwenang menutupi kasus-kasus ini dengan
cara meneruskannya ke Bareskrim POLRI atau
badan investigasi internal yang tidak transparan,
seperti PROPAM kepolisian.

6

7

Pada tanggal 25 Agustus 2016, seorang siswa SMU, Otinus
Sondegau, meninggal dengan luka tembak. Insiden ini terjadi di
dataran tinggi kota Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Para anggota
Brimob menembakkan senjatanya kepada Otinus dan ketiga
temannya karena mereka mabuk di tempat umum. Aparat
membunuh Otinus di depan rumahnya karena dia berusaha untuk
melarikan diri.
Pada tanggal 17 Juli 2015, pukul 08.30, sejumlah anggota militer
melepaskan tembakan pada sekelompok pemuda anggota Gereja
GIDI yang kira-kira berjumlah 11 orang. Mereka hendak melakukan
diskusi dengan kelompok muslim lokal mengenai penggunaan
pengeras suara saat dilaksanakannya sholat. Penembakan ini
menewaskan Endi Wanimbo (15 tahun), sedangkan sepuluh
pemuda lainnya mengalami luka parah terkena peluru. Para korban
tersebut adalah Amaten Yikwa, Keratas Togolom, Erandinus Yikwa,
Yulianus Lambe, Perinus Wanimbo, Aitelu Wenda, Ares Kogoya,
Alesi, Yetimbuluk Yikwa, dan Edison Pagawak.
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Sebagian besar kasus pembunuhan di luar
hukum dan sewenang-wenang yang ter
jadi
sepanjang tahun 2015 dan 2016 tidak ber
hubungan dengan aktivitas politik untuk men
dukung kemerdekaan Papua. “Modus operandi”
secara garis besar didominasi oleh pola umum,
di mana terjadinya insiden diawali oleh adanya
aduan masyarakat kepada kepolisian atau TNI.8
Biasanya, masyarakat pendatang melakukan
pengaduan kepada penduduk asli Papua yang
mabuk dan dianggap mengganggu keamanan
publik atau melanggar aturan umum. Penyiksaan
dan pembunuhan di luar hukum seringkali
terjadi karena anggota kepolisian dan TNI gagal
dalam merespon situasi ini secara profesional.9
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Kasus-kasus tersebut mengindikasikan bahwa
usaha penyelesaian perselisihan yang dilaku
kan oleh aparat keamanan cenderung meman
faatkan kekuasaan secara berlebihan serta
menggunakan kekerasan daripada pendekatan
per
suasif yang menghindari meningkatnya
konflik (de-escalating approach). Pada banyak
kasus, perilaku seperti ini akan semakin mem
perparah konflik dan kemudian berakhir pada
penggunaan senjata yang tidak perlu.10

Kasus-kasus:
▶ Pada tanggal 6 Maret 2015, seorang pelajar
SMU yang berusia 17 tahun dan seorang aktivis
KNPB, Deni Pahabol, dibunuh dan tubuhnya
dibuang ke sungai di Kabupaten Yahukimo. Dua
hari sebelum insiden, Deni Pahabol memimpin
aksi damai KNPB untuk mendukung aktivitas
8

9

Pada tanggal 18 September 2014, John Agapa ditembak mati
oleh aparat militer di Nabire. Berdasarkan keterangan saksi mata,
seorang pengemudi truk melaporkan John Agapa ke markas militer
setempat, karena dia dan seorang temannya membangun sebuah
penghalang di jalan, dan meminta para pengguna jalan untuk
membayar uang kompensasi untuk babinya yang mati karena
tertabrak kendaraan yang lewat.
Pada tanggal 30 April 2013, para penduduk lokal di Aimas,
Kabupaten Sorong,berkumpul untuk memperingati tanggal 1 Mei,
yang merupakan tanggal di mana Papua pertama kali bergabung
dengan Indonesia. Pada pukul 20.00 aparat keamanan mendatangi
lokasi dan membubarkan aksi tersebut sambil mengeluarkan
tembakan peringatan. Lalu aparat keamanan mengeluarkan
tembakan masal kearah kerumunan massa sehingga menewaskan
Abner Malagawak and Thomas Blesias, keduanya meninggal di
tempat. Seorang penduduk lainnya meninggal beberapa hari
kemudian di rumah sakit karena luka tembak.

advokasi berupa kampanye pembebasan Papua
di Afrika Selatan. Deni Pahabol diyakini dise
rang oleh anggota Kopasus ketika dia dalam
perjalanan menuju kantor sekretariat KNPB di
Yahukimo. Para aktivis lokal melaporkan bahwa
Dani Pahabol dianiaya dan dipukuli meng
gunakan batu. Tubuhnya kemudian dibuang
ke sungai Brazza, dan ditemukan oleh seorang
nelayan empat hari kemudian di desa Patipi,
dekat perbatasan dengan Kabupaten Asmat.11

Gambar 2.4-1: Jenazah Deni Pahabol setelah ditemukan di desa
Patipi.

▶ Pada tanggal 20 Maret 2015, satuan aparat
keamanan gabungan berulang kali melepaskan
tembakan dalam operasi sweeping besar di
Dekai, Ibukota Kabupaten Yahukimo. Aparat
keamanan menembak Obangma Sekenil (58
tahun) dan mengenai kaki kirinya ketika mereka
mendatangi rumahnya di daerah pemukiman di
Paradiso. Insiden ini terjadi sekitar pukul 14.00
WIT. Kemudian Obangma Sekenil dilarikan
ke Rumah Sakit Umum Dekai dan meninggal
10 Pada tanggal 28 Agustus 2015, dua orang personil militer bernama
Makher dan Ashar melepaskan tembakan kepada sekelompok
penduduk asli Papua di Jalan Ahmad Yani, Timika, Kabupaten
Mimika, Papua. Tembakan itu merupakan sebuah aksi balasan
karena salah satu teman mereka dipukuli oleh beberapa penduduk
di Desa Koperapoka karena ia mengganggu jalannya upacara
tribal. Aksi balas dendam ini berujung pada kematian dari Imanuel
Herman Mairimau (23) and Yulianus Okoware (23). Dan lima orang
lainnya yang bernama Sedangkan Thomas Apoka (24), Martinus
Imaputa (17), Moses Emepu (24), Martinus Afukafi (24) dan Amalia
Apoka (perempuan, 19) terluka parah karena peluru.
11 Papuans Behind Bars (March 2015): March 2015: Plans for
increased Brimob presence as new cases of violence emerge,
e-document: http://www.papuansbehindbars.org/?p=3414
& Local Human Rights Defenders (12.03.2015): Pembunuhan
Misterius Anggota KNPB Wilayah Yahukimo, e-document: https://
ericsonsuhun.wordpress.com/2015/03/12/pembunuhan-misteriusanggotaknpb-wilayah-yahukimo/
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pada hari itu juga. Operasi sweeping dilakukan
dalam upaya untuk mengejar para anggota dari
gerakan politik pro kemerdekaan KNPB. Operasi
ini berkaitan dengan pengejaran yang terjadi
ketika acara penggalangan dana untuk para
korban topan Pam di Vanuatu yang diorganizir
oleh KNPB sehari sebelumnya.12

diri, aparat kembali melepaskan beberapa
tembakan, dua diantaraya mengenai Yoteni
Agapa di tangan sebelah kanan dan temannya
Melianus Mote (21 tahun) di pergelangan
tangan sebelah kanan. Setelah berjalan sejauh
sekitar 20 meter, Yoteni Agapa terjatuh di tengah
jalan, sementara teman-temannya melarikan
diri ke hutan. Salah seorang teman Yotani
melihat bahwa para anggota Brimob tersebut
mengelilingi Yotani dan mulai memukulinya
dengan popor senapan. Salah seorang personil
menikam Yoteni Agapa dengan menggunakan
bayonet tepat di luka tembakannya, dengan
maksud untuk memanipulasi jejak peluru.13
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Gambar 2.4-2: Obangma Sekenil di Rumah Sakit Umum Dekai.

▶ Pada tanggal 25 Juni 2015, Yoteni Agapa (19
tahun), bersama Melianus Mote dan empat
orang temannya membangun sebuah blokade
jalan di dekat desa Ugapuga, Kecamatan Kamu
Timur, Kabupaten Dogiyai. Mereka bermaksud
untuk menggalang dana sebagai kompensasi
atas anjing mereka yang meninggal tertabrak
kendaraan pada hari itu. Pada sekitar pukul
22.00 WIT, beberapa anggota Brimob mendekati
blokade jalan tersebut dengan mengendarai
Toyota Avanza. Salah satu personil langsung
melepaskan tembakan ke Yoteni Agapa, dan
mengenai dadanya sebanyak dua kali. Ketika
teman-temannya berusaha untuk melarikan

12 Local Human Rights Defenders (01.04.2015): Laporan Kronologi,
Pembubaran Paksa Aksi Ppenggalangan Dana Kemanusiaan
Bencana Di Vanuatu Oleh BRIMOB Dan Polisi Pada 19-25
Maret 2015, e-document: http://suarabintangtimur.blogspot.
co.id/2015/05/laporan-resmi-knpb-yahukimo-terkait_38.html
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Gambar 2.4-3: Jenazah Yoteni Agapa dan sebuah selongsong
peluru yang ditemukan oleh temannya di TKP.

▶ Pada tanggal 17 Juli 2015, pukul 20.30 WIT,
seorang personil TNI dari Markas Militer Koramil
1702 melepaskan tembakan ke sekompok pen
duduk Papua yang merupakan anggota Gereja

13 JPIC KINGMI Papua (26.06,2015): Aparat polisi Brimob yang
mengunakan Pakai Preman dari Waghete Kabupaten Deiyai
menembak Mati Yoteni Agapa 19 Tahun di Kotubado,
DesaUgapuga, Distrik Kamu Timur, Kabupaten Dogiyai, Propinsi
Papua.
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Gambar 2.4-4: Jenazah Imanuel Herman Mairimau dan Yulianus Okoware di kamar mayat Rumah Sakit Umum Timika.

Kristen Evanjelis Indonesia (GIDI). Kelompok itu
mendatangi markas militer untuk mendiskusikan
penggunaan pengeras suara saat sholat Idul Fitri,
yang dilaksanakan di lokasi yang berdekatan dan
dalam waktu yang relatif bersamaan dengan
pertemuan pemuda GIDI. Endi Wanimbo, seo
rang pemuda berusia 15 tahun, ditembak dan
meninggal ditempat. Peluru menembusnya dari
belakang, masuk dari punggung bagian bawah
dan keluar melalui bagian perut. Sepuluh orang
korban tembakan lainnya juga terluka parah
(lihat bab 2.5 Penyiksaan dan Penganiayaan) dan
harus dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dok II
di Jayapura untuk menjalani perawatan medis.14
▶ Pada tanggal 28 Agustus 2015, pada pukul
02.00 WIT, Sersan Asher, seorang anggota infan
tri militer dari Komando Distrik Militer 1710
menembakkan senjata ke sekelompok orang

yang berasal dari Suku Kamoro yang sedang
melakukan sebuah upacara adat drum yang
diadakan di halaman sebuah gereja di Timika.
Tembakan tersebut menewaskan Imanuel Her
man Mairimau (23 tahun) dan Yulianus Okoware
(23 tahun). Pembunuhan sewenang-wenang ini
dilakukan sebagai aksi balas dendam atas dua
orang anggota TNI yang dipukuli oleh beberapa
orang Kamoro. Insiden pemukulan tersebut
terjadi karena prajurit tersebut mabuk dan
mengganggu jalannya upacara adat. Imanuel
Herman Mairimau meninggal seketika dengan
peluru menembus lehernya. Yulianus Okoware
meninggal di hari yang sama di Rumah Sakit
Umum Mimika karena kehilangan banyak darah
akibat peluru yang menembus bagian perutnya.
Lima orang anggota suku lainnya; Martinus
Apokapo, Thomas Apoka, Moses Imipu, Martinus

14 PIC Desk of GKI Di Tanah Papua (18.01.2016): Laporan Naratif Insiden
Tolikara Pembakaran dan Penembakan
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Imaputa, dan Amalia Apoka mengalami luka
tembak yang serius (lihat bab 2.5 Penyiksaan dan
Penganiayaan).15
▶ Pada tanggal 28 September 2015, pada pukul
19.00 WIT, aparat kepolisian membunuh seorang
pelajar yang sedang berlibur bernama Kaleb
Zera Bagau (18 tahun) di wilayah pemukiman di
Timika atau yang dikenal dengan nama komplek
Biak. Insiden ini terjadi setelah sekelompok
pemuda merusak rumah seorang anggota
kepolisian. Oknum polisi ini sebelumnya pernah
menganiaya seorang pemuda di Kantor Polres
Kabupaten Timika karena tuduhan pencurian
yang tidak disertai bukti. Tiga orang polisi
mendatangi lokasi pemukiman warga dan
warga pun menyerangnya dengan batu, lalu
aparat tersebut menembakkan senjatanya ke
arah para pemuda. Kaleb Zera Bagau tertembak
di bagian dada dan meninggal ditempat. Enam
orang lainnya bernama Efrando Sabarofek,
Yanto, Bastian Korwa, Dewina Selegani, Hebel
Jagani, dan Koni Bagau mengalami cidera serius
karena luka tembak (lihat bab 2.5 Penyiksaan
dan Penganiayaan).16

di area pemukiman di Yobar. Sebuah peluru
menembus kedua kaki Emerikus dari paha kiri
ke kanan karena dia bermaksud melarikan diri.
Emerikus akhirnya meninggal di rumah sakit
umum karena kehilangan banyak darah. Para
personil polisi tersebut mendatangi Emerikus
karena mereka mendapatkan keluhan dari
seorang pemilik sepeda motor yang melaporkan
bahwa sepeda motor miliknya diambil secara
paksa oleh Emerikus dan teman-temannya.
Sekelompok pemuda menghadang pengemudi
sepeda motor tersebut dalam keadaan mabuk
dan menggunakan sepeda motornya untuk
membeli minuman. Meskipun Emerikus dan
teman-temannya kemudian mengembalikannya
dan memberikan sejumlah uang, namun pemilik
sepeda motor tersebut tetap melaporkan
masalah ini ke kantor polisi setempat.17
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Gambar 2.4-6: Pemakaman Emerikus Konakaimu.

Gambar 2.4-5: Jenazah Kaleb Zera Bagau di kamar mayat
Rumah Sakit Umum Mimika.

▶ Pada tanggal 30 Oktober 2015, pukul 14.00
WIT, para personil polisi dari Polres Merauke
menembak Emerikus Konakaimu (19 tahun)
15 JPIC GKI (03.12.2015): Indonesian Military Member Shoots 2
Papuans and severely injures 4 Papuans from Kamoro Tribe in
Timika.
16 Independent human Rights Defender (08.01.2016): Kasus
Penembakan Polisi Terhadap Warga Sipil di Gorong-Gorong
Timika 28 September 2015, e-document: https://seruivoicenews.
wordpress.com/tag/ham/
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▶ Pada tanggal 9 November 2015 pukul 17.00
WIT, Ricko Wambo ketua dari gerakan politik prokemerdekaan KNPB untuk wilayah Mamberamo
Tengah, meninggal di rumah sakit Abepura
akibat penyiksaan yang dillakukan secara brutal.
Ricko Wambo dianiaya oleh anggota Brimob di
Desa Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah
tiga bulan sebelumnya. Aparat menuduhnya
merencanakan aksi boikot pada hari peringatan
kemerdekaan Indonesia. Personil Brimob meng
hadang Ricko Wambo ketika dia sedang mengen
17 Independent human Rights Defender (31.10.2015): Seorang
Pemuda Asal Suku Boupram (Mappi) Ditembak mati Oleh Anggota
Polisi, e-document: http://nestasuhunfree.blogspot.co.id/2015/10/
seorang-pemuda-asal-suku-boubram-mappi.html

darai sepeda motornya dan menariknya turun.
Para pelaku memukul dan menendang Ricko
hingga seluruh tubuhnya lebam. Salah seorang
aparat memukul kepala dan punggung Ricko
menggunakan sebuah popor senapan.18
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Gambar 2.4-7: Foto Ricko Wambo pada saat upacara
pemakaman.

18 Independent Human Rights Defender (10.11.2015): Ricko
Meninggal Karena Penyiksaan Yang Di Alami dan Telah
Makamkan di Pekuburan Umum Tanah Hitam, e-document:
http://suarapasema.blogspot.co.id/2015/11/rickomeninggalkarenapenyiksaan-yang.html

▶ Pada tanggal 1 Desember 2015 pukul 06.00
WIT, para personil aparat keamanan gabungan
TNI/POLRI dari Kodim 1709 Regional Yapen,
melakukan patroli di desa Wanampompi di
Kecamatan Angkaisera, Kabupaten Kepulauan
Yapen. Seorang warga desa yang bernama Yonas
Manitori, ditembak dan meninggal di tempat
ketika dia menghampiri konvoi kendaraan aparat
untuk menanyakan tujuan dari patroli tersebut.
Ketika warga desa lainnya mendekat untuk
menolong Yonas Manitori, para aparat bereaksi
dengan menembakkan senjata ke arah warga.
Dua warga desa yang bernama Herik Manitori
dan Yulianus Robaha tertembak dan meninggal
beberapa saat kemudian. Herik Manitori dan
Yulianus Robaha ditarik naik ke truk polisi dan
disiksa hingga meninggal. Perut Herik Manitori
robek karena pisau bayonet, sementara matanya
rusak oleh senjata yang tidak diketahui jenisnya
ketika penyiksaan berlangsung. Jenis penyiksaan
yang dialami oleh Yulianus Robaha juga tidak
diketahui. Penembakan itu juga menyebabkan
meninggalnya seorang warga lainnya yang
bernama Darius Andiribi. Sementara terdapat
delapan warga desa lainnya yang mengalami
cidera serius dalam insiden tersebut. (lihat bab
2.5 Penyiksaan dan Penganiayaan).19

19 JPIC GKI di Tanah Papua (21.01.2016): Penembakan di kampung
Wanampompi-Yapen 1 Desember 2015 dan Aparat Gabungan
TNI POLRI Memukul dan Menangkap Puluhan Masyarakat Asli
papua di Oyehe Nabire Papua & Para pembela HAM independen
(17.01.2015): Kronologis Penembakan Negosiasi oleh Aparat
Militer Gabungan TNI/POLRI di Kampung Wanampompi Distrik
Anggaisera-Kabupaten Kepulauan Yapen Saat Memperingati HUT
Kemerdekaan Bangsa Papua Barat ke 54 (01 Des 1961–01 Des
2015).
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Tabel 2.4-1: Tabel korban meninggal pada insiden penembakan di Wanapompi.
(Sumber: JPIC GKI di Tanah Papua)
No. Nama Korban
1
Yonas Manitori

Umur
42

Jenis kelamin
Laki-laki

Informasi
Luka tembak di perut bagian bawah.

2

Darius Andirini

56

Laki-laki

Tertembak di bagian dada.

3

Herik Manitori

45

Laki-laki

Tertembak di kaki, dipaksa untuk naik ke atas truk dan disiksa. Perutnya terbuka dan matanya
rusak karena metode penyiksaan yang tidak diketahui.

4

Yulianus Robaha 56

Laki-laki

Ditembak dari jarak dekat di kedua paha, diseret ke atas truk dan disiksa.

Gambar 2.4-8: Jenazah Herik Manitori di kamar mayat di Rumah
Sakit Umum Serui.

Gambar 2.4-9: Jenazah Yulianus Robaha setelah penembakan.

Gambar 2.4-10: Foto dari jenazah Darius Andirib ketika upacara
pemakaman.

Gambar 2.4-11: Foto dari jenazah Yonas Manitori ketika upacara
pemakaman. (Sumber: Pembela HAM Independen)

▶ Pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 22.00
WIT, anggota TNI unit Yonif 411/Raider mem
bunuh seorang buruh sawit, Marvel Doga (22
tahun). Peristiwa ini terjadi di dekat kantor
perusahaan sawit PT Tandan Sawita Papua
yang terletak di Kebun 5 Raflesia, Kecamatan
Arso Timur, Kabupaten Kerom. Marvel Doga
dan para pengunjuk rasa lainnya berkumpul
di depan kantor pimpinan perusahaan untuk
menuntut tunjangan hari raya Natal yang belum
dibayarkan oleh perusahaan. Karena perwakilan

dari perusahaan tidak mampu meredam situasi,
sehingga mereka melaporkan kejadian ini ke pos
TNI terdekat. Beberapa saat kemudian, satu grup
personil TNI yang berjumlah sekitar 10 orang
mendatangi lokasi dan melepaskan tembakan
kearah para pengunjuk rasa. Di mana salah satu
peluru mengenai Marvel Doga di bagian paha.
Marvel meninggal karena kehilangan banyak
darah di perjalanan menuju ke rumah sakit
Kwaingga di Arso Swarkasa.20

20 Antara News (21.12.2015): Seorang warga Papua tewas ditembak
oknum TNI, e-document: http://papua.antaranews.com/
berita/453309/seorang-warga-papua-tewas-ditembak-oknum-tni
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▶ Pada tanggal 24 April 2016, sekitar tengah
malam, beberapa orang anggota kepolisian dari
Polres Wamena dan unit kepolisian satpol PP
menganiaya Arnold Alua (23 tahun) di komplek
perumahan rakyat Balim, Wamena, Kabupaten
Jayawijaya. Seorang saksi mata melihat beberapa
aparat menarik Arnold Alua keluar dari sebuah
rumah sambil memukulinya. Lalu dia dibawa ke
luar kompleks, di mana para aparat melanjutkan
penganiayaan. Arnold Alua meninggal satu hari
kemudian, tanggal 25 April 2016, karena cidera
yang dideritanya akibat penganiayaan. Ketika
keluarga membawanya ke rumah sakit, mereka
menemukan luka parah dan darah di kepala
bagian belakang Arnold Alua. Kepala satpol PP
di Kabupaten Jayawijaya, Rustam Haji Musa,
menyangkal tindakan penganiayaan tersebut
dilakukan oleh anggotanya.21

Gambar 2.4-12: Foto Jenazah Arnold Alua ketika upacara
pemakaman. (Sumber: Jubi)

▶ Pada tanggal 4 Agustus 2016, Nambiek Baling
ga (45 tahun), diduga dibunuh oleh seorang
personil Brimob di dekat persimpangan antara
jalan Mangkelik Bahabol dan jalan Kurima di
Kabupaten Yahukimo. Sebuah truk Brimob ber
tabrakan dengan sebuah Toyota Avanza hitam
di mana Nambiek Balingga merupaka salah satu
penumpangnya. Lalu dua orang personil Brimob
21 Franciscans International (03.05.2016): Urgent Appeal, Indonesia:
The arbitrary arrest of activists in West Papua

keluar dari truk dan mulai memukuli Nambiek
Balingga hingga meninggal. Berdasarkan hasil
autopsi terhadap jenazah Balingga yang dilaku
kan di Rumah Sakit Umum Yahukimo, ditemukan
bahwa penyebab dari kematian Balingga ada
lah pukulan benda tumpul di pelipis kepala.
Selain itu hasil autopsi Nambiel Balingga juga
menunjukkan bahwa terdapat kerusakan rahang
dan tulang rusuknya.22
Pada tanggal 27 Agustus 2016, pukul 10.00
WIT, empat orang pelajar SMU yang terdiri dari
Noverianus Belau, Luter Japugau, Hans Belau,
dan Otinus Sondegau, berkumpul di dekat jalur
Trans-Papua di Sagupa. Mereka tengah minum
minuman beralkohol. Ketika seorang pengen
dara ojek melewati jalur tersebut, mereka meng
hadangnya dan meminta beberapa ba
tang
rokok. Kemudian pengemudi ojek ter
sebut
melaporkan insiden yang menimpanya ke unit
Brimob setempat. Laporan ini direspon oleh lima
anggota Brimob dengan langsung mendatangi
tempat kejadian. Perang mulut terjadi antara para
pelajar dengan anggota aparat tersebut. Namun
para personil tidak berusaha meredam situasi,
melain
kan bereaksi dengan mengeluarkan
senjata dan mengancam akan menembak me
re
ka. Luter dan Hans berhasil melarikan diri,
namun Noverianus Belau tertembak di bagian
tangannya.
Otinus Sondegau lari menuju rumahnya di
Yogasiga, dan para aparat terus mengejarnya.
Ketika Otinus sampai di halaman rumahnya,
aparat melepaskan empat kali tembakan; tiga
peluru mengenai punggungnya, dan satu pe
luru menembus bahu kanannya se
hing
ga
mengakibatkan Otinus meninggal ditempat.
Setelah insiden tersebut, aparat terus melaku
kan tembakan membabi-buta ke arah warga
yang berkerumun disekitar lokasi dan hampir
mengenai Felex Sondegau dan penduduk setem
pat lainnya. Keluarga korban dan komunitas adat

22 Tabloid Jubi (16.08.2016): Keluarga Menduga Nambiek Balingga
Dibunuh Oknum Brimob, e-document: http://tabloidjubi.
com/2016/08/16/keluarga-menduga-nambiek-balinggadibunuhoknum-brimob/
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Gambar 2.4-13 dan 2.4-14: Otinus Sondegau setelah ditembak oleh personil Brimob. (Sumber: laporan dari KPKC Kingmi Papua)

Pada tanggal 7 Oktober 2016, kelima personil
Brimob tersebut dijatuhi hukuman ringan atas
tuntutan “penyalahgunaan senjata”. Jackson Sim
biak, Eduardo Ansanay, Thom Mathias Wanarina,
dan Yudi Sahi divonis 21 hari penjara, sementara
Jefri Irianto Yohanes divonis satu tahun penjara.
Beberapa personil kehilangan jabatannya seba
gai komandan pasukan, namun tidak ada satu
pun dari mereka yang dikeluarkan dari kesatuan
nya.24

▶ Pada tanggal 26 Oktober 2016, sekitar pukul
23.00 WIT, aparat kepolisian Manokwari melepas
kan tembakan ke arah pengunjuk rasa yang
membangun blokade jalan dan membakar ban
di Jalan Yos Sudarso, Sanggeng, Manokwari. Para
penduduk membangun blokade jalan setelah
salah seorang warganya, Vigal Pauspaus, ditikam
oleh orang tak dikenal karena ia tidak membawa
cukup uang untuk melunasi hutangnya. Ketika
aparat kepolisian tiba di lokasi untuk membuka
blokade jalan, mereka dihalang-halangi oleh
para pengunjuk rasa. Lalu aparat menembakkan
peluru tajam ke arah kerumunan massa dan

23 KPKC Kingmi Papua (31.08.2016): Laporan Verifikasi Penembakan
Siswa Otinus Sondegau oleh Brimob Detasemen C Biak yang
ditugas Sugapa di Halaman Rumahnya Yogasiga di Sugapa, Intan
Jaya, Papua.

24 Tabloid Jubi (08.10.2016): 21 hari penjara untuk pelaku
penembakan Otinus Sondegau, e-document: http://tabloidjubi.
com/artikel-755-21-hari-penjara-untuk-pelaku-penembakanotinussondegau.html

bereaksi dengan membakar habis pos polisi
Sugapa.23

Hak Sipil dan Politik

menewaskan satu orang. Delapan orang lainnya
menderita luka serius, di mana enam diantaranya
mengalami luka tembak. (lihat bab 2.5 Penyiksaan
dan Penganiayaan). Onesimus Rumayom (45
tahun) meninggal seketika setelah terkena
tembakan di depan pos polisi jalan Yos Sudarso,
Sanggeng. Tidak jelas apakah aparat kepolisian

sengaja menembak Onesimus, karena Onesimus
dikenal sebagai seorang aktivis Otoritas Nasional
Papua Barat (WPNA) dan juga Persatuan Gerakan
Pembebasan Papua Barat (ULMWP), di mana
pemerintah mengkategorikan kedua organisasi
ini sebagai organisasi separatis.25

Pembunuhan Misterius
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Di sepanjang tahun 2015 hingga 2016, para pembela HAM lokal melaporkan adanya
peningkatan kasus pembunuhan misterius. Jenis kasus pembunuhan seperti ini juga
sering terjadi di era Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto. Pembunuhan
misterius ini terjadi di beberapa area perkotaan di Papua dan telah menebar ketakutan
di tengah-tengah masyarakat, karena para korban merupakan penduduk asli Papua.
Dalam banyak kasus, tim investigasi dari kepolisian seringkali mengklasifikasikan
insiden seperti ini sebagai kecelakaan lalu lintas. Sedikitnya terdapat dua kasus yang
memberikan indikasi yang kuat bahwa hal ini merupakan bagian dari strategi untuk
menutupi kasus-kasus pembunuhan yang terjadi, di mana terdapat kemungkinan
adanya lembaga negara yang terlibat.
▶ Pada tanggal 15 Juli 2015, Elias Marani (27 tahun)
dilaporkan tidak pulang ke rumah setelah bekerja
di sebuah biara Budha di Sorong. Tubuhnya dite
mukan dua hari kemudian pada pukul 10.00 WIT
di dekat biara. Tubuh Elias ditemukan berada di
sebelah pohon kelapa dengan sebuah kelapa
yang berada di dekat kepalanya, sehing
ga
terlihat seperti dia terjatuh dari pohon. Berdasar
kan laporan dari para pembela HAM setempat,
kematiannya dikategorikan sebagai kecelakaan
karena terdapat banyak memar di wajahnya.
Polisi membawa tubuhnya ke rumah sakit di
Kampung Baru di Sorong untuk diotopsi, namun
hasil pemeriksaan tersebut tidak pernah dipubli
kasikan.26

25 Independent Human Rights Defenders (27.10.2016): Manokwari
3 korban Penembakan, 1 Tewas Aktivis Papua, Bermula dari Anak
Fakfak Yang Ditikam, e-document: http://suarawiyaimana.blogspot.
co.id/2016/10/ manokwari-3-korban-penembakan-1-tewas.html
26 Independent Human Rights Defender (18.07.2015): Pembunuhan
Misterius Terjadi Menjelang Hari Raya Idul Fitri, e-document:
http://bystevenpeyon.blogspot.co.id/2015/07/pembunuhanmisteriusterjadi-menjelang.html

▶ Pada tanggal 25 Juli 2015 pukul 02.30 WIT,
seorang tidak dikenal membunuh Nius Lokobol
(22 tahun), seorang mahasiswa Papua di Jalan
Pulau Peleng, Kecamatan Malalayang di Manado,
Sulawesi Utara. Polres Manado tidak dapat mene
mukan para pelakunya.27
▶ Pada tanggal 24 September 2015 pukul 19.00
WIT, Yames Kagoya keluar dari rumahnya karena
ingin membeli buah pinang di terminal bus di
Entrop, Kota Jayapura. Namun sejak saat itu
dilaporkan bahwa Yamen tidak pernah kembali
ke rumahnya. Hari berikutnya, keluarga Yames
Kagoya menerima telepon dari Rumah Sakit
Umum Abepura, dan meminta mereka untuk
datang guna mengidentifikasi tubuh anaknya

27 Tribun News (30.07.2015): Tak Ada Saksi Mata, Polisi Kesulitan
Ungkap Pembunuh Mahasiswa Papua e-document: http://
www.tribunnews.com/regional/2015/07/30/tak-ada-saksi-matapolisikesulitan-ungkap-pembunuh-mahasiswa-papua
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di kamar mayat rumah sakit. Ketika keluarga
meminta keterangan mengenai para pelaku dan
identitas orang yang membawa tubuh Yamen
ke rumah sakit, petugas tidak memberikan
informasi apa pun.28

Gambar 2.4-15: Foto jenazah Yames Kogoya di kamar mayat
Rumah Sakit Umum Abepura.

▶ Pada tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul
22.00 WIT, tubuh Viktor Arik ditemukan di jalan
utama Pasir Putih di Manokwari. Kematiannya
disebabkan oleh luka tusukan dan beberapa
luka goresan di tubuhnya ketika dia berkelahi
dengan para pelaku. Meskipun pihak kepolisian
memanggil dan menginterogasi beberapa saksi
mata, identitas pelaku tidak pernah disebutkan.29
▶ Pada tanggal 26 Januari 2016, dua orang
Papua dibunuh di Pantai Cemera, di Nabire,
28 Independent Human Rights Defenders (September 2015):
Pembunuhan Misterius Kembali Terjadi Di Jayapura, e-document:
http://www.wene-papua.com/2015/09/pebunuhanmisteriuskembali-terjadi-di.html
29 Cahaya Papua (21.01.2016): Pembunuh Ariks masih misterius,
e-document: http://www.cahayapapua.com/10470-2/
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Provinsi Papua Barat. Tubuh korban dimutilasi, di
mana tangan, kaki, dan kepalanya terpisah dari
tubuhnya.30
▶ Pada tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul
05.00 WIT, Dolfinus Abrami Zeifan (28 tahun)
menabrak seorang aktivis HAM Papua bernama
Roberth Jitmau, atau yang biasa dikenal dengan
sebutan “Rojit”. Pada saat itu, Rojit dan dua orang
teman aktivis lainnya yang bernama Nehemia
Yarinap dan Melianus Duwitau sedang duduk di
pinggir jalan lingkar (ring road) di Hamadi, Kota
Jayapura. Berdasarkan laporan kepolisian, pada
saat itu Dolfinus Abrami Zeifan sedang dalam
keadaan mabuk dan mengambil alih kendali
kendaraan ketika supir sedang buang air kecil.
Ketika Dolphinus Zeifan hendak membelokkan
mobilnya, dia kehilangan kendali dan menabrak
ketiga aktivis yang sedang duduk di pinggir jalan.
Kecelakaan tersebut menyebabkan Roberth Jit
mau meninggal ditempat. Sementara Nehemia
Yarinap dan Melianus Duwitau mengalami
cidera serius. Kepolisian Jayapura menganggap
kasus ini sebagai kasus pelanggaran lalu lintas
biasa. Banyak aktivis HAM yang mencurigai
bahwa polisi berusaha menutupi insiden ini
sebagai kecelakaan lalu lintas. Dan kecurigaan
ini didukung oleh banyaknya ketidak-konsis
tenan yang terjadi selama investigasi polisi dan
proses penegakan hukum.31 Teman-teman Rojit
menyatakan bahwa sekelompok orang dari
dalam mobil memukuli ketiga aktivis tersebut
sete
lah mobil itu menabrak mereka. Akan
tetapi, sejumlah saksi mata dan ahli medis
tidak dipanggil dan dimintai keterangan di
pengadilan. Para aktivis melakukan aksi protes,
dan menuntut agar hakim dan jaksa penuntut
umum memanggil semua saksi dan ahli forensik
untuk memberi keterangan mengenai penyebab
kematian Rojit.32

30 Independent Human Rights Defenders (05.05.2016): Pembunuhan
Misterius Semakin Meningkat Di Nabire, e-document: http://www.
papualives.com/pembunuhan-misterius-semakin-meningkatdinabire/
31 Antara News (23.05.2016): Kapolres Jayapura Kota tegaskan
Robert Jitmau tewas akibat lakalantas, e-document: http://
www.antarapapua.com/berita/455527/kapolres-jayapura-kotategaskanrobert-jitmau-tewas-akibat-lakalantas
32 Bintang Papua (06.10.2016): Sidang Tewasnya Aktifis Rojit,
Ricuh, e-document: http://bintangpapua.com/sidang-tewasnyaaktifisrojit-ricuh/
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▶ Pada tanggal 27 Mei 2016 pukul 16.30 WIT,
Owen Pekey, seorang siswa SMU berusia 17
tahun, sedang mengendarai motornya ketika
sebuah mobil patroli polisi yang berisi aparat
bersenjata dari Brimob Nabire dan tiga buah
motor polisi mendekatinya dari belakang dan
mulai mengejarnya. Ketika Owen sampai di
sebuah patung yang berada di depan kantor
bupati, saksi mata melihat Owen tiba-tiba
jatuh dari motornya. Berdasarkan keterangan
dari sumber setempat, Owen tertembak dan
meninggal ditempat. Lalu personil kepolisian
lalu lintas dan Brimob membawa jenazahnya ke
kamar mayat di Rumah Sakit Umum Siriwini, dari
sana mereka menelepon orang tua Owen dan
mengatakan bahwa anak mereka meninggal
karena kecelakaan lalu lintas. Ketika orang tua
Owen tiba di rumah sakit, personil polisi yang
bertugas mengatakan bahwa Owen berkendara
dalam keadaan mabuk dan menabrak tembok,
sehingga mengakibatkan Owen meninggal
ditempat.
Setelah orang tua membawa jenazah Owen
pulang ke rumah, mereka memanggil beberapa
pem
bela HAM karena curiga bahwa aparat
kepo
lisian telah membuat pernyataan yang
salah atas kematian Owen. Owen diketahui
tidak pernah minum minuman beralkohol. Para
pembela HAM memeriksa tubuh Owen namun
tidak menemukan luka memar, patah, ataupun
cidera. Namun mereka menemukan sebuah luka

peluru yang masuk dari pelipis kanan dan keluar
dari samping telinganya. Menurut para pembela
HAM, daging di sekitar jalan masuk peluru
sengaja dibiarkan terbuka untuk menghilangkan
jejak. Orang tua dan para pembela HAM
menyimpulkan bahwa aparat mengejar Owen
karena dia memakai tas jaring dengan gambar
bendera Bintang Kejora.33

Gambar 2.4-16: Foto loka tembak pada pelipis kanan Owen
Pekey (atas) dan Tas jaring Owen Pekey dangan gambar bendera
Bintang Kejora (bawah). (Sumber: report by JPIC KINGMI Papua
(28.05.2016): Owen Pekey siswa SMU YPPGI di Nabire di kejar
Brimob sampai mati)

33 JPIC KINGMI Papua (28.05.2016): Owen Pekey siswa SMU YPPGI di
Nabire di kejar Brimob sampai mati
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Rekomendasi:
•

•

•

•
•

•

•

Memastikan bahwa kepolisian melakukan penyidikan tindak kriminal secara
profesional dan efektif terhadap semua kasus kekerasan, tanpa melihat status
kelembagaan dari pelaku, asal etnis korban, atau mekanisme pengaduan di luar
hukum seperti PROPAM yang bisa berjalan beriringan.
Memperkenalkan peraturan yang memastikan pengecualian personil TNI dari
operasi penegakan hukum dan meninjau ulang pasal 4 ayat (2) Keputusan
Presiden RI No. 63 tahun 2004, yang mengijinkan pihak kepolisian untuk
meminta bantuan kepada TNI untuk operasi penegakan hukum karena dapat
menghalangi penuntutan hukum terhadap pelaku yang berasal dari aparat
keamanan dan dapat memperburuk iklim impuitas di Papua.
Memastikan bahwa tuntutan atas semua kasus pelanggaran HAM berat
dilakukan di pengadilan HAM dan pengadilan HAM ad-hoc, termasuk kasus
Wasior tahun 2001/2002 dan kasus Wamena tahun 2003.
Memastikan adanya pengawasan yang efektif dari masyarakat sipil terhadap TNI
dengan cara mereformasi hukum peradilan militer.
Merevisi Undang-undang Manajemen Konflik Sosial sehubungan dengan
penyebaran anggota TNI, untuk memastikan bahwa TNI hanya terlibat dalam isuisu ancaman dari luar dan bukan konflik sosial di dalam negeri, sesuai dengan
prinsip-prinsip dasar HAM.
Mendirikan sebuah pengadilan HAM di Papua dan memastikan efektivitasnya
dengan cara memperluas amanatnya untuk memproses semua kasus yang
berhubungan dengan HAM, bukan hanya untuk kasus-kasus yang memenuhi
kriteria serangan yang sistematik dan meluas terhadap masyarakat.
Menghapuskan kebijakan dan tindakan yang mengijinkan aparat keamanan
untuk melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil, khususnya
semua yang digunakan untuk mengintimidasi dan membalas. Saat ini kebijakan
dan tindakan tersebut hanya akan memperburuk ketegangan konflik dan
meningkatkan eskalasi tindak kekerasan. Anggota aparat keamanan yang
melakukan tindakan seperti ini harus mendapatkan sanksi yang berat, yang
sejalan dengan standar internasional.
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Gambar 2.4-18: Aparat keamanan mengontrol keberangkatan sebuah kapal di Manokwari.
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2.5 Penyiksaan dan Penganiayaan
Jumlah korban penyiksaan dan penganiayaan yang dilaporkan pada tahun 2015
mencapai rekor tertinggi, yaitu sebanyak 244 orang. Dan angka ini kemudian turun
menjadi 64 orang korban di tahun 2016, meskipun tidak ada perubahan pada jumlah
kasus yang terjadi selama periode laporan ini. Tingginya jumlah korban di tahun 2015
berkaitan dengan tindak kekerasan menghalau massa dalam berbagai aksi unjuk rasa.
Berdasarkan hasil pengamatan, pada tahun 2016 terjadi peningkatan aktivitas politik di
masyarakat sipil Papua yang disertai dengan peningkatan jumlah demonstrasi politik.
Aksi damai pun ditandai dengan penangkapan massa yang lebih banyak, meskipun
tindak kekerasan yang terjadi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan
tahun 2015. Sebagian besar kasus penyiksaan dan penganiayaan yang dilaporkan
tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya dan seringkali oleh personil
Brimob. Pola kasus yang dilaporkan sepanjang tahun 2015 hingga 2016 mengarah
pada kesimpulan bahwa aparat keamanan seringkali melakukan penganiayaan
dan penyiksaan sebagai hukuman atas tindak pidana ringan, keterlibatan dalam
aktivitas politik atau sebagai pembalasan atas sikap melawan aparat. Penyebaran
iklim impunitas masih terus berlanjut, didukung dengan penyalahgunaan kekuasaan,
penganiayaan, dan penyiksaan selama penahanan masal dan pembubaran aksi
unjuk rasa damai. Dari banyak kasus yang dilaporkan di tahun 2016, hanya dua kasus
yang melibatkan personil polisi sebagai pelaku dan dituntut di pengadilan umum.
Sementara di tahun 2015 tercatat adanya empat penuntutan terhadap para pelaku
dari TNI, dan mereka divonis di pengadilan militer.

Grafik : Jumlah kasus dan korban penyiksaan dalam 5 tahun terakhir (2012-2016)
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Penyiksaan dan penganiayaan telah menjadi
praktik kelembagaan bagi personel TNI dan
aparat penegak hukum di Papua. Jumlah korban
tindak penyiksaan dan penganiayaan yang
dilaporkan per tahunnya terus meningkat secara
signifikan. Dari 99 orang korban di tahun 2012
menjadi 244 orang di tahun 2015, dan kemudian
kembali menurun menjadi 64 orang korban di
tahun 2016. Namun tidak terdapat perubahan
yang signifikan dari jumlah kasus yang dilaporkan
setiap tahunnya, yaitu 19 kasus di tahun 2015
dan 20 kasus di tahun 2016. Pada tahun 2012,
ICP mencatat terjadi 28 kasus, sementara di
tahun 2013 terjadi sedikit peningkatan menjadi
30 kasus. Tahun 2014 merupakan tahun yang
buruk, karena jumlah kasus penyiksaan dan
penganiayaan meningkat menjadi 76 kasus.
Tingginya jumlah korban di tahun 2015 adalah
dikarenakan banyaknya aksi unjuk rasa yang
terjadi, di mana aparat kepolisian berupaya
untuk melakukan pembubaran paksa atas aksiaksi tersebut. Tindakan penghalauan massa
ini dilaporkan terjadi di beberapa kabupaten
yang berlokasi di dataran tinggi Papua, seperti
Yahukimo1, Tolikara2, dan Intan Jaya3.
Sebagaian besar kasus yang dilaporkan terjadi
di kota-kota besar di Papua, daerah di mana ber
bagai organisasi HAM bermarkas. Mengingat
tidak adanya jaringan organisasi-organi
sasi
HAM ini di daerah-daerah terpencil, maka dapat
diasumsikan bahwa masih banyak kasus yang
belum tercatat. Disamping itu, banyak korban
dari tindak penyiksaan yang merasa takut
untuk melaporkan pelaku ke lembaga pene
gak hukum terkait. Fakta menunjukkan bahwa

1

2

3

para pengacara dan pembela HAM banyak
berdomisili di daerah perkotaan di Papua
sehingga minim kemampuan untuk menyelidiki
banyak kasus yang terjadi di daerah-daerah
terpencil. Hal tersebut mengindikasikan bahwa
kasus-kasus penyiksaan dan penganiayaan yang
sudah dilaporkan ini hanya sebagian kecil dari
yang sebenarnya terjadi.
Dalam periode Januari 2015 hingga Desember
2016, pembela HAM melaporkan total kasus
penyiksaan dan penganiayaan yang terjadi
adalah 39 kasus. Di mana sebagian besar kasus,
24 kasus diantaranya dilakukan oleh personil
kepolisian atau anggota Brimob. Sementara
personil TNI melakukan sebelas kasus kekerasan
selama periode laporan ini. Dan empat kasus
lainnya tidak dapat dipastikan latar belakang
organisasi pelakunya, karena penyebaran unit
aparat gabungan atau karena para pelaku tidak
mengenakan seragam. Sebagian besar pola
dari kasus-kasus penyiksaan dan penganiayaan
yang terjadi sepanjang tahun 2015 hingga 2016
umumnya dilakukan sebagai hukuman atas
tindak kriminal ringan, karena korban terlibat
dalam aktivitas politk atau sebagai tindakan balas
dendam atas perilaku melawan aparat. Sebagian
kecil kasus terjadi karena penyalahgunaan wewe
nang dalam upaya menghalau aksi demonstrasi,
kegiatan berkumpul, atau pertemuan. Dan
dalam beberapa kasus lainnya terungkap bahwa
penyiksaan masih digunakan untuk memaksa
seseorang untuk mengaku selama proses intero
gasi atau penahanan.

Antara tanggal 19 hingga 24 Maret 2015, aparat kepolisian
gabungan membubarkan paksa acara doa bersama di Dekai,
Kabupaten Yahukimo dan juga melakukan beberapa operasi
sweeping yang mengandung kekerasan.
Pada tanggal 17 Juli 2015, personil TNI dari markas militer Koramil
1702, melepaskan tembakan kearah sekelompok orang Papua
yang merupakan angota Gereja GDI, dalam insiden ini beberapa
demonstran meninggal dunia dan sedikitnya 10 korban lainnya
mengalami luka tembak yang serius.
Pada tanggal 17 Agustus 2015, para aparat kepolisian dari
Detachment C Biak yang merupakan satuan unit Brimob, menyiksa
15 orang anggota Gerakan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (GPMI)
di lapangan terbang darurat Sogopaki, Kabupaten Intan Jaya,
ketika mereka menggelar aksi protes yang mengkritik kurangnya
komitmen Bupati terhadap masyarakat setempat.
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Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan
beberapa lembaga HAM, yang ditugaskan
untuk menyelidiki kasus penyiksaan dan peng
aniayaan. Beberapa diantaranya adalah Unit
Investigasi Internal Kepolisian (PROPAM), Komisi
Polisi Nasional (KOMPOLNAS), dan Komisi
HAM Nasional (KOMNAS HAM RI). Pengalaman
menunjukkan bahwa institusi-institusi ini tidak
cukup transparan dan seringkali gagal dalam
menjerat pelaku dan menegakkan keadilan bagi
para korban. Penyebab utama dari kurangnya
efektifitas adalah karena kurangnya kerjasaama
antar lembaga penyidik dan peradilan.
Penyebab lainnya adalah karena kurangnya
wewenang. Mekanisme pencegahan terhadap
kekerasan HAM hanya akan diselidiki jika sesuai
dengan ketentuan khusus yang ditetapkan
oleh peraturan nasional. Pengadilan HAM
nasional menginstruksikan untuk memperkecil
tanggung jawab lembaga-lembaga ini hanya
pada kasus-kasus yang berhubungan dengan
kekerasan terhadap warga sipil yang bersifat
sistemik, terstruktur, dan menyebar.4 Rendahnya
tingkat efektifitas dari mekanisme HAM nasional
terefleksi dalam penyebaran impunitas di
lingkup para pelaku kekerasan negara. Jumlah
tuntutan bagi para pelaku dari aparat keamanan
di pengadilan sipil ataupun pengadilan HAM
selama beberapa tahun terakhir ini masih sangat
rendah. Dalam kasus penyiksaan akhir-akhir ini,
mengindikasikan bahwa tuntutan terhadap
pelaku dari kepolisian hanya akan dilakukan
jika korban memiliki seorang pengacara dan
melakukan laporan atas tindak kriminal, dan
bukan melaporkan kasus tersebut kepada
PROPAM, KOMPOLNAS, atau KOMNAS HAM.
Namun demikian, beberapa persidangan masih
saja gagal dalam menjatuhkan vonis yang
setimpal bagi para pelaku.5

4
5

Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia (UU Pengadilan HAM)
Pada tahun 2016, dua personil polisi yang bernama Bripka
Suherman dan Briptu Jarius Triyono Damik divonis 18 bulan penjara
di pengadilan negeri Jayapura. Selain hukuman penjara, kedua
pelaku hanya dipindahkan ke kantor polisi lain. Para pengacara
menduga bahwa para pelaku telah menyuap keluarga korban
untuk mengurangi vonis pengadilan. Pada tanggal 27 Agustus
2015, para personil polisi menahan secara sewenang-wenang,
menyiksa, dan bermaksud untuk membunuh tiga laki-laki Papua
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Sepanjang tahun 2015 hinga 2016, Indonesia
tidak hanya belum menetapkan dasar hukum
untuk memperkenalkan penyiksaan sebagai
tindakan kriminal di dalam KUHP. Namun
Pemerintah Indonesia juga belum meratifikasi
Protokol Opsional Konvensi Menentang
Penyiksaan (OP-CAT). Kurangnya komitmen
pemerintah dalam memerangi kasus penyiksaan
sangat menbantu berkembangnya iklim
impunitas, di mana saat ini sudah berada pada
level yang sangat tinggi di Papua. Sebuah praktik
yang sering terjadi di mana penempatan aparat
gabungan antara TNI dan POLRI dalam operasi
penegakan hukum semakin menghalangi
tindakan hukum terhadap para pelaku. Di
sepanjang tahun 2015 hingga 2016, para
pembela HAM mencatat terdapat dua kasus di
mana personil kepolisian diadili di pengadilan
sipil (lihat kasus). Berdasarkan undang-undang
Indonesia, anggota TNI hanya dapat diadili di
pengadilan militer, meskipun korbannya adalah
masyarakat sipil. Sebagian besar pengadilan
militer dibuka untuk liputan media, namun masih
tidak transparan apakah para pelaku benar-benar
menjalani hukumannya. Dan di tahun 2015, para
pembela HAM mencatat bahwa hanya terdapat
satu kasus di mana personil TNI dituntut secara
hukum.6

Kasus-kasus:
▶ Pada tanggal 6 Januari 2015, aparat gabungan
TNI dan POLRI menggrebeg desa Utikini. Dalam
operasi sweeping tersebut aparat keamanan
melakukan tindakan penyiksaan, penganiayaan,
dan penyalahgunaan senjata dalam menghadapi
warga desa. Dua orang warga bernama Narogay
Ela dan Yondiman Waker, dilaporkan mengalami
luka tembak. Seorang warga lainnya, Merson

6

di Jayapura. Pada tanggal 7 Oktober 2016, lima personil Brimob
divonis penahanan ringan untuk “penyalahgunaan senjata”. Jackson
Simbiak, Eduardo Ansanay, Thom Mathias Wanarina, dan Yudi
Sahi divonis 21 hari penjara, sementara rekan mereka, Jefri Irianto
Yohanes, divonis satu tahun penjara.
Pada tahun 2015, empat anggota TNI dari unit militer Yonif 754/ENK
dan Kodim 1710/ Mimika, divonis untuk kasus pembunuhan dua
laki-laki Papua dari suku Komoro. Makher Mathijs Rehatta divonis 12
tahun penjara, Gergorius Bernadus Geta divonis tiga tahun penjara,
Anshar divonis sembilan tahun penjara, dan Imanuel Imbiri divonis
tiga tahun penjara.
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Waker, dilaporkan mengalami luka tusukan yang
serius. Berdasarkan laporan dari Suara Babtis
Papua, Seribu Kogoya yang berusia 30 tahun
disiksa karena dia melakukan protes terhadap
aparat kepolisian. Sementara Senimela Waker,
yang merupakan kepala suku Lanny Jaya, dipukuli
secara membabi buta. Ketika menginterogasi
Waker, aparat kepolisian melukai kepalanya lalu
menyemprotkan air garam pada lukanya.
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Berdasarkan keterangan saksi, aparat keamanan
membakar 439 rumah, dan merampas babi
milik warga. Seorang aktivis HAM dari Gereja
Tabernacle di Papua (Kingmi Papua), menyatakan
bahwa sekitar 5.000 warga mengungsi untuk
menghindari kekerasan. Operasi sweeping
tersebut dilakukan sebagai respon atas kematian
Brigadir Riyan Hariansyah, M. Adpriadi, dan
seorang petugas keamanan PT Freeport, Suko
Miartono. Para personil polisi tersebut diserang
oleh anggota tentara pro kemerdekaan TPN,
yang diyakini melewati Desa Utikini.7

Gambar 2.5-1: Aparat keamanan mengumpulkan warga lakilaki dalam operasi sweeping di Desa Utikini.

mampu membayar setengah dari total tagihan.
Meskipun Meki dan teman-temannya berjanji
akan melunasi sisa tagihan pada keesokan hari
nya, pemilik restoran tersebut langsung mela
porkan mereka ke pos polisi terdekat. Kemudian,
seorang personil Brimob mendatangi lokasi
ter
sebut dan menganiaya Meki dan temanteman
nya. Ketika mereka mengambil batu
untuk mempertahankan diri, polisi tersebut
me
ngeluar
kan senjata dan menembakkannya
kearah mereka, salah satu tembakan mengenai
dada Meki. Meki segera dilarikan ke rumah sakit
umum terdekat.8

Gambar 2.5-2: Meki Nawipa di Rumah Sakit Umum Mimika.

▶ Pada tanggal 10 Januari 2015, sekitar pukul
19.30 WIT, seorang personil Brimob menembak
Meki Nawipa (19 tahun) dan mengenai dada
kanannya. Insiden ini terjadi di Gorong-gorong,
Kabupat Mimika. Kejadian ini berawal ketika Meki
dan beberapa temannya memesan makanan
di restoran, di sebuah jalan kecil, namun hanya

▶ Pada tanggal 18 Maret 2015, sekitar pukul
23.00 WIT, sebelas anggota Brimob bersenjata
dan tak berseragam menyerang empat pemuda
Papua di Kotaraja, Jayapura. Tidak diketahui ala
san penyerangan tersebut. Timotius Tabuni (17
tahun) dicegat di depan pasar Cigombong di
Kotaraja dan dipaksa untuk menyerahkan kunci
sepeda motornya ke salah satu petugas. Timotius

7

8

Papuans Behind Bars (31.01.2015): January 2015:
Heavy security presence destabilizes indigenous Papuan
communities, e-document: http://www.papuansbehindbars.
org/?s=January+2015

Independent human rights defenders (25.01.2016): Laporan Resmi
KNPB tentang Pembunuhan, Penyiksaan, Teror, dan Intimidasi
Warga Sipil oleh TNI-POLRI Tahun 2015 dan awal Tahun 2016
di West Papua, e-document: http://tttttsssmnews.blogspot.
co.id/2016/01/25-kasus-pembunuhan-dan-penyiksaan.html
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dipukuli menggunakan popor senapan dan
dilukai menggunakan pisau bayonet. Akibat dari
pemukulan tersebut, dia menderita luka dalam
di kepalanya, luka tusukan di punggung, memar
di wajah dan lutut, serta gigi serinya tanggal.
Sementara dua teman lainnya yang bernama
Lesman Jigibalom (23 tahun) dan Eldy Kogoya (17
tahun), dicegat di depan masjid Kotaraja. Mereka
diancam dengan menggunakan senjata dan
disuruh berjalan dengan posisi jongkok. Ketika
mereka menolak untuk melakukannya, aparat
memaksa mereka untuk berbaring di tanah.
Eldy Kagoya dipukuli dan ditarik dengan kaki
terikat sejauh beberapa meter di jalan beraspal.
Dia menderita retak pada tulang rusuk dan
memar pada bagian punggung dan lututnya.
Sementara Lesman Jigibalom yang terkena razia
pada hari berikutnya, mengalami luka terkena
pisau bayonet dan menderita memar di seluruh
tubuhnya. Mies Tabo (14 tahun) yang melihat
insiden tersebut bermaksud mencari bantuan,
namun usahanya gagal ketika tendangan dan
pukulan dari aparat menimpanya. Wakil kepala
unit Brimob, Asisten Komisaris Polisi Tono
Budiarto, menyatakan kepada publik bahwa
para personil Brimob telah menolong keempat
pemuda tersebut dari serangan massa.9

▶ Pada tanggal 19 Maret 2015, pukul 09:30
WIT, satuan gabungan antara Brimob dan TNI
membubarkan paksa kegiatan devosi damai di
Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo. Kebak
tian ini dikoordinasi oleh gerakan politik pro
kemerdekaan KNPB sebagai dukungan bagi
para korban angin topan Pam di Vanuatu. Tin
dakan intervensi sewenang-wenang dari apa
rat keamanan ini memicu kemarahan para
pe
ser
ta yang mengakibatkan terjadinya per
selisihan antara pendukung KNPB versus apa
rat. Perselisihan ini diikuti dengan tembakan
berulang dengan menggunakan peluru tajam ke
arah pendukung KNPB. Penembakan ini terjadi
sekitar pukul 10.00 WIT di sekitar area kompleks
pasar lama dan pasar baru, dan kemudian pada
pukul 11.00 WIT kembali terjadi di Jalan Paradiso.
Dalam penembakan tersebut aparat keamanan
melukai Isay Dapla (37), Elias Kabak (40), dan
Salmon Bahabol (47).
Pada tanggal 20 Maret 2015, antara pukul 09.00
hingga 17.00 WIT, aparat gabungan secara
sewenang-wenang menyiksa penduduk lokal
dan berulang kali menembakkan senjata ketika
mereka menggeledah area dan rumah penduduk
di sekitar pasar lama, pasar baru, area Bambu
Dua dan area pemukiman di Jalan Paradiso di
Dekai. Dalam operasi tersebut aparat keamanan
membunuh Obangma Sekenil (lihat bab 2.4
Pembunuhan di Luar Hukum). Aparat gabungan
terus melakukan beberapa operasi sweeping
antara tanggal 21 hingga 24 Maret 2015. Operasioperasi ini berujung pada tindakan penyiksaan
dan penganiayaan terhadap paling sedikit 38
orang. Sebagai respon dari operasi sweeping ini,
banyak penduduk yang mengungsi ke hutanhutan sekitar untuk mencari perlindungan.
Informasi lebih detail mengenai daftar korban
terdapat di tabel berikut (lihat table 2.5-1).10

Gambar 2.5-3: Salah satu korban dalam perawatan medis di
rumah sakit.

9

Majalah Selangkah (20.03.2015): 4 Pelajar dan Mahasiswa di
Jayapura Dianiaya Brimob Polda Papua, e-document: http://
suarawiyaimana.blogspot.co.id/2015/03/4-pelajar-danmahasiswadi-jayapura.html

Hak Sipil dan Politik

10 Local Human Rights Defenders (01.04.2015): Laporan Kronologi,
Pembubaran Paksa Aksi Penggalangan Dana Kemanusiaan Bencana
Alam di Vanuatu oleh Brimob dan Polisi Pada 19-25 Maret 2015,
e-document: http://suarabintangtimur.blogspot.co.id/2015/05/
laporan-resmi-knpb-yahukimo-terkait_38.html
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Gambar 2.5-4: Aparat keamanan dalam operasi sweeping di
Dekai.

Gambar 2.5-5: sekelompok penduduk berlindung di hutan
setelah operasi sweeping.

Gambar 2.5-6 sampai 2.5-8 (kiri atas-bawah, atas): Para korban
dalam perawatan medis di rumah sakit umum.
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tabel 2.5-1
Tabel 2.5-1: Tabel daftar korban penembakan
di Dekai.
No
1
2
3

Nama Korban
Isay Dapla
Salmon Pahabol
Elias Kabak

Usia
37
47
40

Jenis kelamin
laki-laki
laki-laki
laki-laki

4

Yon Pahabol

27

laki-laki

5

Iner Sekenil

22

laki-laki

6

Titus Giban

39

laki-laki

7
8
9
10
11

Simson Giban
Yulianus Payage
Pion Yalemaken
Dukni Sobolim
Diana Roma

32
29
17
35
-

laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
perempuan

12

Seletike Kambui

-

perempuan

13
14

Aton Pahabol
Era Kobak

22
25

laki-laki
perempuan

15
16
17
18
19
20
21

Arnes Silak
Ika Dona Kobak
Yurat Sigap
Esiet Payage
Siton Kobak
Penius Sigap
Lamek Pahabol

38
25
18
21
18
21
35

laki-laki
perempuan
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki

22
23
24
25
26
27
28

Tius Balingga
Amon Pahabol
Yopet Pahabol
Nius Kobak
Nataniel Kobak
Bernard Yahuli
Obet Sobolim

35
50
35
50
50
50
51

laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Seri Silak
Ilera Yahuli
Seperien Kobak
Zakius Kobak
Nitina Pahabol
Kobak Balingga
Yason Balingga
Iliam Balingga
Mael Balingga
Yakub Kobak

40
40
40
52
39
28
29
21
30
27

perempuan
perempuan
perempuan
laki-laki
perempuan
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki

Keterangan
ditembak di bahu kanan
ditembak di paha kiri
dipukuli selama ditahan, disiksa menggunakan
air panas yang disiramkan ke kepala karena
rambutnya yang gimbal, kepalanya dipukuli
dengan popor senapan, mendapatkan 16
jahitan karena luka di kepala
ditendang dan dipukuli menggunakan popor
senapan di bagian belakang kepala
ditembak di tangan kanan dan kiri
peluru menembus tubuhnya dari rusuk ke
bagian perut
ditembak di bagian perut dan tangan kiri
ditahan di perumahan Paradiso
ditahan di perumahan Paradiso
berulang kali dipukuli selama ditahan
berulang kali ditendang pada bagian kepala
dan perut
dipukuli oleh personil TNI karena dia menolak
untuk menjawab pertanyaan
berulang kali dipukuli selama ditahan
dipukuli menggunakan popor senapan di
bagian kepala, dan berulang kali dipukuli
selama ditahan
berulang kali dipukuli selama ditahan
berulang kali dipukuli selama ditahan
berulang kali dipukuli selama ditahan
berulang kali dipukuli selama ditahan
berulang kali dipukuli selama ditahan
berulang kali dipukuli selama ditahan
dipukuli menggunakan popor senapan di
bagian kepala, dan berulang kali dipukuli
selama ditahan
berulang kali dipukuli selama ditahan
berulang kali dipukuli selama ditahan
berulang kali dipukuli selama ditahan
berulang kali dipukuli selama ditahan
berulang kali dipukuli selama ditahan
berulang kali dipukuli selama ditahan
dipukuli dengan menggunakan popor senapan
di bagian kepala
dipukuli di dalam rumahnya
dipukuli di dalam rumahnya
berulang kali dipukuli selama ditahan
berulang kali dipukuli selama ditahan
berulang kali dipukuli selama ditahan
berulang kali dipukuli selama ditahan
berulang kali dipukuli selama ditahan
berulang kali dipukuli selama ditahan
berulang kali dipukuli selama ditahan
berulang kali dipukuli selama ditahan
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▶ Pada tanggal 5 Juni 2015, sekitar pukul 14.20
WIT, beberapa personil TNI AU menendang
dan memukuli Amsal Marandof (22 tahun) di
Desa Rafat, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak.
Pemukulan ini dipicu oleh perkelahian yang
sebelumnya terjadi antara seorang personil TNI
AU dengan Amsal, personil TNI AU tersebut
menendang wajah Amsal hingga menyebabkan
luka di atas alisnya. Karena Amsal melawan
dengan menggunakan peralatan berkebun, para
personil TNI tersebut pun meminta bantuan, tak
lama kemudian sekitar 50 orang personil TNI
datang ke lokasi dan mulai menampar wajah
Amsal. Insiden ini terjadi di depan bengkel Arafat.
Seorang kakak perempuan Amsal yang bernama
Ida Marandof (26 tahun) melihat kejadian ini
dan berusaha untuk membantu adiknya, dan
dia pun terkena pukulan di bagian dada hingga
kehilangan kesadaran. Ida Marandof kemudian
dilarikan ke Rumah Sakit Umum Biak untuk men
dapatkan perawatan medis dan diperbolehkan
pulang keesokan harinya.11

mencurigai Roby Pekay telah mecuri sebuah
sepeda motor. Ketika sampai di dekat Bengkel
Ari, aparat melepaskan dua tembakan ke arah
Roby, dan mengenai pergelangan kaki kiri
dan paha kanannya. Kemudian salah seorang
personil polisi melepaskan tembakan jarak dekat
dan mengenai kaki kiri Roby. Setelah itu petugas
mengangkatnya dengan kasar ke bak sebuah
mobil pick-up dan membawanya ke Rumah Sakit
Umum Wamena. Di dalam perjalanan menuju
rumah sakit, dua per
sonil polisi menendang
wajah Roby dan menyebabkan luka memar di
dekat mata dan mulutnya.

Gambar 2.5-9: Amsal Marandof selama penahanan di Polres
Biak (Sumber: JPIC-GKI di Tanah Papua).

Gambar 2.5-10: Roby Pekey di Rumah Sakit Umum Wamena
(Sumber: JAPH-HAM).

▶ Pada tanggal 21 Juni 2015, pukul 16.30 WIT,
sekelompok polisi berpakaian sipil mengejar
Roby Pekay (21 tahun) yang sedang mengendarai
sepeda motor di Wamena, Kabupaten Jaya
wijaya. Pengejaran ini dilakukan karena aparat

▶ Pada tanggal 17 Juli 2015, pukul 20.30 WIT,
beberapa personil TNI dari Markas Militer Koramil
1702 melepaskan tembakan ke sekelompok
anggota Gereja GIDI Papua. Kelompok ini men
datangi markas militer dengan maksud untuk

11 JPIC GKI Di Tanah Papua (23.11.2015): Indonesian Air Force
Members Torture Amsal Marandof and Ida Marandof at the Arafat
Village, Biak, Samofa District.

12 Koalisi untuk Perdamaian, Hukum dan HAM Pegunungan Tengah
Papua (08.07.2015): Laporan Kasus Penembakan Roby Pekay.

Setibanya di rumah sakit, orang tua Roby me
minta seorang perawat untuk segera mem
berikan pertolongan medis karena luka tembak
nya mengeluarkan banyak darah. Mendengar
per
mintaan mereka, seorang personil polisi
mengata
kan kepada perawat tersebut “tidak
perlu, silahkan layani pasien yang lain dulu”. Dan
ketika Roby beserta keluarganya menunggu
ditangani oleh dokter, aparat sengaja meng
goyangkan lukanya sehingga dia merasa lebih
kesakitan.12
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mendiskusikan penggunaan pengeras suara
pada sholat Idul Fitri, yang diadakan berbarengan
dengan pertemuan pemuda GIDI. Sepuluh orang
dilaporkan mengalami luka tembak yang serius
dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dok II
Jayapura untuk penanganan medis. Penembakan
ini juga menyebabkan seorang anak laki-laki
yang berusia 15 tahun meninggal dunia (lihat
Bab 2.4 Pembunuhan di Luar Hukum).13
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Gambar 2.5-13: Salah seorang yang diduga pelaku membawa
senjata ketika sholat Idul Fitri di Markas Militer Koramil 1702.
(Sumber: Laporan JPIC GKI di Tanah Papua (18.01.2016):
Laporan Naratif Insiden Tolikara Pembakaran dan Penembakan)

Gambar 2.5-11 (atas) dan 2.5-12 (bawah): Dua korban dari
penembakan Tolikara berada di Dok II Rumah Sakit Umum
Jayapura (Sumber gambar 2.5-11: Jubi, gambar 2.5-12: foto
yang diambil oleh Yulan Lantipo).

13 JPIC GKI Di Tanah Papua (18.01.2016): Laporan Naratif Insiden
Tolikara Pembakaran dan Penembakan
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Tabel 2.5-2: Daftar Korban penembakan Tolikara (Sumber: JPIC GKI di Tanah Papua)
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No Nama korban

Jenis kelamin

Keterangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki
laki-laki

ditembak di bagian kaki
ditembak di paha kanan
ditembak di bagian paha
ditembak di paha kiri
ditembak di kaki kiri
ditembak di paha kiri
ditembak di lutut kiri
ditembak di paha kiri
peluru menembus bagian pantat dan masuk ke area genital
ditembak di kaki kiri

Amaten Yikwa
Keratas Togolom
Erandinus Yikwa
Yulianus Lambe
Perinus Wanimbo
Aitelu Wenda
Ares Kogoya
Alesi
Yetimbuluk Yikwa
Edison Pagawak

▶ Pada tanggal 17 Agustus 2015, pukul 11.30 WIT,
aparat kepolisian Brimob dari Unit Datasemen
C Biak menyiksa 15 orang pelajar dari Gerakan
Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (GPMI) di lan
dasan udara darurat Sogopaki, Kabupaten Intan
Jaya. Para pelajar ini menggelar aksi unjuk rasa
damai untuk mengkritik para anggota DPRD
karena kurang berkomitmen terhadap masya
rakat di Intan Jaya. Beberapa orang peserta aksi
damai tersebut telah menginformasikan rencana
aksi unjuk rasa ini ke komando militer setempat
dan Polres Intan Jaya beberapa hari sebelumnya.
Namun ketika aksi unjuk rasa digelar, para per

sonil Brimob melakukan pembubaran pak
sa
dengan cara melepaskan lima tembakan pe
ringatan. Bahkan, aparat memaksa beberapa pe
serta untuk merangkak di sepanjang landasan
pacu sambil meninju, menendang, dan memu
kuli mereka dengan menggunakan popor sena
pan. Seorang perempuan bernama Maria Belau,
yang menderita gangguan mental dan tidak
ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut juga
terkena pukulan diwajahnya ketika dia berusaha
untuk ikut campur guna mencegah terjadinya
penyiksaan.14

Tabel 2.5-3: Daftar korban insiden di landasan udara Sogopaki.
No

Nama Korban

Jenis kelamin

Status

Keterangan

1

Viky Yohanes Belau

laki-laki

mahasiswa

luka di bagian alis dan bibir, bengkak pada
testis, tidak bisa mengunyah makanan selama
beberapa hari

2

Venus Sondegau

laki-laki

mahasiswa

patah gigi, memar dan bengkak di seluruh wajah
dan lengannya

3

Elias Mujijau

laki-laki

mahasiswa

dipukuli dengan menggunakan popor senapan
di bagian kepala yang menyebabkan darah
keluar dari telinga

4

Servianus Bagubau

laki-laki

mahasiswa

dipukuli dengan menggunakan popor senapan
di bagian kepala, tidak bisa mengunyah selama
beberapa hari

5

Dominikus Dendegau laki-laki

mahasiswa

bengkak dan memar di wajah, dipukuli di bagian
rahang menyebabkan luka di bibir dan gigi patah

6

Meky Tipagau

laki-laki

mahasiswa

patah gigi

7

Tianus Bagau

laki-laki

mahasiswa

dipukuli dengan popor senapan di punggung,

8

Raimon Ugipa

laki-laki

9

Nikanor Miagoni

laki-laki

mahasiswa

hari
berulang
kali ditendang dengan menggunakan
boots militer di bagian wajah dan punggung,
bengkak pada bagian wajah dam punggung

10

Melianus Duwitau

laki-laki

mahasiswa

berulang kali ditengdang dengan menggunakan
boots militer di bagian wajah

11

Januarius Sani

laki-laki

-

dipukuli dengan menggunakan popor senapan
di punggung, memar di bagian punggung

14 memar
Independent
di Human
wajahRights Defender (18.08.2015): Kriminal Murni
Perlakuan Kekerasan Brimob Terhadap (GPMI) Gerakan Pelajar
mahasiswa patah
lengan,
memar
diKabupaten
seluruhIntan
tubuh,
Mahasiswa
Se-Indonesia,
Peduli
jaya, tidak
e-document:
http://kabaramugikibah.blogspot.co.id/2015/08/kriminar-murni17bisa
mengunyah makanan selama beberapa
agustus-terhadap.html
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keluar dari telinga
4

Servianus Bagubau

laki-laki

mahasiswa

dipukuli dengan menggunakan popor senapan
di bagian kepala, tidak bisa mengunyah selama
beberapa hari

5

Dominikus Dendegau laki-laki

mahasiswa

bengkak dan memar di wajah, dipukuli di bagian
rahang menyebabkan luka di bibir dan gigi patah

6

Meky Tipagau

laki-laki

mahasiswa

patah gigi

7

Tianus Bagau

laki-laki

mahasiswa

dipukuli dengan popor senapan di punggung,
memar di wajah

8

Raimon Ugipa

laki-laki

mahasiswa

9

Nikanor Miagoni

laki-laki

mahasiswa

patah lengan, memar di seluruh tubuh, tidak
bisa mengunyah makanan selama beberapa
hari
berulang kali ditendang dengan menggunakan
boots militer di bagian wajah dan punggung,
bengkak pada bagian wajah dam punggung

10

Melianus Duwitau

laki-laki

mahasiswa

berulang kali ditengdang dengan menggunakan
boots militer di bagian wajah

11

Januarius Sani

laki-laki

-

dipukuli dengan menggunakan popor senapan
di punggung, memar di bagian punggung

12

Rupinus Tipaggau

laki-laki

mahasiswa

berulang kali dipukuli di seluruh tubuh

13

Maria Belau

perempuan

-

ditampar di wajah

14

Deselinus Sani

laki-laki

mahasiswa

berulang kali dipukuli di seluruh tubuh

15

Aten Japugau

laki-laki

pelajar

dipaksa merangkak di sepanjang landasan pacu
bersama dengan para korban lainnya

▶ Pada tanggal 28 Agustus 2015, pukul 02.00
WIT, seorang anggota militer infantri, Sersan
Anshar, melepaskan tembakan ke arah seke
lompok orang dari suku Kamoro yang sedang
mengadakan upacara adat perkusi di halaman
gereja di Kota Timika. Penembakan ini merupaka
aksi balasan karena dua orang personil TNI
yang sedang mabuk dipukuli oleh beberapa
war
ga suku Kamoro karena mengganggu

jalannya upacara adat. Martinus Apokapo (24
tahun), Thomas Apoka, Moses Imipu (23 tahun),
Martinus Imaputa (17 tahun) dan Amalia Apoka
(19 tahun) mengalami luka tembak yang serius.
Sementara Imanuel Herman Mairimau (23 tahun)
dan Yulianus Okoware (23 tahun) meninggal
dalam aksi penembakan tersebut (lihat Bab 2.4
Pembunuhan di Luar Hukum).15

Gambar 2.5-14: Martinus Imaputa di Rumah Sakit Umum Timika.
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15 JPIC GKI Di Tanah Papua (03.12.2015): Indonesian Military Member
Shoots two Papuans and severely injures four Papuans from the
Kamoro Tribe in Timika
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Tabel 2.5-4: Daftar korban penembakan di Timika (Sumber: JPIC-GKI di Tanah Papua).
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No

Nama Korban

Jenis kelamin

Usia

Suku

Keterangan

1
2
3
4
5

Martinus Apokapo
Thomas Apoka
Moses Imipu
Martinus Imaputa
Amalia Apoka

Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki
Laki-laki
perempuan

24
?
23
17
19

Kamoro, Nawaripi
Kamoro
Kamoro
Kamoro
Kamoro

Luka tembak pada pinggang sebelah kiri
Luka tembak pada telapak kaki kanan
Luka tembak pada paha kanan dalam
Luka tembak pada dada bagian sebelah kiri
Luka tembak pada kaki kanan

▶ Pada tanggal 27 Agustus 2015, sekitar pukul
23.00 WIT, empat orang aparat kepolisian yang
berpakaian sipil menahan secara sewenangwenang tiga orang laki-laki Papua. Mereka adalah
Elieser Awom (26 tahun), Yafeth Awom (18 tahun)
dan Soleman Yom (24 tahun) yang ditangkap
di Deplat, Pantai Base-G, Kotamadya Jayapura.
Aparat kepolisian memaksa mereka untuk masuk
ke dalam mobil patroli dan membawa mereka
ke Sentani Barat. Sementara di dalam perjalanan,
ketiga warga ini mengalami penyiksaan di
dalam mobil. Semua korban dibawa ke daerah
pedalaman di pinggiran Kota Sentani. Setibanya
disana para anggota kepolisian ini mengancam
akan membunuh mereka, hal ini dilakukan
dengan tujuan untuk memaksa ketiga warga ini
untuk mengaku bahwa mereka telah mencuri
sebuah sepeda motor.16 Insiden penyiksaan
ini merupakan sebuah kasus luar biasa karena
meluasnya impunitas diantara para pelaku dari
Polri dan TNI: dua personil polisi bernama Bripka
Suherman dan Briptu Jarius Triyono Damik
diadili di pengadilan sipil atas insiden ini. Mereka
divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri
Jayapura.17 Akan tetapi, meskipun telah divonis
hukuman penjara, namun para pelaku tidak
pernah menjalani hukumannya. Kedua pelaku
hanya dipindah tugaskan ke kantor polisi lain
setelah keluarga korban meminta hakim untuk
mengurangi vonisnya. Para pengacara curiga
bahwa para pelaku telah menyuap keluarga
korban untuk mendatangi hakim dan meminta
keringanan atau merubah vonis.

Gambar 2.5-15: Wajah Elisier Awom yang memar setelah
insiden penyiksaan.

Gambar 2.5-16: Soleman Yom ketika diwawancarai oleh para
pembela HAM setempat.

16 JPIC GKI (03.12.2016): Police arbitrarily arrest three Papuans in
Menin Deplat, Jayapura
17 Tabloid Jubi (03.03.2016): Keluarga Korban Salah Tangkap, Desak
POLDA Pecat Anggotanya, e-document: http://tabloidjubi.
com/2016/03/03/keluarga-korban-salah-tangkap-desakpoldapecat-anggotanya/
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Tabel 2.5-5: Daftar korban penyiksaan di Base-G (Sumber: JPIC-GKI di Tanah Papua).
No

Nama korban

Usia

Keterangan

1

Elieser Awom

26

korban dipukuli dan dilukai dengan menggunakan pisau di dekat matanya

2

Yafeth Awom

18

3

Soleman Yom

24

korban dipukuli dengan menggunakan kawat dan dibakar dengan
menggunakan rokok
ditusuk dengan pisau dan dipukuli dengan bagian belakang pisau

▶ Pada tanggal 28 September 2015, pukul 19.00
WIT, aparat kepolisian melepaskan tembakan
ke arah sekelompok pemuda di sebuah area
pemukiman penduduk di Timika, atau yang lebih
dikenal dengan nama Komplek Biak. Insiden ini
terjadi setelah sekelompok pemuda merusak
salah satu rumah di komplek tersebut, di mana
pemiliknya adalah seorang personil polisi Pol
res Timika. Pengrusakan tersebut dilakukan
karena oknum polisi itu telah menyiksa salah
satu anggota kelompok yang bernama Billy
Yoku (20 tahun) di kantor polisi karena tuduhan
pencurian yang tidak disertai bukti. Sebelumnya,
oknum polisi ini memukuli Billy dengan tangan
kosong dan juga dengan sebuah popor senapan
hingga terdapat memar di wajah dan seluruh
tubuhnya. Ketika tiga orang personil polisi tiba
di lokasi, teman-teman Billy mulai melempari
mereka dengan batu, dan para personil polisi
ini langsung melepaskan tembakan ke arah
massa. Efrando I.S. Sabarofek (17 tahun), Yanto
(20 tahun), Bastian Korwa (19 tahun), Dewina
Selegani (18 tahun), Hebel Jagani (24 tahun) dan

Koni Bagau (28 tahun) mengalami luka tembak
serius karena mencoba kabur. Sementara Kaleb
Zera Bagau (18 tahun) terbunuh dalam insiden ini
(lihat juga Bab 2.4 Pembunuhan di Luar Hukum).18
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Gambar 2.5-17: Yafeth Awom dalam sebuah wawancara dengan
para pembela HAM.

Tabel 2.5-6: Daftar korban penembakan di Timika.
No

Nama korban

Usia

Information

1

Efrandus Sabarofek

17

ditembak di bagian dada dan paha kiri

2

Yanto

20

ditembak di kaki

3

Bastian

19

ditembak di dada

4

Dewina Selegani

18

ditembak di tangan kanan

5

Hebel Jagani

24

ditembak di lutut

6

Koni Bagau

28

ditembak di pinggang

7

Billy Yoku

20

dipukuli dengan menggunakan tangan dan popor senapan di
seluruh tubuhnya

18 Independent human Rights defender (08.01.2016): Kasus
Penembakan Polisit TerhadapWarga Sipil di Gorong-Gorong
Timika 28 September 2015, e-document: https://seruivoicenews.
wordpress.com/tag/ham/
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▶ Pada tanggal 28 September 2015, pukul 20.00
WIT, dua orang personil TNI menembak Niko
Bedes (21 tahun) di Timika, Kabupaten Mimika.
Insiden ini terjadi saat Niko Bedes dan temannya
dalam perjalanan pulang menuju rumahnya.
Teman Niko kehilangan kontrol dan menabrak
sebuah kendaraan di Jalan Yos Sudarso. Sete
lah kecelakaan, teman Niko melarikan diri se
mentara Niko Bedes terluka dan tergeletak di
jalan raya. Kedua personil TNI tersebut keluar
dari kendaraannya, lalu salah satu dari mereka
menembakkan senjata kearah Niko. Dan peluru
itu mengenai betis kirinya. Ketika aparat kepo
lisian tiba di lokasi, mereka membawa Niko ke
Polres Mimika Baru dan menahannya di sebuah
sel isolasi, terpisah dari tahanan lainnya. Niko
Bedes ditahan semalaman dan tidak diberikan
pera
watan medis. Keesokan harinya, pukul
08.00 WIT, petugas memberitahunya bahwa
dia diperbolehkan pulang. Baru setelah itu
Niko yang diantar oleh istrinya mendapatkan
per
tolongan medis di Rumah Sakit Umum
Timika. Pada tanggal 30 September, para ang
gota keluarga mendatangi kantor polisi dan
komplain atas insiden penyiksaan ini. Dilaporkan
bahwa aparat kepolisian menyangkal adanya
penembakan dan berbagai tindakan penyiksaan,
serta mengeluarkan pernyataan bahwa Niko
terjatuh dari motornya dan menabrak tiang yang
berada di sisi jalan. 19
▶ Pada tanggal 2 Oktober 2015, seorang anggota
Kopasus dengan inisial ‘MK’ memukuli Kaspar
Merom, di Marauke, setelah menuduhnya men
curi. Aparat ini yang kemudian diketahui pada
saat itu sedang berada di bawah pengaruh al
kohol, memukul Kaspar Merom dengan sebuah
balok kayu karena Kaspar menolak mengakui
tuduhannya, insiden pemukulan ini menyebab
kan sebuah luka yang cukup dalam di bagian
mulut Kaspar. Ketika seorang teman Kaspar men
dekati lokasi dan membelanya, oknum Kopasus

19 Papuans Behind Bars (01.09.2015): Army officers shoot Papuan
man over roadside accident, e-document: http://www.
papuansbehindbars.org/?p=3553

ini melarikan diri ke pos keamanan ter
dekat.
Beberapa saat kemudian, petugas ini kembali ke
lokasi dengan membawa senjata, namun gagal
menemukan kedua pemuda itu. Karena dia tidak
menemukan Kaspar Merom, personil Kopasus
ini memukuli penduduk lain yang bernama Eric
Mayona. Dia juga dilaporkan karena mencoba
mencekik seorang pemuda lain, Theo Torip, dan
menodongkan senjata sambil menanyakan di
mana Merom dan temannya berada. Berdasarkan
laporan saksi mata, petugas ini beberapa kali
menembakkan senjatanya secara membabi buta
kearah pemukiman pen
duduk. Beberapa hari
kemudian, beberapa anggota Kopasus kembali
ke lokasi kejadian dan mengancam warga agar
tidak melaporkan insiden tersebut.20

Gambar 2.5-18 & 2.5-19: Kaspar Merom di Rumah Sakit Umum
Merauke.

20 Papuans Behind Bars (01.12.2015): Kopassus officer opens fire
and beats villagers while intoxicated, e-document: http://www.
papuansbehindbars.org/?s=october&submit=Search & report
by Independent human Rights defender (02.10.2015): Tanpa
Alasan Yang Jelas Tiga Pemuda Dianiaya oleh Seorang Anggota
Kopasus yang Sedang Mabuk.
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Gambar 2.5-20 & 2.5.21: Andembo Kobak (kiri) dan Yanus Giban (kanan) di rumah sakit umum Dekai.

▶ Pada tanggal 25 Oktober 2015, pukul 10.20 WIT,
tujuh personil polisi dari kepolisian setempat
memukuli Andembo Kobak (24 tahun) dan Yanus
Giban (27 tahun) di area pemukiman Paradiso
di Dekai, Kabupaten Yahukimo. Insiden ini ter
jadi ketika Andemo dan Yanus meminta para
personil polisi tersebut untuk berhenti berjudi
sabung ayam di area pemukiman warga. Karena
mayoritas penghuni Paradiso adalah penduduk
asli Papua, sehingga kegiatan judi sabung
ayam ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi
warga untuk ikut berjudi. Lalu ketujuh aparat ini
melakukan tindak penganiayaan terhadap An
demo dan Yanus, yang menyebabkan keduanya
mengalami luka memar di seluruh tubuh dan
harus dirawat di Rumah Sakit Umum di Dekai.21
▶ Pada tanggal 29 November 2015, sekitar pukul
20.00 WIT, dua personil Kopassus mendekati
Kornelis Tapung Kambana (38 tahun) di Jalan
Kelapa II, Marauke. Sebelum insiden ini terjadi,
Kornelis Kambana beradu mulut dengan kera
bat
nya, yang kemudian melaporkan Kor
nelis
Kambana ke pos Kopassus di Kecamatan Kelapa
Lima, Marauke. Kedua anggota Kopassus kemu
21 Independent human rights defender (25.10.2015): Polisi Kembali
Siksa Dua Aktivis KNPB Yahukimo Sedang Kritis Di UGD Dekai
Yahukimo, e-document: https://www.facebook.com/nesta.gimbal/
posts/964559093625399
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dian menyiksa Kornelis dengan menodongkan
senjata dan selang karet yang sudah diisi dengan
pasir. Lalu aparat tersebut mencambukkan
selang tersebut ke arah Kornelis dan mengenai
pelipis kirinya sambil menendang punggung
bawahnya. Setelah itu, mereka memaksa Kornelis
untuk berbaring di tanah dan mencambuknya
beberapa kali lagi di punggungnya.22

Gambar 2.5.22: Bekas luka di pelipis kiri dan punggung Kornelis
Tapung setelah insiden penyiksaan.

22 Independent human rights defender (01.12.2015): Lagi, Masyarakat
Sipil Ditodong Senjata Api, Dianiaya oleh 2 Anggota Kopassus,
e-document: http://pacepapushare.blogspot.co.id/2015/12/
lagimasyarakat-sipil-ditodong-senjata.html
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Injured victims
Table
victimspenembakan
in the Wanapompi
shooting,
Yapen Island.
Tabel 2.5-7: Table
Daftarofkorban
di Wanapompi,
Kepulauan
Yapen.
No
No
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

Name Korban
of Victims
Nama
Paulinus Wororoai
Paulinus Wororoai
Zakarias Torobi
Zakarias Torobi
Yance Manitori
Yance Manitori
Agus Manitori
Agus Manitori
Daud Ayomi
Daud Ayomi
Pilemon Ayomi
Pilemon Ayomi
Arius Karimati
Arius Karimati
Anton Runaweri
Anton Runaweri

Age Jenis
Gender
Usia
kelamin
48
male
48
laki-laki
35
male
35
laki-laki
38
male
38
laki-laki
48
male
48
laki-laki
48
male
48
laki-laki
50
male
50
laki-laki
48
male
48
laki-laki
50
male
50
laki-laki

Information
Keterangan
shot
in the di
ribs
and penetrated
through
the waist
ditembak
bagian
rusuk hingga
menembus
pinggang
shot in the leg and thigh
ditembak di kaki dan paha
shot in the right ankle and knee
ditembak di tumit dan lutut kanan
shot in the legs
ditembak di kaki
shot in the right hand
ditembak di tangan kanan
shot in the shoulder
ditembak di bahu
shot in the hand
ditembak di tangan
shot in the back of the neck, which penetrated through the jaw
ditembak di bagian belakang leher hingga menembus rahang
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Images 2.5-23
2.5-30:2.5-30:
The eight
injuredkorban
villagersyang
fromterluka
Wanapompi
shortly after
the incident.
Gambar
2.5-23tosampai
Kedelapan
dari Wanapompi
beberapa
saat setelah insiden.
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▶ Pada 1 Desember 2015, pukul 06.00 WIT, para
anggota aparat gabungan dari Polda Yapen dan
Komando Distrik Militer 1709 melakukan patroli
di Desa Wanampompi di Kecamatan Anggaisera,
Kabupaten Kepulauan Yapen. Aparat kepolisian
setempat mendapat informasi mengenai pengi
baran Bendera Bintang Kejora, simbol yang di
gunakan oleh gerakan pro kemerdekaan OPM.
Tiga warga desa yang bernama Yonas Manitori,
Herik Manitori, dan Yulius Robaha tertembak dan
meninggal di tempat ketika mereka mendekati
aparat untuk menanyakan tujuan dari operasi
tersebut (lihat juga Bab 2.4 Pembunuhan di
Luar Hukum dan Sewenang-wenang). Ketika
warga desa lainnya bermaksud menolong ketiga
korban, polisi kembali menembakkan senjata ke
arah mereka. Dan menyebabkan delapan warga
desa mengalami luka tem
bak serius. Seorang
warga lainnya yang bernama Darius Andiribi yang
bertahan selama insiden, meninggal beberapa
saat kemudian dikarenakan luka tembak.23
▶ Pada tanggal 1 Desember 2015, aparat kepo
lisian dari Polda Nabire melakukan penangkapan
sewenang-wenang terhadap penduduk lokal
yang sedang berkumpul di Lapangan Bunga

Bangsa Papua. Pada saat itu mereka tengah meng
ada
kan doa bersama dalam rangka mem
pe
ringati tanggal 1 Desember, hari yang dianggap
sebagai hari nasional bagi banyak masyarakat
Papua. Namun aparat kemudian mendatangi
lokasi dan membubarkan massa secara paksa
serta melakukan penganiayaan terhadap bebe
rapa peserta dengan menggunakan popor dan
balok kayu. Mikhael Zongenau (45 tahun), Zeth
Giay (42 tahun), Samuel Kotouki (23 tahun),
dan Martinus Adii (23 tahun) mengalami cidera
karena pukulan polisi.24
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Gambar 2.5-31: Martinus Adii ketika diwawancarai oleh para
pembela HAM.

Tabel 2.5-8: Daftar korban dalam pembubaran paksa di Lapangan Oyehe, Nabire.
No.

Nama Korban

Usia

Jenis kelamin

Keterangan

1

Mikhael Zonggenau

45

laki-laki

luka di bagian hidung dan mulut karena dipukul dengan
balok kayu dan popor senapan

2

Zeth Giay

42

laki-laki

luka di kepala karena dipukul dengan balok kayu

3

Samuel Kotouki

23

laki-laki

pembengkakan di punggung dan luka di bibir karena
dipukul dengan popor senapan dan balok kayu

4

Marthinus Adii

23

laki-laki

luka di bibir karena dipukul dengan popor senapan

23 JPIC GKI di Tanah Papua (21.01.2016): Penembakan di kampung
Wanampompi – Yapen 1 Desember 2015 dan Aparat Gabungan TNI
POLRI Memukul dan Menangkap Puluhan Masyarakat Asli papua
di Oyehe Nabire Papua & Independent Human Rights Defenders
(17.01.2015): Kronologis Penembakan Negosiasi oleh Aparat
Militer Gabungan TNI/POLRI di Kampung Wanampompi Distrik
Anggaisera – Kabupaten Kepulauan Yapen Saat Memperingati HUT
Kemerdekaan Bangsa Papua Barat ke-54.
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24 JPIC KINGMI Papua (12.01.2015): Aparat Gabungan TNI POLRI
pemukul dan menangkap puluhan masyarakat asli papua di Oyehe
Nabire Papua
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Gambar 2.5-32: Para peserta aksi unjuk rasa AMP duduk di jalan sambil mendengarkan orasi.
(Sumber: Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua)

▶ Pada tanggal 1 Desember 2015, Aliansi Maha
siswa Papua (AMP) mengadakan long march dalam
rangka memperingati tanggal 1 Desember, tang
gal yang dianggap sebagai hari nasional bagi
masyarakat Papua. Berdasarkan laporan kompre
hensif dari AMP, sedikitnya terdapat 133 korban
luka dan/atau komplikasi kesehatan ketika apa
rat kepolisian dari Polda Metro Jaya, intelijen,
dan para personil Brimob membubarkan secara
paksa aksi damai tersebut. Aparat keamanan
me
mu
kul dan menyemprotkan gas air mata.
Bentrokan ini terjadi di beberapa lokasi yang
ber
beda di dekat bundaran Hotel Indonesia,
Jakarta Pusat, sekitar pukul 11.00 WIB setelah
para peserta demonstrasi berusaha untuk mene
robos blokade polisi. Sedikitnya lima dari 133
orang korban mengalami luka serius.
Polisi bereaksi dengan menyemprotkan gas
air mata, melemparkan batu, dan melepaskan
tembakan ke arah para peserta unjuk rasa. Niko
Suhun (23 tahun), seorang mahasiswa Papua

yang juga merupakan anggota AMP, terkena
tembakan peluru karet di kepala dan pingsan
di tempat. Aparat kepolisian lalu memukulinya
dengan menggunakan tongkat ketika dia tidak
sadarkan diri. Dan ketika Zet Tabuni (26 tahun)
berusaha menolong Niko Suhun, seorang per
sonil polisi memukul pelipisnya dengan tangan
yang memakai cincin logam yang meling
kar
di keempat jarinya (knuckleduster ring). Banyak
laporan yang menyatakan bahwa sejak pukul
11.00 hingga 12.20 WIB, aparat kepolisian terus
menahan para peserta ujuk rasa, menendang,
dan memukuli mereka dengan menggunakan
rotan. Sumber lokal berhasil mengumpulkan
informasi detail mengenai ketigabelas peserta
unjuk rasa yang cidera karena penganiayaan
selama aksi berlangsung. Sementara terdapat
dua mahasiswi yang menjadi korban pelecehan
dan kekerasan seksual pada saat aparat kepo
lisian mencegat mereka ketika mereka berjalan
hendak menuju lokasi unjuk rasa.25

25 Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua (1.12.2015): Kronologis Aksi
1 Desember di Bundaran HI & Komite Pusat Aliansi Mahasiswa
Papua (1.12.2015): Data-Data Korban Masa Demonstrasi Aliansi
Mahasiswa Papua [AMP] di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta
Pusat.
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Gambar 2.5-33: Para mahasiswa Papua menolong peserta unjuk
rasa yang terluka.

▶ Pada tanggal 31 Desember 2015, sore hari,
para personil Brimob menganiaya Marinus
Albert Msen (38 tahun) dan Daniel Wanma di
dekat Tempat Garam, di jalan menuju Suprauw,
Kabupaten Sorong. Sebelum insiden tersebut
ter
jadi, mereka bertiga sedang mendorong
sebuah mobil yang mogok ke pinggir jalan kare
na mobil itu menutupi jalan dan menyebab
kan kemacetan. Ketika konvoi aparat kepolisian
melewati lokasi tersebut, sekelompok personil
Brimob berhenti dan turun dari truknya untuk
menganiaya Marinus Msen, Daniel Wanma dan
supir dari mobil yang mogok tersebut dengan
menggunakan popor, tangan kosong, kaki, dan
helm. Kemudian para aparat tersebut meng
ancam dengan menodongkan senjata agar

Gambar 2.5-34: Aparat kepolisian mengeroyok seorang peserta
unjuk rasa yang terjatuh di jalan. (Sumber: Liputan 6)
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Gambar 2.5-35: Niko Suhun di Rumah Sakit Umum Jakarta.
(Sumber: Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua)

Tabel 2.5-9: Daftar korban dengan cidera serius karena penganiayaan dalam aksi
demonstrasi di Jakarta.
No.

Nama korban

Usia

Jenis kelamin

Keterangan

1

Zet Tabuni

26

laki-laki

luka pada pelipis, dikeroyok aparat dengan
menggunakan tongkat rotan, cincin besi
(knuckleduster) , ditinju dan ditendang dengan
menggunakan boots militer

2

Niko Suhun

23

laki-laki

menderita luka serius di bagian kepala, pingsan ketika
terkena tembakan peluru karet, lalu dipukuli di bagian
kepala dengan tangan kosong dan tongkat ketika dia
tidak sadarkan diri

3

Sander Togotili

24

laki-laki

luka serius di bagian kepala, telinga kiri, dan tangan
kanan karena pukulan tangan, tongkat maupun
ditendang dengan menggunakan boots militer

4

Arif Nugroho

25

laki-laki

luka di lutut bagian dalam karena pukulan dan
tendangan dengan menggunakan boots militer

5

Rini Murib

21

perempuan

pingsan karena menghirup gas air mata

6

Jhon Gobai

20

laki-laki

memar karena pukulan dan tendangan boots militer

7

Frans Nawipa

30

laki-laki

memar karena pukulan dan tendangan boots militer
memar karena pukulan dan tendangan boots militer

8

Mikael Kudiai

22

laki-laki

9

Steven Walela

24

laki-laki

memar karena pukulan dan tendangan boots militer

10

Zayu Bingga

24

laki-laki

memar karena pukulan dan tendangan menggunakan
boots militer, pakaian robek

11

Domin Yoi

24

laki-laki

pakaian robek, dipukuli dengan tangan dan tongkat
rotan ketika melindungi para aktivis perempuan
dipaksa untuk menanggalkan pakaiannya, kemudian
disiksa oleh aparat kepolisian
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12

Eka Kosay

20

perempuan

13

Martina Douw

22

perempuan

dipaksa untuk menanggalkan pakaiannya untuk

ditendang dengan menggunakan boots militer
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4

Arif Nugroho

25

laki-laki

luka di lutut bagian dalam karena pukulan dan
tendangan dengan menggunakan boots militer

5

Rini Murib

21

perempuan

pingsan karena menghirup gas air mata

6

Jhon Gobai

20

laki-laki

memar karena pukulan dan tendangan boots militer

7

Frans Nawipa

30

laki-laki

memar karena pukulan dan tendangan boots militer

8

Mikael Kudiai

22

laki-laki

memar karena pukulan dan tendangan boots militer

9

Steven Walela

24

laki-laki

memar karena pukulan dan tendangan boots militer

10

Zayu Bingga

24

laki-laki

memar karena pukulan dan tendangan menggunakan
boots militer, pakaian robek

11

Domin Yoi

24

laki-laki

12

Eka Kosay

20

perempuan

pakaian robek, dipukuli dengan tangan dan tongkat
rotan ketika melindungi para aktivis perempuan
dipaksa untuk menanggalkan pakaiannya, kemudian
disiksa oleh aparat kepolisian

13

Martina Douw

22

perempuan

mere
ka tidak melaporkan peristiwa tersebut
ke pihak yang berwajib. Namun, keluarga Mari
nus Msen tetap melaporkan kejadian ini ke
Markas Brimob setempat pada pukul 23.00
WIT. Pada tanggal 1 Januari 2016 pukul 03.00
WIT, sekelompok anggota Brimob berpakaian
sipil mendatangi rumah Marinus Msen dengan
menggunakan mobil polisi. Namun karena
mereka tidak berhasil menemukan Marinus
Msen dirumah, maka para personil Brimob itu
meng
aniaya anaknya yang bernama Ismael
Msen (19 tahun) sebagai aksi balas dendam.26
▶ Pada tanggal 3 Januari 2016 pada pukul 15.20
WIT, lima orang anggota polisi berpakaian sipil
melepaskan senjata ke arah Marten Pase (22
tahun), Yanes Giban (19 tahun), Epinus Giban
(20 tahun), dan Zet Giban (18 tahun) di Pantai
Abepura, Kota Jayapura. Marten Pase menderita
luka tembak di kepala, sementara Yane Giban
terkena tembakan di bagian tangannya. Sebe
lum insiden ini terjadi, keempat pemuda ini
sedang mengendarai sepeda motor, dan
kemudian salah satu motor yang mereka ken
darai ditabrak oleh sebuah mobil. Kecelakaan
ini menyebabkan terjadinya adu mulut dan
pertengkaran. Kemudian pengemudi mobil ter
sebut melaporkan insiden ini ke pos keamanan
setempat yang berlokasi di perempatan Tanah
Hitam.27
▶ Pada tanggal 27 Januari 2016 pukul 03.00 WIT,
Yeremias Salambau (29 tahun) dan Toni Palu
menghadiri sebuah upacara di desa mereka.
Setelah acara usai, mereka mencoba mencari
sebuah ojek di pangkalan ojek Ifaar di Sentani
untuk mengantarkan mereka pulang. Ketika

26 JPIC GKI di Tanah Papua (01.06.2016): Papua Hari Ini
27 Independent human rights activists (03.01.2016): Aparat Kembali
Melukai 4 Warga Sipil di Jayapua Papua, e-document: https://
wekonws.wordpress.com/2016/01/03/aparat-kembali-melukai4warga-sipil-di-jayapua-papua/

dipaksa untuk menanggalkan pakaiannya untuk
mengekspos payudaranya

mereka sedang menunggu, sebuah truk TNI
berhenti di samping mereka, lalu sekelompok
personil TNI melompat turun dari truk, menutup
kepala Yeremias Salambau dan Toni Palu dengan
menggunakan tas plastik dan memaksa mereka
untuk naik ke truk militer. Didalam truk, para
personil militer ini menendangi tubuh dan
kepala kedua pemuda ini. Kemudian, Yeremias
dan Toni dibawa ke sebuah tempat yang mereka
kenali sebagai markas militer Rindam, Sentani.
Disana aksi penganiayaan ini masih dilanjutkan
selama kurang lebih satu jam, sebelum kedua
nya dibawa ke Polsek Sentani. Di kantor polisi,
Yeremias dan Toni dimasukkan ke dalam sel
selama beberapa jam sebelum akhirnya dibebas
kan pada keesokan harinya.28
▶ Pada malam tanggal 2 Februari 2016, pukul
00.00 WIT, sekitar 25 orang anggota TNI dari unit
militer Rindam VXII Cendrawasih Ifar Gunung
menyiksa Herold Wepsa (31 tahun) di depan
sebuah toko kecil di Toladan, Flafouw. Para
anggota TNI tersebut menggunakan popor, kabel
listrik, selang karet, dan potongan besi sebagai
alat untuk menyiksa. Ketika insiden terjadi, Harold
Wepsa dipaksa naik ke truk militer dan wajahnya
ditutupi dengan tas plastik. Dan ketika berada di
atas truk, para personil TNI itu lalu menendangi
Harold Wepsa. Para pelaku mencambuk pung
gung Harold dengan menggunakan kabel listrik
dan memukul kepalanya dengan potongan besi
sampai banyak darah yang mengalir dari bagian
kepalanya. Kemudian Harold Wepsa dibawa
ke kantor Polsek Sentani. Dan baru pada hari
berikutnya dia dibawa ke rumah sakit Yowari
untuk mendapatkan pertolongan medis.
28 Ibd.
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Pada tanggal 3 Februari 2016, sekitar pukul 00.15
WIT, Doni Roberth Alexander Kellem (38 tahun)
dan tiga orang temannya yang bernama Patrik,
Taime, dan Dani juga diculik oleh kelompok yang
sama dengan yang menculik teman-teman Doni
ketika mereka duduk-duduk di depan rumah
Doni. Ketika itu, truk militer menghampiri me
reka dan sekelompok personil TNI yang meng
gunakan topeng turun dari truk dan langsung
memukuli keempat orang ini tanpa alasan jelas.
Para pelaku menyeret Doni, Patrik, dan Dani
ke atas truk sambil menutupi kepala mere
ka dengan menggunakan tas plastik. Doni
menderita luka-luka hingga bagian pelipis
kepalanya mengalami pendarahan setelah
para personil TNI ini meninju dan menendangi
kepalanya. Menurut keterangan para korban,
ketika penyiksaan terjadi, di dalam truk tersebut
ada sekelompok orang lainnya yang sudah
terlebih dahulu ditangkap. Para personil TNI
itu secara membabi buta mencambuki para
korban dengan menggunakan kabel listrik dan
memukuli mereka selama berada di dalam truk.
Dan kedua kelompok yang diculik ini akhirnya
dibawa ke kantor Polsek Sentani.
Ketika truk militer ini sedang dalam perjalanan
menuju ke markas militer, para personil TNI ini
juga melakukan penculikan terhadap Billy Kabey
(21 tahun) dan Paul Yoku (26 tahun) pada sekitar
pukul 02.00 WIT di Jalan Flafouw. Para personil
TNI ini menyerang Billy dan Paul ketika keduanya
sedang tidur di dalam mobilnya yang diparkir di
depan rumah paman mereka. Para personil TNI
membuka pintu mobil dengan paksa, menarik
keduanya keluar dari dalam mobil, dan memaksa
mereka masuk ke dalam truk. Aparat menutupi
kepala kedua korban dengan menggunakan
kantong plastik berwarna hitam dan mulai me
nyiksa mereka di dalam truk. Paul Yoku dicambuk
dengan menggunakan kabel listrik dan kemudian
dipukul menggunakan selang karet di bagian
kepalanya, sementara temannya, Billy Kabey
ditendang dengan mengunakan boot militer di
bagian dadanya. Pada pukul 03.00 WIT, Billy dan

Paul dibawa ke kantor Polsek Sentani, di mana
mereka dipaksa untuk berjongkok. Berdasarkan
keterangan dari Billy dan Paul, pada saat itu
terdapat sekitar 21 orang pemuda Papua yang
ditahan di kantor polisi tersebut, dan mereka
semua mengalami memar di wajah bahkan
beberapa dari mereka berdarah. Salah seorang
personil TNI mengintimidasi mereka dengan
mengatakan bahwa mereka akan dibunuh pada
keesokan harinya. Namun pada pukul 05.00 WIT,
semua tahanan dibebaskan. Pada tanggal 5
Februari 2016, dua orang personil TNI bernama
I Wayan dan Firman mendatangi rumah paman
Billy dan Paul dan menawarkan kepada mereka
perawatan medis di klinik militer.29
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Gambar 2.5-36 (atas) & 2.5-37 (bawah): Bekas luka karena
penyiksaan di bagian lengan dan kepala Harold Wepsa.
(Sumber: Laporan dari JPIC GKI di Tanah Papua).

29 JPIC GKI Di Tanah Papua (01.06.2016): Papua Hari Ini
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Gambar 2.5-38: Bekas luka di punggung Paul Yoku setelah
dicambuk dengan menggunakan kabel listrik. (Sumber: laporan
dari JPIC GKI di Tanah Papua)

Gambar 2.5-39: Titus Sagaimu di rumah sakit umum di Merauke.
(Sumber: Jubi (21.03.2016))

▶ Pada tanggal 17 Februari 2016, seorang per
sonil TNI memukul Welem Waita di desa Lokbon,
Kecamatan Arguni, Kabupaten Kaimana. Pemu
kulan ini terjadi setelah Welem Waita mengeluh
kan bahwa aparat TNI tidak diper
bolehkan
berburu binatang di wilayah tanah adat milik
suku mereka tanpa ijin dari pemilik tanah adat.
Berdasarkan keterangan dari Welem, personil TNI
tersebut juga bertanggung jawab sebagai aparat
keamanan di perusahaan perambah hutan PT
Wana Kayu, dan telah berulang kali masuk ke
wilayah tanah adat mereka untuk berburu.30

keterangan kepolisian, Titus Sagaimu menolak
untuk ditahan dan mencoba untuk menyerang
aparat. Kemudian salah seorang personil polisi
melepas
kan tembakan peringatan, diikuti
dengan tembakan lainnya yang mengarah ke
Titus dan mengenai bagian perutnya. Titus
Sagamu lalu dibawa ke rumah sakit umum
di Marauke untuk mendapatkan perawatan
medis.31

▶ Pada tanggal 18 Maret 2016, pukul 23.30 WIT,
seorang personil Bareskrim POLRI dari Polres
Mappi menembak Titus Sagaimu (28 tahun).
Insiden ini terjadi ketika polisi berpatroli di
depan kongregasi Silo di Kepi, Kabupaten Mappi.
Penduduk setempat menelepon polisi untuk
melaporkan Titus Sagaimu karena dia telah
melang
gar peraturan public dengan minum
minuman beralkohol di tempat umum. Menurut

30 Independent Human Rights Defender (18.02.2016): Oknum
Anggota TNI teror warga sipil, e-document: http://nestasuhunfree.
blogspot.co.id/2016/02/oknum-anggota-tni-teror-warga-sipil-di.
html

▶ Pada tanggal 12 April 2016, pukul 12.00 WIT,
aparat kepolisian gabungan dari unit regional
Brimob dan Polres Yahukimo secara sewenangwenang menahan delapan penduduk Papua
di Dekai, Kabupaten Yahukimo. Mereka ditahan
karena menyebarkan leaflet aksi demo yang
akan dilaksanakan untuk mendukung ULMWP.
Keenam pendukung KNPB yang bernama Yupi
Sobolim, Unyil Kobak, Erson Suhun, Natu Dapla,
Lendeng Omu, dan Leni Busup dibawa dan
ditahan di kantor Polsek Dekai. Di kantor polisi,
keenam pria ini dipaksa berdiri di bawah sinar

31 Tabloid Jubi (21.03.2016): Di Mappi, Oknum Polisi Tembak Residivis
Di Perut, e-document: http://tabloidjubi.com/2016/03/21/dimappioknum-polisi-tembak-residivis-di-perut/

Hak Asasi Manusia di Papua 2017

matahari dan berjongkok di halaman, makan
uang serta tanah. Aparat juga mengancam
akan menggantung mereka. Sesudah itu,
petugas mengikat kaki para pendukung KNPB
tersebut, kemudian menarik mereka sambil
menendangi punggung dan perut mereka
dengan menggunakan boots militer. Salah satu
pelaku memukul kepala masing-masing tahanan
dengan menggunakan palu. Aksi penyiksaan ini
berjalan selama satu setengah jam dan dianggap
sebagai hukuman karena para pendukung KNPB
ini menolak untuk menyanyikan lagu kebangsa
an Indonesia Raya.32
▶ Pada tanggal 2 Mei 2016, aparat kepolisian
menyiksa 9 orang peserta aksi unjuk rasa dan
seorang wartawan dalam penahanan dan inte
rogasi di markas Brimob di Kota Raja (lihat juga
Bab 2.1.2 Kebebasan Media). Penahanan ter
jadi di beberapa tempat di Jayapura selama
aksi unjuk rasa pada tanggal 2 Mei. Setelah itu,
semua tahanan dipindahkan ke markas Brimob
di Kota Raja, di mana aparat mulai melakukan
pemukulan, dan memaksa para tahanan untuk
melepaskan pakaiannya.
Warpo Wetipo dipukul di bagian telinganya
hingga dia kehilangan kesadaran. Dan ketika
dia sadar, darah mulai mengalir dari telinganya.
Kemudian, para personil polisi menendang
punggung dan dadanya, lalu berulang kali me
mukul kepalanya dengan menggunakan popor.
Arim Tabuni, yang ditahan di bundaran Abepura,
bersama dengan beberapa demonstran lainnya
juga dipukuli oleh aparat selama perjalanan
menuju kantor polisi. Ketika berada di dalam
truk polisi, para tahanan disuruh mengangkat
tangannya. Ketika itu pula para personil memukuli
bagian dada mereka. Dalam proses interogasi,
aparat mengancam akan membunuh Arim
Tabuni dan ketiga temannya, lalu membuang
tubuh mereka ke laut. Goty Tabuni menyatakan

32 Suara Papua (21.04.2016): Laporan Penangkapan 63 Anggota
KNPB Periode 5-13 April 2016, e-document: http://suarapapua.
com/read/2016/04/21/3281/
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bahwa para personil polisi tersebut menariknya
ke dalam truk polisi secara paksa. Salah seorang
personil menarik bra-nya hingga talinya putus
dan payudaranya terekspos.33
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Gambar 2.5-40: Warpo Wetipo menderita luka di bagian pelipis
kirinya.

▶ Pada tanggal 31 Mei 2016, petugas kepolisian
dari Polres Jayapura menahan Kelenak Teleng
gen (29 tahun), seorang tentara Gerakan Papua
Merdeka OPM di rumah kost saudara laki-laki
nya di jalan SD Percobaan. Para personil polisi
tersebut menemukan Kelenak Telenggen de
ngan cara memaksa kenalan Kelenak dengan
todongan senjata untuk menunjukkan lokasi
persembunyiaannya. Kemudian salah seorang
personil polisi menembak kaki Kelenak untuk
mencegahnya melarikan diri. Kelenak kemudian
dibawa ke rumah sakit Wamena untuk mendapat
kan perawatan medis. Kepolisian menolak ang
gota keluarga ataupun para pembela HAM
yang bermaksud menjenguk Kelenak ketika dia
ditahan. Bahkan dua anggota keluarga yang
ingin menjenguk Kelenak di rumah sakit ditolak
dan diinterogasi selama delapan jam di kantor
Polres Jayawijaya.34

33 ELSHAM Papua (03.05.2016): Penangkapan Massal Warnai
Perayaan Hardiknas Di Papua, e-document: http://elshampapua.
org/2016/05/03/penangkapan-massal-warnai-perayaanhardiknasdi-papua/) & Tabloid Jubi (05.05.2016): 7 Aktivis KNPB
Mengaku Disiksa Di Ruang Tahanan Brimob Kota Raja.
34 Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM di Pegunungan
Tengah Papua (Juni 2016): Penangkapan serta penembakan
terhadap Kelenak Telenggen

Tabel 2.5-10: Daftar korban penyiksaan setelah aksi unjuk rasa di Jayapura
(Sumber: ELSHAM Papua).
No.

Nama korban

Usia

Jenis kelamin

Keterangan

1

Warpo Wetipo

31

laki-laki

dipukul di bagian telinga yang menyebabkan dia kehilangan
kesadaran untuk sementara, ditendangi di bagian punggung
dan dada, dan kepalanya dipukuli berulang kali dengan
popor senapan

2

Doli Ubruangge

27

laki-laki

dipukuli selama dalam proses interogasi dan penahanan

3

Arim Tabuni

21

laki-laki

dipukuli di bagian dada, aparat mengancam akan
membunuhnya dan membuang tubuhnya ke laut

4

Matias Suu

21

laki-laki

dipukuli selama dalam proses interogasi dan penahanan

5

Goty Gobay

23

perempuan

6

Kombawe
Wanimbo
Elias Mujijau

25

laki-laki

aparat menarik bra-nya hingga talinya putus dan
payudaranya terekspos
dipukuli selama dalam proses interogasi dan penahanan

19

laki-laki

dipukuli selama dalam proses interogasi dan penahanan

7
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8

Agust Pahabol

23

laki-laki

dipukuli selama dalam proses interogasi dan penahanan

9

Izon Kobak

23

laki-laki

dipukuli selama dalam proses interogasi dan penahanan

10

Ardi Bayage

-

laki-laki

dipukul tiga kali di pipi kanannya

▶ Pada tanggal 1 Juli 2016, para personil Brimob
menyiksa wartawan Intan Jaya Missael Maisini
di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya (lihat Bab 2.1.2
Kebebasan Media).

lubang hidung Obby, dan menariknya melalui
hidung. Sementara seorang petugas lainnya me
nginjak kepala Obby dan menekankan wajahnya
ke tanah.35

▶ Pada tanggal 15 Juli 2016, pukul 09.40 WIB,
anggota polisi yang berpakaian sipil menyiksa
Obby Kogoya ketika dia berusaha masuk ke
asrama mahasiswa Papua. Insiden ini terjadi
dalam aksi unjuk rasa damai yang dikoordinasi
oleh para anggota Asosiasi Mahasiswa Papua
(AMP) dan sebuah kelompok mahasiswa yang
mengatasnamakan Persatuan Rakyat untuk
Pembebasan Papua Barat (PRPPB) di Yogyakarta.
Ketika Obby tiba di asrama, beberapa personil
polisi mencegatnya dan menyita sepeda
motor
nya tanpa alasan yang jelas, kemudian
mengatakan "Kamu pikir polisi takut?! Kami bisa
menghabisimu.” Ketika Obby berusaha kabur
ke Jalan Kusumanegara, salah seorang personil
polisi itu melepaskan tembakan peringatan.
Sehingga para petugas yang berada di sekitar
lokasi segera menyeretnya ke tanah, dan mulai
menyiksa mahasiswa itu dengan tendangan dan
pukulan. Salah seorang aparat kepolisian yang
berpakaian sipil itu memasukkan dua jarinya ke

Gambar 2.5-41 (atas) & 2.5-42 (bawah): Obby Kogoya disiksa oleh
personil polisi berpakaian sipil.
35 Independent human rights defender (16.07.2016): PRPPB: Ini
Kronologi Represi Terhadap Mahasiswa Papua di Yogyakarta,
e-document: http://www.wenaskobogau.com/2016/07/prppbinikronologi-represi-terhadap.html
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▶ Pada tanggal 15 Agustus 2016, Aparat kepo
lisian dari Polda Jayapura dan pasukan Brimob
membubarkan paksa sebuah aksi unjuk rasa
damai KNPB dengan menggunakan peluru
karet. Insiden ini terjadi di depan Asrama Mimika
di Perumnas I Waena, Jayapura. Dua orang
peserta unjuk rasa yang bernama Bayaem
Keroman dan Berina Magai dipukuli oleh polisi
selama penahanan dan empat orang peserta
lainnya terluka akibat tembakan peluru karet
(lihat tabel).36
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Gambar 2.5-43: Memar di wajah Berina Magai setelah
tertembak peluru karet.

Gambar 2.5-45: Seorang peserta unjuk rasa menunjukkan luka
di kepalanya akibat bentrokan dengan polisi.

▶ Pada tanggal 21 Agustus 2016, aparat kepo
lisian dari Polres Biak Numfor menyiksa Simon
Warikar (43 tahun) dalam penahanan di Kantor
Polres Biak Numfor. Aparat menahan Simon
Warikar setelah pemilik rumah kost Simon
melaporkannya ke polisi, karena mabuk dan
memecahkan dua buah kaca jendela. Menurut
polisi, penahanan ini dilakukan karena kondisi
yang tidak terkendali dan untuk mencegah
kerusakan yang lebih parah hingga Simon
sadar dari pengaruh alkohol. Di kantor polisi,
para personil kepolisian melemparkan Simon
Warikar dengan kasar ke lantai selnya. Ketika dia
protes akan perlakuan kasar tersebut, beberapa
Gambar 2.5-44: Luka berdarah di dahi Noperina Kbak.

36 Independent Human rights activist (16.08.2016): Polisi menembak
rakyat Papua di depan Asrama Mimika Perumnas I Waena Jayapura
Papua, e-document: https://umaginews.blogspot.ro/2016/08/
polisi-menembak-rakyat-papua-di-depan.html
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Tabel 2.5-11: Daftar korban tembakan peluru karet ketika terjadi bentrok dengan
aparat kepolisian.
No

Nama korban

Jenis kelamin

Keterangan

1

Bayaem Keroman

laki-laki

dipukuli oleh aparat selama dalam penahanan

2

Berina Magai

perempuan

3

Noperina Kibak

perempuan

memar dan bengkak di bagian dahi karena dipukul
dengan menggunakan popor senapan
terkena peluru karet di bagian kepala

4

Elmin Kemon

laki-laki

5
6

Yulinus Murib
Wenus Siep

laki-laki
laki-laki

terkena peluru karet di dadanya, keberadaan Elmin
tidak diketahui sejak insiden terjadi
terkena peluru karet di bagian dada
terkena peluru karet di bagian perut

petugas mendekati Simon dan menganiayanya.
Penganiayaan ini menyebabkan tiga tulang
rusuknya patah, pelipisnya pecah, kelenjar limpa
kecil pecah, serta memar di seluruh tubuhnya.
Simon Warikar menjalani operasi keesokan
harinya.37

▶ Pada tanggal 27 Agustus 2016 pukul 10.00
WIT, empat orang pelajar SMU yang bernama
Noverianus Belau, Luter Japugau, Hans Belau
dan Otinus Sondegau berkumpul di dekat
Jalan Trans-Papua di Sugapa sambil minum
minuman beralkohol. Ketika sebuah ojek lewat,
para pemuda ini mencegatnya dan meminta
beberapa rokok ke pengemudi ojek tersebut.
Kemudian pengemudi ojek tersebut melaporkan
insiden ini ke markas Brimob terdekat. Beberapa
saat kemudian lima personil Brimob mendatangi
lokasi, dan terjadi adu mulut antara para pelajar
dengan aparat. Namun bukannya meredakan
situasi, para aparat tersebut mengeluarkan sen
jata dan mengancam akan menembak me
reka. Luter dan Hans berhasil melarikan diri,
namun Noverianus Belau terkena tembakan di
bagian tangannya sementara Otinus Sondegau
terbunuh dalam insiden ini (lihat Bab 2.4
Pembunuhan di Luar Hukum dan Sewenangwenang).38 Pada tanggal 7 Oktober 2016, kelima
anggota Brimob tersebut diadili dengan vonis
penjara ringan, yaitu antara 21 hari hingga 1
tahun karena tuntutan “penyalahgunaan sen
jata”.39

Gambar 2.5-46: Simon Warikar setelah menjalani operasi
kelenjar limpa di Rumah Sakit Umum Biak. (Sumber: Jubi)

▶ Pada 7 September 2016, sekitar 15 orang
per
sonil pasukan pengendali massa (Dalmas)
dari Polsek Madi, menyiksa Sony Yeimo (23

37 Tabloid Jubi (28.08.2016): Diamankan, Ternyata Simon Warikar
Dianiaya di Polres Biak, e-document: http://tabloidjubi.
com/16/2016/08/28/diamankan-ternyata-simon-warikardianiayadi-polres-biak/

38 KPKC Kingmi Papua (31.08.2016): Laporan Verifikasi Penembakan
Siswa Otinus Sondegau oleh Brimob Detasemen C Biak yang
ditugas Sugapa di Halaman Rumahnya Yogasiga di Sugapa, Intan
Jaya, Papua
39 Tabloid Jubi (08.10.2016): 21 hari penjara untuk pelaku
penembakan Otinus Sondegau, e-document: http://tabloidjubi.
com/artikel-755-21-hari-penjara-untuk-pelaku-penembakanotinussondegau.html
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tahun) dan Rev. Yunus Yogi (55 tahun) di Desa
Ipakiye, Kabupaten Paniai. Insiden ini terjadi
pada siang hari, setelah terjadi perang mulut
antara warga desa dengan seorang pemilik
toko yang bukan penduduk asli Papua di Desa
Ipakiye. Penduduk desa menuntut agar pemilik
toko menutup tokonya karena beberapa warga
desa tersengat aliran listrik karena pemasangan
kabel listrik yang tidak benar. Kemudian pemilik
toko tersebut menelepon polisi dan anggota
TNI dari Batalion 753 Arvita Nabire. Seorang
personil polisi memukul Sony Yeimo karena dia
bersikeras bahwa pemilik toko tersebut harus
menutup tokonya dan meninggalkan Desa
Ipakiye. Saat itu Sony harus membela dirinya
sendiri sementara sekitar 15 orang personil
polisi mengeroyoknya dengan menggunakan
popor dan menendanginya dengan boots,
hingga menyebabkan bibir pecah dan memar
di wajahnya. Ketika Rev. Yunus Yogi mencoba
untuk menolong Sony dan melibatkan diri dalam
pengeroyokan tersebut, para aparat memukuli
keduanya dengan menggunakan popor, hingga
menyebabkan luka berdarah di pelipis Rev.
Yunus.40
▶ Pada tanggal 13 September 2016, pukul 20.30
WIT, lima orang personil militer dari KODIM
1702 unit militer Jayawijaya menyiksa Endius
Wenda dan mencoba menenggelamkannya ke
sungai Aikima, Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Sebelumnya, seorang pemilik sebuah warung
menelepon markas militer karena Endius Wenda
menolak untuk membayar tagihan sebesar Rp
15.000. Menurut Endius ayam yang diberikan
kepadanya sudah mengeras dan tidak layak

40 JPIC KINGMI Papua (07.09.2016): Polisi Dalmas Polres Madi Paniai
pukul Pendeta Yunus Yogi dengan Popor senjata di Testa.
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untuk dimakan, sehingga dia mengembalikan
makanan tersebut dan menolak untuk
membayar. Ketika kelima aparat tiba di lokasi,
mereka langsung memukuli dan menendangi
Endius hingga jatuh ke tanah. Kemudian dia
ditarik ke mobil aparat dan aksi penyiksaan
tersebut dilanjutkan dengan memukuli Endius
dengan menggunakan kawat logam dan tangan
mereka. Ketika mobil tersebut sampai di Sungai
Pikhe, para personil militer mendorong Endius
keluar dari mobil dan menendangi bagian
perutnya. Kemudian mereka melanjutkan
perjalanan menuju sebuah jembatan di Sungai
Aikima, di mana mereka memukuli Endius di
bagian kepala sebelum mendorong tubuhnya
Endius ke sungai.
Kuatnya dorongan dari atas jembatan menyebab
kan tubuh Endius tenggelam hingga kedalaman
sekitar 150 meter dibawah permukaan sungai
sebelum akhirnya dia berhasil menyelamatkan
diri. Keluarga Endius kemudian melaporkan
kasus ini ke komandan militer. Kedua belah pihak
akhirnya sepakat untuk menyelesaikan kasus ini
dengan menggunakan hukum adat, yaitu dengan
membayarkan sejumlah materi dan kompensasi
finansial kepada keluarga korban. Pada tanggal
15 Oktober, kedua belah pihak sepakat dengan
angka pembayaran sebesar 1 milyar rupiah dan
akan dibayarkan pada tanggal 23 Oktober 2016.
Pada tanggal 26 Oktober, perwakilan dari KODIM
1702 Jayawijaya menyerahkan uang sebesar 150
juta rupiah dan tiga ekor babi kepada keluarga
korban, setelah Endius menyetujui permintaan
komandan militer untuk meringankan jumlah
kompensasi.41

41 Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan
Tengah Papua (04.10.2016): Endius Wenda Diculik oleh 3 Anggota
Militer KODIM 1702, dan Dibuang ke Kali Aikima, dalam Keadaan
Hidup pada 13 September 2016
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Gambar 2.5-47: Endius Wenda di jembatan sungai Aikima (Sumber: JAPH HAM).
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▶ Pada tanggal 14 September 2016 pukul 19.00
WIT, dua orang personil polisi bernama Briptu
Diram dan Yayan dari kepolisian perairan dan
udara (Polairud) memukul Melky Balagaize (19
tahun) dan menembak korban di bagian pantat
kirinya. Insiden ini terjadi di kantor polisi dekat
area pemukiman Wogikel di Desa Wanam,
Kecamatan Ilwayab, Kabupaten Marauke. Melky
bersama saudara laki-laki serta sekelompok
temannya sedang dalam perjalanan pulang
ketika terjadi perselisihan diantara kedua
anggota polisi dan kemudian perselisihan ini
meluas kepada Melky. Kemudian Briptu Diram
buru-buru masuk ke dalam pos polisi, tak lama
kemudian keluar dengan membawa senjata
jenis AK 47 dan melepaskan sebuah tembakan
yang mengenai pantat kiri Melky. Ketika Melky
dan teman-temannya melarikan diri dari pos
polisi itu, seorang personil polisi lain bernama
Yayan mengejar Melky dan memukulnya dengan
menggunakan popor di pelipis kanannya.
Menurut keterangan pihak kepolisian, insiden ini
terjadi karena pada saat itu Melky sedang mabuk
dan ingin melukai salah satu petugas dengan
menggunakan golok. Namun, saudara laki-laki

Melky membantah pernyataan polisi tersebut,
dan menyatakan bahwa kedua personil polisi
tersebut juga sedang dalam keadaan mabuk.42

Gambar 2.5-48 (atas) & 2.5-49 (bawah): Melky Balagaize di
Rumah Sakit Umum Merauke. (Sumber: Jubi)

42 Tabloid Jubi (17.09.2016): Keluarga Bantah Penembakan di
Wanam-Merauke versi Polisi, e-document: http://tabloidjubi.
com/16/2016/09/17/penembakan-di-wanam-merauke-versipolisidibantah-keluarga-korban/
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▶ Pada tanggal 17 September 2016, sejumlah
personil polisi dari Polres Yahukimo menganiaya
Anto Soll (26 tahun) di depan kantor Polres Dekai,
karena dia ikut serta dalam sebuah aksi unjuk
rasa. Aksi ini bertujuan menuntut pembebasan
10 orang anggota KNPB, yang ditahan secara
sewenang-wenang pada pagi harinya ketika
mereka sedang mendistribusikan selebaran
yang berisi informasi mengenai aksi demonstrasi
KNPB yang akan datang. Aparat kepolisian
membubarkan unjuk rasa tersebut secara paksa
setelah seorang yang tak dikenal melemparkan
sebuah batu ke arah kantor polisi. Aparat kepo
lisian menahan Anto Soll dan memukulinya
dengan menggunakan selang karet dan popor
di bagian dahi, belakang kepala, pelipis, pung
gung, dan rusuknya. Anto Soll mengalami cidera
serius dan telah mendapatkan perawatan medis
di rumah sakit umum Dekai.43

dengan inisial YK melukai seorang anggota TNI
dengan menggunakan pisau. Sebagai reaksinya,
sekelompok anggota TNI dari KODIM 1707/
Marauke melakukan sweeping di Jalan Mangga
II dan Jalan Bakti, Kecamatan Kelapa Lima,
Marauke, di mana mereka secara sewenangwenang menahan Xaferus Tambaip dan Ronald
Amunggun.

Gambar 2.5-50: Anto Soll setelah penganiayaan. (Sumber: Jubi)

Gambar 2.5-51 & 2.5-52: Xaferus Tambaip di Rumah Sakit
Umum Merauke.

▶ Pada tanggal 18 Oktober 2016, sekelompok
personil TNI dari KODIM 1707/Marauke menyiksa
Xaferus Tambaip (43 tahun) dan Ronald Amung
gun (24 tahun) di markas mereka. Insiden ini
terjadi setelah seorang personil kepolisian

Para personil TNI berulang kali memukuli Xaferus
di bagian rahang hingga dahinya dengan meng
gunakan popor. Para pelaku lainnya memu
kuli tubuh Xaferus dengan tongkat kayu serta
menendanginya dengan boots militer di bagian

43 Tabloid Jubi (17.09.2016): Jelang Aksi Damai 19 September,
21 Anggota KNPB Yahukimo Ditangkap , e-document: http://
tabloidjubi.com/artikel-160-jelang-aksi-damai-19-september21anggota-knpb-yahukimo-ditangkap.html
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punggung dan perutnya. Setelah disiksa, para
personil TNI ini membawa Xaferus dan Roland ke
Polres Marauke. Kemudian seorang pengacara
mengunjungi mereka selama berada di dalam
tahanan dan dia meminta agar kedua korban
ini dirawat di Rumah Sakit Umum Marauke.
Xaferus tidak mampu mengunyah makanan
keras dan tidak bisa duduk tegak hingga lebih
dari tujuh hari karena cidera yang dialaminya
akibat penyiksaan. Dan ketika keluarga korban
melaporkan peristiwa ini ke Komandan KODIM
1707/Marauke, Mayor Bobby, ia menolak per
mintaan untuk melakukan penyelidikan internal
militer terhadap para pelaku.44
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▶ Pada tanggal 26 Oktober 2016, sekitar pukul
23.00 WIT, aparat kepolisian melepaskan tem
bakan ke arah sekelompok peserta unjuk rasa.
Para demonstran ini membangun blokade
jalan dan membakar ban mobil di Jalan Yos
Sudar
so, Kelurahan Sanggeng, Manokwari.
Para penduduk asli Papua ini membangun
blokade jalan setelah salah seorang warga,
Vigal Pauspaus, ditikam oleh orang tak dikenal
dari Makassar karena Vigal tidak membawa
uang yang cukup untuk melunasi hutangnya.
Ketika aparat tiba di lokasi demonstrasi dan
berusaha untuk membuka blokade jalan, para
peserta aksi menghalanginya. Kemudian aparat
melepaskan tembakan dengan menggunakan
peluru tajam ke arah massa. Penembakan ini
menyebabkan satu orang meninggal dan lima
orang lainnya mengalami luka serius. Beberapa
saksi mata melaporkan bahwa pada saat itu
aparat kepolisian dibentengi oleh sekelompok
penduduk pendatang yang membawa berbagai
jenis senjata tajam.
Aparat kepolisian menembak mati Onesimus
Rumayom (45 tahun) di depan pos polisi
Sanggeng, Jln. Yos Sudarso (lihat juga Bab 2.4
Pembunuhan di Luar Hukum dan Sewenang-

44 Independent Human Rights Defenders (25.10.2016): Dua Oorang
Masyarakat Sipil (OAP) Dianiaya Oleh Puluhan Anggota TNI,
e-document: http://suarawiyaimana.blogspot.co.id/2016/10/
duaorang-masyarakat-sipil-oap-dianiaya.html

wenang). Lima orang pengunjukrasa lainnya
mengalami luka serius. Erik Inggabouw Yomaki
(25 tahun) terkena peluru di bagian leher dan
dadanya. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit
untuk mendapatkan perawatan intensif di ICU.
Martinus Urbinas (44 tahun) menderita luka
tembak di bagian pergelangan tangan kirinya.
Seorang pelajar SMU yang bernama Agustinus
Wakum (17 tahun) terkena peluru pada lengan
kanannya. Ruben Eppa (32 tahun) menderita
luka tembak di punggung bawah. Paskal
Mayor Sroyer (19 tahun) terkena peluru di paha
kanannya, pada insiden penembakan yang
terjadi di depan Toko Sanggeng Manokwari.
Semua korban kemudian dibawa ke rumah
sakit TNI AL di Manokwari untuk mendapatkan
pertolongan medis. Selain itu, aparat kepolisian
juga menganiaya dan menahan Dominggus
Rumayom (30 tahun) dan dua orang laki-laki
yang tidak diketahui identitasnya.
▶ Pada tanggal 27 Oktober 2016, pukul 10.00 WIT,
para anggota kepolisian dari Polres Manokwari
dan pasukan Brimob mulai melakukan sweeping.
Aparat kepolisian memukul dan menendang
Obed Arik Ayok Rumbruren (63 tahun) dan
anak laki-lakinya, Anthonius H. Rumbruren (25
tahun) di depan Gereja GKI Jemaat Sion di Jalan
Ciliwung. Seorang personil Brimob memukul
Anthonius Rumbruren di bagian kepala dan
mulutnya dengan menggunakan sebuah popor.
Berdasarkan keterangan dari sebuah LSM lokal,
LP3BH Manokwari, penyiksaan ini disaksikan
oleh Kapolres Manokwari dan Komandan
Brimob wilayah Papua Barat. Seorang korban
lainnya bernama Orgenes Asaribab (40 tahun)
mengalami luka tembak serius di bagian pelipis
dan pantat kirinya karena insiden penembakan
di Jalan Ciliwung. Korban lainnya bernama Kiki
Suabey (35 tahun) yang dianiaya secara brutal
dan segera dilarikan ke rumah sakit.45

45

LP3BH Manokwari (29.10.2016):Kronologis Kasus Manokwari:
22, 26 Dan 27 Oktober 2016
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Gambar 2.5-53: Agus Wakum

Gambar 2.5-57: Martinus Urbinas
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Gambar 2.5-54: Erik Inggabouw Yomaki

Gambar 2.5-58: Orgenes Asaribab

Gambar 2.5-55: Paskal Mayor Sroyer

Gambar 2.5-56: Ruben Eppa
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Gambar 2.5-59: Antonius H. Rumbruren
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Tabel 2.5-12: Daftar korban penembakan di Namokwari.

No. Nama korban
Usia
Keterangan
Sheet1
Table
2.5-12:
Table
of
victims
at
the
Manokwari
shooting.
(Source:
LP3BH
1
Agus
Wakum
17
peluru
tangan
kanannya
Sheet1
Table 2.5-12: Table of victims at the Manokwarimenembus
shooting.
(Source:
LP3BH Manokwari)
Manokwari)
2

Ruben Eppa
No.
Victim's
Name
No.
Victim's
Name
3
Antonius H Rumbruren

11
42
2
533
644
755
6
86
77
88
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Inggabouw Yomaki
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Kiki Suabey
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Inggabouw Yomaki
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32

luka tembak di punggung bawah
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40 32
32
19 25
25
44 40
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19
35 19
44
29 44
35
35
29
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di kepala dan bibir
bullet
bullet pierced
pierced victim's
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the right
right hand
hand
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di wound
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di paha kiri
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in
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right
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left wrist
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wound
in
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side
of
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bullet wound in the right side of the neck
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▶ Pada tanggal 19 Desember 2016 pukul 09.30
WIT, aparat gabungan TNI dan POLRI dari ber
▶
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2016,
EIT,
joint
▶ On
On the
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EIT,sewe
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police
and
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from
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local
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and
military
forces
from
various
local
nang-wenang 62 orang anggota KNPB di kantor
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62
units in
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members
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di Jalan
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of
West
Papua
National
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the
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the localmerangkak
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menuju
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arrestees
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All
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and
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arrestees
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punched
and
kicked
the
arrestees
inside
di dalam truk maupun ketika sudah berada
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police
vehicle
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also
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police
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thekantor
police polisi.
vehicleBeberapa
and also atkorban
the police
station.
di
penyiksaan
Several
victims
of
torture
stated
that
the
police
Several
victims
of
torture
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that
the
police
menyatakan bahwa aparat memukuli mereka
officers
had
beaten
them
with
wooden
sticks.
At
officers
had
beaten
them
with
wooden
sticks.
At
dengan menggunakan tongkat kayu. Sedikitnya
least
eight
arrestees
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due
to
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arresteestahanan
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injuries
duedalam
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terdapat
yang
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police
torture
(see
table
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police
torture
(see
table
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insiden ini (lihat tabel 2.5-13).
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Tabel 2.5-13: Daftar korban yang mengalami penyiksaan di Polres Jayawijaya
(Sumber: JAPH-HAM).
No.

Nama korban

Keterangan

1

Simion Dabi

luka berdarah di atas mata kiri

2

Stanus Kosay

memar di bagian telinga kiri

3

Samuel Wenda

memar dibawah mata kiri

4

Jimi Wenda

memar dan bengkak di punggung

5

Steven Peyon

memar dan bengkak di pipi kiri, paha, dan punggung kirinya

6

Dispon Kogoya

luka berdarah di atas mata kiri, karena dikeroyok oleh aparat di Polres
Jayawijaya

7

Aman Dabi

memar yang parah di pinggang kanan dan luka di atas mata kanan

Rekomendasi:
•

•

•
•

Mengesahkan Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan (OP-CAT),
dan memastikan adanya peninjauan ulang terhadap KUHP dengan tujuan
untuk memasukkan tindak kriminal penyiksaan seperti yang ditetapkan
PBB dalam ‘Konvensi Menentang Penyiksaan dan Tindak Kriminal Lainnya,
Tindakan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat’,
yang disahkan di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah dapat menetapkan
alternatif hukum nasional lainnya untuk mengkriminalkan penyiksaan.
Meningkatkan efektifitas dari lembaga pengaduan nasional bagi para
korban penyiksaan dan penganiayaan, dengan cara mempertegas perintah
dan wewenang institusi tersebut. Contohnya: memberikan akses penuh
bagi keluarga korban dan para pembela HAM ke semua fasilitas penahanan
TNI/POLRI serta mekanisme jaringan pengaduan kepada institusi penegak
hukum. Mekanisme ini harus dipastikan akan ditindaklanjuti, diselidiki
secara independen, penuntutan terhadap pelaku, dan memberikan bantuan
pengobatan yang memadai bagi para korban.
Memperkenalkan peraturan yang memastikan bahwa personil TNI tidak
diikutsertakan dalam operasi penegakan hukum.
Mendirikan pengadilan HAM di Papua dan memperluas wewenangnya untuk
memproses semua kasus HAM, bukan hanya kasus-kasus tertentu yang
memenuhi kriteria penyerangan terhadap rakyat sipil yang sistemik dan
meluas.
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HAK EKONOMI,
SOSIAL DAN
BUDAYA
Mama-mama
di pasar Nayak, Wamena. (Dok. ICP)
Hak Ekonomi,
Sosial, Papua
dan Budaya

Bagian 3

Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya
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Situasi dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di Papua masih didominasi
dengan kekerasan terhadap hak kesehatan, hak pendidikan, hak pangan, dan
hak buruh (tenaga kerja). Terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam
pemenuhan standar minimum akan hak kesehatan, pendidikan, makanan,
dan tenaga kerja antara daerah perkotaan dan daerah terpencil di Papua. Di
mana di daerah terpencil inilah sebagian besar penduduk asli Papua tinggal.
Provinsi Papua dan Papua Barat masih menjadi daerah dengan angka
prevalensi tertinggi, untuk penyebaran HIV/AIDS dan kematian bayi di
Indonesia. Hal ini seiring dengan kualitas layanan kesehatan yang masih
sangat rendah. Fasilitas kesehatan yang tersedia masih jauh di bawah standar
kesehatan internasional, khususnya dalam hal peralatan kesehatan, sumber
daya manusia, dan kebersihan. Rumah sakit umum hanya berada di daerahdaerah perkotaan, sementara fasilitas kesehatan di daerah-daerah pedesaan
hanya disediakan klinik-klinik kecil atau Puskesmas, di mana seringkali
mengalami kesulitan seperti kurangnya personil medis, obat-obatan, serta
peralatan. Terlepas dari tantangan yang dihadapi karena wabah pertusis
yang terjadi antara bulan November 2015 hingga Februari 2016, fakta juga
menunjukkan bahwa baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat
belum memiliki mekanisme pemantauan dan penanggulangan yang
memadai mengenai situasi kesehatan di daerah-daerah terpencil. Belum
ada strategi yang efektif atau mekanisme pencegahan yang memadai
guna mencegah atau menghambat penyebaran penyakit di daerah-daerah
terpencil.
Meskipun terdapat peningkatan jumlah sekolah yang dibangun dan
upaya untuk meningkatkan ketersediaan pendidikan dasar, namun kualitas
pendidikan di Papua masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan oleh
beberapa faktor antara lain: buruknya manajemen dan fasilitas pendidikan,
kurangnya kompetensi dan tingginya angka ketidakhadiran guru, termasuk
juga tidak adanya kurikulum yang sesuai dengan budaya setempat. Di tahun
2016, pemerintah daerah Papua hanya mengalokasikan dana kurang dari
1% untuk sektor pendidikan, dari total anggaran otonomi khusus tahunan.
Sehingga angka buta huruf di provinsi ini masih menempati urutan pertama
di Indonesia.
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Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya
alam di Papua mengakibatkan rusaknya peter
nakan. Dan ini menjadi ancaman besar pula bagi
ketersediaan pangan bagi penduduk asli Papua.
Sementara pemerintah terus memfasilitasi pro
yek-proyek perkebunan guna mempercepat
pertumbuhan ekonomi dan menjaga keamanan
pangan nasional. Kehadiran banyak perusahaan
dan berbagai program pemerintah telah ber
dampak besar terhadap ketersediaan pangan,
kebiasaan, dan hak pangan bagi penduduk asli
Papua.

Hilangnya tanah adat menjadi ancaman terbesar
bagi ketersediaan pangan penduduk asli Papua,
kondisi ini memaksa mereka untuk bekerja
sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit
meskipun dengan upah yang sangat rendah.
Mayoritas perusahaan perkebunan kelapa sawit
mempekerjakan penduduk asli Papua sebagai
pekerja harian, dengan tunjangan yang sangat
minim khususnya dalam hal jaminan sosial
dan pekerjaan jangka panjang. Serikat buruh
dan para pejuang hak buruh berada di bawah
tekanan oknum aparat kepolisian dan TNI yang
dibayar oleh perusahaan guna mengamankan
perkebunan mereka.

3.1 Hak Kesehatan
Pada laporan edisi-edisi sebelumnya, pembahasan hak kesehatan telah difokuskan
pada keterbatasan perawatan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau, tepat, dan
berkualitas. Hal ini menggaris bawahi stigmatisasi dan marjinalisasi yang dihadapi
oleh anggota masyarakat yang hidup dengan HIV/AIDS, termasuk akses untuk
mendapatkan perawatan yang terjangkau. Masalah kesehatan reproduksi serta
pelanggaran hak seksual dan reproduksi, terkait dengan perubahan demografis di
wilayah ini juga telah menjadi perhatian khusus. Meskipun masalah-masalah yang
mendesak ini tidak mungkin diabaikan karena tetap menjadi tantangan kesehatan
kronis yang membutuhkan perhatian dan pemantauan secara berkelanjutan, namun
pada bab ini lebih difokuskan pada hubungan penting antara perubahan lingkungan,
efek iklim, dan bagaimana masalah-masalah ini mempengaruhi kesehatan penduduk
asli Papua khususnya yang tinggal di dataran tinggi. Seperti wabah yang terjadi di
Kabupate Nduga pada tahun 2015, hanya merupakan dampak kecil dari situasi yang
diakibatkan oleh keamanan pangan, malnutrisi, dan perubahan cuaca dan iklim
yang ekstrim, yang berpengaruh pada peningkatan risiko penyakit dan kesehatan
yang buruk, bahkan menyebabkan peningkatan angka kematian serta kematian
dini. Sebagian dari penduduk asli Papua menjadi lebih rentan terhadap tekanan
lingkungan, di mana kapasitas penyangga untuk keamanan pangan (contoh:
migrasi sementara, sumber nutrisi alternatif yang diperdagangkan dan dikonsumsi,
persediaan protein dan karbohidrat yang tersedia seperti hewan ternak, ubi, dan
sayuran) terus berkurang. Ada banyak penyebab dari masalah ini, namun penyebab
utamanya adalah berkurangnya akses atas tanah adat dan kehadiran pasar modern
yang berada di luar kendali penduduk asli Papua. Kenyataan di balik kehadiran
pasar modern ini adalah kurangnya nutrisi bagi anak-anak dan juga orang dewasa,
penurunan sistem kekebalan tubuh, serta minimnya cadangan kesehatan untuk
menghadapi tekanan lingkungan yang terjadi.

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

87

88

Tantangan lingkungan dan
dampaknya bagi kesehatan
penduduk asli Papua.

dan marjinalisasi secara terus menerus di Papua,
termasuk mengenai masalah kesehatan dan
kehidupan yang layak.

Kekeringan, gagal panen, dan kelaparan sering
kali terjadi dan akan terus berlangsung di
daerah dataran tinggi Papua selama bertahuntahun. Hal ini berhubungan dengan efek alami
dari iklim pasifik El Nino. Namun, frekuensi dan
intensitas akan masalah ini terus meningkat.
Masalah yang dihadapi penduduk Papua ini
dapat dikategorikan sama dengan masalah yang
dihadapi oleh negara-negara kepulauan dataran
rendah yang terletak di Samudera Pasifik,
mereka terus dihantui oleh ancaman akan
tenggelam karena naiknya permukaan air laut.
Dataran tinggi di sekeliling Pulau New Guinea
(termasuk Papua Nugini) mengalami penurunan
hasil panen serta daerah yang tidak dapat
dihuni semakin bertambah karena perubahan
iklim. Dan beban dari tekanan ini sebagian
besar dipikul oleh masyarakat penduduk asli.
Situasi ini membutuhkan pemantauan secara
ketat, tidak hanya sekedar mengerti akan
kecenderungan dan tingkat keparahan dari
malnutrisi dan penyebaran wabah penyakit
yang terjadi, namun juga balajar dari praktik adat
dan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan,
terus menerus, serta lebih seimbang antara
alam dan manusia. Situasi keamanan pangan
telah menjadi masalah nasional, namun Papua
merupakan daerah yang paling rentan karena
letak wilayah dan pengabaian di beberapa
bidang.1 Situasi di Papua Nugini dalam hubung
annya dengan dampak dari El Nino mirip dengan
apa yang terjadi di Papua, namun Papua Nugini
lebih banyak mendapatkan perhatian dan
dukungan dari komunitas kemanusiaan.2 3Hal
ini mengindikasikan akan adanya pengabaian

Layanan kesehatan di dataran
tinggi tengah –contohnya
Kabupaten Nduga

1

2
3

Kabupaten Nduga adalah salah satu daerah
yang paling terpencil di dataran tinggi tengah,
Provinsi Papua, di mana mayoritas penduduknya
adalah penduduk asli Papua yang hidup di desadesa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan
dan hutan hujan. Desa-desa tersebut hanya
dapat dijangkau dengan jalan kaki melintasi
pegunungan, pesawat kecil, dan helikopter
yang mampu mendarat di lapangan terbang tak
beraspal yang berada di pegunungan tengah.
Sebagian besar penduduk desa tidak tersentuh
layanan kesehatan, bahkan layanan yang paling
kecil sekalipun. Disamping minimnya pusat
kesehatan (Puskesmas) dan peralatan medis,
sangat sulit untuk mendapatkan tenaga medis
yang bersedia ditugaskan di daerah terpencil, di
mana sebagian besar penduduknya merupakan
penduduk asli Papua. Sehingga jika terdapat
salah satu warga yang menderita sakit serius,
mereka harus terbang keluar atau mengambil
risiko untuk berjalan kaki selama beberapa hari
melewati medan pegunungan yang sulit sampai
mereka menemukan fasilitas kesehatan. Layanan
vaksinasi masal, termasuk imunisasi untuk bakteri
pertusis tidak selalu tersedia di wilayah ini.
Papua
terdiri
Papua
no
mi

yang menjadi bagian wilayah Indonesia
dari dua provinsi, Provinsi Papua dan
Barat, telah mendapatkan status oto
khusus dari Pemerintah Indonesia.

ACAPS. 2016, El Nino Impact on Indonesia: Scenarios. Possible
developments in Indonesia over the next 10 months (to end 2016).
ReliefWeb http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/selnino-la-nina-impact-on-indonesiascenarios.pdf
UNOCHA. Asia-Pacific Region: El Niño Snapshot (as of January
2016) http://reliefweb.int/report/world/asia-pacific-region-el-niosnapshot-january-2016
IOM. El Nino Affects a Million People in PNG highlands. 2015
http://reliefweb.int/report/papua-new-guinea/el-nino-affectsmillionpeople-png-highlands
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Semua pemerintah daerah mendapatkan
dana yang cukup dari pemerintah pusat untuk
pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan
pendidikan. Pemerintah pusat mengalokasikan 7
milyar rupiah di tahun 2015, dan 7,7 milyar rupiah
di tahun 2016.4 Namun kenyataanya, meskipun
tersedia sumber daya, laporan dari pengamat
lokal masih menunjukkan kemunduran layanan
kesehatan dalam beberapa tahun terakhir
dikarenakan kesalahan manajemen keuangan
dan administrasi.
Konflik yang berkepanjangan mengenai status
politik di Papua, status wilayah sebagai daerah
operasi militer, dan diskriminasi rasial dalam
praktik pelayanan publik dan aparat keamanan,
seringkali menyebabkan terjadinya tindak
kekerasan terhadap penduduk asli Papua, serta
perbedaan perlakuan pelayanan publik antara
penduduk asli dan pendatang.

Studi Kasus: wabah pertusis di
Kabupaten Nduga
Lembaga non-pemerintah, grup solidaritas
masyarakat sipil, dan media lokal melaporkan
bahwa sejak November 2015, jumlah korban
meninggal akibat wabah pertusis (batuk rejan)
paling sedikit terdapat 51 orang anak-anak dan
tiga orang dewasa di Kecamatan Mbua, Dal,
dan Mbulmu Yalma, Kabupaten Nduga, Provinsi
Papua. Mengingat tidak adanya tanggapan
serius dari departemen sosial dan kesehatan
akan kondisi malnutrisi dan perubahan iklim di
daerah tersebut, maka banyak anak-anak yang
menjadi korban terhadap infeksi yang pada
dasarnya bisa dikendalikan. Sebagai akibat dari
kelalaian ini, Pemerintah Indonesia dianggap
gagal menjalankan tugasnya dalam melindungi
kesehatan dan kehidupan masyarakatnya, seperti
yang tertulis dalam Perjanjian Internasional
tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya pasal 11/1,
2 dan pasal 12/1, 2 (a), (c), dan (d).

4

E-document (03.02.2016): http://news.detik.com/berita/2994198/
jokowi-naikkan-dana-otsus-papua-papua-barat-dan-aceh-rp1-t,18.08.2015
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Masyarakat di Kecamatan Mbua, Dal, dan
Mbulmu Yalma sangat terpengaruh oleh dampak
iklim El Nino yang menyebabkan cuaca sangat
kering dan dingin di wilayah Papua. Cuaca yang
kering dan dingin ini merusak tanaman dan
menyebabkan kematian hewan ternak dan juga
hewan liar, yang berujung pada berkurangnya
sumber pangan di Kabupaten Nduga. Cuaca
yang sangat dingin dan minimnya pangan yang
terjadi di bulan Oktober 2015 memperburuk
masalah malnutrisi pada masyarakat Nduga
serta memperlemah sistem imun penduduk
asli Papua. Ditambah dengan sulitnya akses air
bersih dan kurangnya ventilasi di rumah-rumah
tradisional, kondisi malnutrisi secara langsung
mempermudah penyebaran bakteri Bordetella
Pertussis dengan cepat melalui udara. Bakteri ini
menyebabkan radang paru-paru (pneumonia)
dan menyebabkan kematian pada 51 orang
anak-anak, yang kesemuanya berusia dibawah
10 tahun. Dan 3 orang dewasa yang juga menjadi
korban penyebaran wabah pertusis ini.
Menurut sumber dari masyarakat setempat,
dinas kesehatan telah gagal dalam memberikan
imuni
sasi sebagai pencegahan terhadap
penye
baran wabah ini. Begitu pula dengan

Gambar 3.1-1: Upacara kremasi salah satu penduduk desa yang
meninggal akibat wabah Pertussis (Sumber: Solidaritas Korban
Jiwa Wilayah Mbua Kabupaten Nduga Tahun 2015).
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layanan kesehatan bagi masyarakat yang ting
gal di Kecamatan Dal dan Mbulmu Yalma.
Selain itu, dinas sosial juga tidak mengambil
tindakan kemanusiaan yang cukup di ketiga
kecamatan tersebut untuk mengatasi masalah
kekurangan pangan serta pengobatan di semua
wilayah terdampak. Kegagalan pemerintah ini
melanggar hak mendasar warga negara untuk
dapat menikmati standar kesehatan fisik dan
mental tertinggi yang dapat dicapai.
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Data awal mengenai wabah Pertussis ini
dikumpulkan oleh Solidaritas Korban Jiwa Mbua
(SKJM). Jumlah korban jiwa ini dikonfirmasi
oleh berbagai media lokal dan dinas kesehatan.
Berdasarkan hasil survei dari dinas kesehatan
pada bulan Oktober 2015, menunjukkan bah
wa penyebab kematian para korban adalah
Per
tussis. Umumnya Pertussis bukanlah
penyakit yang mematikan, namun cuaca yang
sangat dingin dan kurangnya ketersediaan
pangan yang terjadi pada bulan Oktober 2015
memperburuk kondisi malnutrisi kronis yang
terjadi di Nduga serta memperlemah sistem
imun penduduk asli Papua, hal inilah yang
mempercepat penyebaran penyakit ini. Kondisi
cuaca ekstrim juga menyebabkan kerusakan
tanaman dan kematian hewan ternak seperti
babi, ayam, dan kelinci, yang menjadi sumber
protein utama bagi penduduk asli Papua yang
hidup di dataran tinggi. SKJM menjelaskan
bahwa baik pemerintah daerah maupun
kementerian kesehatan tidak ada yang secara
serius melakukan tindakan untuk menghambat
penyebaran wabah penyakit, meskipun keadaan
ini telah dinyatakan sebagai darurat kesehatan
oleh Menteri Kesehatan.
Menurut laporan dari SKJM, tanda-tanda
awal diketahui sejak bulan Agustus hingga
Oktober 2015. Yaitu dengan kematian hewanhewan liar dan katak secara tiba-tiba, tidak
lama kemudian diikuti dengan babi dan ayam.
Lalu antara bulan November 2015 hingga 5
Januari 2016, wabah penyakit telah membunuh
51 orang anak-anak dan 3 orang dewasa di
daerah terpencil di Kecamatan Mbua, Dal, dan
Mbulmu Yalma, Kabupaten Nduga. SKJM telah

Gambar 3.1-2: Warga desa menunjukkan ayam yang mati.
Tanda awal dari perubahan iklim dapat diindikasi dari kematian
secara tiba-tiba hewan-hewan liar dan katak, kemudian babi
dan ayam. (Sumber: Solidaritas Korban Jiwa Wilayah Mbua
Kabupaten Nduga, 2015)

berulangkali mengumpulkan data mengenai
perkembangan dari penyebaran wabah dan
melaporkannya ke Departemen Kesehatan
Kabupaten Nduga, Provinsi Papua serta juga ke
Kementerian Kesehatan. Namun grup solidaritas
ini menyatakan bahwa badan kesehatan tidak
mengumpulkan data atau pun memberikan
layanan kesehatan bagi para pasien di semua
daerah yang terinfeksi. Badan kesehatan yang
berwenang tidak mengambil tindakan lebih
lanjut guna menghambat penyebaran wabah
Pertussis, memperbaiki kondisi malnutrisi
kronis, atau pun menyediakan perawatan medis
bagi masyarakat di Kecamatan Mbua, Dal, dan
Mbumu Yalma.
Ketiga kecamatan tersebut tidak memiliki pusat
kesehatan (Puskesmas) dan juga tenaga medis
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–hanya Kecamatan Dal yang memiliki Pusat
Kesehatan Masyarakat Pembantu (PUSTU). SKJM
juga memberikan informasi lengkap mengenai
berbagai obat-obatan yang tersedia di pusat
kesehatan, di mana sebagian besar dari obatobatan tersebut telah kadaluwarsa namun
demikian masih diberikan kepada pasien.
SKJM juga melaporkan bahwa sejak terjadinya
penyebaran wabah penyakit, 25 orang aparat

bersenjata lengkap dari unit militer XVII
Cenderawasih diturunkan ke Kabupaten Mbua.
Kehadiran para personil TNI ini mengintimidasi
masyarakat penduduk asli dan menyebabkan
sebagian penduduk meninggalkan desa-desa
mereka dan memilih untuk berdiam di hutan. Hal
tersebut dapat memberikan dampak yang lebih
buruk terhadap masalah kesehatan mereka.

Tabel 3.1-1: Daftar korban meninggal akibat penyebaran wabah Pertussis di
Kabupaten Nduga antara bulan November 2015 s/d Februari 2016. (Sumber: SKJM
tabel 3.1-1
Kabupaten Nduga, 2015)
No Nama

Desa

Jenis kelamin

Tgl meninggal

Umur

Durasi

1

Febrian Lokbere

Mbua

Laki-laki

13/11/2015

3 tahun

3 hari

2

Tersina Lokbere

Mbua

Perempuan

16/11/2015

9 bulan

3

Tomina Lokbere

Mbua

Perempuan

11/04/2015

3 bulan

4

Aterina Lokbere

Mbua

Perempuan

11/07/2015

1 tahun

5

Dorina Lokbere

Mbua

Perempuan

11/12/2015

7 bulan

6

Peterina Lokbere

Mbua

Perempuan

11/04/2015

3 bulan

7

Pimiye Lokbere

Mbua

Laki-laki

11/09/2015

39 tahun

8

Debelina Lokbere

Mbua

Perempuan

11/09/2015

3 bulan

9

Komambiri Lokbere Mbua

Perempuan

11/08/2015

2 tahun

Gejala

10 Temince
Gwijangge
11 Belly Lokbere

Arugia

Perempuan

11/08/2015

2 tahun

Diggilmu

Perempuan

10/02/2015

1 tahun

12 Kebalince
Kusumbrue
13 Anisa Kusumbrue

Diggilmu

Perempuan

13/11/2015

6 tahun

Diggilmu

Laki-laki

15/11/2015

5 bulan

14 Anita Kusumbrue

Diggilmu

Perempuan

16/11/2015

3 bulan

15 Ganti Kusumbrue

Diggilmu

Laki-laki

15/11/2015

9 bulan

16 Yanti Lokbere

Diggilmu

Perempuan

11/06/2015

3 tahun

17 Yorina Lokbere

Diggilmu

Perempuan

11/11/2015

4 bulan

18 Yudis Kusumbrue

Diggilmu

Laki-laki

16/11/2015

3 bulan

19 Asugilek Lokbere

Diggilmu

Perempuan

18/10/2015

6 tahun

20 Pesina Kusumbrue Diggilmu

Perempuan

26/11/2015

7 tahun

21 Polistina Lokbere

Diggilmu

Perempuan

11/08/2015

3 bulan

22 Teria Kusumbrue

Diggilmu

Laki-laki

01/03/2016

2 tahun

23 Is Gwijangge

Diggilmu

Laki-laki

30/12/2015

3 tahun

diare, pusing, demam, muntah,
dan batuk berdahak
3 hari
demam tinggi, panas dingin,
muntah, batuk berdahak
4 hari
demam tinggi, berkeringat,
muntah, batuk berdahak
4 hari
diare, pusing, demam, muntah,
batuk berdahak
3 hari
demam tinggi, berkeringat,
muntah, batuk berdahak
4 hari
diare, pusing, demam, muntah,
batuk berdahak
3 hari
batuk berat, demam tinggi,
muntah, batuk berdahak
4 hari
diare, pusing, demam, muntah,
batuk berdahak
12 hari
demam tinggi, diare dengan
darah, batuk berat
12 hari
demam tinggi, diare dengan
darah, batuk berat
3 hari
demam tinggi, diare dengan
darah, batuk berat
3 hari
demam tinggi, berkeringat,
muntah, batuk berdahak
4 hari
batuk berat, diare, demam tinggi,
muntah, batuk berdahak
3 hari
batuk berat, demam tinggi,
muntah, batuk berdahak
4 hari
demam tinggi, berkeringat,
muntah, batuk berdahak
4 hari
demam tinggi, berkeringat,
muntah, batuk berdahak
7 hari
demam tinggi, berkeringat,
muntah, batuk berdahak
3 hari
demam tinggi, berkeringat,
muntah, batuk berdahak
5 hari
demam tinggi, berkeringat,
muntah, batuk berdahak
4 hari
demam tinggi, berkeringat,
muntah, batuk berdahak
4 hari
demam tinggi, diare dengan
darah, batuk berat
3 hari
demam tinggi, diare dengan
darah, batuk berat
1 minggu panas dingin, flu, batuk, muntah

24 Erincena Lokbere

Diggilmu

Perempuan

10/03/2015

10 tahun

3 bulan

25 Erius Lokbere

Diggilmu

Laki-laki

10/10/2015

5 bulan

3 hari

26 Peto Umangge

Diggilmu

Laki-laki

13/10/2015

19 tahun

1 hari

27 Alinus Kelnea

Diggilmu

Laki-laki

11/03/2015

2 bulan

4 hari

diare, pusing, demam, muntah,
batuk berdahak
demam tinggi, diare dengan
darah, batuk berat
demam tinggi, diare dengan
darah, batuk berat
demam tinggi, diare, batuk berat

28 Omin Lokbere

Otalama

Perempuan

10/06/2015

3 tahun

4 hari

demam tinggi, diare dengan
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20 Pesina Kusumbrue Diggilmu

Perempuan

26/11/2015

7 tahun

21 Polistina Lokbere

Diggilmu

Perempuan

11/08/2015

3 bulan

22 Teria Kusumbrue

Diggilmu

Laki-laki

01/03/2016

2 tahun

23 Is Gwijangge

Diggilmu

Laki-laki

30/12/2015

3 tahun

demam tinggi, berkeringat,
muntah, batuk berdahak
4 hari
demam tinggi, diare dengan
darah, batuk berat
3 hari
demam tinggi, diare dengan
darah, batuk berat
1 minggu panas dingin, flu, batuk, muntah

24 Erincena Lokbere

Diggilmu

Perempuan

10/03/2015

10 tahun

3 bulan

25 Erius Lokbere

Diggilmu

Laki-laki

10/10/2015

5 bulan

3 hari

26 Peto Umangge

Diggilmu

Laki-laki

13/10/2015

19 tahun

1 hari

27 Alinus Kelnea

Diggilmu

Laki-laki

11/03/2015

2 bulan

4 hari

28 Omin Lokbere

Otalama

Perempuan

10/06/2015

3 tahun

4 hari

29 Oprinus Lokbere

Otalama

Laki-laki

15/11/2015

6 bulan

7 hari

30 Froince Tabuni

Otalama

Perempuan

19/11/2015

1 tahun

3 hari

31 Menis Tabuni

Opmo

Laki-laki

27/11/2015

3 tahun

4 hari

32 Menius Tabuni

Opmo

Laki-laki

11/12/2015

2 tahun

5 hari

demam tinggi, diare dengan
darah, muntah

33 Lingginus
Wasiangge
34 Prante Tabuni

Opmo

Laki-laki

26/10/2015

5 tahun

4 hari

demam tinggi, diare, muntah

Opmo

Laki-laki

11/11/2015

3 tahun

3 hari

demam tinggi, diare, muntah

35 Doklak Tabuni

Opmo

Laki-laki

28/11/2015

1 tahun

4 hari

demam tinggi, diare, muntah

36 Setinus Tabuni

Opmo

Laki-laki

23/11/2015

1 bulan

3 hari

demam tinggi, diare, muntah

37 Namina Lokbere

Opmo

Perempuan

10/12/2015

2 tahun

5 hari

demam tinggi, diare, muntah

38 Nermince Tabuni

Opmo

Perempuan

11/01/2015

1 tahun

4 hari

39 Yusup Tabuni

Opmo

Laki-laki

10/05/2015

37 tahun

5 hari

40 Ribeka Lokbere

Opmo

Perempuan

11/07/2015

15 tahun

4 hari

41 Ris Gwijangge

Opmo

Perempuan

15/11/2015

2 bulan

3 hari

42 Herlius Wasiangge Laibrik

Laki-laki

25/11/2015

1 tahun

3 hari

43 Diron Nimiangge

Laibrik

Laki-laki

28/11/2015

2 tahun

3 hari

44 Nelsiana
Wasiangge
45 Sisilea Kelnea

Laibrik

Perempuan

11/11/2015

3 tahun

2 hari

Laibrik

Perempuan

15/11/2015

3 tahun

4 hari

46 Yuden Umangge

Laibrik

Laki-laki

18/11/2015

6 bulan

3 hari

47 Merlinus Tabuni

Yeriko

Laki-laki

30/12/2015

15 tahun

4 hari

48 Yestian Lokbere

Yeriko

Laki-laki

24/11/2015

3 tahun

4 hari

49 Yolinggen
Wasiangge

Yeriko

Laki-laki

25/11/2015

4 tahun

3 hari

demam tinggi, diare dengan
darah, muntah
demam tinggi, diare dengan
darah, batuk berat
demam tinggi, diare dengan
darah, batuk berat
demam tinggi, diare dengan
darah, muntah
diare, demam tinggi, muntah,
batuk berdahak
diare, demam tinggi, muntah,
batuk berdahak
diare, demam tinggi, muntah,
batuk berdahak
demam tinggi, diare dengan
darah, muntah
demam tinggi, diare dengan
darah, muntah
demam tinggi, diare dengan
darah, muntah
demam tinggi, diare dengan
darah, muntah
demam tinggi, diare dengan
darah, muntah

50 Yerius Wasiangge

Kolma

Laki-laki

26/11/2015

3 tahun

5 hari

Nyeri di kerongkongan, demam
tinggi, diare dengan darah, batuk
berat
Nyeri di kerongkongan, demam
tinggi, diare dengan darah, batuk
berat
Nyeri di kerongkongan, demam

tabel 3.1-1

Page 1

4 hari

tabel 3.1-1

51 Rutina Kusumbrue Kolma

Perempuan

10/03/2015

39 tahun

12 hari

52 Yantina Lokbere
52 Yantina Lokbere

Kolma
Kolma

Perempuan
Perempuan

11/06/2015
11/06/2015

4 tahun
4 tahun

12 hari
12 hari

53 Dimince Lokbere
53 Dimince Lokbere

Kolma
Kolma

Perempuan
Perempuan

21/11/2015
21/11/2015

4 tahun
4 tahun

3 hari
3 hari

54 Marlince Umangge Kolma
54 Marlince Umangge Kolma

Perempuan
Perempuan

11/06/2015
11/06/2015

17 bulan
17 bulan

4 hari
4 hari

diare, pusing, demam, muntah,
batuk berdahak
demam tinggi, diare dengan
darah, batuk berat
demam tinggi, diare dengan
darah, batuk berat
demam tinggi, diare, batuk berat
demam tinggi, diare dengan
darah, batuk berat
demam tinggi, diare dengan
darah, batuk berat
demam tinggi, diare dengan
darah, batuk berat
demam tinggi, diare, muntah

tinggi,
dengan darah,
batuk
Nyeri didiare
kerongkongan,
demam
berat
tinggi, diare dengan darah, batuk
berat di kerongkongan, demam
Nyeri
tinggi,
dengan darah,
batuk
Nyeri didiare
kerongkongan,
demam
berat
tinggi, diare dengan darah, batuk
berat di kerongkongan, demam
Nyeri
tinggi,
dengan darah,
batuk
Nyeri didiare
kerongkongan,
demam
berat
tinggi, diare dengan darah, batuk
berat
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Rekomendasi:
Pemerintah pusat seharusnya:
• Segera melakukan koordinasi dengan badan-badan negara yang berada di
daerah baik perwakilan tingkat provinsi maupun kabupaten dalam rangka
menyediakan program bantuan berbasis kesehatan di daerah-daerah terpencil
di Papua. Program ini harus termasuk penyediaan makanan-makanan suplemen
dan juga makanan pokok, obat-obatan yang sesuai, tenaga medis, serta alat-alat
medis untuk perawatan di tempat.
• Lakukan tindakan pencegahan terjadinya wabah di masa depan, contohnya
melalui program vaksinasi yang berkelanjutan sesuai dengan keadaan di
daerah terinfeksi, serta program perbaikan gizi guna melawan malnutrisi kronis.
Tindakan pemerintah ini seharusnya juga termasuk pembangunan pusat layanan
kesehatan (PUSKESMAS), serta strategi pangan dan nutrisi bagi masyarakat
penduduk asli Papua yang bermukim di dataran tinggi sehingga mereka menjadi
tidak terlalu terpengaruh oleh dampak lingkungan dan perubahan iklim.
• Mengijinkan lembaga-lembaga kemanusiaan dan kesehatan internasional,
seperti Komite Palang Merah Internasional untuk beroperasi secara bebas di
Papua.
• Menghentikan penurunan personil militer dalam mengimplementasikan
program kesehatan, khususnya di daerah yang terkena dampak konflik di Papua.
Karena kehadiran aparat militer ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran
HAM dan mengungsinya penduduk asli Papua.
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3.2 Hak Pendidikan
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Data mengenai pendidikan di tahun 2015 hingga 2016 mengindikasikan bahwa
pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan di Papua.
Dinas pendidikan daerah telah menambah jumlah guru yang ditugaskan di kedua
provinsi, sehingga rasio guru dan murid menurun menjadi rata-rata 22 orang murid
per guru untuk tingkat sekolah dasar. Namun, alokasi dana untuk pendidikan di kedua
provinsi tersebut masih kurang dari satu persen dari total dana otonomi khusus yang
diberikan oleh pemerintah pusat. Kedua provinsi masih berjuang menyelesaikan
isu-isu yang sama yang telah teridentifikasi sejak bertahun-tahun lalu, seperti: tidak
adanya kurikulum yang sesuai dengan kebudayaan penduduk asli Papua, kurangnya
kompetensi guru, dan tingginya angka ketidakhadiran guru di sekolah. Kwalitas
dan ketersediaan fasilitas pendidikan sangat bervariasi di berbagai wilayah dan
tingkat pendidikan. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 mengenai Asesmen
Kemampuan Membaca Siswa Kelas Awal (EGRA) menunjukkan bahwa kualitas
pendidikan dasar di Papua masih jauh di bawah rata-rata nasional. Di beberapa
wilayah terpencil seperti Jayawijaya, hanya 0,58% siswa kelas satu hingga tiga yang
bisa membaca dengan lancar, dengan pemahaman penuh akan isi dari bacaan.
Sementara 71,15% siswa dari tingkat yang sama belum bisa membaca sama sekali.
Pada tahun 2015, angka buta huruf di Provinsi Papua menempati posisi tertinggi di
Indonesia. 28,47% pada penduduk berusia 15-44 tahun dan 31,57% pada penduduk
berusia di atas 45 tahun.

Pendidikan di Papua
Menurut standar hak asasi manusia internasional,
setiap orang harus mempunyai akses untuk
mendapatkan pendidikan dasar sebagai elemen
yang paling mendasar dalam pemenuhan hak
pendidikan. Angka yang dikumpulkan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua antara
tahun 2013 hingga 2015 mengindikasikan bah

wa Pemerintah Daerah Papua telah menam
bah jumlah fasilitas pendidikan dan guru di
sektor pendidikan dasar. Hal ini diikuti dengan
meningkatnya jumlah murid sekolah dasar di
Papua selama periode laporan. Penambahan
jumlah guru telah memperbaiki angka statistik
perbandingan antara jumlah murid dan guru1
dari 27,08 di tahun 2013 menjadi 21,07 di tahun
2015 untuk seluruh wilayah Papua (lihat tabel).

Tabel 3.2-1: Situasi pendidikan dasar di Provinsi Papua dan Papua Barat
antara tahun 2013 hingga 2015. (Sumber: Provinsi Papua dalam Angka 2016,
2015, 2014 & Papua Barat dalam Angka 2014, 2015, 2014)
Sekolah Dasar (SD)
Provinsi Papua
2013
2014
2015
Provinsi Papua Barat
2013
2014
2015
Papua
2013
2014
2015

Sekolah

Murid

Guru

Rasio Murid-Guru

2.289
2.400
2.369

399.444
382.292
412.187

12.348
13.176
16.825

32,35
29,01
24,50

891
450
1.016

satu dari beberapa5.636
indikator kuantitatif guna mengukur dan
122.880
21,80
mengevaluasi kondisi lingkungan belajar pada fasilitas pendidikan.
64.613
3.131
20,64
131.977
7.485
17,63

3.180
2.850
3.385

522.324
446.905
544.164

1

Rasio perbandingan jumlah murid dan guru merupakan salah
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16.307
24,83
24.310
21,07

Sekolah Dasar (SD)
Provinsi Papua
2013
2014
2015
Provinsi Papua Barat
2013
2014
2015
Papua
2013
2014
2015

Sekolah

Murid

Guru

Rasio Murid-Guru

2.289
2.400
2.369

399.444
382.292
412.187

12.348
13.176
16.825

32,35
29,01
24,50

891
450
1.016

122.880
64.613
131.977

5.636
3.131
7.485

21,80
20,64
17,63

3.180
2.850
3.385

522.324
446.905
544.164

17.984
16.307
24.310

27,08
24,83
21,07

Data yang diperoleh di tahun 2015 menunjukkan
bahwa rasio guru dan murid untuk sekolah
menengah pertama dan menengah atas masih
lebih rendah dari rasio di tingkat sekolah dasar.
Rata-rata rasio untuk tingkat sekolah menengah
pertama di Papua secara keseluruhan adalah 14

murid per guru dan rata-rata rasio untuk sekolah
menengah atas adalah 13 murid per guru.
Sedangkan untuk sekolah menengah kejuruan
berada pada rasio 10 murid per guru. Disamping
menunjukkan pertambahan jumlah murid,
rasio guru-murid ini mengindikasikan adanya
perbaikan di bidang pendidikan (lihat tabel).2

Tabel 3.2-2: Rasio murid-guru di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan
sekolah menengah atas di Provinsi Papua dan Papua Barat antara tahun 2013
hingga 2015. (Sumber: Provinsi Papua dalam Angka 2016, 2015, 2014 & Papua
Barat dalam Angka 2014, 2015, 2014)

Rasio Murid-Guru

2013

2014

2015

32,35
21,04
19,05
11,6

29,01
14,3
13,22
8,51

24,5
15,73
13,56
10,23

Provinsi Papua Barat
Sekolah Dasar (SD)
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Sekolah Menengah Atas (SMA)
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

21,8
15,26
11,17
9,19

20,64
13,71
13,14
10,78

17,63
12,13
10,97
9,17

Papua
Sekolah Dasar (SD)
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Sekolah Menengah Atas (SMA)
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

27,075
18,15
15,11
10,395

24,825
14,005
13,18
9,645

21,065
13,93
12,265
9,7

Provinsi Papua
Sekolah Dasar (SD)
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Sekolah Menengah Atas (SMA)
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

2

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Tabel dan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
Papua dan Papua Barat. Data ini dipublikasi di laporan tahunan
antara tahun 2014 hingga 2016 (Papua dalam Angka 2014, 2015,
2016 and Papua Barat dalam Angka 2014, 2015, 2016)
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Namun, perbaikan akan ketersediaan fasilitas dan
tenaga pengajar tidak diiringi dengan perbaikan
pada kualitas pendidikan di Papua. Pemerintah
daerah masih memprioritaskan pembangunan
fisik daripada meningkatkan kualitas sumber
daya manusia di wilayahnya. Sebuah penelitian
mengenai Asesmen Kemampuan Membaca
Siswa Kelas Awal (EGRA) yang dilakukan pada
tahun 2015 menunjukkan bahwa prioritas
pemerintah terhadap pembangunan fisik masih
lebih tinggi daripada pembangunan kualitas
dan manajemen sumber daya manusia. Data

penelitian ini dikumpulkan dari 2,934 murid
sekolah dasar Kabupaten Biak, Jayapura, Mimika,
Jayawijaya, Sorong, dan Manokwari. Dan hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa
kualitas pendidikan dasar di Papua masih sangat
rendah. Dari semua bidang yang diuji mengenai
kemampuan membaca dan menulis untuk
tingkat pendidikan dasar, Papua masih jauh
dibawah rata-rata nasional. Perbedaan terkecil
antara siswa Papua dengan rata-rata siswa
nasional adalah dalam bidang mengenal kosa
kata secara lisan (lihat tabel).

Tabel 3.2-3: Hasil analisis EGRA di Indonesia, perbandingan antara Papua dengan
rata-rata nasional. (Sumber: UNICEF Study on Education in Indonesia)
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Pengujian

Rata-rata Nasional

Papua

Pengetahuan pengucapan huruf (huruf/menit)

75,00

31,54

Membaca tanpa mengerti isi teks (kata/menit)]

29,90

5,83

Membaca secara lisan (kata/menit)

52,10

9,55

Memahami isi teks (% benar)

62,80

14,61

Mendengar dan memahami (% benar)

53,70

29,07

Kosa kata (% benar)

87,87

83,64

Dikte (% benar)

72,80

24,59

Riset menunjukkan sebesar 48,47% siswa kelas
satu, dua, dan tiga belum bisa membaca, 38,55%
siswa dapat membaca dengan tingkat pema
haman akan isi teks masih minim, dan hanya
5,35% siswa yang dapat membaca dengan
tingkat pemahaman isi teks dengan benar.
Hanya 7,63% siswa di Papua yang dapat
dikategorikan “lancar membaca dan memahami
isi teks dengan benar.” Terdapat perbedaan yang
besar antara satu kabupaten dengan kabupaten
lainnya mengenai persentase hasil penelitian
ini. Hasil terbaik didapat di beberapa kabupaten
yang sudah cukup maju seperti Jayapura dan
Sorong. Dan hasil terburuk didapati di kabupaten
yang masih tertinggal seperti Jayawijaya di mana
hanya 0,58% siswa kelas satu sampai tiga yang
lancar membaca dan memahami isi teks dengan
benar. Sementara 71,15% siswa belum dapat
membaca sama sekali.3

3

Salah satu alasan dari rendahnya hasil tes
EGRA di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah
kurikulum nasional dan buku teks berbahasa
Indonesia. Di mana keduanya merupakan stan
dar yang digunakan berdasarkan kondisi pendi
dikan dan standar hidup di wilayah barat dan
tengah Indonesia. Kurikulum nasional tidak
mempertimbangkan konteks budaya masyarakat
Melanesia serta kondisi hidup penduduk Papua.
Pengenalan buku teks yang lebih kontekstual
(Buku Paket Kontekstual Papua, BPKP) dengan
pendekatan pendidikan modern melalui penye
suaian bahasa, terbukti menunjukkan pening
katan hasil yang signifikan dalam bidang
kemampuan baca dan matematika bagi siswa
sekolah dasar. Hasil survei menunjukkan bahwa
para siswa yang menggunakan buku teks
yang baru rata-rata lima kali lebih cepat dalam
hal membaca dan tiga kali lebih cepat dalam

UNICEF Study on Education in Indonesia: EGRA Research Power-point Presentation.
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bidang matematika.4 Buku teks kontekstual ini
telah disetujui oleh pemerintah provinsi, namun
dukungan aktif dari pemerintah kabupaten ma
sih sangat minim.
Kendati pondasi dasar pendidikan tingkat seko
lah dasar masih sangat minim seperti kemam
puan membaca, menulis, akuntansi dasar, dan
bahasa (baik bahasa Indonesia maupun ba
hasa asing) sebagian besar siswa diluluskan
dan diterima di jenjang pendidikan yang lebih
tinggi. Bahkan banyak diantaranya yang lulus
dari sekolah menengah atas dengan kondisi
seperti ini. Masalah ini sangat sering terjadi di
setiap jenjang pendidikan di Papua. Para guru
seringkali meluluskan dan memberikan ijazah
atau membagikan jawaban dari soal-soal ujian
kepada para murid yang tidak memenuhi syarat.
Hal ini adalah tindakan yang biasa dilakukan,
khususnya di daerah terpencil di mana guru
hanya hadir dua kali dalam satu tahun untuk
memberikan ujian, sementara pelajaran regular
diberikan oleh guru pengganti atau honorer.
Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus
Papua No. 21/2001 pasal 36 (2), 30% dari pen
dapatan penambangan minyak dan gas bumi
di daerah harus dialokasikan untuk pendidikan.
Sementara survei terakhir menunjukkan bahwa
pemerintah daerah belum memenuhi kewa
jiban finansial seperti yang tertera dalam pasal
36 (2) undang-undang tersebut. Pada tanggal 15
Juli 2016 Menteri Pendidikan, Anies Baswedan,
mengkritisi Pemerintah Daerah Papua. Dengan
total anggaran tahunan lebih dari 11 triliun rupiah,
pemerintah daerah hanya mengalokasikan dana
100 miliar rupiah untuk pendidikan –kurang

4

5

6

Informasi tentang buku teks kontekstual untuk Papua diambil dari:
http://www.bukupaketkontekstualpapua.com/about.html. Angkaangka untuk hasil pemanfaatan buku-buku kontekstual diambil dari
e-document https://nebula.wsimg.com/6154acace77db28d5fe5ce
64e5d2acd7?AccessKeyId=A5894ACE1D481DAF8C52&disposition=
0&alloworigin=1
KBR Indonesia (15.07.2016): Angka Buta Huruf di Papua 30
Persen, Anggaran Pendidikan dari APBD Terendah se-Indonesia,
e-document: http://kbr.id/berita/07-2016/angka_buta_huruf_di_
papua_30_persen__anggaran_pendidikan_dari_apbd_terendah_
se_indonesia/83137.html
Assessment ICS Papua and FITRA Jakarta in cooperation with Uni
Eropa (2009): Hasil pemetaan Permasalahan dan Kebutuhan dalam
Pengelolaan Dana OTSUS untuk Pendidikan, p. 50
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dari 1% dari total anggaran tahunan.5 Terlebih
lagi, sebagian besar dana yang dialokasikan
digunakan untuk membiayai administrasi dan
pemeliharaan struktur birokrasi, seperti biaya
administrasi, gaji, pengeluaran perjalanan dan
pengeluaran konsumsi untuk karyawan. Antara
2006-2009, 85% dari anggaran pendidikan yang
dialokasikan digunakan untuk belanja birokrasi
dan hanya 15% yang benar-benar digunakan
untuk memperbaiki sistem pendidikan.6
Pada tahun 2013, pemerintah mengembangkan
program khusus untuk mempercepat pembe
rantasan buta huruf di Papua Barat. Menurut
pemerintah, program ini berhasil mengurangi
masalah buta huruf hingga 34,38%.7 Data pe
merintah pada tahun 2015 menyatakan bah
wa tingkat buta huruf di Provinsi Papua telah
turun menjadi 29,74%. Namun, angka ini
masih merupakan yang tertinggi di antara
semua provinsi di Indonesia.8 Data tahun 2013
mengungkapkan bahwa tingkat melek huruf di
kabupaten-kabupaten terpencil seperti Nduga,
Puncakjaya, dan Intan Jaya hanya sekitar 30%.9
Angka-angka ini menunjukkan bahwa banyak
penduduk asli Papua, terutama yang tinggal
di daerah non-perkotaan, memiliki akses pen
didikan yang terbatas. Rendahnya standar
pen
didikan di antara banyak penduduk asli
Papua sangat berdampak pada kesempatan
kerja mereka di kemudian hari. Di daerah ter
pencil kebanyakan lapangan pekerjaan disedia
kan oleh industri ekstraktif. Sementara banyak
perusahaan yang lebih memilih untuk mem
pekerjakan pendatang daripada penduduk asli

7

8
9

Program ini dilaksanakan di 14 Kabupaten di Provinsi Papua yaitu
Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Yakuhimo, Puncak Jaya, Tolikara,
Paniai, Nduga, Mountain Star, Deiyai, Yalimo, Asmat, Dogiyai, Intan
Jaya, dan Memberamo Tengah. Di Provinsi Papua Barat, program
yang sama juga dilaksanakan di Kabupaten Manokwari, Teluk
Bintuni, Sorong, Sorong Selatan, dan Kotamadya Sorong. Sumber
data elektronik: http://www.jeratpapua.org/2015/03/21/ tinggibuta-aksara-pr-besar-pemerintah/
Badan Pusat Statistik Indonesia (2015): Persentase Penduduk Buta
Huruf, e-document: http://data.go.id/dataset/persentasependudukbuta-huruf/resource/3e89671a-3199-4716-ba05b39e00162b54
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (2013): Angka Melek Huruf
Provinsi Papua 1996-2013, e-document: http://papua.bps.go.id/
linkTabelStatis/view/id/18
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Papua karena tingkat pendidikan mereka yang
masih rendah.

adalah 26%, dan di Provinsi Papua sebesar 37%.
Tingginya ketidakhadiran guru ini berhubungan
langsung dengan letak geografis dari sarana

Kehadiran guru

pendidikan. Di mana satu dari empat guru di

Ada banyak faktor yang menyebabkan rendah
nya kualitas pendidikan di Papua. Namun penye
bab utamanya adalah tingginya angka ketidak
hadiran guru di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Sebuah penelitian mengenai tingkat ketidak
hadiran guru di Papua menunjukkan bahwa ratarata ketidakhadiran guru di Provinsi Papua Barat

sekolah dataran rendah yang rela
tif mudah
diakses tidak hadir, sedangkan di daerah dataran
tinggi rata-rata 48,7% guru tidak memenuhi
kewajibannya. Hal serupa juga terjadi di daerah
dataran rendah yang sulit diakses, yaitu 44,2%
guru tidak memenuhi kewajibannya (lihat tabel).

Tabel 3.2-4: Tabel angka ketidakhadiran guru di tingkat kabupaten berdasarkan
lokasi geografis sarana pendidikan. (Sumber: UNCEN-UNIPA-SMERU-BPS-UNICEF
(2012): “We like being taught”, A Study on Teacher Absenteeism in Papua and West
Papua, p. 11)
mudah diakses
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sulit diakses

dataran tinggi

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

Hadir

528

77,4

237

55,8

97

51,3

862

66,5

Absen

154

22,6

188

44,2

92

48,7

434

33,5

Total

682

100

425

100

189

100

1.296

100

Melihat tingginya angka ketidakhadiran, maka
dapat disimpulkan bahwa "budaya ketidak
hadiran" telah berkembang di antara para guru
di Papua. Fenomena ini diperburuk dengan
tingginya tingkat ketidakhadiran kepala sekolah
sebagai orang yang bertanggungjawab untuk
mengatur jadwal para guru, memantau keha
diran mereka di dalam kelas, dan memberikan
sanksi kepada guru yang tidak memenuhi kewa
jibannya.10
Temuan menarik lainnya menunjukkan bahwa
terdapat hubungan timbal balik antara tingkat
absensi guru dengan latar belakang pendidikan
guru, gender, dan kategori status pekerjaan guru.
Di kabupaten-kabupaten dataran tinggi, guru
yang mencapai tingkat pendidikan universitas
kasus ketidakhadirannya hanya 15%, sementara
guru ‘non-diploma’ cenderung lebih sering
absen, yaitu mencapai 50% kasus. Di luar dugaan,
guru dengan status Pegawai Negeri Sipil yang

dibayar lebih tinggi tingkat ketidakhadirannya
lebih tinggi daripada guru pengganti. Di semua
kategori geografis, guru laki-laki secara signifikan
cenderung lebih sering absen daripada guru
perempuan.
Terdapat banyak alasan yang menyebabkan
tingginya angka ketidakhadiran guru. Di banyak
daerah di Papua, para guru harus menghadapi
tantangan lebih, seperti kondisi kehidupan yang
sulit, rendahnya kualitas fasilitas pendidikan,
dan tingginya jumlah siswa. Di kabupatenkabupaten dataran tinggi, rasio guru-murid bisa
mencapai 1:40. Kondisi kehidupan (kesehatan,
akses ke layanan pemerintah, dan tempat
tinggal) umumnya kualitasnya masih rendah,
khususnya bagi guru-guru di daerah terpencil.
Variabel ‘kesejahteraan’ yang paling signifikan
hubungannya dengan tingkat absensi guru
adalah ketersediaan perumahan pemerintah

10 UNCEN – UNIPA – SMERU – BPS – UNICEF (2012): “We like being
taught”, A Study on Teacher Absenteeism in Papua and West
Papua, p. 10 f
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serta kualitas dari perumahan tersebut.11 Alasan
umum lainnya untuk ketidakhadiran guru adalah
tugas mengajar lainnya seperti hadir pada
pertemuan dan seminar yang menyumbang 9%
dari tingkat absensi nasional.12
Banyak guru di Papua –khususnya mereka yang
bekerja di pedesaan dengan mayoritas pen
duduk asli– menyatakan bahwa keselamatan
dan lokasi merupakan masalah utama bagi
mereka. Lokasi dan keamanan telah menjadi
perhatian umum, khususnya bagi para guru
yang bukan berasal dari penduduk asli. Mereka
mengalami kesulitan yang lebih besar dalam
menghadapi kondisi di daerah terpencil. Peme
rintah telah memperkenalkan beberapa pro
gram guna meningkatkan kualitas guru di
Papua. Hal ini dapat dilihat sebagai sebuah
langkah yang menjanjikan untuk memperbaiki
krisis pendidikan di Papua, di mana guru dengan

kemampuan dan pengetahuan tentang dasardasar metode mengajar masih sangat minim.
Pengelolaan fasilitas pendidikan serta frekuensi
pengawasan oleh pemerintah ternyata berdam
pak besar pada tingkat absensi guru. Sekolahsekolah yang menerapkan praktik manajemen
yang efektif seperti buku kehadiran guru,
insentif bagi guru-guru yang berkelakuan baik,
sistem kepemimpinan yang profesional, serta
keterlibatan dari anggota masyarakat dalam
proses pengawasan, tingkat ketidakhadiran guru
hanya 12%.13 Berdasarkan hasil penelitian, peran
pemerintah dalam mengawasi kehadiran guru
memainkan peran tambahan yang signifikan
dalam mengurangi tingkat absensi guru.
Sekolah-sekolah yang telah diawasi cenderung
memiliki tingkat ketidakhadiran guru yang lebih
rendah (lihat tabel).

Frekuensi pengawasan oleh lembaga pemerintah

Monitoring frequency by government institutions

Diagram 3.2-1: Korelasi antara frekuensi pengawasan dan ketidakhadiran guru.
Sheet1
(Sumber: UNCEN-UNIPA-SMERU-BPS-UNICEF(2012):
“We like being taught”, A Study
on Teacher Absenteeism in Papua and West Papua, p. 15)
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11 Ibid, p.12 f
12 Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership
(ACDP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Study on
Teacher Absenteeism in Indonesia 2014”, p.xiii
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13

Ibid, p. 14
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Studi Kasus:

Pendidikan di Kecamatan
Edera, Syaha Me, Bamgi,
Yakomi, dan Venaha,
Kabupaten Mappi.

100

Para aktivis telah mengumpulkan data dari
sekolah-sekolah dasar di Kecamatan Edera,
Syaha Me, Bamgi, Yakomi, dan Venaha, Kabu
paten Mappi. Data tersebut menunjukkan tidak
berfungsinya banyak sekolah dasar karena
kesalahan manajemen seperti penempatan guru,
penyediaan dana yang cukup, dan masalah infra
struktur yang menyebabkan tingginya tingkat
absensi guru. Sebagian besar guru di banyak
kecamatan belum berstatus Pegawai Negeri
Sipil atau pendapatan regular berdasarkan
standar Pegawai Negeri Sipil. Sehingga, banyak
sekolah yang terpaksa mempekerjakan guru
honorer, yang seringkali kurang memiliki latar
belakang pendidikan akademik yang mema
dai. Para guru honorer ini pada umumnya men
dapatkan gaji bulanan dari pemerintah desa.14
Pendapatan guru-guru ini sangat rendah dan
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hi
dup mereka. Rendahnya gaji dan kondisi hidup
menyebabkan tingginya tingkat absensi para
guru –banyak guru yang pindah ke Kota Marau
ke, di mana pembangunan infrastruktur dan
kualitas layanan dasar lebih baik. Beberapa
komunitas melaporkan bahwa Dinas Pendidikan
Daerah di Kabupaten Mappi tidak mengganti
guru-guru yang sudah pensiun.
Dari 34 sekolah dasar yang didata oleh para
aktivis, 18 diantaranya tidak berfungsi, 10 ber
fungsi sebagian (tidak optimal), dan hanya 6
sekolah yang benar-benar berfungsi dengan
baik. Dan hanya 52 orang guru yang berada
di wilayah tersebut yang dapat dikategorikan
“melaksa
nakan kewajibannya dengan baik”,
disamping ketersediaan guru yang tidak merata
14 Menurut Peraturan Pendidikan Indonesia semua guru diwajibkan
minimal lulusan D4 (Diploma Kejuruan) atau S1 (Sarjana).

di setiap sekolah. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa dari jumlah sarana
pendidikan yang ada, setidaknya dibutuhkan 75
orang guru guna menjamin kurikulum sekolah
dasar dapat berjalan dengan baik.15

Norma-norma pendidikan
internasional berlaku di Papua
Pada tahun 2006 Indonesia meratifikasi Kove
nan Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya (International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights -ICESCR), yang men
jadi dasar kewajiban negara terhadap hak atas
pendidikan dalam perspektif hukum internasi
onal. Dokumen tersebut menjamin hak ini dan
memuat dua pasal mengenai hak atas pendi
dikan: pasal 13 (hak atas pendidikan) dan pasal
14 (rencana kerja untuk pendidikan dasar).
Komite (CESCR) mengawasi ICESCR apakah telah
menerapkan dua Komentar Umum (GC) secara
spesifik mengenai hak atas pendidikan; GC 11
(pada pasal 14) dan GC 13 (pada pasal 13).
Komentar Umum No. 13 oleh CESCR tahun 1999
secara umum mencirikan hak atas pendidikan
dengan kata kunci berikut: Pemberdayaan,
ken
daraan untuk mengatasi marjinalisasi dan
kemis
kinan, partisipasi penuh dalam masalah
publik, nondiskriminasi (sepenuhnya dan sege
ra), perlindungan terhadap eksploitasi dan
kerja paksa serta eksploitasi seksual, promosi
demokrasi, perlindungan lingkungan, dan
pengendalian pertumbuhan penduduk. Sehu
bungan dengan tujuan untuk pemerataan
pendidikan di tingkat nasional, semua negara
harus memastikan bahwa sistem pendidikan
diarahkan pada nilai kemanusiaan dan mem
beri kesempatan kepada semua orang untuk
berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.
Dengan demikian, pendidikan akan mempro
mosikan sikap toleransi di antara semua kelom
pok etnis, negara-negara, kelompok ras, dan juga
agama.
15 Pastor Paroki di Keuskupan Agung Merauke (06.02.2015): Keadaan
Umum Pendidikan di Paroki Santo Antonius Padua Bade Suatu
Kajian dan Keprihatinan.
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Standar minimum untuk pendidikan dapat
diukur dengan mempertimbangkan kriteria
berikut:
•

Ketersediaan (jumlah fasilitas pendidikan
yang cukup, materi/fasilitas belajar
mengajar, guru-guru terlatih dengan gaji
yang kompetitif )

•

Aksesibilitas (aksesibilitas fisik, aksesibilitas
non-diskriminatif terhadap perbedaan jenis
kelamin dan kelompok-kelompok lemah,
aksesibilitas ekonomi melalui pendidikan
dasar gratis)

•

Dapat diterima (bentuk dan substansi
pendidikan, kurikulum, dan metode
pengajaran)

•

Dapat disesuaikan (bagi siswa di lingkungan
sosial dan budaya yang beragam)

Dalam Observasi Penutupnya atas laporan
awal untuk Pemerintah Indonesia mengenai
pelaksanaan ICESCR pada tahun 2012, Komite
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR)
pada tahun 2014 melayangkan kritik terhadap
pemerintah, bahwa ’tingkat esensial minimum

atas hak ekonomi, sosial, dan budaya umumnya
tidak terjamin di daerah terpencil seperti
Papua, karena ketidaktersedianya dan buruknya
kualitas pelayanan publik, termasuk pendidikan.
CESCR kemudian memperhatikan minim dan
buruknya layanan serta kualitas pendidikan
di daerah tertentu, sehingga masih banyak
orang mengalami buta huruf atau tingginya
tingkat putus sekolah di kalangan anak perem
puan. Selain itu, tindakan yang dilakukan
oleh pemerintah, seperti penyebaran guru
kurang berkualitas di daerah terpencil sama
hal
nya dengan melanggengkan situasi yang
diskriminatif. Komite memberikan rekomendasi
kepada pemerintah agar memastikan kualitas
pendidikan serta menerapkan pendidikan yang
sesuai secara budaya, terutama di daerah ter
pencil. Komite juga memberikan rekomendasi
agar pemerintah memastikan bahwa pendidikan
dasar tidak dipungut biaya dan melakukan tin
dakan untuk mengatasi masalah putus seko
lah di kalangan anak perempuan. Dan dari hasil
konsultasi kepada masyarakat setempat, peme
rintah harus mempertimbangkan pendidikan
dalam bahasa daerah yang sesuai.

Rekomendasi:
• Mengurangi tingkat ketidakhadiran guru melalui perbaikan
manajemen personalia (contohnya memperkenalkan buku absensi
guru), dan memberlakukan sanksi bagi guru yang tidak memenuhi
tugasnya. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan perhatian
terhadap kebutuhan guru dan memberikan insentif sebagai apresiasi
atas kinerja yang baik.
• Mengembangkan program insentif guru pengganti khusus,
memastikan bahwa guru pengganti selalu tersedia jika guru reguler
tidak hadir di sekolah.
• Memberikan insentif dan dukungan kepada para guru kontrak yang
bekerja di sekolah-sekolah yang berlokasi di pedesaan dan daerah
terpencil, seperti pemberian gaji yang lebih tinggi sebagai pengganti
biaya perjalanan.
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• Memperbaiki kualitas dan ketersediaan fasilitas perumahan bagi
para guru.
• Dinas Pendidikan Daerah dan Komunitas Daerah harus mengawasi
tingkat kehadiran para guru baik di sekolah negeri maupun swasta
secara reguler.
• Memperkuat pedoman perekrutan guru untuk memastikan standar
minimum kualitas pendidikan, serta sistem promosi bagi guru.
• Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pasal 36 (2) UU Otonomi
Khusus Papua No. 21/2001, untuk memastikan bahwa anggaran
pendidikan sesuai dengan level yang dipersyaratkan.
• Mengembangkan sebuah sistem pendidikan khusus untuk
Papua, yang berorientasi pada budaya Papua dan mendukung
pelaksanaannya di 7 wilayah adat yang ada di Papua.
• Mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang telah
menyalahgunakan dana pendidikan.
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3.3 Hak Pangan
Pelanggaran atas hak pangan di Papua terkait erat dengan kegiatan perkebunan
dan pertambangan skala besar yang didorong oleh pemerintah melalui program
ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Khususnya perkebunan kelapa sawit
yang telah menjadi ancaman serius bagi hutan hujan tropis, yang menyediakan
hewan buruan bagi penduduk asli Papua. Konversi hutan menjadi lahan perkebunan
telah menyebabkan menipisnya persediaan sagu dan berkurangnya lahan perburuan.
Perkebunan kelapa sawit dan beroperasinya pertambangan dilaporkan telah
menyebabkan pencemaran dan keringnya sumber air minum di berbagai tempat.
Masalah ini telah memaksa banyak penduduk asli mengubah tradisi mereka terkait
dengan pemenuhan pangan. Sehingga menyebabkan banyak keluarga tergantung
pada produk pangan yang tersedia di pasar seperti beras dan mie instan daripada
melalukan cara-cara tradisional dalam memproduksi bahan pangan lokal.

Hak pangan dan perampasan
tanah
Proyek investasi berskala besar di Papua telah
berdampak besar terhadap lingkungan dan
hak akan tanah bagi penduduk asli Papua. Peru
bahan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit
atau area penebangan kayu menyebabkan
berkurangnya lahan peternakan. Di samping itu
juga menjadi penyebab kemiskinan di antara
kelompok-kelompok penduduk asli. Situasi
ini memaksa penduduk asli untuk mencari
peker
ja
an di perusahaan, di mana sebagian
besar dari mereka hanya dipekerjakan sebagai
buruh harian tidak tetap (lihat Bab 3.4 pada
Hak Buruh). Pendapatan yang diperoleh dari
bekerja di perkebunan seringkali tidak cukup
untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga
jika mereka tidak lagi memiliki akses ke sumbersumber pangan tradisional. Situasi ini kemudian
membawa dampak buruk bagi kesehatan
kelompok-kelompok tersebut. Di Kabupaten
Nduga, kondisi malnutrisi yang kronis merupakan

penyebab utama dari penyebaran bakteri
Bordetella Pertussis, yang menyebabkan 51 orang
anak-anak dan 3 orang dewasa meninggal antara
bulan Oktober 2015 hingga Februari 2016.1
Bagi sebagian besar penduduk asli Papua yang
tinggal di dataran rendah, sagu adalah makanan
pokok mereka.2 Pohon sagu yang sudah be
sar ditebang, dibelah dan bagian dalamnya
ditumbuk untuk menghasilkan pati yang kemu
dian diolah untuk dikonsumsi dengan berbagai
cara. Pohon sagu tumbuh di hutan, tepatnya
di rawa-rawa dan daerah lembab. Meskipun
dapat tumbuh secara alami, hutan ini dirawat
dan dijaga oleh manusia selama beberapa
generasi. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga
agar sumber pangan selalu tersedia. Hubungan
terhadap nenek moyang ini memiliki arti bahwa
hutan sagu dianggap sebagai tempat suci bagi
banyak orang Papua. Selain itu, sagu juga dapat
menjadi sumber pendapatan jika dijual di kota.
Keberadaan hutan sagu sangat penting baik
secara kultural maupun spiritual, juga sebagai

1
2
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ICP (16.02.2016): Urgent Appeal, - At least 54 Children Have Died
of Pertussis in Nduga Regency, Papua Province, Indonesia During
Past Months After Government Neglect.
Sagu merupakan makanan pokok bagi penduduk asli Papua yang
tinggal di dataran rendah, sementara ubi adalah makanan pokok
bagi penduduk di dataran tinggi.
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sumber kehidupan dan ekonomi, sehingga
kerusakan dan berkurangnya hutan akan ber
dampak sangat besar bagi masyarakat lokal.
Dalam beberapa kasus, perusahaan perkebunan
pernah berjanji untuk tidak mengganggu
kelestarian hutan sagu, namun kenyataannya
area ini juga ikut ditebang atau hilangnya area
penyangga yang melindungi pohon sagu.
Berdasarkan keterangan dari penduduk lokal,
persediaan sagu dan sumber makanan lain
menjadi langka di sekitar area perkebunan.
Demikian pula untuk hewan buruan, termasuk
populasi ikan di sungai-sungai juga dilaporkan
terus berkurang.

Studi Kasus:
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▶ Program Proyek Kebun Pangan dan Energi
yang Terintegrasi di Marauke (MIFEE Project)
direncanakan akan menggunakan tanah adat
seluas 1,2 juta hektar, di mana sebagian besar
lahan ini merupakan tanah milik suku Malind.
Pemerintah berencana mengalihfungsikan
tanah ini menjadi perkebunan sawit, sawah padi,
kebun jagung, dan kedelai. Suku Malind hidup
dengan cara berburu dan meramu –mereka
mengambil sagu dari pohon sagu yang tumbuh
liar, sehingga tingkat ketergantungan mereka
terhadap hutan masih cukup tinggi. Sampai saat
ini proyek MIFEE telah membuka 228.022 hektar
lahan, di mana sebagian besar merupakan
padang rumput dan hutan.
Di banyak wilayah di Kabupaten Merauke
pelaksanaan proyek MIFEE telah mengakibatkan
pelanggaran atas hak pangan penduduk
asli. Pembukaan area hutan mengakibatkan
berkurangnya persediaan sagu yang merupakan
sumber pangan pokok penduduk asli Papua.
Kasus-kasus serupa juga dilaporkan dari Desa
Zenegi, Kecamatan Animha, Marauke. Hutan di

3

Dede Ilham Sugiarto (05.02.2016): MIFEE Adalah Bencana
Untuk Masyarakat Adat Merauke, Pangan Dan Energi, Electronic
data source: http://pembebasan.org/mifee-adalah-bencanauntukmasyarakat-adat-merauke-pangan-dan-energi.html

sekitar wilayah itu telah habis dan hewan-hewan
liar seperti rusa, babi hutan, kanguru, dan kasuari
telah bermigrasi. PT Selaras Inti Semesta yang
merupakan anak perusahan dari Medco Group
telah mendapatkan konsesi untuk lahan seluas
lebih dari 169.400 hektar. Perusahaan itu telah
membuka lahan yang cukup luas termasuk hutan
sagu, yang menjadi tumpuan sumber makanan
pokok masyarakat penduduk asli Papua.3
▶ Kasus berikutnya terjadi di Nabire, di mana
PT Nabire Baru yang harus berhadapan dengan
masyarakat Yarisiam Gua yang menentang
kehadiran perusahaan ini sejak mereka mulai
membuka hutan pada tahun 2012. PT Nabire
Baru bermaksud akan membuka 5.000 hektar
lagi guna memenuhi kewajibannya untuk
mengembangkan skema petani kecil. Pada
tanggal 7 Februari 2016, diadakan pertemuan
antara pihak perusahaan dan anggota masya
rakat. Dalam pertemuan tersebut masyarakat
menyatakan penolakan mereka terhadap niat
perusahaan yang ingin membuka hutan sagu
Jarae dan Manawari, area tersebut menurut
perkiraan dari masyarakat mencapai lima
kilometer persegi, dan merupakan lokasi desa
leluhur dan daerah yang mereka anggap suci.4
Namun, dua bulan kemudian, tepatnya pada
tanggal 12 April 2016, perusahaan tersebut telah
menempatkan beberapa buldosernya dan mulai
membersihkan hutan sagu Manawari. Pekerjaan
pembukaan hutan ini berlangsung selama
beberapa hari. Meskipun banyak anggota
masyarakat yang datang ke lokasi tersebut
setiap hari untuk melakukan protes, namun
pembukaan hutan ini dijaga dan dilindungi oleh
satuan Brimob yang bersenjata lengkap.5
▶ Situasi yang serupa juga terjadi di Robate,
Sorong Selatan, di mana PT Putera Manunggal
Perkasa (ANJ Group) membersihkan lahan untuk
perkebunan sawit sejak tahun 2014. Pada tahun

4
5

E-document: http://pusaka.or.id/suku-besar-yerisiam-tolakplasmasawit-demi-lindungi-dusun-sagu-keramat-jarae-danmanawari/
E-document: http://pusaka.or.id/brimob-danpembongkarandusun-sagu-suku-besar-yerisiam-gua/
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2015, anggota masyarakat dari suku Maybrat
dikejutkan dengan berita bahwa tujuh hutan
sagu yang menjadi wilayah mereka juga telah
ikut dibersihkan.6 Sebagai reaksi terhadap
tindakan ini, masyarakat memasang tanda-tanda
di sekitar wilayah tersebut untuk menunjukkan
bahwa sebagai pemilik tanah adat mereka tidak
menyetujui pembukaan hutan lanjutan.7
▶ Pencemaran terhadap sumber air dan penu
runan jumlah ikan secara drastis dilaporkan
terjadi di Sungai Bian, Merauke. Enam perusa
haan perkebunan besar mulai menanam pohon
kelapa sawit sejak tahun 2012, dan sejak saat
itu tingkat pencemaran terus meningkat.8
Penduduk yang bermukim di sekitar sungai Bian
juga melaporkan bahwa banyak ikan yang mati
dan anak-anak yang mandi di sungai menderita
gangguan kulit.9 Penduduk tidak lagi minum air
dari sungai tersebut namun lebih memilih untuk
membeli air minum dalam kemasan yang mahal
atau memasak air dari sumur.10
▶ Penduduk asli Papua di Kecamatan Mbua,
Dal, dan Mbulmu Yalma, Kabupaten Nduga
sangat terpengaruh oleh efek iklim El Nino yang
menyebabkan cuaca sangat dingin dan kering di
wilayah Papua. Cuaca dingin dan kering tersebut
telah merusak tanaman dan menyebabkan
kematian hewan ternak serta hewan liar. Hal
ini menyebabkan kekurangan makanan di
Kabupaten Nduga. Cuaca dingin yang ekstrim
dan kurangnya sumber makanan yang terjadi
di bulan Oktober 2015 lalu telah memperburuk
kondisi malnutrisi kronik yang terjadi di
masyarakat Nduga serta memperlemah sistem
imun penduduk. Dengan adanya kombinasi
antara keterbatasan akses terhadap air bersih
dan sistem ventilasi yang benar, malnutrisi

6

7
8

E-document: http://pusaka.or.id/riwayat-dusun-sagutempatmencari-makan-suku-maybrat-kaiso-dan-awe-dibongkarperkebunan-sawit-anj/& http://pusaka.or.id/kebun-sawitgroupanj-gusur-dusun-sagu/
E-document: http://pusaka.or.id/palang-areal-sawit-anj-demidassungai-dan-dusun-tempat-keramat/
E-document: http://pusaka.or.id/sawit-marak-sagu-dimeraukemulai-hilang/
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memfasilitasi penyebaran Bakteri Bordetella
Pertussis dengan cepat. Bakteri ini menyebabkan
pneumonia dan mengakibatkan kematian anakanak berusia di bawah 10 tahun. Selain itu, tiga
orang dewasa juga meninggal karena wabah
Pertusis.11

Program keamanan pangan
pemerintah dan dampak
negatifnya bagi penduduk asli
Papua
Pemerintah Indonesia telah mensosialisasikan
sebuah kebijakan nasional jangka panjang
dan pembangunan ekonomi yang berskala
besar bernama “Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia”
(MP3EI). Dokumen MP3EI membagi Indonesia
menjadi 6 koridor ekonomi –salah satunya
adalah koridor ekonomi Papua-Maluku. Wilayah
ini direncanakan manjadi pusat produksi bahan
pangan, perikanan, energi, dan pertambangan
nasional. Provinsi Papua harus dapat dibangun
menjadi pusat ketahanan pangan nasional.12
Salah satu program yang termasuk dalam
kerangka kerja MP3EI adalah Program Proyek
Kebun Pangan dan Energi yang Terintegrasi di
Marauke (MIFEE) Project.
Alih-alih melindungi sumber pangan pokok
tradisio
nal masyarakat setempat, program
ketahanan pangan pemerintah hanya terbatas
pada produksi beras. Sejauh ini, pemerintah
belum mensosialisasikan kebijakan lain menge
nai diversifikasi pangan lokal di Papua. Situasi ini
memberi kesan bahwa Pemerintah Indonesia –
baik sengaja maupun tidak– telah mengabaikan
tradisi pangan masyarakat Papua dan mencipta
kan ketergantungan penduduk asli untuk meng

9

Tabloid Jubi (21.12.2012): The Impact of MIFEE presence at
Bian River and Maro River, e-document: http://tabloidjubi.
com/16/2012/12/21/the-impact-of-mifee-presence-at-bianriverand-maro-river/
10 Documentary film by Watchdoc: The Mahuzes, e- data source:
https://www.youtube.com/watch?v=Pch7efib8qo
11 ICP (16.02.2016): Urgent Appeal, At least 54 Children Have Died of
Pertussis in Nduga Regency, Papua Province, Indonesia During
Past Months After Government Neglect.
12 MP3EI dan Ketahanan Pangan, Electronic data source: http://setkab.
go.id/mp3ei-dan-ketahanan-pangan-2/
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konsumsi beras daripada makanan pokok tradi
sional seperti sagu, talas, ubi, dan singkong.

Keamanan pangan dalam
kebijakan nasional

Saat ini jumlah penduduk asli Papua yang
mengkonsumsi nasi daripada bahan makanan
tradisional seperti sagu dan ubi terus bertambah.
Fenomena ini diperparah dengan program
bantuan pangan pemerintah yang diberi nama
‘Beras untuk Masyarakat Miskin’ (Raskin). Beras
RASKIN merupakan sebuah program bantuan
pangan di mana beras tersebut diimpor dari
luar Indonesia. Pemerintah Pusat dan Daerah
mendistribusikan secara bebas beras berkualitas
rendah tersebut ke semua kabupaten di Papua.
Dan sejak pemerintah mulai mensosialisasikan
beras bersubsidi ke komunitas penduduk asli,
semakin banyak penduduk di berbagai wilayah
yang mengabaikan kebun mereka. Kasus serupa
telah dilaporkan dari beberapa wilayah dataran
tinggi di Pegunungan Bintang dan Kabupaten
Paniai. Di area ini, makanan tradisional dikonsumsi
sebagai “makanan alternatif”, jika nasi atau mie
instan tidak tersedia atau tidak terjangkau.

Di Indonesia, pemenuhan hak atas pangan
utamanya diatur oleh Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1996 tentang pangan. Undangundang tersebut menegaskan bahwa pangan
meru
pakan kebutuhan dasar manusia dan
pemenuhannya merupakan hak dari setiap
warga negara Indonesia. Undang-undang ter
sebut menyatakan bahwa keamanan pangan,
kualitas pangan, gizi, dan ketersediaan yang
memadai merupakan syarat utama untuk
pembentukan sistem pangan, guna melindungi
kesehatan nasional dan peningkatan kesejah
teraan masyarakat. Dalam pasal 33 Undangundang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara
memiliki kewajiban untuk menjamin hak ekono
mi, sosial, dan budaya, khususnya hak atas
pangan. Dengan demikian, produksi pangan
harus dikendalikan oleh negara sebagai salah
satu cabang produksi yang sangat berkontribusi
terhadap kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi:
•

•
•

Mengembangkan program diversifikasi sumber pangan lokal sebagai bagian
dari strategi ketahanan pangan nasional guna mencegah berkurangnya sumber
makanan pokok lokal di Papua.
Mengembangkan potensi pangan lokal di masing-masing daerah adat di Papua
yang sesuai dengan budaya dan gaya hidup penduduk asli Papua.
Memperkenalkan dan menegakkan hukum yang ketat untuk perusahaanperusahaan yang merusak atau mencemari sumber pangan lokal penduduk asli
Papua, termasuk air bersih.
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3.4 Hak Buruh
Di Papua, pelanggaran terhadap hak buruh paling banyak terjadi di perkebunan kelapa
sawit. Jika kelompok penduduk asli kehilangan tanahnya, mereka seringkali terpaksa
harus bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit. Di mana mereka terpaksa
bekerja dengan upah yang rendah bahkan di bawah UMR provinsi. Penduduk asli
Papua seringkali mengalami diskriminasi dalam proses kerja. Sebagian besar pekerja
Papua berstatus buruh harian, dengan tunjangan sosial yang sangat minim, serta
kesempatan kerja jangka panjang yang kecil. Disamping itu, kondisi kesehatan dan
keamanan juga masih menjadi perhatian. Jika para pekerja menuntut kondisi yang
lebih baik, mereka akan dihadapkan pada aparat keamanan yang biasanya membela
perusahaan dan tidak jarang berujung pada tindak kekerasan.
Kekerasan terhadap hak buruh di Papua sering
kali terjadi di sektor agrikultur, khususnya dari
perkebunan kelapa sawit. Kondisi kerja di
perkebunan di Papua seringkali tidak memenuhi
standar, khususnya bagi penduduk asli Papua.
Masalah ini berhubungan erat dengan tidak
adanya Free Prior Informed Consent (FPIC) ketika
peru
sahaan mengakuisisi tanah adat. Pen
duduk asli pun tidak dapat dengan bebas
memilih apakah mereka menerima adanya per
kebunan. Mereka akan kehilangan akses terha
dap hutan yang telah lama menjadi tempat
menggantungkan hidup. Rendahnya tingkat
pendidikan dan keterampilan telah membawa
para penduduk asli ke situasi di mana mereka
harus mencari pekerjaan di perusahaan-peru
sahaan yang sama yang telah mengambil alih
tanah mereka. Untuk itu pekerjaan ini sering
disebut kerja paksa oleh banyak LSM.1

berasal dari Desa Gententiri, dekat perkebunan
milik Korindo, PT Tunas Sawaerma (Korindo
Group) di Kabupaten Boven Digoel dilaporkan
pendapatannya menurun hingga 40-50%.
Peru
sa
haan telah berhasil meyakinkan para
kepala desa untuk menyetujui ekspansi per
kebunan. Sehingga, banyak warga desa terpaksa
mengabaikan perkebunan karetnya.2 Upah yang
ditawarkan hampir sebesar UMR provinsi, atau
terkadang sedikit dibawahnya.3 Namun, bayaran
ini masih belum cukup untuk memenuhi kebu
tuhan hidup sehari-hari mereka yang hidup
di wilayah terpencil di mana perkebunan ini
dibangun. Harga berbagai kebutuhan masya
rakat di daerah terpencil relatif lebih tinggi jika
dibandingkan dengan harga di kota karena
tingginya biaya transportasi. Banyak desa di
wilayah terpencil yang hanya bisa dijangkau
menggunakan pesawat atau melalui jalur air.4

Upah buruh di perkebunan kelapa sawit sangat
jauh dibawah pendapatan dari gabungan pen
jualan hasil kebun seperti karet atau sagu, atau
dari penjualan hasil hutan seperti daging dan
ikan, atau terkadang hasil dari penjualan kayu
gelondongan atau kayu gaharu. Pekerja yang

Penduduk asli Papua seringkali mengalami
diskriminasi di lingkungan kerja, di mana pen
du
duk migran non-Papua diperlakukan lebih
baik. Di perkebunan milik PT Megakarya Jaya
Raya (Pacific Inter-link Group)5 di Boven Digoel,

1

3

2

Forest People’s Programme submission to the UN Committee
on the Elimination of Racial Discrimination, e-document: http://
www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/08/
cerduamifeejuly2013english.pdf
E-document: http://pusaka.or.id/suara-buruh-papua-perusahaanmasuk-pendapatan-menurun/

4

5
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Kasus di Provinsi Papua pada tahun 2016, 2.43 juta rupiah atau 180
US$ per bulan
Antara News: Ongkos Transportasi Tinggi Bikin Harga Barang
di Papua Mahal, e-document: http://www.antaranews.com/
print/152139/ongkos-transportasi-tinggi-bikin-harga-barang-dipapua-mahal
Meskipun banyak bukti yang menunjukkan hubungan di antaranya,
namun perlu dicatat bahwa Pacific Inter-link belum secara resmi
mengakuisisi PT. Megakarya Jaya Raya.
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seorang penduduk asli yang pernah melamar
pekerjaan di perusahaan tersebut mengatakan:
“Kami orang asli Papua kalau mau menjadi buruh
perusahaan harus melewati beberapa tahapan
dan syarat-syarat seperti surat dari Kepala Kam
pung, Ketua Marga, Ijasah dan KTP, lalu bisa
diterima HRD, tetapi kalau orang non Papua,
hari ini sampai dilokasi perusahaan, besok bisa
langsung kerja.”6
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Di seluruh wilayah Papua, penduduk asli sering
kali tidak diberi kontrak kerja permanen dan
hanya berstatus sebagai buruh harian. Hal
ini berarti, minimnya jaminan sosial, mereka
juga berisiko tidak memiliki pekerjaan setelah
tahap awal pengembangan perkebunan. Di
tahap ini, perusahaan membutuhkan lebih
banyak karyawan untuk membersihkan lahan,
bekerja di pembibitan dan menanam pohon
kelapa muda. Di sebuah kasus yang terjadi
di Desa Zanegi, Marauke, di mana PT Selaras
Inti Semesta (Medco Group) membangun
sebuah hutan tanaman industri pada tahun
2010. Perusahaan mulanya mempekerjakan 30
orang dari desa tersebut, namun pada tahun
2016, tidak satu pun dari mereka yang masih
dipekerjakan di perusahaan tersebut, meskipun
telah berulangkali meminta pekerjaan. Karena
hilangnya hutan alami, kesulitan untuk bertahan
hidup dengan mengandalkan hasil hutan pun
semakin meningkat, sebagai contoh semakin
sulit untuk berburu rusa dan kasuwari (lihat Bab
3.3 Hak Pangan).7

6

7

“Kami orang asli Papua kalau mau menjadi buruh perusahaan
harus melewati beberapa tahapan dan syarat-syarat seperti
surat dari Kepala Kampung, Ketua Marga, Ijasah dan KTP, lalu
bisa diterima HRD, tetapi kalau orang non Papua, hari ini sampai
dilokasi perusahaan, besok bisa langsung kerja” E-document:
http://pusaka.or.id/suara-buruh-papua-perusahaan-masukpendapatan-menurun/
E-document: http://tabloidjubi.com/16/2016/03/24/pt-sisberoperasi-masyarakat-kampung-sanegi-tak-diberdayakan/

Masalah kesehatan dan keamanan juga menjadi
perhatian di beberapa perkebunan. Beberapa
penduduk asli Papua yang bekerja di perkebunan
milik PT Nabire Baru (Carson Cumberbatch
Group) di Nabire dilaporkan menderita penyakit
kulit yang serius ketika bekerja di bagian
pembibitan, yang menyebabkan bisul yang
menyakitkan.8
Hubungan antara perusahaan dengan aparat
keamanan juga berarti bahwa para pekerja
berisiko terhadap tindak kekerasan jika mereka
menuntut kondisi yang lebih baik. Pemimpin
masyarakat mengatakan bahwa Brimob adalah
pihak yang bertanggung jawab atas tujuh kasus
kekerasan fisik dan delapan kasus intimidasi
yang terjadi pada konsesi PT Nabire Baru selama
tahun 2011 hingga 2015.9 Juga termasuk anca
man terhadap para pekerja yang menuntut
keterlambatan pembayaran gaji dan pemecatan
yang sewenang-wenang.10
Pada tanggal 21 Desember 2015, Marvel Doga,
karyawan PT Tandan Sawita Papua (Eagle High
Plantations) yang berusia 22 tahun ditembak
mati oleh oknum TNI setelah mendatangi kan
tor pengelola perusahaan untuk menuntut
tunjangan hari raya Natal.11 Meskipun Doga
dilapor
kan mendatangi kantor dalam kondisi
mabuk dan dikhawatirkan akan melakukan tindak
kekerasan, namun meresponnya dengan senjata
jelas merupakan suatu tindakan penyalahgunaan
kekuasaan.

8

E-document: http://tabloidjubi.com/artikel-1281-perempuanyerisiam-gua-dusun-sagu-ini-hidup-kami.html
9 E-document: http://tabloidjubi.com/16/2015/11/15/empat-tahunbrimob-sebabkan15-kasus-kekerasan-di-area-kelapa-sawit-nabire/
10 E-document: http://www.nabire.net/pt-nabire-baru-phk-abaikanhak-180-buruh/
11 Cenderawasih Post (22/12/2015):Kehabisan Darah, Karyawan
Perkebunan Kelapa Sawit Tewas , d-document: http://www.
cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=8744
see also Pacific Pos (22.12.2015): Buruh Sawit Keerom Tewas
Ditembak Oknum TNI, e-document: https://www.pasificpos.com/
headline/7087-buruh-sawit-keerom-tewas-ditembak-oknum-tni
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Seorang perempuan Papua bersama seekor anjing kesayangannya. (Photo: Carol Reckinger)

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Bagian 4

Hak Perempuan
Perempuan adalah salah satu kelompok yang paling rentan di Papua. Mereka
menghadapi banyak tantangan seperti marjinalisasi ekonomi, kekerasan
berbasis gender, akses keadilan yang terbatas, dan diskriminasi. Perempuan
yang hidup dengan HIV/AIDS harus menghadapi tantangan lebih di Papua.
Sebuah kondisi yang diciptakan oleh lingkungan sosial sebagai bagian dari
stigmatisasi dan pengucilan sosial.
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Proyek pembangunan berskala besar adalah salah satu penyebab utama
marjinalisasi ekonomi bagi perempuan, yang mengakibatkan terbatasnya
akses pada sumber daya. Berkurangnya hutan dan lahan perburuan sebagai
sumber mata pencaharian bagi komunitas penduduk asli Papua, telah
menambah beban hidup yang mempengaruhi perempuan Papua. Masalah
lain yang menjadi sorotan adalah kuatnya persaingan ekonomi dengan para
pedagang pendatang (non-Papua) baik di pasar tradisional maupun bidang
ekonomi lainnya di Papua.
Kekerasan berbasis gender menempatkan perempuan dalam posisi yang
sangat terbatas dalam mendapatkan keadilan, meskipun sebagai korban
telah melaporkan insiden tersebut ke polisi. Terlebih ketika kasus-kasus
kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui jalur di luar hukum,
seperti dengan cara negosiasi yang dimediasi oleh polisi atau hukum adat.
Solusi yang diperoleh dari mekanisme di luar hukum dinilai gagal dalam
memberikan keadilan bagi para korban dan tidak memberikan efek jera
kepada para pelaku.
Perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS lebih rentan terhadap berbagai
jenis diskriminasi dan stigmatisasi baik dari para pekerja medis atau bahkan
dari kerabatnya sendiri. Banyak organisasi HAM setempat yang telah
mendengar kasus di mana para korban dipaksa untuk melakukan sterilisasi,
aborsi, atau berpisah dengan pasangannya karena kekhawatiran dari pihak
keluarga akan adanya marjinalisasi dan pengucilan sosial.
Kehidupan masyarakat Papua sangat didominasi oleh kaum laki-laki,
hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang sangat besar antara
implementasi kesetaraan gender dalam peraturan dan kehidupan nyata.
Perempuan tampak kurang terwakili dalam bidang politik dan posisi-posisi
di kepala pemerintahan. Hal ini juga terjadi untuk pimpinan adat dan sistem
pengambilan keputusan di mana perempuan tidak pernah diikutsertakan.
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4.1 Marjinalisasi Ekonomi Perempuan
Banyak faktor yang menjadi penyebab marjinalisasi ekonomi bagi perempuan
Papua. Diantaranya adalah akibat dari adanya proyek pembangunan skala besar
yang menyebabkan berkurangnya akses ke sumber daya. Kelalaian ekonomi yang
dilakukan oleh suami dalam kasus perceraian atau perpisahan juga telah menjadi
faktor penyebab yang menjadi perhatian khusus. Tidak adanya peraturan daerah dan
inisiatif untuk memperkuat posisi ekonomi penduduk asli Papua semakin memperkecil
kemungkinan adanya perbaikan nyata. Disamping itu juga karena meningkatnya
persaingan terhadap para penduduk pendatang yang berasal dari berbagai wilayah
di Indonesia semakin menambah deretan tantangan.
Beberapa proyek pembangunan berskala besar
telah menjadi ancaman bagi kelestarian hutan
dan penduduk asli Papua. Termasuk diantaranya
adalah mega proyek Merauke Integrated Food
and Energy Estate (MIFEE) yang saat ini masih
dalam tahap implementasi awal. Proyek ini telah
membuka lahan sebesar 228.022 hektar, di mana
sebagian besar dari lahan ini awalnya merupakan
hutan dan padang rumput. Proyek skala besar
lainnya antara lain perkebunan kelapa sawit di
Sidey (Kabupaten Manokwari), yang merupakan
milik PT MEDCO dengan lahan seluas 45.000
hektar, perkebunan di Klamono (Kabupaten
Sorong) milik PT Hendrison Iriana dengan lahan
seluas 21.500 hektar, dan di Yetti (Kabupaten
Keerom) milik PT Rajawali Group atau PT Bunches
Sawita Papua dengan lahan seluas 18.337 hektar.
Prosedur Pemerintah daerah dalam memberikan
ijin pembukaan lahan masih belum jelas. Ketika
sebuah proyek dikerjakan, instansi pemerintah
terkait gagal dalam memantau ketaatan mereka.
Proyek-proyek agrikultur tersebut telah menutup
akses tanah dan sumber daya bagi penduduk
asli Papua. Selain itu juga telah menyebabkan
kerusakan hutan yang sulit diperbaiki, di mana
hutan merupakan sumber kehidupan dan bu
daya bagi penduduk asli Papua. Dampak dari
perkebunan skala besar ini terjadi terutama sekali
pada para perempuan Papua. Berdasarkan pem
bagian tugas dalam masyarakat adat, perempuan
bertanggung jawab dalam memelihara kebun,
memanen bahan makanan dan mengumpulkan
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kayu bakar, material organik dan obat-obatan
tradisional dari hutan. Sehingga, kehilangan
hak atas pemanfaatan lahan berarti pula bahwa
para perempuan Papua harus berjalan lebih jauh
untuk ke kebun dan hutan guna memenuhi
kebutuhan keluarganya.
Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh bebe
rapa LSM yang juga bekerja untuk masalah hak
perempuan seperti ELSHAM Papua, JPIC-GKI,
dan beberapa LSM lokal lainnya, menunjukkan
bahwa kondisi pangan penduduk asli –terutama
untuk perempuan dan anak– di desa-desa yang
berada di dekat lokasi eksploitasi sumber daya
alam sangat memprihatinkan. Sebuah survei
telah dilakukan di sembilan desa di Kabupaten
Merauke, Keerom, Paniai, dan Kabupaten Jaya
pura, yang berada di dekat proyek agrikultur atau
lokasi pertambangan. Dalam survei tersebut,
para perempuan menyatakan bahwa mereka
kesulitan dalam menyediakan makanan untuk
keluarga mereka karena minimnya lahan untuk
berkebun serta mengumpulkan bahan makanan
dari hutan sudah sulit dilakukan. Bertambahnya
jarak antara lokasi pedesaan dengan sumber
makanan karena pembangunan area pertam
bangan dan perkebunan memberikan banyak
pengaruh pada cara hidup penduduk asli
Papua. Dalam banyak kasus banyak keluarga
yang menjadi sangat tergantung pada produk
makanan yang dijual secara komersil seperti
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makanan kaleng, beras, dan mi instan.1 Hal ini
semakin menambah tekanan ekonomi bagi
para perempuan serta keluarganya. Hal ini
juga memberikan efek negatif pada masalah
nutrisi, serta kesehatan bagi penduduk lokal.
Peme
rintah telah gagal dalam memberikan
perlindungan atas sumber makanan tradisional
mereka, ditambah dengan kurangnya akses
yang mudah untuk mendapatkan air bersih.
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Di sebagian besar perkebunan dan perusahaan
agrikultur lainnya, perempuan Papua hanya
dipekerjakan sebagai pekerja dengan bayaran
yang rendah. Para pengusaha di bidang
ini sangat jarang yang perduli terhadap
buruknya kondisi kerja, seperti diberikannya
pakaian pengaman, peralatan yang memadai,
atau pun asuransi kesehatan. Seperti buruh
tambang yang bekerja di perusahaan kilang
minyak di Keerom, mereka harus bekerja di
lingkungan yang terpapar polusi yang seringkali
menyebabkan pusing dan sakit perut. Banyak
buruh dan juga penduduk desa di sekitar
lokasi kesulitan dalam mendapatkan air bersih,
sehingga mereka menjadi sangat tergantung
pada air hujan. Dan jika tidak tersedia air hujan,
maka para perempuan seringkali terpaksa
menggunakan air sungai yang sudah tercemar
limbah perkebunan. Air sungai yang mengalir
di sekitar perkebunan seringkali sudah tercemar
oleh limbah bahan kimia dan industri. Dan lebih
parah lagi bahwa mayoritas perusahaan yang
beroperasi saat ini tidak menyediakan air bersih
untuk lingkungan sekitar dan para pekerja yang
tinggal di lokasi perkebunan.2
Secara garis besar, masih banyak perempuan
Papua yang mengalami kesulitan untuk meme
nuhi kebutuhan mereka. Hal ini tidak hanya

1

2

Beberapa contoh bahkan ditemukan di daerah terpencil seperti
Degeuwo, Kabupaten Peniai, di mana para pengusaha kecil dan
penambang emas individu membangun banyak tambang emas
ilegal. Kehadiran tambang emas ini telah banyak mempengaruhi
kehidupan para penduduk asli Papua yang berada di sekitar
lokasi. Mereka (penduduk asli Papua) saat ini menjadi sangat
tergantung pada beras dan mi instan, bekerja sebagai pandai emas,
mengabaikan kebun mereka, dan terlibat dalam prostitusi serta
judi.
Papuan Civil Society Working Group on CEDAW Implementation
(2016): Fulfillment of Human Rights Obligations towards Papuan
Women; Fact sheet 3

terjadi pada para perempuan yang tinggal di
daerah terpencil, tetapi juga di perkotaan, di
mana banyak perempuan Papua yang mencari
sedikit uang dengan menjual produk lokal di
pasar. Sebagian besar perempuan Papua tidak
mempunyai pengetahuan mengenai bisnis
dan modal untuk menjalankan bisnis yang
lebih efisien, namun mereka dipaksa harus
menghadapi persaingan ekonomi dengan para
pedagang pendatang yang sebagian besar
telah menggunakan dan memiliki akses yang
besar di pasar. Sebagai akibat dari diskriminasi
ekonomi, perempuan Papua hanya menjual
produk mereka di tempat-tempat yang
kurang strategis sementara para pedagang
pendatang yang berasal dari daerah-daerah
lain di Indonesia memanfaatkan lokasi yang
lebih menguntungkan di pasar lokal.3 Selain
itu, sebagian besar perempuan Papua tidak
memenuhi standar yang dibutuhkan untuk
menerima bantuan bisnis mikro dari pihak
swasta atau bank sehingga sangat sulit bagi
mereka untuk membangun sebuah bisnis
walaupun hanya berskala kecil.4
Dominasi para pedagang pendatang di pasar
lokal telah menjadi pemandangan yang biasa
di banyak tempat di Papua, kecuali di daerah
pedesaan di mana sampai saat ini masih mayo
ritas ditempati oleh penduduk asli Papua.
Banyak pusat perekonomian lokal yang berskala
sedang, khususnya pasar tradisional, didominasi
oleh pedagang non-Papua (migran) yang
mendapatkan keuntungan lebih besar karena
ketersediaan modal dan kemampuan untuk ber
wirausaha. Sementara para perempuan Papua
yang menjual ikan dan hasil kebun seperti
kentang, jagung, sayuran, dan buah-buahan,
3
4

Ibid.
Ibid.
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serta kacang-kacangan tidak memiliki sarana
keuangan untuk menyewa fasilitas pasar sehingga
mereka terpaksa menggunakan kain terpal di
lantai untuk menjajakan barang dagangannya.
Pengamatan serupa dapat dilakukan terhadap
warung, toko, pedagang keliling di semua
wilayah perkotaan dan pinggiran kota di Papua.
Oleh karena itu, perbaikan fasilitas bagi para
pedagang perempuan Papua di pasar tradisional
merupakan sebuah kunci penting dalam
pemenuhan hak ekonomi bagi perempuan di
semua wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.
Presiden Joko Widodo mempromosikan dan
mendorong pembangunan cepat bagi pasar
lokal, khususnya bagi para pedagang Papua di
Jayapura dan Sentani. Atau yang disebut juga
“Pasar Mama-Mama Papua” (Pasar Perempuan
Papua). Pada tanggal 30 Mei 2016, Presiden Jokowi
sendiri yang hadir dan meresmikan konstruksi
bangunan pasar tradisional yang dikhususkan

bagi pedagang perempuan Papua yang berada di
Jalan Percetakan, Jayapura. Jokowi menyatakan
bahwa bangunan pasar ini direncanakan akan
selesai pada bulan Februari 2017.5 Presiden
Jokowi juga memerintahkan pembangunan
konstruksi bangunan pasar yang baru di Sentani,
yang saat ini pembangunannya telah berjalan
dan dikerjakan oleh satuan tugas yang langsung
berada dibawah pengawasan Presiden Jokowi.
Bangunan baru ini dipromosikan sebagai tempat
yang dikhususkan bagi pedagang perempuan
Papua. Meskipun komitmen Jokowi untuk
membangun bangunan pasar tradisional untuk
para pedagang perempuan Papua diapresiasi
positif oleh penduduk asli Papua, namun masih
banyak kelompok seperti para pimpinan Forum
Ekumenis Gereja Papua yang masih tetap me
nyangsikannya. Bahkan forum tersebut meng
kritik Jokowi, dengan menyatakan bahwa dia
menggunakan proyek ini hanya untuk pencitra
an.6

Gambar 4.1-1: Perempuan Papua harus menghadapi kompetisi ekonomi yang keras terhadap para pedagang pendatang yang biasanya
memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas pasar.
5

6
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BBC Indonesia (30.04.2016): Jokowi penuhi janji bangun pasar, para
mama Papua sisakan kekecewaan, e-document: http://www.bbc.
com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160430_indonesia_
jokowi_mama_papua
Ecumenical Forum of Papuan Church Leaders (15.08.2016): Public
Statement, Clean Your Lectern Before Your Speech
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4.2 Kekerasan terhadap Perempuan dan
Akses terhadap Keadilan
Perempuan di Papua sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk
diantaranya kekerasan fisik, mental, seksual, dan juga ditelantarkan secara ekonomi.
Para aktivis politik perempuan, pendukung kelompok pro-kemerdekaan, dan
para pembela HAM juga sangat berisiko untuk menjadi korban dari kekerasan fisik
dan intimidasi. Bentuk yang paling umum dari tindak kekerasan di Papua adalah
kekerasan rumah tangga. Di mana sebagian besar kasus ini diselesaikan di luar hukum
seperti negosiasi yang dimediasi oleh polisi atau hukum adat, meskipun korban telah
melaporkan insiden yang dialaminya ke pihak kepolisian. Cara penyelesaian konflik
di luar hukum ini telah gagal dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi
perempuan yang menjadi korban dan tidak memberikan efek jera pada pelaku. Dari
35 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,
hanya sepuluh kasus yang diproses secara hukum.
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Kekerasan terhadap kebebasan
berekspresi juga berdampak
pada perempuan
Tidak ada perubahan yang signifikan menyang
kut kondisi perempuan Papua dalam dua tahun
terakhir ini. Bertambahnya pem
batasan ter
hadap kebebasan berekspresi dan kebebasan
ber
kumpul di Papua secara garis besar juga
diiringi dengan stigmatisasi politik. Hilangnya
ruang demokrasi mempunyai dampak lebih
besar terhadap kehidupan perempuan Papua.
Di mana ketika seorang perempuan telah diang
gap sebagai separatis, maka institusi peme
rintah akan langsung menutup aksesnya untuk
mendapatkan keadilan.1 Dalam lima tahun
terakhir, tindakan pembubaran paksa terhadap
aksi unjuk rasa damai yang dilakukan oleh

1

Laporan dari KPKC Sinode GKI di Tanah Papua (2013): Dalam
peringatan hari Penduduk Asli Papua Internasional di Sorong,
Provinsi Papua Barat pada tanggal 7 Mei 2013, aparat keamanan
membubarkan dengan paksa sebuah aksi damai dan diikuti
sweeping. Dalam operasi sweeping tersebut, satu orang
perempuan Papua tertembak, dan kemudian meninggal di rumah
sakit. Namun kepolisian tidak melakukan penyidikan terhadap
tindak kriminal atas kasus pembunuhan ini.

kelompok pro kemerdekaan atau aksi yang
digelar untuk memperingati peristiwa politik
bersejarah seringkali disertai dengan kekerasan
seksual terhadap para peserta perempuan.2
Aparat kepolisian masih menganggap bahwa
keikutsertaan dan juga organisasi yang meng
gelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk peng
khianatan. Sehingga penahanan selama aksiaksi tersebut seringkali disertai dengan tindak
kekerasan, penyiksaan, atau bahkan pem
bunuhan di luar hukum.

Situasi dari para perempuan
pembela HAM
Para perempuan pembela HAM, khususnya
para pengacara HAM yang memberikan pen
dampingan hukum bagi para aktivis pro

2

Laporan dari Elsham Papua (2013): Tabloidjubi.com Papua News
– Siaran pers Elsham Papua 2013; Pada tanggal 14 Agustus 2013,
dua personil polisi wanita menahan enam perempuan Papua yang
menjadi peserta dalam aksi unjuk rasa di Kabupaten Fak-Fak, aksi
unjuk rasa ini dilakukan sebagai dukungan atas kampanye Free
West Papua yang telah membuka kantor baru di Den Haag. Keenam
orang perempuan Papua ini ditahan di kantor polisi setempat, di
mana mereka dipaksa untuk menanggalkan pakaiannya hingga
hanya tersisa pakaian dalam. Kasus kekerasan seksual terhadap
perempuan lainnya terjadi dalam sebuah aksi demonstrasi yang
digelar oleh para mahasiswa Papua di Jakarta pada tanggal 1
Desember 2015, dan juga dalam sebuah aksi unjuk rasa KNPB di
Jayapura pada tanggal 2 Mei 2016.
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kemerdekaan, seringkali harus mengalami
intimidasi dan kekerasan fisik. Hingga saat ini,
belum ada kerangka hukum yang jelas untuk
melindungi para pembela HAM di Indonesia
meskipun telah terjadi tindak kekerasan,
ancaman, dan intimidasi terhadap pembela
HAM di daerah. Kerentanan para perempuan
pembela HAM belum pernah dibicarakan secara
luas di Indonesia. Berbagai jenis ancaman dan
intimidasi terhadap perempuan pembela HAM
di Papua merupakan suatu indikasi yang kuat
bahwa mereka menghadapi risiko yang lebih
tinggi untuk mengalami intimidasi dan kekerasan
fisik dari pada rekan laki-laki mereka3. Dalam
beberapa tahun terakhir, organisasi-organisasi
HAM setempat mendokumentasikan tiga kasus
ancaman yang serius, intimidasi, dan kekerasan
fisik terhadap para perempuan pengacara HAM.4
Dan tidak ada satu pun dari kasus tersebut, yang
menggerakkan inisiatif para pemegang otoritas
untuk memproses secara hukum, dan mengadili
para pelaku.

ini karena mereka khawatir akan adanya pem
balasan dari suami, saudara laki-laki, atau
pun ayah mereka. Banyak perempuan yang
tidak mengekspos tindak kekerasan yang
dialaminya karena merasa malu atau khawatir
akan ditelantarkan secara ekonomi jika terjadi
per
ceraian atau perpisahan. Disamping itu,
sebagian besar orang dari lingkungan sekitar
yang melihat atau menyaksikan tindak keke
rasan rumah tangga tidak melaporkan insiden
tersebut ke pihak berwenang. Hal ini karena
dalam komunitas tradisional Papua kasus-kasus
seperti ini merupakan masalah internal keluarga.
Terkadang para saksi ini tidak berani melaporkan
dan turut campur karena mereka khawatir
bahwa mereka juga akan ikut menjadi korban
dari kekerasan fisik. Sebagian besar dari kasus
kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan
merupakan tindak kekerasan fisik seperti
pemukulan dan nyeri hebat yang diakibatkan
oleh pukulan tangan, senjata tajam, atau pun
benda tumpul.

Kekerasa dalam rumah tangga

Masalah dalam penyelesaian
kasus kekerasan dalam rumah
tangga di luar hukum

Pola yang paling umum dari kekerasan terhadap
perempuan adalah kekerasan dalam rumah
tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ter
hadap perempuan di Papua terjadi di hampir
semua wilayah, namun hanya sebagian kecil
yang dilaporkan ke pihak berwajib. Bahkan
lebih sedikit lagi yang berakhir dengan tuntutan
hukum terhadap pelaku. 80% dari kasus tindak
kekerasan yang dilaporkan, selalu didahului oleh
konsumsi alkohol secara berlebihan. Para istri,
atau perempuan dan anak-anak merupakan
kelompok yang paling rentan menjadi korban
tindak kekerasan dalam rumah tangga. Para
korban seringkali tidak melaporkan tindakan
3

4

Tablooid Jubi, (25.09.2012): Pengacara diintimidasi, Kapolres
Jayawijaya akan dilaporkan ke Propam dan Kapolda; e-document:
http://tabloidjubi.com/arch/2012/09/25/pengacaradiintimidasikapolres-jayawijaya-akan-dilaporkan-ke-propam-dankapolda/
Pada tahun 2012, seorang pengacara HAM, Olga Hamadi, yang
bekerja untuk LSM KontraS (Komisi untuk orang hilang dan korban
tindak kekerasan) Papua, dia menyatakan bahwa dia telah berulang
kali mendapatkan ancaman ketika menangani kasus lima orang
yang menjadi tersangka kasus pembunuhan diduga disiksa dan
dianiaya oleh polisi di Wamena.
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Telah banyak contoh di mana kasus-kasus
kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesai
kan secara damai melalui sistem resolusi konflik
berbasis adat. Di mana tipe penyelesaian
konflik seperti ini seringkali menggunakan cara
membayar kompensasi atau denda kepada
korban dan keluarganya. Adapun efek negatif
dari penyelesaian konflik seperti ini adalah tidak
adanya efek jera bagi para pelaku. Banyak pelaku
yang berkecukupan secara ekonomi seringkali
mengulangi tindak kekerasan dalam rumah
tangga ini karena mereka merasa mampu untuk
Pada tahun 2014, Anum Siregar, seorang pengacara HAM
dari Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), diserang dengan
menggunakan pisau ketika akan kembali ke hotelnya setelah
mendengarkan sidang pra-peradilan terhadap Kapolres Jayawijaya
di Wamena. Pada tanggal 28 Juni 2015, seorang perempuan
pengacara HAM dari ALDP, Anum Siregar diancam oleh anggota
kepolisian ketika dia mendampingi Roby Pekey dalam sebuah
sidang pra peradilan di Wamena. Para penyidik dari kepolisian
secara terbuka menyatakan bahwa mereka “harus menghabisi”
Anum Siregar sebelum sidang.
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membayar denda. Secara umum, resolusi konflik
di luar proses hukum adalah penyelesaian yang
menggunakan hukum adat atau negosiasi
dengan dimediasi oleh polisi. Langkah ini
telah gagal dalam memberikan keadilan dan
perlindungan bagi perempuan yang menjadi
korban. Pada tahun 2016, kepala departemen
pemberdayaan perempuan Provinsi Papua
menyatakan bahwa situasi dari kekerasan dalam
rumah tangga di Papua masih penuh dengan
tantangan. Penyelesaian masalah kekerasan
dalam rumah tangga di Papua mungkin hanya
bisa dicapai dengan komitmen dari banyak
pihak.5

Pendekatan kelembagaan untuk
kekerasan dalam rumah tangga
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Koalisi penegakan hukum dan HAM di Papua
mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35 kasus
kekerasan rumah tangga dalam beberapa tahun
terakhir. Namun hanya sekitar sepuluh kasus
diantaranya yang diproses secara hukum. Di
mana sejumlah besar kasus lainnya diselesaikan
dengan negosiasi yang dimediasi oleh polisi
atau hukum adat. Dan jika ternyata para korban
tidak cukup mendapatkan bantuan dengan cara
ini; maka barulah keluarga, komunitas adat, serta
aparat pemerintah seringkali menyarankan para
korban untuk mencari keadilan melalui proses
hukum. Pemerintah Indonesia telah membentuk
Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak
(P2TPA) dengan maksud untuk meningkatkan
perlindungan terhadap perempuan. Adapun
kedudukan lembaga ini diperkuat oleh pera
turan khusus di tingkat provinsi. Namun pada
kenyataannya, peran P2TPA dan pelaksanaan
peraturan terkait masih jauh dari yang dibutuh
kan, karena lembaga ini masih sulit untuk meng
adaptasi kondisi khusus yang terjadi di Papua.
Di samping itu, sebagaian besar perem
puan
belum mengetahui keberadaan dan wewenang
lembaga ini. Ditambah lagi sebagian besar

5

korban yang berdomisili di luar area perkotaan
memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi
untuk mendapatkan pelayanan dari P2TPA.

Contoh kasus:
▶ PK dahulu harus bekerja seperti seorang
budak dan seringkali dipaksa oleh suaminya
untuk membuat minuman beralkohol secara
ilegal untuk dijual bebas. Suatu hari, suaminya
menusuknya dengan pisau di sekitar kemaluan
nya, dan menyebabkan pendarahan yang serius
dan keguguran. Selain itu PK sering dicaci maki
dan dilarang untuk menemui orang tuanya. PK
juga diancam agar tidak berbicara dengan orang
lain di tempat umum. Suaminya juga sering
melarangnya untuk memanen hasil kebun untuk
dimasak. Hingga suatu hari PK melarikan diri dan
bersembunyi di hutan selama dua hari. Ketika
aparat kepolisian membawanya ke dokter untuk
pemeriksaan medis, aparat memintanya untuk
membayar sebesar Rp 225.000. Saat ini korban
masih mengalami gangguan stress pasca trauma
(PTSD) dan belum berhasil disembuhkan. Kasus
ini akhirnya diselesaikan melalui sistem resolusi
konflik berbasis adat tanpa adanya tuntutan
terhadap pelaku.
▶ MI dikurung di kamar ketika sang suami
memukuli kepalanya dengan menggunakan
helm dan mengancam akan menganiayanya jika
dia menolak untuk menandatangani formulir
permohonan kredit. Selain itu, suaminya telah
berulang kali melakukan perselingkuhan dan
menolak untuk memberikan cukup uang untuk
kebutuhan sehari-hari. Ketika MI memutuskan
untuk kembali ke rumah orang tuanya, sang
suami menolak untuk memberikan uang
tunjangan perceraian untuknya.

Antara News (29.05. 2016): Melindungi Perempuan dan Anak
Papua, e-document: http://www.antarapapua.com/berita/455629/
melindungi-perempuan-dan-anak-papua
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Antara tahun 1980 hingga 2015, koalisi penegak hukum dan
HAM di Papua mencatat bahwa telah terjadi 42 kasus kekerasan
dalam rumah tangga terhadap perempuan yang telah dilaporkan
ke pihak berwajib. Namun kasus-kasus tersebut tidak ditindak
lanjuti dengan tuntutan hukum bagi para pelaku. Selain tindak
kekerasan serius yang termasuk kategori kriminal, sebagian
besar kasus diselesaikan melalui sistem resolusi konflik berbasis
adat atau penyelesaian langsung antar keluarga pelaku dan
korban.
▶ SM sering dipukul, diancam, dan dipaksa untuk
berhubungan seksual dengan suaminya setiap
hari kecuali selama masa menstruasi. Dan ketika
ia mencoba untuk membuka sebuah usaha
kecil-kecilan, sang suami melarangnya berjualan
di pasar lokal.

Bentuk tindak kekerasan
yang terkait kekerasan dalam
rumah tangga
Diagram berikut ini menunjukkan frekuensi
dan jenis tindak kekerasan yang berhubungan
dengan kekerasan dalam rumah tangga sejak
tahun 1980 hingga 2015:

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap
perempuan yang terkait dengan
kekerasan dalam rumah tangga
antara tahun 1980-2015.

Diagram 4.2-1: Jenis kekerasan terhadap perempuan yang berhubungan dengan kekerasan dalam
rumah tangga sejak tahun 1980 hingga 2015.
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Pada kenyataannya, sebagian besar kasus keke
rasan dalam rumah tangga tidak bisa dibedakan
semata-mata berdasarkan jenis kekerasan yang
dilakukan. Namun sangat memungkinkan juga
terjadi beberapa ketegori kekerasan yang saling
behubungan dan terkait antara satu dengan
yang lainnya. Kekerasan fisik seringkali dibarengi
atau didahului dengan kekerasan mental dan
berujung pada pelepasan tanggung jawab
ekonomi terhadap perempuan jika terjadi
perceraian atau perpisahan. Kekerasan seksual
seringkali merupakan perwujudan dari dominasi
dan kekuasaan fisik dalam sebuah hubungan
antara laki-laki terhadap perempuan dan anakanak. Kekerasan seksual6 dianggap sebagai suatu
tindak kekerasan yang mengancam integritas
tubuh seseorang di mana didalamnya termasuk
praktik pemaksaan hubungan seksual dalam
hubungan perkawinan atau terhadap seseorang
yang berada dalam lingkup rumah tangga untuk
tujuan komersil atau lainnya.

Kekerasan seksual terhadap
perempuan
Antara tahun 1986 hingga 2015, koalisi penegak
an hukum dan HAM di Papua mencatat ter
dapat 18 kasus kekerasan seksual terhadap
perempuan Papua. Kasus-kasus tersebut sudah
dilaporkan ke aparat penegak hukum namun
tidak ditindaklanjuti dengan tuntutan hukum
terhadap para pelaku. Sebagian besar kasus

tersebut diselesaikan melalui sistem resolusi
konflik berbasis adat atau penyelesaian langsung
oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak. Berat
atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan tidak
dihiraukan dalam proses penyelesaian, baik
untuk kasus yang diproses secara hukum atau
pun yang diselesaikan di luar hukum.

Contoh kasus:
▶ NT hidup sebagai anak jalanan yang terpisah
dari keluarganya. Suatu hari, seorang laki-laki
mengundangnya untuk minum minuman
ber
alkohol. Kemudian laki-laki tersebut mem
perkosa NT dan mengambil barang-barangnya.
Setelah NT melaporkan kasus ini ke pihak ber
wajib, dia diharuskan untuk menjalani visum.
Dalam pemeriksaan tersebut, seorang pekerja
medis mengucapkan perkataan yang tidak
senonoh karena korban merasa ragu-ragu untuk
melakukan pemeriksaan, ia mengatakan: “Ini
prosedur normal –kamu takut dengan pera
latan medis ini, tapi apakah benda lain bisa
menembusnya?”

Tindak kriminal umum terhadap
perempuan
Diagram berikut ini menunjukkan frekuensi dan
jenis kekerasan terhadap perempuan Papua
antara tahun 1986 hingga 2015:

Kategori-kategori
pelanggaran kriminal
terhadap perempuan
antara tahun 19862015.

Diagram 4.2-2: Kategori tindak kekerasan terhadap
perempuan antara tahun 1986 hingga 2015.
6

Di Indonesia kekerasan seksual seringkali dikategorikan sebagai
kejahatan kesusilaan. Istilah kekerasan seksual lebih memperjelas
permasalahan ini dan mendukung pemahaman hukum di
lingkungan masyarakat Papua daripada istilah yang umum
digunakan.
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4.3 Perempuan dan HIV/AIDS
Perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS cenderung lebih berisiko untuk menjadi
korban diskriminasi dan stigmatisasi. Mereka seringkali dipaksa untuk melakukan
sterilisasi, aborsi, ataupun berpisah dari pasangannya karena adanya kekhawatiran
keluarga akan adanya marjinalisasi sosial dan pengucilan. Bentuk umum dari tindak
kekerasan yang biasanya mereka alami diantaranya adalah kekerasan fisik, kekerasan
seksual, kekerasan mental, dan ditelantarkan secara ekonomi. Risiko yang lebih tinggi
untuk tertular HIV/AIDS khususnya adalah para perempuan muda Papua yang baru
mencapai usia aktif secara seksual. Infeksi HIV/AIDS di kalangan perempuan memiliki
hubungan yang sangat erat dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab
atau akibat dari penyakit ini.

HIV/AIDS dan efeknya pada
perempuan
Tingginya kasus HIV/AIDS di Papua telah menjadi
perhatian khusus bagi pemerintah. Situasi
penularan HIV di Papua telah mencapai level di
mana penyakit ini telah menyebar ke sebagian
besar populasi penduduk. Hal ini sesuai dengan
hasil dari sebuah survei terpadu terhadap
perilaku (IBBS) yang dilakukan pada tahun 2013,
yang menunjukkan bahwa angka prevalensi
HIV di Papua sebesar 2.3%. Di mana tingkat
prevalensi HIV di komunitas penduduk asli Papua
mencapai 2.9%, jauh lebih tinggi dari tingkat
prevalensi HIV pada penduduk pendatang non
Papua yang hanya sekitar 0.4%. Disamping itu,
penyebaran HIV terhadap perempuan juga
lebih tinggi daripada laki-laki. Sembilan puluh
persen penyebaran HIV di Indonesia adalah
melalui aktivitas seksual yang tidak aman. Angka
tersebut muncul di antara kaum heteroseksual,
sesuai dengan indikasi yang ditunjukkan
oleh meningkatnya jumlah perempuan yang
terinfeksi. Berdasarkan laporan dari Kementerian
Kesehatan, jumlah perempuan yang terinveksi
HIV di Indonesia terus meningkat sejak tahun
2011. Dan jumlah yang terdeteksi pada data
publik mengenai penyebaran HIV/AIDS ini
diyakini jauh lebih rendah jika dibandingkan
dengan keadaan yang sebenarnya.

Hak Perempuan
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Gambar 4.3-1: Pelatihan kesadaran adalah sebuah langkah
penting untuk memerangi penularan HIV/AIDS di Papua.

Salah satu kelompok yang paling rentan di Papua
adalah perempuan muda Papua, khususnya
mereka yang baru mencapai usia aktif secara
seksual. Berdasarkan data yang dikumpulkan

oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada tahun
2014 menunjukkan adanya pertumbuhan yang
cepat dalam kasus penyebaran HIV di kategori
usia reproduktif. Yaitu antara usia 25 hingga 49
tahun, di mana pada usia ini perempuan yang
terinfeksi juga lebih banyak daripada laki-laki.1
Perempuan muda juga lebih berisiko tertular
karena adanya pengaruh adat dan budaya di
mana masih terdapat ketidaksetaraan pandang
an antara perempuan dan laki-laki.

Alasan lain adalah karena banyak anak muda
Papua masih tidak menghiraukan risiko dari
HIV dan belum adanya pemahaman dengan
jelas mengenai penyakit ini. Khususnya bagi
mereka yang tinggal di area pedesaan dengan
akses informasi mengenai HIV/AIDS yang sangat
terbatas. Pada bulan Maret 2016, di Provinsi Papua
tercatat jumlah total kasus HIV/AIDS mencapai
angka 25.233. Dari data tersebut ditunjukkan
pula bahwa jumlah perempuan yang terinfeksi
lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah
laki-laki (lihat tabel 4.3-1).

Tabel 4.3-1: Data kasus HIV/AIDS antara tahun 2012 hingga 2014 dipisahkan
berdasarkan jenis kelamin. (Sumber data: Departemen Kesehatan Provinsi Papua)

No
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Kasus

∑ 2013

∑ 2014

1

Laki-laki yang terinfeksi HIV

2,415

2,719

3,277

2

Laki-laki yang hidup dengan AIDS

4,341

5,127

6,393

3

Perempuan yang terinfeksi HIV

2,874

3,308

3,979

4

Perempuan yang hidup dengan AIDS

3,535

4,312

5,454

TOTAL

13,165

15,466

19,103

Pelanggaran terhadap
perempuan yang hidup dengan
HIV/AIDS
Tingkat risiko dan kerentanan perempuan Papua
untuk tertular HIV sampai saat ini masih sangat
tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor,
diantaranya: budaya lokal, kemiskinan, kekerasan
dalam rumah tangga, dan diskriminasi gender.
Peraturan No. 23 (KDRT) tahun 2004 tentang
pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga
dengan memberikan perlindungan hukum bagi
perempuan. Akan tetapi, perempuan yang sudah
tertular HIV/AIDS tidak memiliki perlindungan
hukum yang cukup dan memadai. Banyak
penelitian yang telah dilakukan menyangkut
masalah ini, diantaranya menunjukkan kesamaan
hasil yaitu bahwa terinfeksi HIV bukan hanya

1

∑ 2012

HIV / AIDS study by PHO Papua in 2014

menyebabkan masalah kesehatan, namun juga
berpengaruh pada semua aspek kehidupan
manusia. Diskriminasi dan stigmatisasi terhadap
mereka yang hidup dengan HIV/AIDS bahkan
dilaku
kan oleh para pekerja medis ketika
mela
ku
kan prosedur layanan kesehatan dan
pengecekan. Hal ini terungkap dalam penelitian
yang dilakukan oleh Pusat Kebijakan dan Mana
jemen Kesehatan (PKMK) dari Fakultas Kedok
teran UGM di 10 provinsi di Indonesia.2
Kekerasan terhadap perempuan dengan HIV
dan AIDS membutuhkan perhatian khusus
dari pemerintah. Sebuah survei mengenai
kekerasan terhadap perempuan pengidap HIV
yang dilakukan oleh Ikatan Perempuan Positif
Indonesia (IPPI), memberikan informasi yang
penting mengenai tingkat kerentanan dan tipe
kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan

2

PKMK FK UGM, Integrasi Penanggulangan AIDS ke Sistem
Kesehatan, 2015
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pengidap HIV. Kategori dari tindak kekerasan ini
diantaranya termasuk kekerasan fisik, kekerasan
seksual, kekerasan mental, kekerasan ekonomi,
dan bahkan kasus pemaksaan untuk melakukan
sterilisasi dan aborsi.3 Perempuan yang hidup
dengan HIV/AIDS seringkali mengalami diskrimi
nasi yang menyebabkan minimnya akses untuk
mendapatkan layanan kesehatan. Ketakutan
akan diskriminasi dan stigmatisasi inilah yang
menjadi alasan utama bagi banyak perempuan
yang hidup dengan HIV/AIDS memutuskan
untuk tidak mengekspos fakta bahwa mereka
telah tertular.
Kekerasan terhadap perempuan yang hidup
dengan HIV/AIDS seringkali membuat korban
menjadi terpinggirkan dan terbengkalai. Fakta
telah menunjukkan bahwa pemerintah harus
meningkatkan perhatian terhadap perempuan

yang hidup dengan HIV/AIDS di Papua dengan
memberikan perlindungan hukum yang lebih.
Para korban mengalami diskriminasi, stigma
tisasi, dan kurangnya akses ke pengadilan untuk
mendapatkan keadilan. Langkah yang memadai
harus mencakup program penguatan status
sosial dan budaya bagi perempuan.
Antara tahun 2008 hingga 2015, Koalisi penegakan
hukum dan HAM di Papua menemukan lima
kasus di mana perempuan yang hidup dengan
HIV/AIDS mengalami kekerasan fisik dan mental,
dan juga ditelantarkan secara ekonomi.
Diagram dibawah ini menunjukkan frekuensi
dan jenis tindak kekerasan terhadap perempuan
Papua yang hidup dengan HIV/AIDS antara
tahun 2008 hingga 2014.

Kekerasan terhadap
perempuan yang
hidup dengan HIV/
AIDS antara tahun
2008-2014.

Diagram 4.3-1: Jenis tindak kekerasan terhadap perempuan yang hidup
dengan HIV/AIDS antara tahun 2008 hingga 2014.

Contoh Kasus:
▶ AN terinfeksi HIV. Ketika keluarganya menge
tahui hal ini, mereka memaksanya untuk ber
pisah dari suaminya.
▶ MAS (15 tahun) adalah seorang pelajar SMU di
Desa Hetuma, Kecamatan Sinapuk, Kabupaten
Jayawijaya yang diperkosa oleh teman sekelas
nya. Murid-murid lain yang mengetahui hal ter
sebut mengejek dan sinis terhadapnya dengan
3

IPPI, Pendokumentasian Kekerasan Terhadap Perempuan dengan
HIV, 2012.
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mengatakan bahwa dia telah tertular HIV/AIDS.
Korban mengalami trauma yang serius, dikeluar
kan dari sekolah, dan menolak untuk melanjut
kan pendidikannya. Kasus ini telah dilaporkan
kepada pihak kepolisian setempat dan diseli
diki oleh Satuan Reserse Kriminal (Reskrim).
Namun keluarga korban akhirnya membatalkan
tuntutannya dan mengajukan agar masalah ini
dapat diselesaikan sendiri antara keluarga pelaku
dan korban.
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4.4 Persamaan Partisipasi dan Peran
Perempuan dalam Masyarakat Papua
Meskipun peraturan daerah mendukung partisipasi perempuan dalam bidang politik,
namun pada praktiknya perempuan masih kurang terwakili dalam partai politik
maupun Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Para perempuan yang bekerja
sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dipromosikan untuk menempati posisi pimpinan
di instansi pemerintah daerah tanpa adanya pertimbangan akan kemampuan,
pengalaman yang mereka miliki, dan terpenuhinya berbagai kualifikasi lain. Dalam
komunitas penduduk asli Papua dan sistem kepemimpinan adat, laki-laki masih
memiliki peran yang dominan. Perempuan tidak diikutsertakan dalam sistem
pengambilan keputusan adat, karena pandangan tradisional tentang peran gender
dan persepsi mereka terhadap perempuan.
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Perempuan dalam dunia politik
Terdapat perbedaan yang sangat besar antara
teori dan fakta mengenai ketentuan hak dan
kesamaan partisipasi perempuan di masyarakat
Papua. Contohya dalam partai politik, terdapat
kesepakatan bahwa kuota standar perempuan
menjadi kandidat politik yang dicalonkan
dalam pemilu adalah sedikitnya 30% dari total
kandidat. Namun faktanya, kesepakatan ini sulit
untuk direalisasikan. Perempuan masih kurang
mendapat dukungan dari pimpinan partai di
daerah dan hanya direkrut untuk mengisi posisi
rendah. Dengan kata lain hanya untuk memenuhi
standar minimum gender. Beberapa kandidat
perempuan yang ada tidak mendorong agenda
penyetaraan gender selama pemilu karena
mereka harus memprioritaskan kepentingan
politik dari partai mereka. Komisi Pemilihan
Umum Indonesia (KPU) telah gagal dalam
mendorong pemenuhan kuota 30% kandidat
perempuan dalam partai politik. Bahkan di
KPU Provinsi Papua sendiri perempuan masih
kurang terwakili, karena masih didominasi oleh
laki-laki. Laki-laki yang menjadi anggota KPU
dan berada di posisi pimpinan mempekerjakan

anggota keluarga perempuan mereka sebagai
bawahannya untuk membantu mereka secara
pribadi, seperti yang terjadi di Kabupaten Paniai.1

Perempuan di instansi
pemerintah daerah
Bentuk lain dari diskriminasi struktural terhadap
perempuan juga dilaporkan terjadi di berbagai
instansi pemerintah. Meskipun telah memenuhi
syarat seperti lama masa kerja, pengalaman
yang mendukung, dan kualifikasi lain yang
mencukupi, namun masih banyak Pegawai
Negeri Sipil perempuan tidak dipromosikan
untuk menduduki posisi pimpinan di struktur
pemerintahan daerah. Perempuan Papua yang
menjadi PNS dengan tingkat pendidikan yang
cukup tidak ditempatkan pada posisi strategis di
pemerintahan. Atau, walaupun ada, jumlahnya
masih sangat sedikit. Berdasarkan hasil
pengamatan di beberapa instansi pemerintah di
berbagai kabupaten seperti: Kabupaten Asmat,
Boven Digul, Dogiyai, Marauke, Nabire, Mimika,
Sorong, dan Yalimo menunjukkan bahwa
diskriminasi terhadap PNS perempuan masih
sering terjadi. Para aktivis Papua yang bekerja

1

JT memperoleh lebih dari 1.000 suara yang dikonfirmasi dalam
rapat pleno oleh panitia pemilihan daerah untuk pemilihan Dewan
Perwakilan Daerah. Namun, tidak ada wanita yang mendapatkan
kursi di DPRD.
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Gambar 4.4-1: Pemandangan pedesaan yang terletak di dataran tinggi Papua tengah.

sama dengan KOMNAS Perempuan melaporkan
kurangnya persamaan gender dalam prosedur
penerimaan pegawai dan staff manajemen
instansi pemerintah daerah di Kabupaten
Marauke, Boven Digul, Jayapura, Biak, dan
Mimika pada tahun 2007. KOMNAS Perempuan
menyusun laporan atas hasil temuan ini dan
menyerahkannya ke instansi pemerintah yang
bersangkutan. Namun demikian, hingga bulan
Agustus 2016 pemerintah daerah masih belum
berhasil mengesahkan aturan gender.

Perempuan dalam sistem
kepeminpinan adat
Ketidaksetaraan tingkat partisipasi perempuan
dalam masyarakat juga dapat diamati dalam

Hak Perempuan

sistem kepemimpinan adat di Papua, di mana
masih didominasi oleh pandangan tradisional
menyangkut peran gender. Perempuan tidak
memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam
sistem pengambilan keputusan karena peran
perempuan yang telah ditentukan oleh budaya
masyarakat adat. Hukum adat mengenai
kepemilikan tanah tidak melibatkan perempuan
dalam proses pengambilan keputusan. Jika
tanah tersebut sudah terjual, keputusan ini
biasanya diambil oleh laki-laki yang paling
berpengaruh di kelompok itu atau oleh para
kepala suku. Perempuan tidak diikutsertakan
dalam pengambilan keputusan dan hanya bisa
mempengaruhi laki-laki melalui hubungan
personal, seperti istri atau anggota keluarga.
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Papua adalah rumah bagi 274 suku asli, mereka telah menduduki pulau
New Guinea selama lebih dari 40.000 tahun, jauh sebelum penjelajah
Eropa pertama menemukan pulau tersebut. Namun sekarang, penduduk
asli menjadi salah satu dari kelompok yang paling lemah di Papua dalam
menghadapi marjinalisasi karena perluasan industri ekstraktif, proyek
pembangunan, dan transmigrasi.
Transmigrasi telah menjadi perhatian bagi sebagian besar masyarakat adat
Papua, karena saat ini penduduk asli telah menjadi kaum minoritas dari total
populasi di Papua. Pusat-pusat kota di wilayah pesisir secara demografis
didominasi oleh masyarakat pendatang yang berasal dari wilayah Indonesia
lainnya. Sementara sebagian besar penduduk yang tinggal di dataran tinggi
dan terpencil adalah masyarakat adat Papua. Perubahan demografis di
Papua semakin menambah tekanan terhadap sumber daya yang ada dan
juga meningkatkan persaingan antara kedua kelompok populasi di berbagai
sektor kehidupan. Penduduk asli Papua tertinggal karena faktor ekonomi,
lapangan kerja, dan administrasi yang semakin dikuasai oleh para migran.
Ketidakpuasan masyarakat adat Papua terhadap situasi hak asasi manusia
dan marjinalisasi terus meningkat, sehingga memperbesar keinginan mereka
untuk merdeka secara politik.
Sepanjang tahun 2015 dan 2016, terlihat adanya peningkatan aspirasi politik
dan keinginan untuk menentukan nasib sendiri. Di satu sisi peningkatan ini
berkaitan erat dengan semakin kecilnya ruang gerak yang diberikan kepada
masyarakat adat dalam mendapatkan kebebasan, dalam hal memperoleh
izin untuk memanfaatkan tanah para leluhur dan sumber daya di dalamnya.
Di sisi lain, keinginan untuk menentukan nasib sendiri semakin besar karena
rendahnya komitmen pemerintah dalam menciptakan solusi penyelesaian
konflik yang berkepanjangan di Papua. Sejak era Orde Baru di bawah
Presiden Soeharto, pemerintah Indonesia telah menerapkan pendekatan
konflik berbasis militer daripada strategi alternatif nirkekerasan. Di samping
itu, pelanggaran HAM yang masih sering terjadi dan meluasnya impunitas
semakin mendorong aspirasi masyarakat adat Papua untuk mendukung
intervensi internasional, seperti dengan terbentuknya Gerakan Pembebasan
Papua Bersatu (United Liberation Movement for West Papua - ULMWP).
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Papua merupakan wilayah yang menarik bagi
investor nasional dan internasional. Pemerintah
daerah dan berbagai lembaga negara yang
berperan sebagai fasilitator bagi investor telah
gagal dalam melindungi kelompok masya
rakat adat dari perampasan tanah. Perusahaan
menggunakan berbagai cara untuk meyakin
kan para pemegang hak tanah adat untuk
melepaskan tanah leluhurnya. Strategi itu ter
masuk melakukan kecurangan, melanggar
janji, menciptakan konflik horizontal di dalam
masyarakat adat, dan intimidasi oleh pihak
ketiga. Umumnya, para investor ini seringkali
dilindungi oleh aparat keamanan negara.
Perkebunan kelapa sawit, produksi tanaman
pangan, dan juga eksploitasi kayu dan mineral

di Papua telah menyebabkan pembukaan areal
hutan hujan yang besar dan juga pencemaran
sungai. Di banyak wilayah di Papua, deforestasi
memiliki konsekuensi yang tidak dapat diubah
terhadap sumber pangan bagi masyarakat adat
dan juga bagi habitat-habitat fauna. Perkebunan
kelapa sawit merupakan penyebab utama dari
deforestasi di Papua. Fenomena lainnya yang
terkait dengan kelapa sawit yang menjadi
perhatian adalah kebakaran hutan dan banjir,
keduanya berdampak serius pada masyarakat di
sekitar area perkebunan. Industri pertambangan
dan pembalakan hutan juga berkontribusi
terhadap degradasi lingkungan dan deforestasi
di wilayah ini.

5.1 Perubahan Demografis dan Pengaruhnya
terhadap Populasi Penduduk Asli
Sepanjang tahun 2015 hingga 2016, proporsi penduduk asli Papua dari total populasi
terus menurun. Angka ini sangat bervariasi antara satu kabupaten dengan kabupaten
yang lain. Di mana di beberapa wilayah penduduk non-Papua telah menjadi
kelompok mayoritas, sementara di wilayah lain penduduk asli Papua masih menjadi
kelompok mayoritas. Perbedaan ini sangat berkaitan dengan faktor topografi –daerah
pegunungan dan area di luar wilayah perkotaan mayoritas ditinggali oleh penduduk
asli, sementara dataran rendah yang dapat dengan mudah di akses mayoritas
berpenduduk non-Papua. Dan sebagai akibat dari perbedaan ini –dari keseluruhan
wilayah Papua, wilayah yang berpenduduk Melanesia kira-kira hanya sebesar Britania
Raya dan bahkan beberapa wilayah pesisir telah didominasi oleh non-Papua– sangat
besar. Secara keseluruhan, terdapat 12 kabupaten/kota di Papua di mana penduduk
asli menjadi kelompok minoritas. Penduduk asli Papua yang tinggal di pedalaman
tetap mempertahankan keutuhan tanah dan budayanya, mereka terus mendukung
kemerdekaan Papua dan bertentangan dengan Pemerintah Indonesia beserta aparat
keamanannya. Sementara daerah pesisir terus menampung sejumlah besar penduduk
migran, sehingga meningkatkan minoritisasi penduduk asli Papua dan termasuk juga
militerisasi, marjinalisasi, dan pencabutan hak milik. Situasi ini juga terjadi di dataran
tinggi karena adanya ekspansi sektor minyak, gas, dan mineral; juga dikarenakan oleh
pertumbuhan kabupaten dengan sistem birokrasi baru serta pembangunan jalanjalan baru yang begitu cepat, di mana semua hal tersebut telah menghilangkan tanah
adat dan menarik penduduk migran.
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Pembangunan bersejarah dan
pengaruhnya terhadap susunan
populasi.
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Luas wilayah Papua mencakup sekitar 24% dari
total wilayah daratan Indonesia, namun popu
lasinya hanya sekitar 1,7% dari total populasi
nasional. Papua juga merupakan daerah yang
paling kaya akan sumber daya alam di Indo
nesia. Hutan hujan terluas di Asia Tenggara;
dengan cadangan minyak dan gas bumi yang
sangat banyak dan mungkin cadangan emas
serta tembaga terbesar di dunia.1 Pemerintah
Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Sukarno
memperkenalkan program transmigrasi pada
tahun 1950. Program ini bertujuan sebagai upaya
desentralisasi populasi penduduk Indonesia,
di mana sebagian besar penduduk Indonesia
tinggal di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain di
bagian barat Indonesia. Program ini mencapai
puncaknya pada tahun 1980an dan transmigrasi
terus menjadi bagian dari kebijakan pemerintah.
Saat ini, program transmigrasi juga digunakan
sebagai salah satu cara untuk mempercepat
pembangunan di daerah pedesaan di Indonesia
serta untuk memanfaatkan sumber daya alam
potensial di area tersebut.2

Transisi demografis Papua dan
pengaruhnya.
Setelah diambil alih menjadi bagian dari Indo
nesia pada tahun 1962-63, terjadi transisi demo
grafis yang signifikan di Papua. Khususnya
sejak diadakannya sensus penduduk pada
tahun 1971. Berdasarkan sensus tersebut, total
populasi di Papua adalah 923.000 jiwa di mana
96% merupakan penduduk asli Papua dan hanya
4% atau 36.000 jiwa merupakan penduduk
non-Papua.3 Inti dari data ini adalah bahwa

1

2
3

Jim Elmslie: The Great Divide: West Papuan Demographics
Revisited; Settlers Dominate Coastal Regions but the Highlands
Still Overwhelmingly Papuan, in: The Asia-Pacific Journal: Japan
Focus (January 2017)
Government agency for labour and social affairs of Depok city,
e-document: http://disnakersos.depok.go.id/?p=1913
For instance, West Papua: Genocide, Demographic Change,
the Issue of ‘Intent’ and the Australia-Indonesia Security Treaty,
Australia Institute of International Affairs, Adelaide, 23/10/06;

pertumbuhan penduduk non-Papua lebih cepat
daripada penduduk asli Papua, dan ini disebabkan
oleh migrasi penduduk dalam skala besar dari
daerah-daerah lain di Indonesia. Alasan lain
dari pertumbuhan ini adalah kondisi kehidupan
penduduk asli Papua yang berada jauh di bawah
standar, termasuk tingginya angka kematian
ibu dan bayi yang menyebabkan tingkat
pertumbuhan penduduk secara keseluruhan
menjadi rendah. Karena data statistik yang tidak
lengkap, maka pertumbuhan penduduk dari
kedua populasi harus diestimasi dari banyak
data sensus kemudian diekstrapolasikan sebagai
proyeksi kemungkinan kondisi demografi di
masa yang akan datang.
Sementara kecenderungan yang terlihat jelas
bahwa tingkat pertumbuhan penduduk sangat
bervariasi tergantung dari asumsi mengenai
migrasi di masa yang akan datang dan tingkat
kesuburan masing-masing kelompok. Di sam
ping itu perlu diketahui juga bahwa di wilayah
yang luas dan tidak rata seperti Papua, data
sensus akan selalu tidak lengkap, dan juga sulit
untuk memastikan akurasinya. Oleh karena itu,
jika seseorang membangun kecenderungan
berdasarkan data yang diperoleh, maka jumlah
populasi di masa yang akan datang seharusnya
hanya dianggap sebagai prediksi/petunjuk.
Meski
pun demikian, penduduk Papua terus
bertambah dan persentase populasi masyarakat
non-Papua juga terus mengalami peningkatan.
Hal ini menyebabkan konflik: para pendatang
mengambil alih sumber daya seperti tanah,
hutan, dan mineral dari pemilik tanah leluhur;
aparat keamanan negara terus bertambah untuk
mempertahankan kontrol atas wilayah dan
ekstraksi sumber daya yang terus meningkat;
penduduk asli Papua terus mengalami marjinali
sasi dan menjadi korban kekerasan HAM jika

Not Just a Disaster, Papuan Claims of Genocide Deserve to be
taken Seriously, Inside Indonesia Issue 97, July-Sept. 2009; West
Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census:
“Slow Motion Genocide” or Not?, Papua Papers No. 1, CPACS,
University of Sydney, September, 2010. More recently with Camellia
WebbGannon, A Slow Motion Genocide: Indonesian Rule in West
Papua, Griffith Journal of Law and Human Dignity, Vol.1(2), 2013,
pp.142165.
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dibandingkan dengan penduduk non-Papua.
Oleh karena itu, ketidakpuasan penduduk
asli Papua mengenai pertumbuhan ini terus
meningkat demikian juga dengan keinginannya
untuk merdeka. Oleh karena itu, sangat penting
memahami transisi demografi yang terjadi untuk
mengetahui dasar konflik di Papua.4
Analisis sebelumnya menunjukkan bahwa ting
kat pertumbuhan tahunan jangka panjang
untuk populasi penduduk asli Papua adalah
1,84% dan populasi non-Papua 10,82%5 selama
periode tahun 1971 hingga 2000. Berdasarkan
kalkulasi, pada tahun 2010 jumlah penduduk asli
Papua hanya sebesar 48%6 dari total populasi
Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat). Angka
tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik
(BPS) hasil dari sensus penduduk tahun 2010
dengan mengidentifikasi penduduk di Provinsi
Papua sebagai suku asli Papua dan suku nonPapua.7 Berdasarkan data tersebut diketahui
bahwa total populasi di Provinsi Papua ber
jumlah 2.883.381 jiwa, di mana 2.121.436 jiwa
merupakan penduduk asli (73,57%) dan 658.708
jiwa merupakan penduduk non-Papua (22,84%),
sisanya tidak diketahui. Data dari BPS untuk
Provinsi Papua Barat menunjukkan total populasi
adalah 753.399 jiwa di mana 51,49% diantaranya
merupakan penduduk asli Papua.8

non-Papua. Data baru dari BPS mengindikasikan
bahwa proporsi penduduk asli Papua dari total
populasi di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah
66,26%, atau 2.409.670 jiwa penduduk dari total
populasi yang berjumlah 3.612.854 jiwa.9 Hal ini
berarti (berdasarkan data BPS) bahwa tingkat
pertumbuhan historis dari penduduk asli Papua
selama periode 1971 hingga 2000 (1,84%) dan
penduduk non-Papua (10,82%) telah berubah.
Namun, jumlah total penduduk asli Papua dalam
sensus penduduk Indonesia tahun 2000 yang
dibagi dalam kelompok suku adalah 1.505.405
jiwa, sementara berdasarkan hasil sensus tahun
2010 jumlah penduduk asli Papua di Provinsi
Papua dan Papua Barat adalah 2.409.670 jiwa.
Sulit dipercaya bahwa Ini berarti tingkat per
tumbuhan penduduk asli Papua hampir sebesar
5%. Tingkat pertumbuhan historis pen
duduk
asli Papua adalah sebesar 1,84% (1971-2000).
Estimasi pertumbuhan penduduk untuk seluruh
wilayah Indonesia adalah 1,40%.10 Estimasi
tingkat pertumbuhan penduduk di PNG adalah
2,1%. Bagaimana tingkat pertumbuhan sebesar
5% untuk populasi Papua dapat dijelaskan?

Namun data dari BPS tersebut berbeda dengan
data-data yang diperoleh sebelumnya, di mana
pada tahun 2010 estimasi kombinasi populasi di
Provinsi Papua dan Papua Barat adalah 3.612.854
jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 1.730.336 jiwa
(47,89%) merupakan penduduk asli Papua dan
1.882.517 jiwa (52,10%) merupakan penduduk

Salah satu penjelasannya adalah bahwa Peme
rintah Indonesia dengan sengaja mengupayakan
kebijakan yang oleh peneliti dan analis Emil
Ola Kleden dijelaskan sebagai ‘ketidakjelasan
komposisi etnis di Papua [yang] mencerminkan
pen
dirian politik Indonesia dalam masalah
ini. Baik rezim Orde Lama maupun Orde Baru
mengetahui sebuah ‘kebenaran’ mengenai kom
posisi etnis dapat mengakibatkan ketidakstabilan
politik dan ekonomi’.11 Salah satu contoh dari
kebijakan yang ‘tidak jelas’ ini adalah dokumen
BPS tentang hasil sensus penduduk tahun 2010

4

9

5
6
7

8

Jim Elmslie: The Great Divide: West Papuan Demographics
Revisited; Settlers Dominate Coastal Regions but the Highlands
Still Overwhelmingly Papuan, in: The Asia-Pacific Journal: Japan
Focus (January 2017)
See West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian
Census: “Slow Motion genocide” or not? Op. cit.
Ibid.
Penduduk di Provinsi Papua terdiri dari (1) suku asli yang dapat
diartikan sebagai ‘masyarakat adat Papua’ yang berasal dari Etnis
Melanesia dan (2) non-Papua sebagai ‘pendatang’ yang terdiri dari
berbagai etnis.
Statistics on Ethnic Diversity in the Land of Papua, Indonesia, Aris
Ananta; Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami; Nur Budi Handayani,
Asia & Pacific Policy Studies, Vol. 3, Issue 3, September 2016, p. 3.
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Terdapat selisih dalam data yang diperoleh dari BPS mengenai
jumlah populasi, dll meskipun tidak signifikan.
10 www.bps.go.id/linkTabelStatis/print/id/1268
11 Kalimat ini diambil dari makalah yang ditulis oleh Emil Ola Kleden,
‘Papua, Indonesia and Climate Change’ for the conference, At
the Intersection: Climate Change in the Pacific and Resource
Exploitation in West Papua, organized by the West Papua Project
at the University of Western Sydney on November 3-4, 2016. Kleden
refers to Ananta, A., Evi Nurvidya Arifin, M. Sairi Hasbullah, Nur Budi
Handayani, Agus Pramono, Demography of Indonesia’s Ethnicity,
Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2015, p.10.
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Tabel 5.1-1: Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun per dekade.
(Sumber: Badan Pusat Statistik -BPS)
Provinsi
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Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
1971-1980

1980-1990

1990-2000

2000-2010

2010-20142

Aceh

2,93

2,72

1,46

2.36 1

2,06

Sumatera Utara

2,60

2,06

1,32

1,10

1,39

Sumatera Barat

2,21

1,62

0,63

1,34

1,34

Riau

3,11

4,30

4,35

3,58

2,64

Jambi

4,07

3,40

1,84

2,56

1,85

Sumatera Selatan

3,32

3,15

2,39

1,85

1,50

Bengkulu

4,39

4,38

2,97

1,67

1,74

Lampung

5,77

2,67

1,17

1,24

1,26

Kepulauan Bangka Belitung

-

-

0,97

3,14

2,23

Kepulauan Riau

-

-

-

4,95

3,16

DKI Jakarta

3,93

2,42

0,17

1,41

1,11

Jawa Barat

2,66

2,57

2,03

1,90

1,58

Jawa Tengah

1,64

1,18

0,94

0,37

0,82

DI Yogyakarta

1,10

0,57

0,72

1,04

1,20

Jawa Timur

1,49

1,08

0,70

0,76

0,69

-

-

3,21

2,78

2,30

Bali

1,69

1,18

1,31

2,15

1,24

Nusa Tenggara Barat

2,36

2,15

1,82

1,17

1,40

Nusa Tenggara Timur

1,95

1,79

1,64

2,07

1,71

Kalimantan Barat

2,31

2,65

2,29

0,91

1,68

Kalimantan Tengah

3,43

3,88

2,99

1,79

2,38

Kalimantan Selatan

2,16

2,32

1,45

1,99

1,87

Kalimantan Timur

5,73

4,42

2,81

3,81

2.64 3

Sulawesi Utara

2,31

1,60

1,33

1,28

1,17

Sulawesi Tengah

3,86

2,87

2,57

1,95

1,71

Sulawesi Selatan

1,74

1,42

1,49

1,17

1,13

Sulawesi Tenggara

Banten

3,09

3,66

3,15

2,08

2,20

Gorontalo

-

-

1,59

2,26

1,65

Sulawesi Barat

-

-

-

2,68

1,95

2,88

2,79

0,08

2,80

1,82

-

-

0,48

2,47

2,21

Papua

2,67

3,46

3,22

3,71
5,39

2,65
1,99

INDONESIA

2,31

1,98

1,49

1,49

1,40

Maluku
Maluku Utara
Papua Barat

Keterangan:					
1.
2.
3.

Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2000–2010 untuk Aceh dihitung dengan menggunakan data
Sensus Penduduk Aceh Nias (SPAN) 2005 dan SP2010
Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (Pertengahan tahun/Juni)		
Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2010–2014 untuk Kalimantan Timur merupakan gabungan
antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara					
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yang berhubungan dengan masalah etnis hanya
ditampilkan secara singkat di situs BPS provinsi
sebelum kemudian dihapus.

tenaga kerja dan pertumbuhan pen
duduk
non-Papua yang cepat khususnya di wilayah
perkotaan.12

Disamping berbagai kebijakan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Indonesia, penjelasan lain
mengenai ketidakjelasan pertumbuhan popu
lasi dan jumlah penduduk di Papua terletak
pada ketidakpastian data yang dikumpulkan
oleh BPS selama beberapa periode sensus.
Kemungkinan alasan lainnya adalah terkait
insentif dari pemerintah untuk bupati, pemimpin
daerah, dan para politisi untuk meningkatkan
jumlah penduduk di desa dan suku. Insentif ini
memanfaatkan sumber daya yang lebih dari
pemerintah provinsi -dana dapat dialokasikan
untuk layanan kesehatan dan pendidikan
misalnya. Hal ini mungkin telah mempengaruhi
data sensus.

Dari poin-poin yang ada dalam tabel dapat
diartikan bahwa data yang disajikan oleh
BPS harus digunakan dengan sangat hatihati. Meskipun, bahkan jika angka yang tepat
mungkin sulit dipahami, kecenderungan dapat
dengan jelas ditentukan dari data BPS yang
berlaku, bahkan ketika angka pasti dari suatu
populasi masih belum jelas diketahui. Dengan
menguji data dari sensus tahun 2010 dapat
dilihat bahwa:

Disamping kesulitan dalam pengumpulan data,
terdapat juga berbagai asumsi yang terkandung
di dalam data tersebut yang mungkin ber
pengaruh pada data yang dihasilkan –disengaja
ataupun tidak disengaja. Contohnya seperti
yang dapat dilihat dalam tabel 5.1-1 yang
menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk
rata-rata per tahun untuk provinsi-provinsi di
Indonesia dimulai dari tahun 1971 per dekade.
Di mana untuk wilayah Papua (dahulu Provinsi
Irian Jaya) tingkat pertumbuhan penduduknya
adalah 2,31% (1971-1980); 3.46% (1980-1990);
3.22% (1990-2000); 5.39% (2000-2010); namun
hanya 1,99% untuk periode 2010-2014. Angka
terakhir merupakan estimasi karena sensus
penduduk diselenggarakan setiap sepuluh
tahun. Hal ini diluar perkiraan karena tingkat
pertumbuhan populasi tercatat terus tumbuh
dalam kecenderungan yang solid selama
empat decade. Selain itu juga tingginya tingkat
migrasi penduduk non-Papua ke wilayah Papua
pada beberapa tahun terakhir. Penyebab dari
tingginya tingkat migrasi ke Papua adalah pem
bangunan secara besar-besaran di sektor indu
stri perkebunan sawit yang menyerap banyak

2. Di beberapa kabupaten persentase pen
duduk asli Papua sebagai bagian dari
populasi telah berkurang secara drastis. Hal
ini terutama terjadi di daerah perkotaan
seperti Jayapura dan Sorong dan di daerah
pesisir dataran rendah seperti Marauke dan
Keerom. (lihat data dibawah)

1. Persentase proporsi populasi penduduk asli
Papua di Povinsi Papua dan Papua Barat terus
berkurang, hal ini disebabkan terutama oleh
migrasi penduduk dari berbagai daerah di
Indonesia ke Papua yang masih terus terjadi.

3. Sedangkan di daerah dataran tinggi dan
daerah terpencil di kedua provinsi baik Pro
vinsi Papua maupun Papua Barat, populasi
penduduk asli Papua masih mencapai 90%
dari total populasi.
Berdasarkan data yang dipubliksikan oleh BPS,
Profil Penduduk Berdasarkan Suku Hasil SP 2010
di Papua, menunjukkan bahwa sebagian besar
populasi penduduk non-Papua hanya tinggal
di beberapa kabupaten dari total 28 kabupaten
yang ada di Provinsi Papua. Data tersebut
menunjukkan bahwa 556.422 jiwa (84,47%) dari
total 658.708 jiwa penduduk non-Papua tinggal
di tujuh dari 28 kabupaten, dan 102.286 jiwa
lainnya tersebar di kabupaten-kabupaten lain di
Provinsi Papua.
12 Jim Elmslie: The Great Divide: West Papuan Demographics
Revisited; Settlers Dominate Coastal Regions but the Highlands
Still Overwhelmingly Papuan, in: The Asia-Pacific Journal: Japan
Focus (January 2017)
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Tabel 5.1-2: Rincian jumlah populasi di kabupaten/kota yang dibedakan berdasar
etnis Papua dan non-Papua pada tahun 2010. (Sumber: Badan Pusat Statistik -BPS)
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Kode

Kabupaten/Kota

(1)

(2)

Etnis
Papua

Jumlah

non-Papua
(3)

(4)

(5)

72.554

122.130

194.684

177.581

18.025

195.606

[01]

Merauke

[02]

Jayawijaya

[03]

Jayapura

68.116

42.684

110.800

[04]

Nabire

61.364

67.705

129.069

[08]

Yapen Waropen

64.034

17.969

82.003

[09]

Biak Numfor

93.340

33.102

126.442

[10]

Paniai

136.456

3.389

139.845

[11]

Puncak Jaya

99.368

1.780

101.148

[12]

Mimika

71.533

96.725

168.258

[13]

Boven Digoel

36.659

18.091

54.750

[14]

Mappi

72.134

9.259

81.393

[15]

Asmat

68.425

7.948

76.373

[16]

Yahukimo

160.620

2.320

162.940

[17]

Pegunungan Bintang

62.343

3.067

65.410

[18]

Tolikara

113.226

1.090

114.316

[19]

Sarmi

22.890

9.695

32.585

[20]

Keerom

19.609

27.851

47.460

[26]

Waropen

16.597

4.257

20.854

[27]

Supiori

15.297

558

15.855

[28]

Mamberamo

17.092

1.273

18.365

[29]

Nduga

78.389

664

79.053

[30]

Lanny Jaya

148.367

155

148.522

[31]

Mamberamo

39.329

208

39.537

[32]

Yalimo

50.355

408

50.763

[33]

Puncak

92.532

686

93.218

[34]

Dogiyai

83.400

830

84.230

[35]

Intan Jaya

40.413

76

40.489

[36]

Deiyai

50.249

538

50.787

[71]

Kota Jayapura

89.164

166.225

255.389

2.121.436

658.708

2.780.144

PAPUA
Keterangan: Tidak termasuk yang tidak diketahui/tidak ditanyakan.
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Jelas terlihat bahwa kecenderungan pertum
buh
an proporsi penduduk non-Papua dari
total keseluruhan populasi di Provinsi Papua
dan Papua Barat masih terus berlanjut. Data
menunjukkan bahwa penduduk non-Papua
hanya menempati beberapa kabupaten, di
mana sebagian besar kabupaten tersebut
merupakan wilayah yang berbatasan atau
dekat dengan perbatasan dengan Papua
Nugini; di Mimika dekat lokasi pertambangan
Freeport; di Pulau Biak; dan di pusat perkotaan
di Nabire. Tabel 5.1-2 menunjukkan rincian
aktual untuk setiap kabupaten di Provinsi Papua
berdasarkan kelompok etnis. Tabel tersebut
menunjukkan bahwa terdapat lima kabupaten
yang berpenduduk mayoritas non-Papua, yaitu:
Merauke (62.73%); Nabire (52.46%); Mimika
(57.49%); Keerom (58.68%), dan Kota Jayapura

(65.09%). Hal ini berarti bahwa masih terdapat 23
kabupaten lain di mana masyarakat adat Papua
masih menjadi penduduk mayoritas. Meskipun
tujuh kabupaten lainnya juga memiliki populasi
penduduk non-Papua dalam jumlah yang
besar, yaitu: Jayapura-pedesaan (38.52%); Yapen
Waropen (21.91%); Biak Numfor (26.18%); Boven
Digoel (33.04%); Sarmi (29.75%), dan Waropen
(20.41%). Dari komposisi etnis, 17 kabupaten
sisanya mayoritas masih berpenduduk asli Papua,
meskipun terdapat konsentrasi penduduk nonPapua di setiap area perkotaannya. Contohnya
seperti di Lanny Jaya di mana 99.89% populasi
adalah orang Papua; Tolikara 99.04%; Yahukimo
98.57%; Paniai 97.58%, dan Jayawijaya 90.79%.
Disparitas populasi yang dramatis ini ditunjukkan
pada grafik 5.1-3.13

Grafik 5.1-3: Total populasi berdasarkan topografi di Provinsi Papua tahun 2010.
Populasi di wilayah kabupaten dipisahkan menjadi kelompok populasi Papua dan
non-Papua berdasarkan wilayah geografis menjadi dataran mudah, dataran sulit,
dan pegunungan. (Sumber: Badan Pusat Statistik -BPS)

Catatan: Kelompok populasi non-Papua digambarkan dengan grafik batang yang lebih gelap dan paling banyak terdapat di daerah
dataran mudah di Provinsi Papua. Kelompok non-Papua yang menetap di wilayah pegunungan relatif lebih sedikit.
13 Jim Elmslie: The Great Divide: West Papuan Demographics
Revisited; Settlers Dominate Coastal Regions but the Highlands
Still Overwhelmingly Papuan, in: The Asia-Pacific Journal: Japan
Focus (January 2017)
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Grafik 5.1-3 cukup mengejutkan dalam meng
ungkapkan inkonsistensi yang luar biasa dalam
komposisi etnis dari berbagai kabupaten di
Provinsi Papua. Bagan tersebut membagi kabu
paten-kabupaten di Provinsi Papua menjadi tiga
zona geografis, yaitu: Dataran Mudah, Dataran
Sulit, dan Pegunungan. Sehingga dengan
mudah terlihat bahwa populasi penduduk nonPapua sebagian besar tinggal di ‘dataran mudah’
yang ramah, jumlah penduduk non-Papua yang
signifikan terdapat di ‘dataran sulit’, namun
sangat jarang di daerah pegunungan. Populasi
penduduk non-Papua pindah dan menetap
di daerah yang paling kondusif dalam bidang
agrikultur dan perkembangan industri sesuai
dengan model ekonomi yang dapat dilihat
di tempat-tempat lain di Indonesia. Tidak ada
penduduk dalam jumlah yang besar di daerah
pegunungan –dengan beberapa pengecualian
seperti tanah pertanian yang subur di lembah
Baliem di Kabupaten Jayawijaya, di mana banyak
tanah yang sudah dibeli dari petani tradisional
suku Dani.14
Di provinsi Papua Barat pembagian populasi
antara daerah perkotaan dan pedesaan relatif
sama. Di Kabupaten Sorong, penduduk asli
Papua hanya berjumlah 36,07% dari total
populasi dan penduduk non-Papua 73,93%
dengan Suku Jawa menjadi kelompok etnis
terbesar yaitu 41,46%. Sementara di kabupaten
yang berada di daerah pegunungan seperti
Trambrauw dan Maybrat, penduduk asli Papua
masih menjadi kelompok mayoritas dengan
jumlah lebih dari 95% dari total populasi.15
Terdapat tujuh kabupaten di Provinsi Papua Barat
di mana penduduk asli Papua menjadi kelompok
minoritas. Tujuh kabupaten tersebut antara lain
Kabupaten Manokwari, Sorong, Pegunungan
Arfak, Manokwari Selatan, Fak-Fak, Teluk Bintuni,
dan Kotamadya Sorong. Terdapat dua belas
kabupaten/kotamadya di seluruh wilayah Papua

14 Ibd.
15 Statistics on Ethnic Diversity, op. cit.

di mana penduduk asli Papua menjadi kelompok
minoritas.16
Perkiraan bahwa populasi non-Papua akan
mendominasi Papua dan menjadi mayoritas
telah terbukti di kabupaten-kabupaten tertentu,
namun masih belum terjadi di kabupaten
lain khususnya yang berada di dataran tinggi.
Popu
lasi penduduk non-Papua saat ini telah
mendominasi area terkaya dan pusat-pusat
kota, dengan segala kemudahan seperti fasilitas
pendidikan dan kesehatan.
Fakta bahwa hanya sebagian kecil pendatang
yang menetap di daerah dataran tinggi, baik
di Provinsi Papua maupun Papua Barat, berarti
bahwa kelompok penduduk asli yang tinggal di
dataran tinggi, seperti Dani dan Mee, masih jauh
dari ancaman menjadi kelompok ‘kecil minoritas
dengan populasi yang terus berkurang’ seperti
halnya kelompok penduduk asli lain yang tinggal
di dataran rendah. Para pendatang semakin
tertarik pada keuntungan ekonomi, dan relatif
aman, di daerah dataran rendah di mana mereka
dapat bekerja di perkebunan kelapa sawit atau
‘memiliki’ blok pertanian kecil mereka sendiri,
atau pun bekerja sebagai pedagang, Pegawai
Negeri Sipil, dan peserta ekpansi ekonomi yang
cepat yang masih berlangsung. Kesempatan
seperti ini relatif lebih kecil di wilayah dataran
tinggi namun tumbuh sebagai kabupaten
baru hasil pemekaran dengan jalan-jalan baru,
serta dibangunnya area pemukiman, termasuk
bertambahnya area pertambangan dan proyek
minyak/gas.
Ketika di beberapa wilayah didominasi oleh
penduduk asli Papua dan wilayah lainnya didomi
nasi oleh penduduk pendatang, daerah seperti
Sarmi, Biak Numfor, dan Jayapura (pedesaan)
penduduk asli Papua masih menjadi kelompok
mayoritas namun banyak penduduk non-Papua
mulai berdatangan. Jika kecenderungan ini terus

16 Profil Penduduk Menurut Suku hasil Sensus Penduduk Tahun 2010
Propinsi Papua, BPS Propinsi Papua, 2012. p. 16).
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berlanjut, maka daerah-daerah tersebut juga
akan menghadapi bahaya yang sama di mana
penduduk pendatang akan menjadi mayoritas.
Seperti yang didiskusikan sebelumnya di
mana penduduk asli Papua terpinggirkan dan
keberadaan mereka di masa depan berada di
ambang bahaya.17

Akibat dari perubahan
demografis
Akibat dari temuan baru ini sangat serius.
Penduduk asli Papua yang tinggal di beberapa
kabupaten seperti Sorong, Marauke, Kota
Jayapura, Keerom, dan Mimika telah menjadi
kelompok minoritas dan terus terpinggirkan
karena penduduk non-Papua yang terus
berdatangan untuk bekerja di sektor perkebunan
dan mencoba berbagai sektor-sektor ekonomi
lainnya. Penduduk migran non-Papua seringkali
berbenturan dengan kelompok penduduk
asli Papua terkait masalah-masalah seperti:
hilangnya tanah adat, diskriminasi pekerjaan,
layanan pendidikan dan kesehatan, masalah
keagamaan, serta meningkatnya penindasan
dan pelanggaran hak asasi manusia yang
ditimbulkan oleh aparat keamanan terutama
dalam merespon aktivitas yang dianggap
‘separatis’. Benturan ini terus meningkat dan
terjadi selama para penduduk migran masih
berdatangan,
memperburuk
ketegangan
antar etnis dan meningkatkan kemungkinan
terjadinya kekerasan, konflik, bahkan genosida.
Penduduk asli Papua yang hidup di kabupatenkabupaten yang terletak di wilayah pegunungan
masih tetap menjadi kelompok mayoritas.
Penduduk pendatang non-Papua yang masuk
ke daerah ini untuk berdagang, bekerja sebagai
Pegawai Negeri Sipil, industri konstruksi, dan
aparat keamanan masih relatif sedikit. Ketika

17 Jim Elmslie: The Great Divide: West Papuan Demographics
Revisited; Settlers Dominate Coastal Regions but the Highlands
Still Overwhelmingly Papuan, in: The Asia-Pacific Journal: Japan
Focus (January 2017)
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jalan-jalan baru, airport, dan pembangunan
industri dilakukan, banyak penduduk migran
yang datang ketika kesempatan ekonomi itu
tersedia. Seperti perkebunan kelapa sawit atau
perkebunan lain; pertambangan; diperluasnya
ladang minyak dan gas; atau dibangunnya
proyek-proyek lainnya. Hal ini sangat mungkin
terjadi, paling tidak di beberapa area, ketika
pembangunan ekonomi mencapai daerah yang
lebih terpencil. Konflik atas pengembangan
sumber daya dan respon keamanan yang
sedang berlangsung dengan operasi ‘sweeping’
dan pembalasan militer tampaknya akan terus
berlanjut di bawah kebijakan pemerintah
Indonesia saat ini. Situasi ini dapat digambarkan
sebagai pemberontakan yang terus berlangsung
dengan adanya perlawanan tanpa kekerasan
dari penduduk asli Papua yang menuntut tidak
hanya hak asasi mereka, tetapi juga hak untuk
menentukan nasib sendiri (lihat sub-bab 5.2 Hak
untuk menentukan nasib sendiri).18

Studi Kasus
▶ Satu wilayah di mana transisi demografis
telah diteliti dengan baik adalah Keerom, di
mana pada tahun 2010, 60% dari total populasi
merupakan penduduk non-Papua (angka ini
kemungkinan akan meningkat secara signifikan
pada tahun 2017). Pada tahun 1963, 100% dari
populasi di wilayah ini adalah penduduk asli
Papua, dan pengamat memprediksi berdasarkan
kecenderungan yang terjadi saat itu, persentase
populasi penduduk asli Papua akan berkurang
15-20% dalam 10 tahun mendatang.19 Penduduk
asli Papua didiskriminasi secara sistemik dengan
rendahnya layanan kesehatan dan pendidikan,
kecilnya akses ke jalan beraspal, tidak adanya
saluran air bersih dan listrik, juga hilangnya tanah
karena perampasan oleh penduduk pendatang
baik untuk perkebunan berskala kecil maupun

18 Ibd.
19 Cypri J. P. Dale and John Djonga, The Papuan Paradox:
The Patterns of Social Injustice, the Violations of Right to
Development, and the Failure of Affirmative Policies in Kabupaten
Keerom, Papua, Yayasan Teratai Hati Papua, Arso, Keerom, Papua,
and Sunspirit for Justice and Peace, Flores, NTT, Indonesia, 2011,
slide 45.
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proyek kelapa sawit berskala besar.20 Disamping
perbedaan suku, kedua kelompok ini juga
dipisahkan oleh perbedaan agama –penduduk
asli Papua mayoritas beragama Kristen dan
penduduk migran mayoritas beragama Islam.
Kecuriga
an dan ketidakpercayaan menjadi
karakteristik hubungan di antara kedua kelom
pok. Karena penduduk migran yang terus
mengganggu tanah milik penduduk asli, maka
ketegangan di antara keduanya akan terus
terjadi. Kondisi seperti itu adalah tempat ber
kembangnya kekerasan antar etnis, sampai
dengan dan termasuk genosida, seperti yang
telah dibahas dalam beberapa laporan mengenai
situasi HAM di Papua.21
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▶ Kabupaten lain di mana penduduk non-Papua
telah menjadi kelompok mayoritas adalah di
Kabupaten Marauke, yang terletak di bagian
selatan Provinsi Papua. Di daerah ini jumlah
penduduk asli Papua kurang dari 40% dari
total populasi pada tahun 2010 (kemungkinan
angka ini menjadi lebih kecil di tahun 2017).
Daerah ini adalah lokasi di mana pembangunan
perkebunan kelapa sawit skala besar sedang
berjalan, sebagai bagian dari Proyek Kebun
Pangan dan Energi yang Terintegrasi di Marauke
(The Merauke Integrated Food and Energy Estate
-MIFEE). Perkebunan seluas jutaan hektar
sedang dalam proses pengerjaan ataupun
masih dalam tahap perencanaan –semua lahan
perkebunan diambil dari tanah adat, di mana
proses pembebasannya seringkali dilakukan
secara paksa, dengan kompensasi yang kecil
atau bahkan tanpa kompensasi (Lihat Bab 5.3
Perampasan lahan dan 5.4 Deforestasi dan
sumber daya alam). Bahkan saat ini banyak
orang Papua yang kehilangan pekerjaan mereka
di perkebunan tersebut karena banyaknya
pekerja yang didatangkan dari Jawa. Pekerja
dari Jawa dianggap lebih dapat diandalkan dan

20 Ibid.
21 Lihat Jim Elmslie and Cammi Webb-Gannon, A Slow-Motion
Genocide: Indonesian Rule in West Papua, Griffith Journal of Law &
Human Dignity, Vol. 1[2] 2013, pp. 142-165.
22 Hal ini selaras dengan komentar pribadi dari sumber yang
merupakan penduduk asli Papua mengatakan bahwa banyak
orang Papua yang tidak terbiasa dengan sistem industri pertanian
yang terkendali dan berulang, dan sangat bosan dengan pekerjaan
seperti penjaga keamanan.

lebih berdedikasi daripada orang Papua –hal ini
mungkin benar karena kebiasaan orang-orang
Papua yang terbiasa dengan gaya hidup lebih
santai di mana bertani hanya untuk memenuhi
kebutuhan sendiri.22 Rupanya para pendatang
dari Jawa ini telah dipaksa keluar dari tanah
kelahiran mereka karena perkembangan indu
stri berskala besar. Contohnya adalah pem
bangunan jalur Trans Jawa di Pulau Jawa, oleh
karena itu, ada sebuah keharusan ekonomi untuk
menempatkan mereka di tempat lain dan Papua
masih dipandang sebagai wilayah yang ‘kosong’.
▶ Ketegangan antar etnis di Marauke sangat
tinggi sehingga kejadian kecil seperti kecelakaan
lalu lintas dengan mudah memicu tindak
kekerasan, di mana (terutama non-Papua) pihak
kepolisian selalu berpihak kepada pendatang.
Terdapat laporan bahwa aparat kepolisian
juga merupakan penduduk migran bersenjata,
mereka takut akan ‘keprimitifan’23 orang-orang
Papua dan menganggap bahwa mereka tidak
beradab dan penuh kekerasan. Terlebih lagi
perbedaan agama memperburuk keadaan
dan juga kehadiran aparat TNI dan polisi yang
bersifat represif. Ini adalah sebuah situasi di
mana penindasan dan kesengsaraan terjadi
setiap hari bagi komunitas asli Papua: kehilangan
tanah adat, diskriminasi pekerjaan, layanan
kesehatan dan pendidikan yang sangat buruk,
dan pembatasan yang berlebihan terhadap
kebebasan berekspresi dan berkumpul. Tindak
kekerasan juga dihadapi masyarakat adat Papua
yang dituduh mendukung ‘separatisme’, antara
lain pemukulan, penahanan, penyiksaan, hingga
pembunuhan di luar hukum. Aksi polisi dan
militer yang kebal hukum serta sistem hukum
yang secara efektif menjadi senjata bagi aparat
keamanan (lihat bagian 2.0 Hak Sipil dan Hak
Politik).24

23 Ibid.
24 Jim Elmslie: The Great Divide: West Papuan Demographics
Revisited; Settlers Dominate Coastal Regions but the Highlands
Still Overwhelmingly Papuan, in: The Asia-Pacific Journal: Japan
Focus (January 2017)
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Rekomendasi:
•

•

Mengumpulkan data populasi yang akurat yang dipilah berdasarkan asal etnis;
penduduk asli Papua dan penduduk non-Papua. Data tersebut akan membantu
pemangku kepentingan dalam proses pemberdayaan penduduk asli Papua
melalui serangkaian kebijakan Otonomi Khusus yang bersifat afirmatif.
Mengadopsi kebijakan pengendalian populasi yang dapat membantu
pemerintah daerah dalam mengatur migrasi ke Provinsi Papua dan Papua Barat.

5.2 Hak untuk Menentukan Nasib
Sendiri
Penentuan nasib sendiri dapat dibagi menjadi penentuan nasib sendiri eksternal,
mengacu pada kemerdekaan politik, dan penentuan nasib sendiri internal sebagai
bagian dari hak pribadi atau kelompok untuk secara bebas menentukan nasibnya
sendiri. Karena pemerintah pusat dan daerah masih terus mempromosikan otonomi
khusus sebagai alternatif dari penentuan nasib sendiri eksternal, pembentukan
Gerakan Pembebasan Papua Bersatu (United Liberation Movement for West Papua
-ULMWP) telah mengkonsolidasikan gerakan kemerdekaan di Papua. Minimnya
strategi yang baik sebagai sebuah resolusi konflik, sebagaimana tidak adanya
mekanisme yang efektif untuk mengatasi kekerasan HAM yang tengah terjadi,
semakin menguatkan aspirasi untuk menentukan nasib sendiri secara politik.
Sehubungan dengan penentuan nasib sendiri internal, kebijakan nasional dan daerah
tidak mengizinkan penerapan yang tepat terhadap standar Persetujuan atas Dasar
Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior, and Informed Consent -FPIC) seperti yang
tertuang dalam Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat (United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples -UNDRIP). Kurangnya mekanisme
pengawasan pemerintah dalam mengimplementasikan standar FPIC telah
berkontribusi besar pada pemiskinan komunitas-komunitas penduduk asli Papua.
Perusahaan-perusahaan di Papua yang dilindungi oleh aparat kepolisian dan militer,
telah menempatkan penduduk asli Papua di dalam situasi di mana mereka tidak lagi
bebas untuk menentukan cara hidup dan tanah milik mereka sendiri.

Hak untuk menentukan nasib
sendiri
Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah
sebuah prinsip dasar dalam hukum inter
nasional yang terkandung dalam Piagam

Hak Masyarakat Adat

PBB. Perjanjian internasional tentang hak sipil
dan politik atau the International Covenant on
Civil and Political Rights (selanjutnya disebut
ICCPR) dan perjanjian internasional tentang hak
ekonomi, sosial dan budaya atau the International
Covenant on Economic, Social and Cultural
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Rights (selanjutnya disebut ICESCR).1 Hak untuk
menentukan nasib sendiri juga diakui dalam
instrumen HAM internasional dan regional
lainnya, contohnya: Komite Hak Asasi Manusia
PBB, dan Komite Penghapusan Diskriminasi
Rasial; the Helsinki Final Act 1975, Bagian VII; the
African Charter of Human and Peoples’ Rights, Pasal
20; termasuk juga Deklarasi tentang Pemberian
Kemerdekaan kepada Daerah dan Penduduk
Kolonial; dan hal ini juga telah disahkan oleh
pengadilan internasional.

politik penduduk Papua untuk merdeka selama
bertahun-tahun. Hukum otonomi khusus
memuat dasar hukum bagi beberapa kebe
basan dan hak penduduk asli Papua, namun
penerapannya masih sangat mengecewakan
bagi banyak orang Papua. Selama beberapa
tahun terakhir, penerapan UU OTSUS Papua
yang tidak konsisten serta pembatasan yang
kuat atas hak-hak dan kebebasan demokrasi
telah membangkitkan kembali aspirasi untuk
menentukan nasib sendiri eksternal di Papua.

Menentukan nasib sendiri dibedakan menjadi
menentukan nasib sendiri internal dan eksternal.
Menentukan nasib sendiri internal merujuk pada
kebebasan seseorang untuk memutuskan secara
bebas tentang nasib individu atau kelompok
sehubungan dengan cara hidup, barang dan
harta miliknya. Hal ini berhubungan erat dengan
banyak hak dan kebebasan yang dijamin oleh
hukum nasional dan hukum HAM internasional.
Menentukan nasib sendiri eksternal merujuk
pada konsep kebebasan politik. Aspirasi masya
rakat Papua untuk menentukan nasib sendiri
eksternal telah dipromosikan oleh banyak orga
nisasi politik, seperti: Komite Nasional Papua
Barat (KNPB), West Papua National Authority
(WPNA), dan Negara Federal Republik Papua
Barat (NFRPB).

Pemerintah provinsi telah mempromosikan ide
mengenai hukum otonomi khusus plus (OTSUS
PLUS) sebagai sebuah solusi. Konsep dari OTSUS
PLUS menuai banyak kritik karena disusun
tanpa melibatkan masyarakat. Disamping itu,
pemerintah daerah belum melakukan evaluasi
dan penilaian terhadap hukum otonomi khusus
yang asli. Namun, kedua hukum otonomi khusus
tersebut masih belum memiliki mekanisme yang
efektif untuk mengawasi proses pembangunan
di Papua.

Otonomi khusus vs. menentukan
nasib sendiri eksternal
Pada tahun 2001, Pemerintah Indonesia memper
kenalkan hukum otonomi khusus (OTSUS Papua)
sebagai respon akan permintaan masyarakat
Papua untuk menentukan nasib sendiri eks
ternal yang telah dituntut sejak era Orde Baru.
Dibawah presiden Soeharto, Pemerintah Indo
nesia mengabaikan dan menekan aspirasi

1

Bagian 1, pasal 1, paragraf pertama menyatakan: “Semua bangsa
mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak
tersebut mereka dapat secara bebas menentukan status politik
mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial
dan budaya mereka. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka
sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya
alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul
dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan asas saling
menguntungkan dan hukum internasional.

Gerakan Pembebasan Papua
Bersatu (United Liberation
Movement for West Papua
-ULMWP) dan perjuangannya
untuk menentukan nasib sendiri
eksternal
Dibawah pemerintahan Presiden Jokowi, mobili
sasi dan organisasi politik meningkat dengan
pesat. Komitmen masyarakat Papua terhadap
keinginan untuk menentukan nasib sendiri
semakin dalam dan partisipasi pada gerakan
Papua untuk menentukan nasib sendiri semakin
luas, menjangkau jauh ke wilayah Pasifik.
Pembentukan ULMWP telah mempercepat
dina
mika ini. Kegagalan pemerintah di masa

Dalam hal apa pun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak
suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.
Negara-negara peserta dalam perjanjian ini, termasuk mereka
yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah
Tanpa Pemerintahan dan Wilayah Perwalian, harus memajukan
perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus
menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dalam Piagam PBB."
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lalu dalam menyelesaikan masalah HAM, juga
kurangnya komitmen pemerintah dalam
menyelesaikan konflik di Papua, telah mem
perkuat dukungan banyak orang Papua pada
ULMWP.
Melalui ULMWP, faksi-faksi kemerdekaan Papua
bersatu untuk mendapatkan pengakuan dari
negara-negara Melanesia lainnya dengan
cara mendaftar sebagai anggota penuh dari
Melanesian Spearhead Group (MSG). Orangorang Papua berharap agar MSG dapat
mengakomodasi aspirasi-aspirasi politik mereka
dan mengakui identitas mereka sebagai etnis
Melanesia. Pemerintah Indonesia, di sisi lain,
melihat aksi damai ULMWP sebagai aktivitas
separatis. Karena itu, Pemerintah Indonesia
melihat pemerintah negara-negara lain di
wilayah Pasifik, termasuk Australia dan Selandia
Baru, untuk meninjau ulang kebijakan mereka
di Papua sesuai dengan pernyataan pemerintah
Indonesia tentang kedaulatan mereka atas
Papua. Namun, aktivitas ULMWP telah berhasil
meyakinkan banyak penduduk asli Papua untuk
kembali merasakan identitas etnis mereka. Akar
budaya Papua sebagai etnis Melanesia tumbuh
lebih kuat, sejalan dengan gerakan politik untuk
menentukan nasib sendiri.

Pertumbuhan aspirasi untuk
penentuan nasib sendiri
eksternal
Pertumbuhan aspirasi masyarakat Papua untuk
penentuan nasib sendiri eksternal merupakan
suatu petunjuk akan pentingnya perundingan
damai antara Pemerintah Indonesia dengan
ULMWP. Pendekatan dialog antara Papua dan
Jakarta merupakan inisiatif damai yang paling
menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir ini.
Sejauh ini Pemerintah Indonesia masih belum
mengambil posisi yang jelas terhadap dialog
tersebut. Masih terdapat ketidakpercayaan
yang besar antar kedua belah pihak, sehingga
perundingan damai berjalan di tempat. Ketidak
percayaan pemerintah sebagian terkait dengan
strategi konflik berbasis keamanan. Keputusan
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pemerintah mengenai Papua seringkali hanya
berdasarkan pada informasi sepihak dari badan
keamanan pemerintah seperti polisi, intelijen,
dan TNI. Kapastitas badan-badan tersebut
terlalu minim untuk menilai secara netral dan
memberikan informasi yang objektif mengenai
konflik di Papua —sebagian besar lembaga
menempati posisi yang agak konservatif dicirikan
dengan sikap nasionalis yang begitu kuat.
Sepanjang tahun 2015 hingga 2016, Pemerintah
Pusat Indonesia terus melakukan pendekatan
berbasis keamanan dalam upaya penyelesaian
konflik di Papua. Para aktivis dan kaum intelektual
mengkritisi kurangnya komitmen pemerintah
untuk mencari sebuah strategi resolusi konflik
alternatif secara damai. Stigmatisasi dan
prasangka yang kuat antar badan pemerintah
di semua level pemerintahan, khususnya badan
keamanan, menganggap orang Papua yang
terlibat dalam aksi politik damai bukan sebagai
warga negara yang menggunakan haknya
melainkan sebagai musuh negara dan separatis.
Hingga saat ini pemerintah belum memiliki
strategi yang cukup baik untuk menyelesaikan
konflik di Papua. Sehingga, banyak penduduk
asli Papua yang merasa bahwa pemerintah telah
gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya
dalam menjamin mereka untuk menikmati hak
konstitusional sebagai warga negara Indonesia.
Stagnasi dalam menemukan solusi damai ini
meningkatkan aspirasi politik untuk merdeka dan
juga meningkatkan aksi politik damai sementara
ruang demokrasi terus berkurang. Situasi ini
menyebabkan meningkatnya ketegangan di
sepanjang tahun 2016.
Pelapor Khusus mengenai kebebasan berkumpul
melakukan studi tematik tentang fundamen
talisme dan pengaruhnya terhadap kebebasan
berpendapat dan berkumpul. Mandat prosedur
khusus yang tercantum di dalam laporannya
“Upaya pemerintah dalam menegakkan ideologi
nasionalis ‘Negara Kesatuan’ menyebabkan
adanya represi terhadap aksi-aksi demonstrasi
yang dilakukan oleh etnis Papua”. Selanjutnya ia
menekankan, “bahwa negara memiliki tanggung
jawab untuk melindungi dan memfasilitasi
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protes yang mengadvokasi pandangan politik
dan budaya yang berbeda dari, dan bahkan
menentang, yang dianut oleh Pemerintah.2
Negara Indonesia tidak pernah secara formal
mengakui eksistensi dari penduduk asli Papua
atau cukup menjamin hak atas tanah mereka.
Aparat keamanan mendukung eksploitasi
sumber daya di Papua, di mana tindakan ini
difasili
tasi oleh Pasal 33 UUD ‘45, yang tidak
meng
akui eksistensi dari masyarakat adat,
apalagi hak atas tanah adat. Secara teori, ber
dasarkan Undang-Undang Agraria tahun 1960
pemilik tanah adat memiliki hak untuk men
dapat
kan bantuan hukum, namun mereka
hanya dapat mengklaim tanah jika pengadilan
meng
anggap bahwa hal tersebut tidak akan
mendahului kepentingan nasional. Sehingga

tidak ada kepastian hukum bagi masyarakat
adat oleh negara. Hukum Indonesia lainnya,
seperti Undang-undang Kehutanan tahun 1999
dan Undang-undang Desa 2014 digabungkan
dengan peraturan daerah yang berdasarkan
pada deklarasi internasional seperti Deklarasi
Hak-Hak Masyarakat Adat, belum memberikan
perlindungan yang cukup terhadap hak atas
tanah adat masyarakat Papua. Ada banyak kasus
di mana penduduk asli Papua mendapatkan
stigma sebagai separatis hanya karena meng
ekspresikan identitas mereka melalui praktik
budaya mereka dengan mengenakan pakaian
adat atau menyatakan bahwa mereka adalah
etnis Melanesia.
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Masyarakat Adat dan Identitas Budaya: Definisi Internasional dan
Norma-norma
Pelapor Khusus Sub-komisi Masyarakat Adat, Jose Martinez Cobo, dalam laporannya
mengenai “Masalah Diskriminasi terhadap Populasi Masyarakat Adat” pada tahun 1986
memformulasikan sebuah definisi dari masyarakat adat. Ia mendefinisikan masyarakat
adat sebagai sekelompok orang atau komunitas yang: (1) memanfaatkan tanah leluhur
mereka, atau paling tidak sebagian dari tanah tersebut; (2) memiliki leluhur yang sama
dengan penghuni asli dari tanah tersebut; (3) secara umum memiliki kesamaan budaya,
atau dalam manifestasi yang lebih spesifik, (4) kesamaan bahasa; (5) bermukim di bagian
tertentu dalam suatu negara, atau di wilayah tertentu di dunia.
Dalam konteks menentukan nasib sendiri secara budaya, Deklarasi Prinsip Kerjasama
Budaya Internasional, yang diadopsi oleh Konferensi Umum UNESCO, mengakui hak dan
kewajiban untuk mengembangkan budayanya, dan menyatakan dalam pendahuluannya
sebagai resolusi terpenting dari PBB menyangkut masalah pengakuan atas hak seseorang
untuk menentukan nasibnya sendiri. Hal tersebut termasuk pengakuan atas haknya
untuk mendapatkan, berlatih, menikmati, dan memperkaya warisan budaya mereka, dan
menegaskan hak dari seluruh anggotanya atas pendidikan dan budaya. Hak kebudayaan ini
diidentifikasi oleh masyarakat adat sebagai dasar untuk kelangsungan hidup masyarakat
adat. Masyarakat adat berusaha untuk menjaga warisan budaya mereka, nilai-nilai, identitas
budaya, dan cara hidup mereka dari kehancuran oleh pengaruh dari luar.

2

UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on
the rights to freedom of peaceful assembly and of association, A/
HRC/32/36, 31st May 2016, hal. 18
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Persetujuan atas Dasar Informasi
Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior
and Informed Consent -FPIC) –
prinsip dasar dari penentuan
nasib sendiri internal
Hak untuk memanfaatkan kekayaan alam dan
sumber daya miliknya sendiri secara bebas
merupakan bagian yang melekat pada penen
tuan nasib sendiri masyarakat adat. Masalah
hak atas tanah dan sumber dayanya adalah
salah satu akar permasalahan yang penting
dari konflik yang terjadi pada sebagian besar
masyarakat adat di dunia, termasuk penduduk
asli Papua. Akses dan hak mereka atas tanah dan
sumber dayanya merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari hak untuk menentukan nasib
sendiri. Namun, Pemerintah Indonesia pada
kenyataannya tidak sepenuhnya mengakui hakhak ini dengan tujuan untuk mempertahankan
kendali atas tanah adat dan sumber daya
alamnya. Situasi ini menyebabkan minimnya
akses ke sumber daya alam dan pelanggaran
atas hak masyarakat adat untuk menentukan
cara hidup mereka sendiri. Suara-suara kritis di
Papua telah menuduh Pemerintah Indonesia
dengan sengaja menghilangkan hubungan
antara budaya dan spiritual Papua ke tanah dan
alam mereka.
Indonesia, sebagai sebuah negara yang ikut
menandatangani Deklarasi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat yang
dikeluarkan pada bulan September 2007 dan
perjanjian HAM internasional lainnya. Hukum
internasional meminta Pemerintah Indonesia
untuk memberikan dukungan terhadap Perse
tujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan.
Prosedur formal yang dilindungi oleh hukum
harus diberikan kepada masyarakat adat dengan
hak untuk secara aktif berpartisipasi dalam
berbagai proses pengambilan keputusan yang
ber
hubungan dengan pemanfaatan tanah
mereka dan berbagai sumber daya yang ada
didalamnya. Hal ini termasuk hak untuk menolak
pembangunan dan investasi ekonomi lainnya.
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Tanah dan sumber daya alam Papua telah
dieksploitasi melalui proyek pembangunan
berskala besar yang merusak, terutama proyek
tambang, minyak dan gas, penebangan kayu,
dan perkebunan kelapa sawit. Meskipun pada
umumnya antara perusahaan perkebunan dan
komunitas masyarakat adat mencapai beberapa
kesepakatan, namun pada praktiknya seringkali
jauh dari standar Persetujuan atas Dasar Informasi
Awal Tanpa Paksaan. Kesepakatan ini seringkali
tidak sesuai dengan prinsip FPIC yang ditetapkan
oleh Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kurangnya mekanisme kontrol dari pemerintah
atas penerapan standar FPIC telah banyak
berkontribusi terhadap pemiskinan komunitaskomunitas penduduk asli Papua. Mereka telah
dipaksa untuk meninggalkan tanah mereka oleh
perusahaan-perusahaan kayu, pertambangan,
dan gas multi-nasional maupun Indonesia.
Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi Indo
nesia telah memutuskan suatu keputusan
penting menyangkut masalah tanah adat dan
sumber daya di dalamnya. Berdasarkan kepu
tusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012
(MK35), hutan adat dikecualikan dari hutan negara,
namun tetap berada dibawah pengawasan ne
gara. Keputusan ini, menggarisbawahi penga
kuan terhadap masya
rakat adat akan hutan
dan tanah adat di Indonesia. Sebelum adanya
keputusan tersebut, institusi-institusi negara
sering mengabaikan hak-hak masyarakat adat
atas hutan adat, dan pemanfaatan tanah komu
nal secara sah melalui Undang-undang No. 41
tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan
keputusan Mahkamah Konstitusi, persepsi diskri
minatif mengenai hak-hak masyarakat adat akan
hutan mereka dalam undang-undang kehu
tanan dianggap sebagai mengabaikan hak-hak
masyarakat adat. Namun, tindakan sewenangwenang yang dilakukan oleh institusi pemerintah
atas persetujuan konsesi yang tidak transparan
terhadap perusahaan swasta menjadi penyebab
utama dari pelanggaran hak-hak masyarakat
adat dan penggundulan hutan yang terjadi di
Papua.
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Undang-undang Otonomi Khusus dimaksudkan
untuk memberikan “ruang hukum” yang lebih
kepada masyarakat adat di Provinsi Papua dan
Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua telah
mengadopsi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)
No. 22/2008 tentang Perlindungan dan Mana
jemen dari Sumber Daya Alam Masyarakat Adat,
yang memposisikan komunitas adat di Papua
sebagai pemilik yang sah atas sumber daya
alam mereka. Dengan demikian, komunitas adat
memiliki hak penuh atas penentuan peman

faatannya. Pada kenyataannya, kebijakan ini tidak
bisa diterapkan karena sebagian besar perusa
haan di Papua dilindungi oleh aparat kepolisian
dan militer. Kedua institusi pemerintah ini
biasanya melakukan intimidasi dan kekerasan
guna memaksa pemegang hak tanah adat untuk
menyetujui agar tanah mereka dibebaskan
kepada perusahaan-perusahaan swasta dan
para investor (studi kasus atas pelanggaran FPIC
dapat dilihat pada Bab 5.3 Perampasan Tanah
dan 5.4 Deforestasi dan Sumber Daya Alam).

Rekomendasi:
•

142

•
•

•

•

•

•

•

Memperkuat undang-undang yang ada beserta implementasinya secara khusus
terhadap undang-undang yang menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak
konstitusional dan undang-undang otonomi khusus.
Memperkenalkan standar FPIC ke dalam peraturan nasional, termasuk tindakan
hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mentaati standar FPIC.
Memperbaiki prosedur dalam pemberian ijin kepada perusahaan perkebunan,
kayu dan pertambangan, dengan tujuan untuk menjamin hak minoritas
penduduk asli Papua atas pangan dan penentuan nasib mereka sendiri atas
tanah leluhur beserta sumber daya di dalamnya.
Meninjau ulang kebijakan-kebijakan pembangunan dan proyek-proyek
perkebunan skala besar, pertambangan dan pembalakan hutan yang dapat
menyebabkan kerusakan hutan dan budaya komunitas masyarakat adat.
Memastikan bahwa implementasi mega proyek perkebunan tidak menghalangi
masyarakat adat dalam menjalankan budayanya dan dalam mengakses sumber
daya alam di tanah leluhur mereka, sebagai bagian dari identitas dan mata
pencaharian mereka.
Mengundang Pelapor Khusus PBB bidang hak-hak masyarakat adat dan Pelapor
Khusus PBB bidang hak pangan untuk menilai situasi di Papua dan melakukan
studi komprehensif mengenai dampak dari proyek pembangunan skala besar
terhadap kebebasan masyarakat adat dalam menikmati hak-haknya.
Mendorong semua perusahaan untuk menghormati keputusan dari Mahkamah
Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengakuan Hutan Adat; pemerintah
harus memperkuat dan meningkatkan perlindungan dan pengakuan terhadap
semua masyarakat adat di Indonesia.
Mendorong semua perusahaan yang beroperasi di Papua untuk menghormati
prinsip-prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dan
mematuhi prinsip panduan PBB dalam bisnis dan HAM.
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•

•

•

Pemerintah harus mengembangkan pendekatan partisipatif yang baru dalam
mengumpulkan informasi dan mengembangkan strategi konflik untuk Papua.
Pendekatan ini harus melibatkan pemangku kepentingan masyarakat sipil
Papua.
Mengijinkan masyarakat Papua untuk mengekpresikan identitas budaya
mereka sebagai orang Papua dan etnis Melanesia, serta mengakui identitas
mereka sepenuhnya. Bangsa Papua harus dibebaskan untuk bekerjasama
dengan negara-negara etnis Melanesia atas dasar kesamaan dan berbagi
identitas mereka sebagai dasar hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan
bekerjasama.
Menegakkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi PBB tentang Hakhak Masyarakat Adat.
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5.3 Perampasan Tanah
Papua telah lama dan masih menjadi target bagi banyak perusahaan dan investor
yang beroperasi di bidang perkebunan kelapa sawit, industri kayu, termasuk juga
pertambangan, dan konsesi perkebunan hutan. Aktivitas perusahaan di Papua
difasilitasi oleh Pemerintah Indonesia dan didukung oleh TNI dan Polri. Proyek
investasi skala besar di Papua memiliki banyak dampak yang merugikan terhadap
lingkungan dan situasi hak atas tanah penduduk asli Papua. Konversi area hutan
menjadi perkebunan sawit atau perambahan hutan dan area pertambangan
menyebabkan hilangnya tanah leluhur bagi banyak masyarakat adat. Akibatnya
mereka menghadapi masalah kemiskinan dan malnutrisi. Perampasan tanah di
Papua terjadi secara sistematik. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan swasta dan
seringkali difasilitasi oleh program nasional yang dirancang dan diimplementasikan
oleh Pemerintah Indonesia.
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Catatan: Pengertian Umum tentang Perampasan Tanah
Secara umum, perampasan tanah digambarkan sebagai tindakan di mana
perusahaan swasta atau BUMN membeli atau menyewa sejumlah besar lahan
pertanian untuk produksi serta memanfaatkan sumber daya alam di dalamnya.
Seringkali, investor asing terlibat dalam kesepakatan ini dan bertindak di
wilayah hukum abu-abu. Target kesepakatan ini adalah daerah terpencil di
mana hak atas tanah diatur oleh hukum adat, yang seringkali menjadi inferior
bila dihadapkan pada konsep kekayaan pribadi (Barat). Yang tidak biasa adalah
bahwa tanah tersebut digunakan untuk menumbuhkan tanaman yang disebut
boom crops, seperti: kakao, kopi, kelapa sawit, dll. Sebagian besar perusahaan
yang berinvestasi dalam transaksi tanah di negara-negara berkembang (Global
South) berasal dari negara-negara maju (Global North). Indonesia dan Papua
karenanya tidak terkecuali terkena imbas dari perampasan tanah ini. Transaksi
dan spekulasi sering disertai penggusuran, pelanggaran hak asasi manusia, dan
perusakan lingkungan.

Rencana pembangunan
pemerintah sebagai perampasan
tanah domestik
Kalimantan dan Sumatera telah mengalami
banyak perampasan tanah, di mana pemerintah
mengimplementasikan proyek pertambangan
dan perkebunan berskala besar. Kedua pulau

tersebut sangat merasakan dampak dari isu hak
tanah karena pemerintah daerah menyetujui
konsesi di daerah yang berpenghuni, sehingga
menyebabkan peningkatan jumlah konflik tanah
setiap tahunnya. Peningkatan pembangunan di
sektor perkebunan memicu konflik di Papua,
mengikuti logika yang sama.
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Salah satu program pemerintah yang paling
ambisius di Papua adalah Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indo
nesia (MP3EI). Berdasarkan MP3EI,1 Papua di
program sebagai pusat produksi pangan, per
ikanan, energi, dan tambang nasional Indo
nesia. Program tersebut harusnya juga mem
percepat pembangunan jalan, pelabuhan, dan
pembukaan area terpencil. Beberapa waktu
terakhir ini diketahui bahwa program tersebut
telah menyebabkan banyak kerusakan di
Papua. Ketika wilayah terpencil dapat diakses
melalui jalan raya, mereka menjadi menarik bagi
perusahaan perkebunan dan pertambangan, di
mana hal tersebut sering berakibat buruk bagi
lingkungan dan komunitas masyarakat adat.
Salah satu dampak negatif yang disebabkan
oleh proyek perkebunan dan perkebunan
kelapa sawit adalah banjir, sebagai akibat dari
operasi pembalakan hutan skala besar. Proyek
Kebun Pangan dan Energi yang Terintegrasi
di Merauke (The Merauke Integrated Food and
Energy Estate -MIFEE) merupakan salah satu
proyek pemerintah di Papua yang berkembang
pesat. Hal ini merupakan sebuah contoh yang
merepresentasikan pengabaian terhadap hak
masyarakat adat dan perusakan lingkungan.
Daerah di semenanjung kepala burung juga
mengalami tekanan kuat dari para investor
industri.
Di antara para pemangku kepentingan,
pihak yang memiliki peran paling penting
dalam hal perebutan tanah adalah polisi dan
militer. Kedua institusi pemerintah tersebut
seringkali memainkan peran tambahan yaitu
sebagai personel keamanan di perusahaanperusahaan swasta. Pemangku kepentingan
lainnya adalah perusahaan, yang pada
umumnya kurang menghargai prinsip-prinsip
dari Persetujuan atas Dasar Informasi Awal

1

Pemerintah Indonesia sebelumnya, dibawah Presiden Susilo
Bambang Yudoyono (SBY) memperkenalkaan istilah MP3EI.
Pemerintahan Jokowi tidak menggunakan istilah itu, mungkin
karena banyaknya gerakan sosial yang mendukungnya telah
mengkampanyekan penolakan terhadap MP3EI di tahun 2014.
Namun kebijakan Jokowi mengenai pembangunan ekonomi
hampir sama dengan pendahulunya.
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Tanpa Paksaan (FPIC). Masalah utama dalam
kaitannya dengan perusahaan swasta adalah
janji, penipuan, dan pembayaran kompensasi
tanah yang tidak memadai. Hak masyarakat
adat atas tahan adat seringkali diabaikan saat
pembukaan perkebunan baru. Meskipun ada
beberapa kelompok masyarakat adat yang
berhasil menolak rencana perkebunan, namun
sebagian besar kelompok masyarakat adat yang
menandatangani kesepakatan dengan para
investor harus mengalami berbagai pengalaman
pahit. Mereka diintimidasi, dimanipulasi dengan
pembayaran uang cepat, dan strategi lainnya,
atau menjadi korban penipuan karena minimnya
pengetahuan hukum dan bantuan profesional
dari pengacara. Perusahaan seringkali tidak
menepati janjinya untuk menyediakan lapang
an pekerjaan, layanan kesehatan, dan fasilitas
pendidikan. Ketika area lahan pertama dibersih
kan, banyak komunitas masyarakat adat mulai
menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa hidup
dengan cara-cara tradisional. Sehingga, banyak
kelompok masyarakat adat menjadi “penonton”
di tanah leluhur mereka, menghadapi masa
depan yang tidak pasti, yang ditandai dengan
kemiskinan dan hilangnya akar budaya.
Tabel berikut mendasari dimensi spasial dari
akuisisi lahan tersebut. Di mana total wilayah
dari Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar
42,198,100 hektar, lebih dari setengah dari total
wilayah tersebut telah mendapat izin untuk
dieksploitasi (baik hak atas eksploitasi hutan,
pertambangan, kelapa sawit atau kayu).
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Tabel 5.3-1 Izin investasi yang telah disetujui di Provinsi Papua dan Papua Barat.2
Provinsi

Perusahaan

Hektar

Jumlah Izin

Papua

Izin penebangan (HPH)

7.945,277

41

Pertambangan

5.932,071

125

Kelapa sawit

2.453,484

83

Hutan Tanaman Industri
(HTI)

4.321,118

39

20.651,950

288

Pertambangan

3.178,722

115

Izin penebangan (HPH)

5.388,983

38

Total 2

8.567,705

153

Grand Total 1+2

29.219,655

441

Total 1
Papua Barat
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Layak pula untuk dicermati perusahaan-peru
sahaan penerima izin penebangan kayu ini. Izin
ini diberikan untuk lahan seluas 13,334 hektar,
di mana hampir setengah dari wilayah tersebut
dikelola oleh delapan perusahaan besar.

Tabel 5.3-2 Delapan perusahaan besar yang mendapatkan hak untuk
mengeksploitasi hutan di Provinsi Papua dan Papua Barat.3
No

2
3

Nama Perusahaan

Hektar

1

Djayanti Group

926.000

2

Alas Kusuma

863.700

3

Wapoga Mutiara Timber Group

783.050

4

Kayu Lapis Indonesia

781.865

5

Korindo Group

677.535

6

Barito Pacific Timber Group

575.300

7

Sinar Wijaya Group

469.410

8

Arta Graha

181.090

Total

5.257,950

Sumber: Yayasan PUSAKA berdasarkan pada Data Konsesi Sawit
2010-2016, Data HPH Dephut 2016, Data HTI BKPMD 2016 dan Data
Migas dan Minerba 2015-2016.
Sumber: Data HPH Dephut 2016
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Perampasan tanah yang
berhubungan dengan aktivitas
perkebunan
Dalam Undang-undang Otonomi Khusus
Papua, perusahaan yang ingin menggunakan
tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat,
membutuhkan adanya kesepakatan dalam
sebuah dewan pengambil keputusan atau
musyawarah. Meskipun pada umumnya telah
banyak perusahaan perkebunan yang melakukan
beberapa kesepakatan dengan masyarakat
tertentu, namun hasilnya seringkali jauh dari
standar Persetujuan atas Dasar Informasi Awal
Tanpa Paksaan (FPIC). Kesepakatan ini sering
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip FPIC seperti
yang ditetapkan dalam Deklarasi PBB tentang
hak masyarakat adat dan badan industri seperti
the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Alih-alih memberikan waktu dan ruang kepada
masyarakat untuk secara kolektif memutuskan
apakah adanya sebuah perkebunan sesuai
dengan kepentingan mereka atau tidak, peru
sahaan-perusahaan di Papua sering dituduh
melakukan manipulasi. Umumnya, perusahaanperusahaan tersebut mentarget pengurus wila
yah, kepala desa atau kepala suku untuk men
dapatkan dukungan dan persetujuan, semen
tara warganya tetap bertentangan. Risiko yang
muncul antara lain terjadinya konflik horizontal
di dalam masyarakat, terciptanya per
pecahan
yang serius dan hilangnya kepercayaan.
Cara-cara jahat juga dipakai untuk mendapatkan
tanah. Anggota kepolisian atau militer sering
kali turut hadir ketika sebuah perusahaan men
datangi sekelompok masyarakat lokal. Tindakan
ini, ditambah dengan minimnya pengetahuan
mengenai hak-haknya, dapat menggiring
kelompok masyarakat adat tersebut untuk
percaya bahwa mereka tidak mempunyai pilihan
lain selain menerima tawaran perusahaan.
4

PT Bio Inti Agrindo (Daewoo International Corporation), PT
Berkat Cipta Abadi dan PT Papua Agro Lestari (Korindo Group),
PT Agriprima Cipta Persada dan PT Agrinusa Persada Mulia (AMS
Ganda Group) dan PT Internusa Jaya Sejahtera (Indonusa Agromulia
Group).
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Dalam beberapa kasus, oknum polisi dan militer
ini bekerja untuk perusahaan sebagai keamanan
dan juga akan menggunakan kekuasaan mereka
untuk mendukung kepentingan perusahaan.
Para aktivis dari berbagai bidang melaporkan
adanya tindak intimidasi dan kekerasan fisik
yang dilakukan oleh aparat keamanan penjaga
properti milik perusahaan atau mencegah
para buruh maupun penduduk lokal untuk
melakukan aksi protes.

Studi kasus:
Kasus 1: Muting, Marauke
Pada tahun 2015 satu-satunya industri yang
membuka lahan secara luas untuk pengemb
angan perkebunan di Kabupaten Marauke adalah
industri kelapa sawit, di mana pembangunan
perkebunan ini berpusat di wilayah Muting.
Laju pembangunan perkebunan di Muting
begitu cepat, demikian juga dengan perubahan
gaya hidup masyarakat lokal. Sejak tahun
2012, enam perusahaan perkebunan4 mulai
merubah hutan menjadi kebun kelapa sawit.
Sementara dilaporkan bahwa di masyarakat
muncul adanya keprihatinan dan penolakan,
setidaknya sejak tahun 2011, sebelum proses
pembersihan dimulai.5 Pada bulan Februari
2015, anggota suku Mahuze membuat blokade
sesuai dengan hukum adat di mana mereka
melarang perusahaan untuk membersihkan
tanah mereka.6 Hal ini dikenal dengan istilah
sasi di banyak kebudayaan di Papua dan
Maluku. Melanggar blokade ini merupakan hal
yang sangat tabu. Namun PT Agriprima Cipta
Persada, salah satu perusahaan yang memulai
pembersihan lahan di area tersebut pada awal
tahun 2015 telah mencabut penanda sasi dan
terus bekerja.7

5
6
7

E-documents: http://blog.insist.or.id/sorak/archives/293 & http://
blog.insist.or.id/sorak/archives/1228
E-documents: https://www.youtube.com/watch?v=IYUCEzDcS54
& https://www.youtube.com/watch?v=8gpAR7h_530
E-document: http://pusaka.or.id/pt-acp-menggusur-tanahhutanadat-marga-mahuze-besar-secara-paksa/
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Penggundulan hutan di area di mana ritual sasi
dilaksanakan, telah menyebabkan ketegangan
dan kecurigaan antar anggota suku. Banyak
konflik internal suku terjadi karena anggota suku
mencurigai adanya anggota lain yang melakukan
kesepakatan secara pribadi dengan perusahaan
dan memberikan izin yang mengatasnamakan
seluruh anggota. Hal tersebut tidak sesuai
dengan keinginan anggota lainnya.8 Perselisihan
serius atas pengolahan tanah yang dilakukan
oleh PT Bio Inti Agrindo dan PT Berkat Cipta
Abadi juga terjadi antara kelompok suku Marind
dan Mandobo. Perusahaan-perusahaan tersebut
lebih memilih untuk melakukan pendekatan
kepada beberapa orang dari anggota suku
daripada melakukan diskusi secara terbuka
dengan seluruh anggota.9
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Pada tanggal 5 Agustus 2016, para anggota suku
Mandobo dari Desa Subur, Aiwat, Naga, dan
Selil, desa-desa yang berlokasi di dekat wilayah
Muting melakukan blokade di tanah yang
mereka akui sebagai tanah adat yang dimiliki
oleh beberapa suku Mandobo. Perusahaan
tidak mengadakan pertemuan dengan mereka
mengenai tanah tersebut, namun hanya
menemui beberapa orang dari suku Marind.
Komandan pasukan khusus (Kopassus) muncul
dengan dua orang tentara, di samping seorang
pejabat militer setempat, para pekerja dari
perusahaan, dan beberapa orang dari suku
Marind. Sebuah ketegangan terjadi setelah
seorang pria dari suku Mandobo yang bernama
Linus Omba mengambil bendera Indonesia dan
mendorongnya ke tanah, sambil mengatakan
“Mari kita kumpul di bawah bendera Indonesia.
Jika kita ditembak mati, biar dibawah bendera

8

The Mahuzes, film by Watchdoc, https://www.youtube.com/
watch?v=Pch7efib8qo
9 E-document: http://tabloidjubi.com/artikel-2221-masyarakatadatmandobomalind-pemerintah-jangan-hanya-tinggal-bicaradiruangan-saja.html
10 “Mari kita kumpul dibawah bendera Indonesia. Jika kita ditembak
mati, biar dibawah bendera Indonesia”
11 "Jalan atau mati!"
12 Kronologis Kasus Kekerasan dan Penembakan Anggota TNI AD
terhadap Masyarakat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bio Inti
Agrindo, Blok I, (Dokumentasi PUSAKA)

Indonesia”.10 Lalu para tentara mengambil
bendera tersebut dan melepaskan beberapa
tembakan ke arah kaki para peserta aksi, dan
juga ke udara. Para anggota militer tersebut
juga memukul kepala dari pemimpin dari
Asosiasi Penduduk Asli Wambon Takamerop
(LMA), Yosep Omba, juga Gabriel Wauk serta dua
orang lainnya yang berasal dari Tanah Merah.
Mereka juga menyita telepon genggam milik
Titus Kambutengga kemudian melemparkannya
ke tanah, sambil mengatakan bahwa ia tidak
diijinkan untuk mengambil gambar. Para anggota
Kopassus memaksa para peserta aksi protes
tersebut untuk masuk ke kendaraan mereka
dan kembali ke Divisi 6. Mereka mengintimidasi
supir dari kendaraan tersebut , berteriak, dan
menodongkan senjata ke kepalanya dan berkata
“jalan atau mati”11 beberapa tembakan terus
ditembakkan ke arah kendaraan warga.12
Banyak personel militer ditempatkan di Muting
karena lokasinya yang berdekatan dengan
perbatasan Papua Nugini. Terdapat laporan yang
mengatakan bahwa banyak personel Kopassus
yang juga bekerja sebagai penjaga keamanan
di perusahaan, termasuk PT Agriprima Cipta
Persada, dan mungkin juga ikut ambil bagian
dalam aksi mencabut tanda sasi.13 Pada tanggal
16 Juli 2016, para personel TNI dari Koramil Muting
datang untuk mencari kepala suku Mahuze,
Agustinus Dayo Mahuze. Para personel TNI
tersebut memberitahu bahwa sebuah koperasi
militer, Kartika Setya Jaya,14 akan membersihkan
lahan untuk kelapa sawit di lahan Mahuze di
perkebunan milik PT Agriprima Cipta Persada.

13 The Mahuzes, film by Watchdoc, Electronic data source: https://
www.youtube.com/watch?v=Pch7efib8qo
14 Koperasi ini adalah perusahaan swasta yang dikelola oleh TNI.
Bisnis oleh militer diijinkan dan merupakan hal yang biasa ketika
masa pemerintahan Soeharto, namun seharusnya sudah menjadi
perbuatan yang melanggar hukum sejak tahun 2004 (UU 34/2004)
yang menyatakan bahwa pemerintah harus mengambil alih semua
bisnis yang dimiliki oleh militer dalam waktu 5 tahun. Namun, di
mana batas waktu pengambil alihan adalah tahun 2009, kemudian
Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengeluarkan sebuah
kebijakan di mana mengijinkan militer untuk tetap menjalankan
bisnisnya selama badan usahanya berbentuk koperasi atau yayasan.
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Mereka juga mengatakan bahwa perusahaan
akan memberikan ganti rugi untuk tanaman
yang ditanam di lahan tersebut. Agustinus
Mahuze merasa terancam dengan perilaku para
anggota TNI tersebut, karena sebelumnya dia
pernah diintimidasi oleh anggota militer.15

Kasus 2: Sorong Selatan
Di Sorong Selatan, kehadiran dua perkebunan
kelapa sawit baru yang dikelola oleh anak
perusahaan dari Austindo Nusantara Jaya Group
(ANJ Group, lihat tabel 4.3-2) menimbulkan
konflik dengan penduduk asli Papua. Antara
bulan Februari hingga Mei 2015, para anggota
suku lwaro melakukan serangkaian aksi protes
di Taminabuan dan Sorong serta blokade sasi
di wilayah tersebut. Mereka menuduh bahwa
perusahaan telah memberikan sejumlah uang,
atau dikenal dengan istilah “uang ketuk pintu”,
kepada tujuh suku di Desa Puragi. Lima suku lain
yang tinggal di Desa Saga yang juga memiliki
hak atas tanah tersebut tidak menerima apaapa. Berdasarkan keterangan dari masyarakat
setempat, mereka tidak diberi kesempatan
untuk duduk bersama dan membicarakan
respon mereka terhadap rencana perusahaan.16
Kelompok penduduk asli yang terkena dampak
dari pembangunan ini menuntut kompensasi
yang jauh lebih tinggi, dan juga menuntut
pencabutan unit militer dan Brimob dari area
tersebut. Dalam sebuah aksi unjuk rasa yang
digelar di Sorong pada tanggal 15 Mei 2015,
banyak peserta aksi yang ditahan.17 Sebagian
besar dari mereka dibebaskan pada keesokan
harinya, tetapi dua orang laki-laki, Obet Korie
dan Odi Aitago dituntut karena tindakan kriminal
pengrusakan dan ditahan di Markas Besar Polisi
Sorong. Mereka kemudian divonis tujun bulan
dan lima bulan penjara.18

15 E-document: https://awasmifee.potager.org/?p=1440
16 E-document: http://pusaka.or.id/warga-kampung-sagamasihpalang-jalan-pt-ppm/(English translation https://awasmifee.
potager.org/?p=1162)
17 E-document: http://pusaka.or.id/demo-pt-ppm-wargamenuntutkeadilan-ditahan-polresta-sorong/
18 E-document: http://pusaka.or.id/dalam-waktu-9-bulan-4wargajadi-korban-kriminalisasi-dari-lahan-perkebunan-sawit-anj/
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Dalam kasus lain yang berhubungan dengan
masalah perkebunan milik PT Putera Manunggal
Perkasa, dua pejabat desa dari Kecamatan Kokodo
bernama Ayub Aume dan Daud Duge, ditahan
pada bulan Desember 2014. Keduanya juga
dituntut karena tindakan kriminal pengrusakan
dan ditahan di tahanan polisi Sorong untuk
menunggu persidangan setidaknya selama
sembilan bulan.19
Jika, seperti yang dituduhkan, di mana para
personel kepolisian tidak bersikap netral dalam
menangani kasus sengketa tanah20 dan benar
menjadi beking perusahaan, maka kasus-kasus
kriminal tersebut harus menjadi perhatian.
Terlepas dari apakah orang-orang yang
ditangkap tersebut melanggar undang-undang,
penggunaan kekuasaan untuk menahan orangorang dalam kasus di mana institusi mereka
memiliki kepentingan sendiri, maka penahanan
tersebut adalah tindakan penyalahgunaan
wewenang yang serius.

Perluasan budidaya padi
Pada bulan Agustus 2010, sebuah proyek
pembangunan pertanian yang luas diluncurkan
di Kabupaten Merauke, dikenal dengan Proyek
Kebun Pangan dan Energi yang Terintegrasi di
Marauke (MIFEE).21 Lebih dari satu juta hektar
hutan dan padang rumput akan dirubah
menjadi lahan pertanian. Di mana setidaknya
setengah dari area ditujukan untuk tanaman
pangan seperti beras, jagung, dan kedelai,
sementara sisanya untuk minyak sawit dan tebu.
Namun rencana ini menemui hambatan, karena
infrastruktur dasar yang tidak begitu menarik
bagi investor untuk produksi beras berskala
besar. Disamping itu, terjadi penolakan besarbesaran oleh masyarakat Marind yang tinggal

19 E-document: http://pusaka.or.id/dalam-waktu-9-bulan-4wargajadi-korban-kriminalisasi-dari-lahan-perkebunan-sawit-anj/
20 E-document: http://pusaka.or.id/warga-demo-pt-anj-agripapua/
21 E-document: http://awasmifee.potager.org/uploads/2012/03/
mifee_en.pdf
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di area tersebut terhadap pembangunan proyek
ini. Mereka menolak untuk menyerahkan tanah
adat mereka kepada perusahaan.22
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Indonesia sangat peduli terhadap produksi
beras yang cukup, di mana sektor ini merupakan
fondasi ketahanan pangan nasional. Kemudian
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke
Merauke pada bulan Mei 2015, di mana beliau
ikut berpartisipasi dalam panen raya 300 hektar
sawah. Sawah-sawah tersebut merupakan
milik PT Parama Pangan Papua (Medco Group)
sebagai salah satu dari sedikit perusahaan yang
secara aktif menerapkan mekanisasi dalam
pertanian padi. Di hari yang sama, presiden
mengatakan kepada para wartawan bahwa
beliau menginginkan 1,2 juta hektar lahan di
Merauke difungsikan sebagai sawah dalam
waktu tiga tahun mendatang.23 Beliau tidak
memberi keterangan mengenai tantangantantangan teknis dari pembangunan cepat
seperti itu, maupun kenyataan bahwa terdapat
penolakan yang besar terhadap proyek MIFEE
dari penduduk asli Papua dalam lima tahun
terakhir.
Sawah tetap berada dalam agenda pemerintah,
dengan target dan skala waktu yang bervariasi
antar lembaga pemerintah,24 meskipun progres
nya diperkirakan akan jauh lebih lambat dari
pernyataan presiden. Untuk mendorong
rencana ini, Kabupaten Marauke telah diajukan
untuk menjadi zona ekonomi khusus untuk
pembangunan bidang agrikultur.25
MIliter ikut terlibat dalam mempersiapkan
sawah baru di Desa Padang Raharja, Merauke,26
22 E-document: https://awasmifee.potager.org/?p=584
23 E-document: https://awasmifee.potager.org/?p=1210
24 Kementrian Pertanian mengklaim bahwa 2,115 hektar lahan sawah
baru telah dibuka pada tahun 2015 dan mentargetkan 20,000
hektar pada tahun 2016. http://tanamanpangan.pertanian.go.id/
informasi/114
25 http://kek.ekon.go.id/pemerintah-setuju-sorong-jadikawasanekonomi-khusus/
26 http://www.korem174atw.com/berita/umum/meraukesebagailumbung-pangan-nasional-wilayah-indonesia-timur

dan bahkan hingga 14 kabupaten di Papua.27
Keterlibatan ini merupakan bagian dari
program nasional yang dikenal dengan istilah
TNI Mendukung Ketahanan Pangan atau TMKP).
Program ini merupakan hasil kerjasama yang
disepakati oleh Kementerian Pertanian dan TNI
pada tahun 2014 untuk menciptakan lahan
yang lebih luas untuk ditanami dengan tujuan
untuk meningkatkan produksi makanan pokok
dan mengurangi ketergantungan Indonesia
terhadap impor.28
ICP tidak mengetahui adanya laporan yang
spesifik tentang pelanggaran hak asasi manusia
oleh personel militer dalam melakukan
pekerjaan ini atau penggunaan paksaan untuk
mendapatkan tanah. Namun, ketika militer
dilibatkan dalam tugas semacam itu, terdapat
kekhawatiran akan terjadi tindakan intimidasi
dan kekerasan terhadap penduduk asli Papua
guna mendukung kepentingan investor swasta.
Ini adalah satu dari beberapa program di mana
militer terlibat dalam pekerjaan sipil dan tidak
berhubungan dengan pertahanan nasional, yang
berfungsi untuk melegitimasi kehadiran militer
di tingkat desa.29 Dengan demikian membuka
kesempatan mereka dalam melakukan penga
was
an dan juga kontrol terhadap masya
rakat desa, di mana di Papua hal ini dapat
diartikan sebagai meningkatnya pengawasan
terhadap mereka yang mendukung gerakan
kemerdekaan. Program serupa, yang dikenal
dengan istilah ABRI Masuk Desa dilaksanakan
pada masa pemerintahan Soeharto, ketika
militer secara resmi diberi wewenang (Dwifungsi
ABRI) di bidang pertahanan nasional dan terlibat
dalam menjalankan negara.
27 http://psp.pertanian.go.id/assets/file/
c275e77ce9038aa3a89b578edb40c755.pdf
28 http://m.tabloidsinartani.com/index.php?id=148&tx_ttnews[tt_
news]=3106&cHash= 73f93b30d03f547c8a56d71dc04a842a
29 Atau dikenal dengan TNI Manunggal Masuk Desa.
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5.4 Penggundulan Hutan dan Sumber
Daya Alam
Industri ekstraksi sumber daya, terutama perkebunan kelapa sawit dan proyek
pertambangan tetap menjadi ancaman utama bagi masyarakat adat dan ekosistem
di Papua. Pada tahun 2010, hanya terdapat 9 perusahaan perkebunan yang
beroperasi namun pada tahun 2015 angka ini telah bertambah menjadi 28. Pada
tahun 2016, jumlah total izin yang diberikan untuk mengeksploitasi sumber daya di
kedua provinsi meningkat menjadi 441 (lihat Bab 5.3 Perampasan Tanah). Meskipun
angka ini mencakup izin penggunaan tanah dan area dibawah pengelolaan serupa,
peningkatan jumlah izin ini mendapatkan perhatian serius karena berhubungan
dengan konsekuensi bagi penduduk asli dan ekosistem di Papua.

Penggundulan hutan dan
kerusakan lingkungan
yang berhubungan dengan
perkebunan kelapa sawit
Meskipun perkebunan kelapa sawit pertama di
Papua dibangun di awal tahun 1980an, namun
terdapat peningkatan pesat kebun kelapa sawit
di tahun-tahun belakangan ini. Industri kelapa
sawit telah menjadi penyebab utama dari
penggundulan hutan di Papua, dan juga terkait
dengan berbagai masalah hak asasi manusia
yang mempengaruhi penduduk asli Papua yang
tinggal di sekitar perkebunan.
Perkebunan kelapa sawit tetap merupakan
ancaman terbesar bagi masyarakat adat dan
hutan hujan primer di Papua. Para penduduk asli
yang tinggal di desa-desa di sekitar perkebunan
menghadapi kesulitan akan akses air bersih
karena perkebunan kelapa sawit membutuhkan
air dalam jumlah besar untuk irigasi. Sehingga
penduduk yang tinggal di sekitar lokasi per
kebunan terpaksa tergantung pada air hujan.
Mereka seringkali terpaksa menggunakan air
sungai untuk masak dan minum. Sementara
sungai di sekitar perkebunan juga terancam
pencemaran bahan kimia dan limbah industri
perkebunan.

Beberapa perkebunan kelapa sawit terbesar di
Papua terletak di Kabupaten Sorong Selatan milik
Austindo Nusantara Jaya. Perusahaan ini telah
mengantongi izin untuk memanfaatkan lahan
sebesar 82,468 hektar. Di Klamono (Kabupaten
Sorong) perkebunan milik PT Henrison Inti
Persada (Noble Group) memanfaatkan lahan
seluas 32,546 hektar. Sedangkan di Kecamatan
Muting (Kabupaten Merauke) perkebunan milik
PT Agriprima Cipta Persada dan PT Agrinusa
Persada Mulia (Ganda Group) memanfaatkan
hutan seluas 73,540 hektar. Angka-angka ini
mengacu pada area konsesi total, bukan areal
tanam. Grup terbesar dengan area tanam
adalah Korindo, sementara total area konsesi
terbesar dimiliki oleh Pacific Inter-link. Sebagian
besar perusahaan berada di bawah payung
perusahaan besar, di mana seringkali mereka
adalah grup perusahaan internasional. Beberapa
grup memiliki anak perusahaan di berbagai
bidang di indusri manufaktur, eksploitasi mineral,
dan produksi kayu.1 Semua proyek agrikultur
besar di Papua berakibat pada penggundulan
hutan secara besar-besaran. Khususnya Kabu
paten Boven Digoel, yang sebagian besar
masih tertutup oleh hutan hujan primer dan
telah menjadi area yang diminati investor di
sektor kelapa sawit (lihat Tabel 4.4-1). Aktivitas

1
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Y.L. Franky &S. Morgan (2015): Atlas Sawit Papua, Dibawah
Kendali Penguasa Modal, p. 3
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agrikultur selama beberapa tahun terakhir
telah menyebabkan terusirnya hewan liar dan
hancurnya hutan sagu yang semakin meluas.
Banyak tanah adat yang terkena dampak telah

dibuka oleh perusahaan penebang kayu dan
telah menjadi lahan kosong untuk menumpuk
kayu gelondongan.

Tabel 5.4-1: Perusahaan kelapa sawit mengajukan atau memegang konsesi
operasional di Papua. (Sumber: Y.L Franky & S. Morgan (2015): Atlas Sawit Papua,
Dibawah Kendali Penguasa Modal, hal. 59Sheet1
ff).
No. Nama Perusahaan

Lokasi

Luas area
(Ha.)

Pemilik

Status

1

PT Pusaka Agro Lestari

Mimika

35.759

Noble Group

Beroperasi sejak 2012

2

PT Tunas Agung
Sejahtera
PT Prima Sarana Graha

Mimika

40.000

Pusaka Agro Sejahtera

Mimika

28.774

Nabire

4

PT Nabire Baru

13.600

Carson Cumberbatch

Lahan hutan negara dibuka
pada tahun 2014
Izin prinsip untuk pembukaan
hutan 2014
Beroperasi sejak 2012

5

PT Sariwana Adi Perkasa Nabire

7.160

Carson Cumberbatch

Beroperasi sejak 2014

6

Nabire

14.000

Kim Hyeong Geun

Tidak jelas

7

PT Indo Primadona
Perkasa
PT Sawit Makmur Abadi

Nabire

40.000

Tidak diketahui

8

PT Artanusa Agrindo

Nabire

19.377

9

PT Dharma Buana Lestari Sarmi

16.726

Artanusa Group (belum
dikonfirmasi)
Dharma Satya Nusantara

Diyakini telah mendapatkan izin
usaha pada tahun 2014
Diyakini telah mendapatkan izin
usaha pada tahun 2014
Status saat ini tidak jelas

10

PT Gaharu Prima Lestari

Sarmi

31.738

11

PT Brazza Sarmi
Sejahtera
PT Kebun Indah
Nusantara
PT Botani Sawit Lestari

Sarmi, Distrik Pantai
Barat
Sarmi, Distrik Pantai
Barat
Sarmi, Distrik Pantai
Barat
Sarmi

3
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12
13

50.000

Acapalm Group (belum
dikonfirmasi)
Tidak diketahui

Tidak jelas

50.000

Tidak diketahui

Tidak jelas

50.000

Tidak diketahui

Tidak jelas

40.000

Hang Po Investment
Indonesia (belum
dikonfirmasi)
Pusaka Agro Sejahtera
(belum dikonfirmasi)
Tidak diketahui

Diyakini telah mendapatkan izin
usaha pada tahun 2014

14

PT Artha Indojaya
Sejahtera

15

PT Ransiki Utama

Sarmi

19.615

16

PT Sinar Abadi Wijaya

Sarmi

40.000

17

19

PT Sinar Kencana Inti
Kota Jayapura, Distrik
Perkasa
Kaure
PT Permata Nusa Mandiri Kota Jayapura, Distrik
Unurum Guay,
Namblong, Nimboran,
Nimbokrang, Kemtuk
Kemtuk Gresi
PT Rimba Matoa Lestari Kota Jayapura

20

PT Paloway Abadi

21
22
23

PT PN 2
PT Bumi Irian Perkasa
PT Bio Budidaya Nabati

24
25

PT Patria Agri Lestari
PT Semarak Agri Lestari

26

28

PT Victory Cemerlang
Keerom, Distrik Arso
Indonesia Wood
Timur
Industries
PT Tandan Sawita Papua Keerom, Distrik Arso
Timur
PT Berkat Cipta Abadi
Merauke, Distrik Ulilin

29

PT Bio Inti Agrindo

Merauke, Distrik Ulilin

30

PT Dongin Prabhawa

Merauke, Distrik Ngguti 34.058

31

PT Papua Agro Lestari

Merauke, Distrik Ulilin

32

PT Hardaya Sawit Papua Merauke, Distrik
62.150
Jagebob
PT Agriprima Cipta
Merauke, Distrik Muting 33.540
Persada
PT Agrinusa Persada
Merauke, Distrik Muting 40.000

18

27

33
34

20.535
32.000

Izin kunci telah diperoleh

Izin lokasi awal diberikan 2013
Izin lokasi awal diberikan 2014

Sinar Mas (Golden Agri
Beroperasi sejak 1994
Resources)
PT Pusaka Agro Sejahtera Tidak jelas
(belum dikonfirmasi)

Beroperasi sejak 2013

Keerom

Acapalm Group (belum
dikonfirmasi)
Tidak diketahui

Keerom
17.974
Keerom
1.068
Keerom, Distrik Senggi 7.400

BUMN
PT Bumi Irian Perkasa
Tidak jelas

Beroperasi sejak 1982
Operasional
Tidak jelas

Keerom
Keerom, Distrik Senggi

Patria Group
Patria Group

Tidak jelas
Tidak jelas

4.885

PT Victory

Tidak jelas

18.337

Eagle High Plantations

Beroperasi sejak 2010

14.525

Korindo

Beroperasi sejak 2012

36.401

Posco Daewoo Corp

Beroperasi sejak 2011

Korindo

Beroperasi sejak 2011

29.589

32.347

Tidak jelas

Korindo

Beroperasi sejak 2015

Hardaya Inti Plantations

Tidak diketahui

AMS Plantations/Ganda
Group
AMS Plantations/Ganda
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Beroperasi sejak 2012
Beroperasi sejak 2014

24
25

PT Patria Agri Lestari
PT Semarak Agri Lestari

26

28

PT Victory Cemerlang
Keerom, Distrik Arso
Indonesia Wood
Timur
Industries
PT Tandan Sawita Papua Keerom, Distrik Arso
Timur
PT Berkat Cipta Abadi
Merauke, Distrik Ulilin

29

PT Bio Inti Agrindo

Merauke, Distrik Ulilin

30

PT Dongin Prabhawa

Merauke, Distrik Ngguti 34.058

31

PT Papua Agro Lestari

Merauke, Distrik Ulilin

32

PT Hardaya Sawit Papua Merauke, Distrik
62.150
Jagebob
PT Agriprima Cipta
Merauke, Distrik Muting 33.540
Persada
PT Agrinusa Persada
Merauke, Distrik Muting 40.000
Mulia
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33
34

Keerom
Keerom, Distrik Senggi

Patria Group
Patria Group

Tidak jelas
Tidak jelas

4.885

PT Victory

Tidak jelas

18.337

Eagle High Plantations

Beroperasi sejak 2010

14.525

Korindo

Beroperasi sejak 2012

36.401

Posco Daewoo Corp

Beroperasi sejak 2011

Korindo

Beroperasi sejak 2011

Korindo

Beroperasi sejak 2015

Hardaya Inti Plantations

Tidak diketahui

AMS Plantations/Ganda
Group
AMS Plantations/Ganda
Group

Beroperasi sejak 2012

BUMD (Merauke)

Beroperasi sejak 2013

32.347

Beroperasi sejak 2014

35

PT Cahaya Bone Lestari

36

18.587

Indonusa Agromulia Group Beroperasi sejak 2015

37

PT Internusa Jaya
Merauke
Sejahtera
PT Usaha Nabati Terpadu Boven Digoel

37.467

Menara Group

Kawasan hutan untuk
perkebunan dibuka 2013

38

PT Megakarya Jaya Raya Boven Digoel

39.338

Pacific Interlink

Beroperasi sejak 2014

39

36.206

Pacific Interlink

40

PT Energi Samudera
Boven Digoel
Kencana
PT Graha Kencana Mulia Boven Digoel

39.478

Pacific Interlink

Kawasan hutan untuk
perkebunan dibuka 2012
Kawasan hutan untuk
perkebunan dibuka 2012

41
42

PT Kartika Cipta Pratama Boven Digoel
PT Visi Hijau Indonesia
Boven Digoel

39.505
24.180

Pacific Interlink
Tidak diketahui

Beroperasi sejak 2016
Kawasan hutan untuk
perkebunan yang dibuka 2014

43

PT Wahana Agri Karya

Boven Digoel

14.915

Tidak diketahui

Kawasan hutan untuk
perkebunan yang dibuka 2014

44

PT Duta Visi Global

Boven Digoel

33.970

Tidak diketahui

Kawasan hutan untuk
perkebunan yang dibuka 2014

45

PT Trimegah Karya
Utama

Boven Digoel

39.716

Tadmax Resources Bhd

Kawasan hutan untuk
perkebunan yang dibuka 2011

46

PT Manunggal Sukses
Mandiri

Boven Digoel

38.552

Tadmax Resources Bhd

Kawasan hutan untuk
perkebunan yang dibuka 2011

47

PT Tunas Sawaerma
(existing)
PT Tunas Sawaerma
(new)

Boven Digoel

14.461

Korindo

Beroperasi sejak 1998

Boven Digoel

19.335

Korindo

Kawasan hutan untuk
perkebunan yang dibuka 2014

49

PT Perkebunan
Bovendigoel Abadi

Boven Digoel

37.010

Izin lokasi awal diberikan 2015

50

PT Bovendigoel Budidaya Boven Digoel
Sentosa

30.190

51

PT Perkebuanan
Bovendigoel Sejahtera

39.440

52

PT Bangun Mappi Mandiri Mappi

20.000

Bumi Mitratrans Marjaya
Group (belum
dikonfirmasi)
Bumi Mitratrans Marjaya
Group (belum
dikonfirmasi)
Bumi Mitratrans Marjaya
Group (belum
dikonfirmasi)
Himalaya Everest Jaya

53

Mappi

20.000

Himalaya Everest Jaya

Mappi

40.000

Himalaya Everest Jaya

Mappi

33.775

Mappi

33.225

57

PT Mappi Sejahtera
Bersama
PT Himagro Sukses
Selalu
PT Putra Palma
Cemerlang
PT Ekolindo Palm
Nusantara
PT Ekolindo Palm Lestari

Mappi

34.500

Terkait dengan Salim
Group
Terkait dengan Salim
Group
Salim Group

58

PT Remboken Sawit

Mappi

40.000

59

PT Dewi Graha Indah

Yahukimo

60

PT Henrison Inti Persada

61

PT Inti Kebun Sejahtera

Sorong (Klamono
32.546
Distrik)
Sorong (Distrik Seget & 23.205
Salawati)

62

Sorong (Distrik Seget)

13.351

63

PT Papua Barat Inti
Kebun Sawit
PT Inti Kebun Lestari

Sorong (Distrik Seget)

14.377

64

PT Inti Kebun Makmur

Sorong (Distrik Seget)

20.000

65

PT Papua Lestari Abadi

Sorong (Distrik Segun)

15.631

48

54
55
56
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Merauke, Distrik Muting 403
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Boven Digoel
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Terkait dengan Salim
Group

Izin lokasi awal diberikan 2015
Izin lokasi awal diberikan 2015
Permohonan pembebasan
hutan
Permohonan pembebasan
hutan
Permohonan pembebasan
hutan
Izin lokasi awal diberikan 2013
Izin lokasi awal diberikan 2013
Izin lokasi awal diberikan 2013
Izin lokasi awal diberikan 2013
Tidak jelas

Noble Group

Beroperasi sejak 2006

Kayu Lapis Indonesia
Group

Beroperasi sejak 2008

Kayu Lapis Indonesia
Group
Kayu Lapis Indonesia
Group
Kayu Lapis Indonesia
Group
Mega Masindo Group
(belum dikonfirmasi)

Beroperasi sejak 2016
Kawasan hutan untuk
perkebunan telah dibebaskan
Tidak jelas
Kawasan hutan untuk
perkebunan
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58

PT Remboken Sawit

Mappi

59

PT Dewi Graha Indah

Yahukimo

60

PT Henrison Inti Persada

61

PT Inti Kebun Sejahtera

Sorong (Klamono
32.546
Distrik)
Sorong (Distrik Seget & 23.205
Salawati)

62

Sorong (Distrik Seget)

13.351

63

PT Papua Barat Inti
Kebun Sawit
PT Inti Kebun Lestari

Sorong (Distrik Seget)

14.377

64

PT Inti Kebun Makmur

Sorong (Distrik Seget)

20.000

65

PT Papua Lestari Abadi

Sorong (Distrik Segun)

15.631

66

PT Sorong Agro
Sawitindo

Sorong (Distrik
Klamono, Beraur,
Segun)

18.070

67

PT Mega Mustika
Plantation
PT Cipta Papua
Plantation
PT Semesta Bintang
Sentosa
PT Permata Putera
Mandiri
PT Putera Manunggal
Perkasa
PT Varia Mitra Andalan

Kotamadya Sorong

9.835

Kotamadya Sorong

15.971

68
69
70
71
72
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Kayu Lapis Indonesia
Group

Beroperasi sejak 2008

Kayu Lapis Indonesia
Group
Kayu Lapis Indonesia
Group
Kayu Lapis Indonesia
Group
Mega Masindo Group
(belum dikonfirmasi)

Beroperasi sejak 2016

Mega Masindo Group
(belum dikonfirmasi)

Kawasan hutan untuk
perkebunan

Ciptana Group (belum
dikonfirmasi)
Ciptana Group (belum
dikonfirmasi)

Tidak jelas

34.147

Austindo Nusantara Jaya

Beroperasi sejak 2014

Sorong
23.424
Selatan/Maybrat
Sorong Selatan (Distrik 20.325
Moswaren & Wayer)

Austindo Nusantara Jaya

Beroperasi sejak 2014

Eagle High Plantations

Beroperasi sejak 2014

Tianjin Julong Group

Tidak jelas
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Sorong
Sorong Selatan

74

PT Anugerah Sakti
Sorong Selatan
Internusa
PT Internusa Jaya
Sorong Selatan
Sejahtera
PT Dinamika Agro Lestari Sorong Selatan

77

Tidak jelas
Beroperasi sejak 2006

PT Julong Agro Plantation Sorong Selatan (Distrik
Saifi & Seremuk)

76

Izin lokasi awal diberikan 2013

Noble Group

73

75

Terkait dengan Salim
Group

40.000

4.950
35.000

Tidak jelas
Tidak jelas

78

PT Persada Utama
Agromulia
PT Rimbun Sawit Papua

Fak-Fak

30.596

79

PT Pusaka Agro Makmur Maybrat

24.897

80

PT Varita Majutama

Bintuni

17.270

Indonusa Agromulia Group Izin prinsip untuk pembukaan
hutan 2014
Terkait dengan Salim
Beroperasi sejak 2015
Group
Austindo Nusantara Jaya Kawasan hutan untuk
perkebunan telah dibuka
Genting Berhad
Beroperasi sejak 1996

81

PT Varita Majutama (II)

Bintuni

35.371

Genting Berhad

82

PT Subur Karunia Raya

Bintuni

38.620

Terkait dengan Salim
Group

83

PT HCW Papua
Plantation
PTPN II

Bintuni

24.000

Ciptana Group (belum
dikonfirmasi)
Yong Jing Investment

Tidak jelas

PT Medco Papua Hijau
Selaras
PT Anugerah Papua
Investindo Utama
PT Berkat Setiakawan
Abadi

Manokwari, Distrik
Sidey
Manokwari Selatan

18.000

Medco

Beroperasi sejak 2008

17.312

Tidak diketahui

Tidak jelas

Teluk Wondama

8.937

Tidak diketahui

Kawasan hutan untuk
perkebunan telah dibuka 2014

84

85
86
87

12.340

Kawasan hutan untuk
perkebunan

Indonusa Agromulia Group Izin prinsip untuk pembukaan
hutan 2014
Indonusa Agromulia Group Izin prinsip untuk pembukaan
hutan 2014
Indonusa Agromulia Group Tidak jelas

16.055

Sorong Selatan

Kawasan hutan untuk
perkebunan telah dibebaskan
Tidak jelas

Manokwari, Distrik Prafi 17.974

TOTAL AREA YANG DITARGETKAN UNTUK
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Kawasan hutan untuk
perkebunan telah dibuka
Beroperasi sejak 2015

Beroperasi sejak 1980, kini
sedang melakukan penanaman
kembali

2.148.015

Persyaratan prosedural dan
kebijakan konsesi
Prosedur dan persyaratan bagi perusahaan per
kebunan di Indonesia diatur dalam UU No. 39

tahun 2014 tentang perkebunan. Dalam Pasal
45 tertulis berbagai persyaratan, seperti apakah
perkebunan dan lokasinya sesuai dengan
rencana tata ruang pemerintah daerah (rencana
tata ruang wilayah).2

2

John Gobai (08.02.2016): Aspek Hukum Kelemahan IUP PT Nabire
Baru, e-document: http://www.jeratpapua.org/2016/02/08/
aspekhukum-kelemahan-iup-pt-nabire-baru/
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Pusaka, sebuah LSM lokal pemerhati perkebunan
kelapa sawit di Papua, telah melakukan
penelitian pada tahun 2014 dan 2015. Hasil
dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa
banyak perusahaan yang tidak mematuhi syarat
prosedural. Disamping pelanggaran terhadap
prosedur administratif dan persyaratan hukum
lainnya, institusi pemerintah daerah di Papua
masih menyetujui izin yang diperlukan oleh
perusahaan swasta. Perusahaan yang ingin
mengelola perkebunan kelapa sawit biasanya
melakukan pendekatan ke bupati untuk
mendapatkan izin prinsip (initial in-principle
permit). Jika perusahaan mampu meyakinkan
bupati, pemerintah daerah akan memilih lokasi
dengan pertimbangan tata ruangnya. Setelah
pemerintah daerah dan perusahaan menyetujui
sebuah lokasi, diperlukan persetujuan gubernur
provinsi untuk mendapatkan izin selanjutnya.
Jika lokasi tersebut tergolong dalam hutan
negara, perusahaan memerlukan izin lebih
lanjut dari menteri kehutanan, yang menyatakan
bahwa lokasi yang diminta akan dibebaskan dan
dikonversi dari kawasan hutan negara menjadi
“lahan pertanian” yang digunakan untuk tujuan
pertanian.
Lokasi dan izin dari pemerintah daerah sering
kali disetujui pada akhir periode legislatif. Peng
amatan ini menimbulkan anggapan bahwa
aktor-aktor politik yang menduduki posisi yang
tinggi di pemerintahan telah menyalahgunakan
kekuasaan mereka guna memenuhi kepentingan
pribadi. Survei teknis seringkali dengan sengaja
mengklasifikasikan kawasan hutan sebagai
hutan sekunder untuk memotong ketentuan
sebagaimana yang ditetapkan dalam moratorium
pembebasan hutan. Selanjutnya, banyak kasus
yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, di
mana perkebunan kelapa sawit telah menerima

3
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izin usaha sebelum melakukan Analisis Dampak
Lingkungan (AMDAL). Pelanggaran prosedur
serupa dilaporkan, juga dilakukan oleh PT Nabire
Baru di Kabupaten Nabire.3
Meskipun perusahaan memerlukan persetujuan
dari masyarakat adat sebagai pemegang hak
tanah ulayat yang sah, prosedur peraturan
pemerintah sebelum pembangunan operasi
pertanian berskala besar masih belum memadai
termasuk penduduk setempat. Menurut standar
internasional, penduduk asli yang terkena
dampak harus memberikan Persetujuan atas
Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC)
mereka atas pemanfaatan tanah mereka (Lihat
bab 5.2 Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri).
Kenyataannya, sebagian besar perusahaan
telah menerima konsesi sebelum mereka mulai
menghubungi komunitas penduduk asli. Praktik
ini tidak hanya melanggar hukum internasional,
namun juga melanggar Peraturan Pemerintah
No. 12/2012 tentang keterlibatan komunitas
lokal dalam analisis dampak lingkungan. Analisis
Dampak terhadap Lingkungan (EIA) adalah
persyaratan wajib, yang harus dilakukan sebelum
pelaksanaan proyek berskala besar. Mayoritas
perusahaan di Papua menggunakan cara curang
dan manipulatif untuk membujuk masyarakat
lokal agar menyerahkan tanah leluhur mereka
kepada perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini
seringkali dilindungi oleh institusi pemerintah
dan militer, merekalah yang mengintimidasi
dan memaksa para pemegang hak atas tanah
adat agar menyetujui rencana perusahaan.
Kehadiran perusahaan-perusahaan ini seringkali
menyebabkan konflik internal antar komunitas,
dan perusahaan seringkali mengambil keuntung
an dari situasi tersebut (Lihat bab 5.3 Perampasan
Tanah).4

4

Y.L Franky &S. Morgan (2015): Atlas Sawit Papua, Dibawah Kendali
Penguasa Moda, p.2.
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Gambar 5.4-1: Proyek perkebunan kelapa sawit dan pertambangan merupakan ancaman besar bagi masyarakat adat dan ekosistem
di Papua. (Foto: Alemaire)

Pembalakan dan alasan lain
untuk deforestasi
Tidak ada angka yang akurat yang menunjukkan
laju deforestasi tahunan di Papua, atau bagai
mana percepatannya. Analisis, data tutupan
lahan, dari satelit yang dikembangkan oleh
University of Maryland yang tersedia di laman
globalforestwatch.org, menunjukkan bahwa
deforestasi yang terjadi masih jauh di bawah Kali
mantan, Sumatera, dan Sulawesi, dan sebagian
besar penebangan jelas dilakukan untuk per
kebunan kelapa sawit. Imbas dari industri kayu
juga sudah terlihat, dekat dengan jalan hutan,
namun lebih selektif dan tidak membersihkan
area yang luas. Tidak ada penelitian komprehensif
yang diketahui dan telah dilakukan terhadap
perubahan keaneka
ragaman hayati di hutan
Papua, yang sebagian besar belum dieksplorasi
oleh para konservasionis.

Selama musim kemarau tahun 2015, banyak
hutan di bagian selatan Provinsi Papua yang
terbakar, khususnya di Kabupaten Marauke
dan Mappi, di mana sebagian besar ekosistem
berupa savana. Kabut asap dari kebakaran ini
terbang hingga Mikronesia, dan menyebabkan
banyak penerbangan antar kota di Provinsi
Papua harus dibatalkan.5 Meskipun kebakaran
di musim kemarau sering terjadi di Kalimantan
dan Sumatera, di mana kejadian ini selalu
menyebabkan masalah pernapasan yang meluas,
kebakaran dengan skala sebesar itu sebelumnya
belum pernah terjadi di Papua. Sehingga timbul
spekulasi bahwa kebakaran tersebut disengaja
guna membersihkan kawasan hutan hujan
untuk pembangunan pertanian.
Di sebagian besar wilayah terjadinya kebakaran,
tidak ada bukti adanya keterkaitan dengan
pengembangan perkebunan. Namun, konsen
5

https://news.mongabay.com/2015/10/papua-fires-send-hazetomicronesia-indonesia-elections-commissions-hints-atenvironmentdebate/
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trasi tertinggi dari kebakaran terjadi di per
kebunan kelapa sawit yang sedang dibangun
yang berada di Merauke dan Boven Digoel,
milik Korindo Group (PT Dongin Prabhawa, PT
Berkat Cipta Abadi, PT Papua Agro Lestari, PT
Tunas Sawaerma)6 dan Daewoo International
Corporation (PT Bio Inti Agrindo), (Lihat juga tabel
5.4-1).7 Karena berisiko pada kesehatan manusia,
maka pembakaran hutan untuk pembangunan
perkebunan merupakan perbuatan yang me
langgar hukum di Indonesia.

Studi Kasus:
Deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit
▶ PT Korindo merupakan investor kelapa sawit
terbesar kedua di Papua, dan telah membuka
149,000 hektar kebun kelapa sawit di Provinsi
Papua. Korindo telah membersihkan 50,000
hektar hutan hujan tropis di provinsi-provinsi
di Papua dan Maluku. Sedikitnya 12,000
hektar area yang dibersihkan sejak tahun 2013
tersebut merupakan hutan hujan primer, yang
sangat berharga bagi pengurangan emisi
karbon dioksida di bumi. Korindo diduga telah
mendorong pembukaan areal perkebunan baru
dengan pembakaran hutan secara sistematis di
Papua.8
▶ PT Nabire Baru merupakan anak perusahaan
dari Goodhope Asia Holding LTC dan bagian
dari the Carson Cumberbatch Group. The Carson
Cumberbatch Group memiliki 150,000 hektar
kebun kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia.
Di mana total luas perkebunan di tanah adat
Yerisiam adalah 13,600 hektar.9

6

7
8

9

Burning Paradise, the oil palm practices of Korindo in Papua
and North Maluku, AidEnvironment for Mighty, KFEM, Pusaka,
SKP KAME https://www.dropbox.com/sh/z8ytqxnrl1g1oy6/
AAAv2FaCNOb8lMn8IkO_TbKa/2016-08-25%20FINAL%20
Korindo%20report%20-%20English.pdf?dl=0
https://awasmifee.potager.org/?p=1346
Tabloid Jubi (09.09.2016): Belum Ada Sumbangsih Berarti
PT Korindo untuk Papua, e-document: http://tabloidjubi.
com/16/2016/09/09/tak-ada-sumbangsih-berarti-pt-korindountukpapua/
Independent Human Rights Defender (29.09.2016): Menantang
Sawit Demi Dusun Sagu Keramat, e-document: http://papuaitukita.
net/2016/09/menantang-sawit-demi-dusun-sagu-keramat/

Hak Masyarakat Adat

Banjir akibat perkebunan kelapa sawit
▶ Setidaknya ada tiga kasus banjir serius di
daerah hilir perkebunan kelapa sawit dalam
beberapa tahun terakhir. Pada tanggal 16
Februari 2014 Sungai Wariori di Manokwari
meluap, membanjiri rumah-rumah penduduk
yang berada di sekitarnya hingga mereka harus
dievakuasi dari lokasi tersebut.10 Bencana banjir
semakin sering terjadi sejak PT Medcopapua
Hijau Selaras (Medco Group) membuka hutan.
Setelah hujan lebat, luapan terjadi lebih cepat
hingga mengikis tepian sungai, menciptakan
hamparan sungai yang lebarnya mencapai ratus
meter.11
▶ Pada bulan Oktober 2014, banjir melanda
Miyoko dan Aikawapuka, dua desa yang terletak
di pesisir Kabupaten Mimika, yang dihuni oleh
kelompok suku Kamoro. Kedua desa tersebut
berada di hilir dari kawasan di mana PT Pusaka
Agro Lestari membuka hutan sejak tahun
2012.12 Beberapa orang Kamoro yang terpaksa
meninggalkan wilayah tersebut dilaporkan tidak
kembali ke desa mereka lagi hingga pertengahan
tahun 2015.13
▶ Pada tanggal 25 Maret 2016, Desa Sima,
yang berada di area konsesi milik PT Nabire
Baru, dilanda banjir yang merendam 56 rumah
penduduk, yang menyebabkan warga harus
mengungsi.14 Masyarakat setempat mengaitkan
banjir dengan deforestasi untuk perkebunan
sawit, mereka menegaskan bahwa banjir
telah terjadi berulang kali sejak dimulainya
pembukaan hutan.15
10 http://jasoilpapua.blogspot.com/2014/02/pahitnya-sawitbaruterasa-di-manokwari.html
11 https://awasmifee.potager.org/?p=754
12 Korban Banjir di Mimika Tengah Butuh Bantuan, Tabloid Jubi,
07/10/2014, http://tabloidjubi.com/2014/10/07/korban-banjirdimimika-tengah-butuh-bantuan/
13 How Oil Palm companies are threatening the livelihood of the
Kamoro and Amungme indigenous peoples in Timika, awas MIFEE,
23/08/2015, https://awasmifee.potager.org/?p=1297
14 Siaran Pers, Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire, 25/03/2016,
Konsorsium Pembaruan Agraria, http://www.kpa.or.id/news/blog/
siaran-pers-koalisi-peduli-korban-sawit-nabire/
15 Perkebuanan Sawit Penyebab Banjir di Kampung Sima dan Wauri,
07/04/2016 Jerat Papua, http://www.jeratpapua.org/2016/04/07/
perkebunan-sawit-penyebab-banjir-di-kampung-sima-dan-waumi/
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Selain tambang tembaga dan emas Freeport
Grasberg di dekat Timika, industri pertambangan
masih dalam fase awal di Papua, dan hanya sedikit
perusahaan yang berhasil mengeksploitasinya
secara komersial. Namun, banyak mineral
berharga yang ditemukan di berbagai tempat
di Papua, termasuk potensi cadangan emas di
sepanjang dataran tinggi tengah. Izin eksplorasi
telah diberikan kepada banyak perusahaan,
termasuk Freeport, namun peta definitif dan
data izin mutakhir tidak tersedia untuk publik.
Di Kabupaten Paniai dan Nabire, beberapa
perusahaan dan juga individu menjalankan
perusahaan kecil dan menengah untuk mencari
emas aluvial. Bagi beberapa penduduk lokal hal
ini mungkin hanya merupakan penambangan
emas sederhana, namun perusahaan yang lebih
besar menggunakan mesin untuk mengolah
sejumlah batu yang lebih besar.
Aktivitas ini sering dikritik sebagai perbuatan
ilegal, namun situasi yang terjadi sangat rumit
karena beberapa perusahaan mempunyai
izin, setidaknya izin untuk eksplorasi bukan
eksploitasi. Sulit untuk menentukan dengan pasti
bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut
mungkin melanggar peraturan, mengingat
kurangnya transparansi dalam perizinan dan
kurangnya koordinasi antar berbagai lapisan
pemerintahan.

Studi Kasus:

Kasus 1: Nifasi
Potensi konflik baru terjadi di bulan Oktober
2016 di Nifasi, di Sungai Mosairo dekat Kota
Nabire. PT Kristalin Eka Lestari yang sebelumnya
pernah mengeksplor emas di area tersebut
pada tahun 2007 dan 2012, kembali ke area
tersebut namun kali ini sebagai kontraktor bagi
perusahaan lain yaitu PT Tunas Anugerah Papua
yang telah beroperasi sejak tahun 2014. Namun,
para personel militer (Yonif 753 Raider) yang
mendukung PT Kristalin Eka Lestari kemudian

masuk dan membangun sebuah pos militer.
Pos tersebut didirikan di sebuah gubuk, yang
dibangun oleh Suku Wate. Perusahaan tersebut
juga membawa sekelompok orang dari Suku
Dani (sebuah kelompok suku dari dataran tinggi)
untuk membantu mereka mengamankan area
tersebut. Penggunaan kekuatan semacam ini
dalam perselisihan antara kedua perusahaan
membuat kelompok Suku Wate merasa gugup.
Mereka khawatir situasi tersebut dapat memicu
konflik yang lebih luas antar kelompok suku
mereka dan orang-orang Dani di daerah Nabire.

Kasus 2: Tambang emas
di Sungai Degeuwo di
Kabupaten Paniai
Situs terbesar di mana eksploitasi emas aluvial
adalah Degeuwo di Kabupaten Paniai, di mana
individu dan perusahaan kecil terkonsentrasi
di sepanjang Sungai Derreo sejak tahun
2003. Beberapa dari operasi pertambangan
tersebut telah memiliki izin eksplorasi, termasuk
diantaranya PT Madinah Qurrata’ain, yang
merupakan anak perusahaan dari Australian
Mining Company West Wits Mining. Pada tahun
2015, West Wits Mining mengumumkan bahwa
mereka telah menunjuk seorang purnawirawan,
Jenderal Rudiard M.L. Tampubolon, sebagai
dewan komisaris PT Madinah Qurrata’ain.
Loyalitas antar aparat kepolisian bagi perusahaan
juga berarti bahwa perusahaan dapat menikmati
perlindungan dari kepolisian, sehingga
penyimpangan yang mungkin saja dilakukan
bisa jadi dapat diabaikan. Disamping itu, ada
sejarah kekerasan yang dilakukan kepolisian
kepada penduduk asli Papua di Degeuwo pada
tahun 2012, di mana seorang personel Brimob
menembak mati seorang laki-laki dan empat
orang lainnya kritis.
Degeuwo hanya bisa dijangkau menggunakan
helikopter, atau dengan berjalan kaki menempuh
perjalanan panjang dari Enarotali. Kehadiran
emas telah menjadi katalisator atas serangkaian
konflik yang kompleks, baik antar penduduk asli
dengan perusahaan maupun konflik horizontal
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antar suku-suku di Papua. Kehadiran industri
emas juga telah menyebabkan sebuah masalah
sosial baru di wilayah yang sebelumnya belum
berkembang, karena para penambang membawa
alkohol yang memiliki efek mengganggu bagi
masyarakat adat setempat. Kehadiran para
pekerja seks komersial juga telah memicu
penyebaran wabah HIV/AIDS di lingkungan
masyarakat adat. Meskipun belum ada data
yang komprehensif dan belum tersedianya klinik
kesehatan di area tersebut, penduduk setempat
telah memperkirakan bahwa sekitar 30 hingga
40 orang telah meninggal karena AIDS hingga
akhir tahun 2014.
Aktivitas pertambangan juga telah mengakibat
kan kerusakan pada lingkungan sekitar, yang
menjadi tempat tinggal bagi penduduk asli dari
berbagai kelompok suku seperti Mee, Wolani,
dan Moni. Kerusakan lingkungan terbesar,
termasuk penggundulan hutan dan polusi tanah
di sekitar area pertambangan berakibat pada
lahan yang tidak dapat digunakan lagi untuk
berkebun. Bahan kimia juga telah mencemari
Sungai Degeuwo yang merupakan sumber air
bagi masyarakat sekitar. Pencemaran air sungai
ini menyebabkan penduduk asli mengalami
kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Bagi
masyarakat sekitar yang masih menggunakan air
sungai untuk kebutuhan minum dan memasak,
tentu saja ini adalah ancaman yang serius
bagi kesehatan mereka. Beberapa perusahaan
tambang, diantaranya adalah perusahaan yang
bermarkas di Australia bernama West Wits
Mining dan juga PT Martha Mining telah dituduh
membuang merkuri ke sungai Degeuwo.16
Sejak tahun 2009, penduduk lokal yang didu
kung oleh para aktivis menuntut pemerintah
baik di tingkat provinsi maupun kabupaten
untuk menutup tambang emas ilegal di
Sungai Degeuwo. Meskipun pemerintah telah
ber
ulang
kali menyerukan agar perusahaan-

16 Walhi (04.06.2016): Masyarakat Adat Desak Pemerintah Tutup
Pertambangan di Sungai Degeuwo, sumber data elektronik:
http://lama.walhi.or.id/masyarakat-adat-desak-pemerintahtutuppertambangan-di-sungai-degeuwo.html
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perusahaan tambang di wilayah Degeuwo untuk
menghentikan kegiatannya, namun di sepanjang
tahun 2015 dan 2016 mereka tetap beroperasi.17
Tambang dan tempat hiburan yang dibangun
di daerah tersebut dilindungi oleh personil
polisi dan militer yang menerima uang imbalan
dari perusahaan pertambangan. Surat resmi
dari institusi negara dan kebijakan pemerintah
menyangkut penutupan situs eksploitasi emas
ilegal diabaikan oleh perusahaan dan aparat
keamanan di Degeuwo.

Surat dari aparatur dan institusi
pemerintah menyangkut
penghentian operasi tambang
ilegal di Sungai Degeuwo
2009
•

Surat pemberitahuan dari Bupati Kabupaten
Paniai yang ditujukan kepada para pengu
saha tambang tentang penutupan semen
tara lokasi tambang emas (No. 543/207/
PAN/2009).

•

Instruksi Bupati Kabupaten Paniai No.53/2009
(27 Agustus 2009) tentang penutupan
sementara lokasi tambang emas.

•

Surat resmi dari Perkumpulan Masyarakat
Papua (MRP) No. 540/MRP/2009 pada
tanggal 5 Agustus 2009, tentang gugatan
terhadap tambang emas ilegal di Degeuwo.

•

Laporan penyelidikan dari KOMNAS HAM
Perwakilan Papua pada tanggal 15 Novem
ber 2009, tentang tambang emas di
Degeuwo dan potensi timbulnya kekerasan
terhadap hak asasi manusia.

•

Surat resmi dari Kapolres Paniai No.
B/114/X/2009/Respan pada tanggal 22
Oktober 2009, yang ditujukan kepada semua
pengusaha tambang di Degeuwo untuk
mengikuti instruksi dari Bupati Kabupaten
Paniai.

17 Tabloid Jubi (06.09.2016): LPMA Swamemo: Ada SK Gubernur
Hentikan Tambang Emas di Degeuwo, sumber data elektronik:
http://tabloidjubi.com/16/2016/09/06/lmpa-swamemo-adaskgubernur-hentikan-tambang-emas-di-degeuwo/
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2011

2014

•

Surat resmi dari Gubernur Papua No. 1/2011
tentang penutupan semua lokasi pertam
bangan tanpa konsesi yang tepat (PETI) di
Provinsi Papua

•

•

Surat resmi dari Gubernur Papua No. 53/
3123/Set pada tanggal 15 Oktober 2011,
tentang penolakan Degeuwo sebagai wila
yah penambangan.

Surat resmi dari Bupati Kabupaten Paniai No.
20/2014, tentang penutupan semua lokasi
pertambangan tanpa konsesi yang tepat
(PETI) di Desa Nomouwodide, Kecamatan
Bogobaida, Kabupaten Paniai.

REKOMENDASI:
•
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•

•

•

•

Institusi pemerintah pada level kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat
harus mengimplementasikan perubahan untuk memastikan penerbitan izin
yang lebih transparan, sebagai bagian dari pemberian informasi yang lengkap
dan berkelanjutan kepada komunitas masyarakat adat yang mereka butuhkan
sebagai dasar pengambilan keputusan.
Menghentikan perluasan perkebunan secepatnya untuk melindungi kualitas air
dan udara, keanekaragaman hayati, dan masyarakat adat yang bergantung pada
sumber daya alam dan hutan yang tersisa di Papua.
Mengevaluasi ulang konsesi yang telah disepakati oleh perusahaan perkebunan
berskala besar, yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap hak asasi
manusia dan kerusakan lingkungan.
Pemerintah harus sesegera mungkin untuk meninjau dan mencabut surat izin
yang dimiliki oleh perusahaan yang kontradiktif terhadap Mahkamah Konstitusi
dan aturan yang merugikan hak-hak masyarakat adat Papua.
Kepada produsen dan konsumen, tidak menggunakan dan mengkonsumsi
produk-produk yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam di Papua
yang dihasilkan dari situasi yang tidak adil, seperti halnya kekerasan HAM dan
penghancuran lingkungan.

Hak Asasi Manusia di Papua 2017

161

Pemerintahan,
Sistem Hukum,
dan Sektor
Keamanan
Pembangunan
jalan bertujuan
untuk menghubungkan
Transformasi Konflik
dan Perhatian
Internasional pusat perkotaan di pesisir Papua dengan daerah pedalaman terpencil. (Foto: Carol Reckinger)
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Papua menghadapi banyak tantangan terkait dengan pembangunan,
pemerintahan, yurisdiksi, dan keamanannya. Pelanggaran hak asasi manusia,
sistem hukum yang ketinggalan zaman dengan penegakan hukum yang lemah,
penekanan yang berlebihan pada sektor keamanan, korupsi, infrastruktur
terbelakang –semua masalah ini berdampak pada dinamika konflik dan roda
pembangunan. Kondisi unik di Papua yang ditandai oleh konflik berlapis yang
meluas, keterbelakangan, dan luas wilayah, serta keberadaan masyarakat
adat di seluruh pulau, membuat pemerintah kesulitan dalam menemukan
solusi yang tepat. Karena itu situasi pembangunan, pemerintahan, sistem
hukum, dan keamanan, sangat berbeda jika dibandingkan dengan daerah
lain di Indonesia.
Banyak orang di Papua berharap dengan terpilihnya Presiden Joko Widodo
pada tahun 2014 dapat membawa perubahan positif di daerah tersebut.
Meskipun Joko Widodo telah memperkenalkan beberapa program guna
mempercepat pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat,
masalah-masalah utama seperti pelanggaran HAM di masa lalu dan sekarang
termasuk pelanggaran akan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat adat
masih belum terselesaikan. Kurangnya komitmen dalam menangani kasus
kekerasan HAM di masa lalu dan sekarang, penyebaran militer dan intelijen
di Papua yang masih terus berjalan mengindikasikan bahwa perubahan di
bawah pemerintahan Joko Widodo masih kecil.
Sehubungan dengan sistem hukum, ada kebutuhan mendesak untuk
meninjau bagian-bagian KUHP dan KUHAP. Kekhawatiran utama termasuk
kriminalisasi penyiksaan sebagai langkah penting dalam memberantas
impunitas, serta revisi pasal-pasal terkait makar dalam hukum pidana, yang
terus digunakan oleh otoritas negara untuk mengkriminalisasi aktivitas politik
damai. Kekurangan lain pada sistem hukum adalah ketentuan penahanan
dalam KUHAP.
Korupsi adalah masalah yang terjadi di mana-mana, di seluruh Indonesia.
Sejumlah kasus yang terjadi di pemerintah dan pejabat publik menunjukkan
bahwa korupsi yang lebih parah terjadi di Papua. Tersedianya sejumlah besar
dana otonomi khusus dan kurangnya badan pemantau telah berkontribusi
pada kondusifnya korupsi di kedua provinsi tersebut. Masalah ini berkaitan
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erat dengan kebijakan pembagian administratif
pemerintah. Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan
gagal memproses kasus korupsi dengan cepat
dan efisien.
Papua telah mengalami pertumbuhan yang
pesat di unit administratif pemerintahan ting
kat kabupaten, kecamatan, dan desa dalam
beberapa tahun terakhir ini. Pemerintah pusat
menyambut baik pembagian wilayah adminis
tratif provinsi Papua dan Papua Barat, terlepas
dari berbagai efek negatif dari kebijakan tersebut.
Pertumbuhan dari entitas pemerintah telah
menyebabkan peningkatan biaya pembentukan
dan pemeliharaan lembaga administrasi biro
krasi, yang memiliki banyak pegawai negeri sipil
(PNS). Di Provinsi Papua pada tahun 2014, setiap
32 warga negara dan di Provinsi Papua Barat
setiap 25 warga negara adalah pegawai negeri
sipil.

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden
Joko Widodo secara terus menerus mengim
plemen
tasikan proyek rel kereta dan jalan
raya di Papua. Sistem jalan raya trans-Papua
direncanakan akan selesai seluruhnya tahun
2019. Proyek infrastruktur seharusnya mampu
meningkatkan ekonomi provinsi di ujung timur
Indonesia ini serta memotong biaya transportasi
dan harga barang-barang komoditas. Kedua
proyek tersebut dibangun dengan bantuan
TNI, yang kehadirannya menjadi faktor penting
atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia
dan bisnis ilegal di wilayah proyek. Selain itu,
pemerintah juga telah mengembangkan
sebuah kebijakan untuk penyatuan harga bahan
bakar di seluruh Indonesia, sebagai bagian
dari kampanye nasional keadilan sosial guna
membawa perubahan ekonomi Papua yang
lebih baik.

6.1 Pembangunan dan Pendekatan
Keamanan di Papua
Realitas di Papua selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa Presiden Joko
Widodo hanya sedikit membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat adat
di Papua. Pelanggaran hak asasi manusia tetap tidak terselesaikan oleh negara dan
eksploitasi sumber daya alam Papua dilakukan tanpa adanya perlindungan terhadap
masyarakat adat, namun tetap mendapat dukungan dari pemerintah daerah maupun
pusat. Pemerintah pusat terus mengerahkan pasukan baru, memperluas infrastruktur
militer dan melibatkan militer dalam proyek-proyek pembangunan berskala besar.
Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah saat ini terus menggunakan pendekatan
berbasis keamanan terkait dengan kebijakan pembangunan dan konflik.
Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Repu
blik Indonesia pada tahun 2014 diharapkan
dapat memberi angin segar bagi masyarakat
Papua. Banyak orang Papua yang berharap
bahwa kiranya presiden yang baru dapat
mene
mukan sebuah solusi alternatif untuk
keke
rasan HAM yang terjadi, ketidaksetaraan
pembangunan, dan pengelolaan sumber daya
alam yang buruk di Papua. Harapan masyarakat
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Papua muncul saat mendengar pernyataan Joko
Widodo pada perayaan Natal bulan Desember
2014 —satu bulan setelah pemilihannya. Joko
Widodo menyatakan bahwa kehadirannya
di Papua adalah untuk mendengarkan suara
masya
rakat Papua. “Semangat untuk men
dengarkan dan untuk berdialog dengan hati.
Inilah yang akan saya gunakan sebagai lan
dasan dalam membangun masa depan Papua.”
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Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dia
akan menggunakan pendekatan menyeluruh
dalam melakukan pembangunan di Papua.
Dia menegaskan bahwa nilai-nilai hak asasi
manusia dan budaya lokal harus menjadi
pondasi pembangunan di Papua, tidak seperti
presiden sebelumnya yang lebih menekankan
pada pendekatan keamanan dan ekonomi.
Masyarakat Papua harus dilibatkan dalam setiap
proses pembangunan, bukan hanya sebagai
penonton.1
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Namun, dua tahun sudah Joko Widodo menjabat
sebagai presiden, kondisi hak asasi manusia dan
proses pembangunan tidak seperti apa yang
dijanjikan atau pun seperti yang diharapkan oleh
masyarakat Papua. Banyak kasus pelanggaran
hak asasi manusia dengan dimensi hak-hak
sipil dan politik belum terpecahkan, contohnya
seperti kasus 'Wamena berdarah' pada tanggal
6 Oktober 2000; kasus pembunuhan Arnold
C. Ap (26 April 1984), kasus penembakan Ste
ven Suripati (27 Juli 1998), penyanderaan
di Mapenduma (1996), insiden berdarah di
Biak (1998), penculikan Aristoteles Masoka
(2001), pembunuhan tokoh pemimpin Papua
Theys Hiyo Eluay (2001), insiden di Abepura (7
Desember 2000), Wasior (13 Juni 2001), Wamena
(4 April 2003), dan Paniai (8 Desember 2014). Hal
ini menunjukkan bahwa semangat membangun
pondasi bagi masa depan Papua Barat terbatas
pada retorika pemerintahan Presiden Jokowi.
Situasi ini diperparah oleh terus berlangsung
nya keke
rasan dan penekanan terhadap aksi
demons
trasi dan penangkapan orang-orang
yang dianggap separatis atau pendukung sepa
ratisme.
Sementara itu, pemerintah terus menyetujui
izin dan konsesi proyek pembangunan di
Papua tanpa melibatkan para pemegang
hak atas tanah adat terdampak. Pekerjaan di
banyak perkebunan, tambang dan perusahaan

1

pengeksploitasi hutan mengakibatkan hilangnya
mata pencaharian dan akses terhadap sumber
daya alam bagi penduduk asli Papua. Praktik
semacam itu merupakan pelanggaran terhadap
hak ekonomi, sosial dan budaya penduduk asli
Papua termasuk hak mereka atas Persetujuan atas
Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) (Lih.
Bagian 5; Hak Masyarakat Adat Papua). Temuan
dan kesimpulan dari Penyelidikan Nasional oleh
Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia (KOMNAS
HAM) di tahun 2014 menunjukkan bahwa
berbagai kelompok suku di Papua –seperti Daiget
(Arso); Wolani, Mee, Moi, Yerisiam, Malind, dan
Wondama- sangat terpengaruh oleh eksploitasi
sumber daya alam yang memiliki dampak
luar biasa terhadap kehidupan masyarakat
adat. Disamping kerusakan lingkungan dan
polusi, kehadiran banyak perusahaan ekstraktif
yang dilindungi oleh aparat keamanan sering
mengakibatkan konflik fisik, penyiksaan, dan
intimidasi.
Fakta di atas menunjukkan bahwa pemerintah
di bawah Joko Widodo tampaknya tidak serius
dalam mengupayakan penyelesaian kasus
pelanggaran hak asasi manusia seperti yang
diharapkan oleh masyarakat Papua. Pendekatan
pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo
dalam menyelesaikan masalah hak asasi manusia
dan pelaksanaan program pembangunan di
Papua belum berubah. Pemerintah Indonesia
terus mempertahankan pendekatan keamanan,
bukan mengubahnya pada pendekatan dialogis
humanis, seperti yang berulang kali diungkapkan
oleh masyarakat Papua. Hal ini diperkuat oleh
meningkatnya jumlah personil militer dan
polisi, serta unit operasi yang ditugaskan secara
operasional (BKO) dan unit intelijen di bawah
radar masyarakat sipil Papua dan pemerintah
daerah. Pasukan yang dikerahkan secara formal
di Papua terdiri dari satu Komando Daerah Militer
(Kodam), dengan empat Komando Resor Militer

CNN Indonesia (28.12.2016): Orang Papua dan Orde Baru
ala Jokowi, e-document: ttp://www.cnnindonesia.com/
politik/20161228092006-32-182546/orang-papua-dan-ordebaruala-jokowi/
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Gambar 6.1.1: Detasemen Zeni Tempur terlibat dalam proses pembangunan jalan Trans Papua.

(Korem), 14 Komando Distrik Militer (Kodim), dan
113 Komando Rayon Militer (Koramil) dengan
perkiraan jumlah personil mencapai 14.842
(13.000 Infanteri, 1.272 Angkatan Laut, dan
570 Angkatan Udara). Jumlah ini diperkirakan
akan meningkat seiring dengan dibangunnya
Komando Daerah Militer di Manokwari, yang
saat ini sedang dalam proses.2
Aparat keamanan, khususnya militer, biasanya
terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan
program pembangunan infrastruktur yang
berskala besar. Contohnya, Pembangunan jalan
Trans Papua dari Wamena ke Mamugu, yang
semula seharusnya dibangun oleh PT Modern,

2

Untuk keterangan lebih lanjut lihat Dekolonisasi ke Marjinalisasi:
Potret Kebijakan Pemerintah di Tanah Papua selama 46 tahun
terakhir, ELSAM 2015 and e-document: http://news.okezone.
com/read/2016/11/08/340/1535580/kodam-xviii-kasuari-papuabaratakan-diresmikan-bulan-ini

namun malah dikerjakan oleh tentara dari
Datasemen Zeni Tempur.3 Sama seperti personil
Koramil yang terlibat di Muting, Merauke,
terkait dengan perolehan hak atas tanah
dan pembukaan lahan yang dilakukan untuk
perusahaan kelapa sawit PT Agriprima Cipta
Persada (ACP). Dalam kasus ini, keterlibatan
personil Koramil dinyatakan dalam sebuah
surat oleh Ketua Koperasi Utama Kartika Setya
Jaya, Kodim 1707/Merauke, No. 8/16/VII/2016
tanggal 11 Juli 2016, tentang Pemberitahuan
Pelaksanaan Pekerjaan Pembebasan Lahan
untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT ACP.4

3

4
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Kompas.com (24.08.2016): Pembangunan Jalan Trans Papua
dari Wamena ke Mamugu yang Dikerjakan Anggota TNI dari
Detasemen Zeni Tempur, e-document: http://regional.kompas.
com/read/2016/08/24/15184141/antisipasi.serangan.opm.
pembangunan.jalan.trans.papua.sinak.dikawal.tni
Press Release of the Civil Society Coalition: Stop Military Business
and Respect Rights of Papuan Indigenous Peoples, 22 July 2016

6.2 KUHP dan Penegakan Hukum
Kebutuhan untuk mereformasi sistem peradilan pidana di Indonesia —termasuk
KUHP dan KUHAP— masih diperlukan, karena orang-orang Papua terus dikenai
tuduhan makar, penangkapan, penyiksaan, dan penahanan yang sewenang-wenang.
Sehubungan dengan KUHP, tidak adanya pasal yang mengatur penyiksaan sebagai
tindak pidana, juga pasal usang yang tentang perbuatan makar perlu manjadi
perhatian khusus. Sama seperti KUHP, KUHAP juga harus segera direvisi. Ketentuan di
dalam KUHAP memungkinkan penahanan yang terlalu lama oleh lembaga penegak
hukum.

Merevisi KUHP
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Pada akhir Desember 2016, Institute for Criminal
Justice System (ICJR) mengajukan sebuah
tinjauan konstitusional yang berisi keluhan atas
ketentuan tindakan makar dalam KUHP Indo
nesia.1 Di antara ketentuan yang dikeluhkan di
hadapan Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 106,
di mana tindakan makar dapat dihukum penjara
seumur hidup atau hukuman penjara paling
lama dua puluh tahun.
ICJR tidak menuntut untuk dilakukannya revisi
total atas pasal tindakan makar tersebut. Namun,
organisasi ini hanya menuntut kejelasan. Orga
nisasi yang bermarkas di Jakarta ini berharap agar
hasil pemeriksaan MK tersebut akan menyatakan
bahwa ketentuan tersebut bersifat konstitusional
bersyarat. Dengan kata lain bahwa ketentuan
mengenai tindakan makar akan sesuai dengan
UUD 1945, dan hanya diterapkan pada tindakan
makar yang melibatkan serangan fisik.
Di luar Papua, wacana publik tentang ketidak
jelasan ketentuan tentang aksi makar baru
muncul pada akhir tahun 2016 karena bebe
rapa tokoh masyarakat Indonesia dituduh
berusaha menjatuhkan pemerintahan Presiden

1
2

‘ICJR Ajukan Uji Materi Pasal Makar ke MK’, Kompas.com, 16
December 2016, available on http://nasional.kompas.com/
read/2016/12/16/12332001/icjr.ajukan.uji.materi.pasal.makar.ke.mk
‘Polisi Tangkap 69 Aktivis Papua atas Tudingan Makar’, CNN
Indonesia, 13 July 2016, available on http://www.cnnindonesia.
com/nasional/20160713134054-12-144505/polisi-tangkap69aktivis-papua-atas-tudingan-makar/

Joko Widodo. Tapi untuk masyarakat Papua,
ketidakjelasan ketentuan tentang makar ini dan
hukuman yang dibawanya bukanlah hal baru.
Pada bulan Juli 2016, polisi telah menahan 69
aktivis Komite Nasional Papua (KNPB) di Timika
karena dicurigai melakukan makar setelah
menyatakan dukungannya terhadap Gerakan
Pembebasan Papua Bersatu (ULMWP).2 Selain
itu, 18 aktivis KNPB ditangkap pada awal
Desember tahun yang sama karena membuat
graffiti tentang dukungan mereka terhadap
kemerdekaan Papua di tembok Abepura.
Seperti yang dilansir Tabloid Jubi, para aktivis
tersebut dituduh melanggar pasal 106 KUHP.3
Beberapa hari sesudahnya, tepatnya satu hari
sebelum Natal, empat pelajar Papua di ibu kota
provinsi Sulawesi Utara, juga dituduh melakukan
makar karena hanya berpartisipasi dalam aksi
demonstrasi damai di kantor DPRD.4
Makar, istilah dalam bahasa Indonesia yang
berarti pengkhianatan, tidak didefinisikan dalam
KUHP atau hukum Indonesia lainnya. Menurut
KUHP, diperlukan adanya tindakan (tidak hanya
sekedar perencanaan) agar tuduhan makar

3

4

‘Lakukan ‘aksi grafiti’, delapan belas anggota KNPB ditangkap
dan diancam makar’, Tabloid Jubi, 9 December 2016,
available on http://tabloidjubi.com/artikel-2376-lakukan%E2%80%98aksigrafiti%E2%80%99-delapan-belas-anggota-knpbditangkap-dandiancam-makar-.html
‘Sejumlah Mahasiswa Papua di Manado Jadi Tersangka Makar’,
Gatranews, 24 December 2016, available on http://www.gatra.
com/nusantara/sulawesi/235713-sejumlah-mahasiswa-papua-di
manado-jadi-tersangka-makar
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dapat diterapkan.5 Uji hukum lainnya yang harus
dipenuhi adalah niat yang mendasari tindakan
tersebut. Agar Pasal 106 dapat diterapkan,
misalnya, niat untuk ‘membawa seluruhnya atau
sebagian dari wilayah negara ke bawah dominasi
asing atau untuk memisahkan bagiannya’ harus
terpenuhi. Selain pengujian tersebut, tidak
ada parameter hukum yang jelas mengenai
makar di bawah undang-undang. Hal tersebut
memungkinkan otoritas Indonesia secara
sewenang-wenang menafsirkan ketentuan
untuk menangkap, mengadili, dan menghukum
tindakan yang tidak berbahaya seperti membuat
grafiti atau membawa bendera Bintang Kejora
serta poster.
Hingga laporan ini ditulis, Dewan Perwakilan
Rakyat tengah mempertimbangkan rancangan
KUHP sebagai pengganti yang sudah ada.
Namun, para pendukung Papua dan masyarakat
Papua merasa khawatir bahwa draft tersebut juga
berisi ketentuan-ketentuan yang samar seperti
yang ada pada KUHP saat ini. Revisi rancangan
juga menyatakan hukuman penjara minimal 5
tahun —sebagai tambahan terhadap hukuman
seumur hidup dan maksimal 20 tahun penjara—
bagi siapa pun yang melanggar ketentuan yang
setara dengan Pasal 106.6
Demikian pula dengan rancangan KUHP, yang
tidak menunjukkan perbaikan berarti pada
ketentuan mengenai ‘hasutan’ yang salah
satunya saat ini tercantum dalam Pasal 160
KUHP. Seperti ketentuan mengenai makar, Pasal
160 sangat tidak jelas —Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana hanya memberi sedikit petunjuk
mengenai bagaimana hasutan tersebut
dimaksud
kan. Seperti ketentuan mengenai
makar, Pasal 160 sering digunakan oleh pihak
berwenang Indonesia untuk menahan orang
Papua yang menyatakan dukungan mereka
terhadap kemerdekaan Papua. Terkadang, atau
mungkin sering, Pasal 160 digunakan secara
5
6

Lihat Pasal 87 KUHP
Untuk melihat draft KUHP dalam Bahasa Indonesia, kunjungi http://
reformasikuhp.org/r-kuhp/ Article 223 of the draft Penal Code is
equivalent to Article 160 of the existing Penal Code
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bersamaan dengan ketentuan mengenai makar
sebagai dasar penangkapan dan penuntutan.
Ketentuan dalam rancangan KUHP yang setara
dengan Pasal 160 membawa hukuman yang
lebih ringan: yaitu hukuman maksimum empat
tahun –yang sebelumnya enam tahun penjara.7
Tinjauan lebih dalam mengungkapkan bahwa
tidak terdapat banyak perbaikan menyangkut
ketentuan mengenai hasutan dalam rancangan
KUHP.
Pada tahun 2009, Mahkamah Konstitusi memu
tus
kan bahwa Pasal 160 hanya berlaku bila
hasutan tersebut benar-benar menghasilkan
tindak kejahatan atau kekerasan terhadap pejabat
publik.8 Apa yang harus dilakukan pengadilan
secara efektif adalah; menetapkan ambang
hukum yang lebih tinggi, dalam upaya untuk
mencegah penggunaan sewenang-wenang
Pasal 160 oleh pihak berwenang terhadap
orang-orang yang menyatakan ketidakpuasan
nya ter
hadap pemerintah. Sebelum putusan
pengadilan, Pasal 160 telah ditafsirkan (dan
digunakan) secara luas. Dengan interpretasi
yang begitu luas ini, sebuah demonstrasi damai
yang menuntut pemisahan diri Papua dari Indo
nesia dapat dengan mudah ditindak oleh pihak
berwenang karena menghasut orang lain untuk
melakukan makar. Bahkan ketika tidak ada
yang benar-benar melakukan tindakan (makar)
sebagai hasil atas demonstrasi tersebut.
Penafsiran yang luas ini, dan bukan dari
pengadilan, nampaknya merupakan apa yang
akan diadopsi oleh legislator untuk ketentuan
mengenai hasutan dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana yang telah direvisi, yang setara
dengan Pasal 160.
Selain memastikan bahwa ketentuan makar
dan hasutan direvisi (atau dirumuskan) sesuai
dengan standar hak asasi manusia internasional,
upaya untuk mereformasi KUHP juga harus fokus
7
8

Lihat Pasal 290 KUHP
Lihat keputusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-VII/2009, available
on http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_7_2009.pdf
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pada penindakan terhadap aksi-aksi penyiksaan
sebagai tindakan kriminal. Sebagai
mana
ditunjukkan di bagian lain dalam laporan ini,
penyiksaan masih terus dialami oleh masyarakat
Papua yang ditangkap dan ditahan oleh pihak
berwenang. Sebagian besar, pejabat publik
yang terlibat dalam penyiksaan dan perlakuan
sewenang-wenang tersebut tidak dihukum
sebagai pelaku kriminal dan hanya dikenakan
hukuman administratif karena melanggar
kode etik mereka. Impunitas diantaranya
disebabkan oleh fakta bahwa tindak penyiksaan,
sebagaimana dijelaskan dalam Konvensi PBB
dalam Menentang Tindak Penyiksaan, bukanlah
sebuah tindak kejahatan yang diatur oleh KUHP.
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Rancangan KUHP yang dibahas oleh DPR
memiliki ketentuan penyiksaan yang hampir
sama dengan Konvensi PBB.9 Pelaku dapat
dijerat dengan hukuman maksimal 15 tahun
penjara. Dalam ketentuan tersebut juga
dinyatakan hukuman minimal 3 tahun penjara,
di mana untuk kejahatan penyiksaan, ancaman
ini tergolong lunak.

Meninjau kembali ketentuan
penahanan di dalam KUHAP
Sementara rancangan KUHP sedang dibahas
oleh DPR, tidak ada tanda-tanda pemerintah dan
DPR mengambil langkah-langkah yang berarti
untuk merevisi KUHAP.

9

Lihat Pasal 669 KUHP

Berbeda dengan hukum dalam KUHP, KUHAP
ditulis setelah kemerdekaan Indonesia. Namun,
juga seperti KUHP, pekerjaan utama yang
harus dilakukan adalah merumuskan KUHAP
agar sesuai dengan standar hak asasi manusia
internasional.
Salah satu masalah yang paling diperhatikan
dalam KUHAP yang ada saat ini adalah ketentuan
penahanan yang terlalu lama. Pada tahap
investigasi saja, seorang tahanan dapat ditahan
hingga 60 hari.10 Sehingga memberi cukup waktu
bagi polisi untuk melakukan berbagai tindak
pelecehan terhadap tahanan dan kemudian
menghilangnya tanda fisik yang disebabkan dari
tindak pelecehan tersebut. Penahanan dapat
berlanjut, secara hukum, saat kasus tersebut
berjalan. Penahanan dapat diperpanjang hingga
50 sampai 90 hari saat kasus tersebut mencapai
tahap penuntutan dan persidangan.11
KUHAP memberi wewenang kepada polisi
untuk menahan seorang tersangka kriminal
atau tertuduh jika mereka khawatir bahwa dia
akan melarikan diri, menghilangkan bukti, dan
atau mengulangi kejahatannya.12 Ambang
hukumnya sangat rendah, sebagai sesuatu yang
subjektif seperti ‘kekhawatiran’ —bukan alasan
obyektif yang terukur– sebagai landasan untuk
menempatkan seorang tersangka kriminal
dalam penahanan yang panjang.

10 Lihat Pasal 24(1) dan (2) KUHAP
11 Lihat Pasal 25(1) dan (2), juga Pasal 26 (1) dan (2) KUHAP
12 Lihat Pasal 21 (1) KUHAP
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6.3 Korupsi
Korupsi telah mencemari bagian vital dari pemerintah daerah dan aparat penegak
hukum di Papua. Selama beberapa tahun terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) telah melakukan beberapa penyelidikan terhadap pejabat pemerintah Papua
atas dugaan penyalahgunaan dana pembangunan pemerintah. Praktik korupsi juga
dapat ditemukan pada aparat penegak hukum, seperti polisi. Sampai sekarang polisi
dan kejaksaan gagal dalam memroses kasus dengan cepat dan efisien. Oleh karena itu,
proses hukum kasus korupsi di Papua mungkin akan memakan waktu hingga beberapa
tahun. Korupsi di Papua didorong oleh kebijakan pemerintah untuk menciptakan
unit administrasi baru di tingkat provinsi dan kabupaten, di mana korupsi sering
terjadi dalam kaitannya dengan proyek pembangunan di kabupaten baru. Bentuk
kepemimpinan adat seperti chiefdom dan sistem orang yang berpengaruh (big man
system) mungkin juga merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi.
Sejak dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), banyak investigasi terhadap pejabat tinggi
pemerintah dan pegawai negeri sipil yang telah
menarik perhatian media nasional terhadap
kasus korupsi. Setelah kampanye anti-korupsi
nasional, beberapa penyelidikan telah dilakukan
terhadap pejabat pemerintah Papua. Namun,
aparat penegak hukum di Papua, khususnya
unit investigasi kriminal di kepolisian dan
jaksa penuntut umum tidak memiliki kemam
puan yang cukup untuk memastikan proses
hukum yang cepat dan efisien. Oleh karena itu,
kasus korupsi bisa memakan waktu hingga 5
tahun sejak tuduhan diajukan ke polisi, sampai
hukuman dijatuhkan melalui pengadilan korupsi
(Pengadilan Tipikor).
Sepanjang tahun 2015 hingga 2016, unit khusus
investigasi kriminal polisi daerah Papua (Polda
Papua) hanya menyelesaikan penyelidikan
untuk empat kasus korupsi dari total 95 kasus,
yang membuahkan penuntutan terhadap enam
terdakwa. Berdasarkan keterangan dari polisi,
26 dari 95 kasus tersebut menunggak dari 2015

1

Suluh Papua (25.01.2016): Tahun Lalu Hanya Tuntaskan 6 Kasus
Korupsi, Polda Papua Punya Hutang 89 Kasus di Tahun ini,
e-document: http://suluhpapua.co/read/134227/2016/01/25/
tahun-lalu-hanya-tuntaskan-6-kasus-korupsi-polda-papuapunyahutang-89-kasus-di-tahun-ini/
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karena masih membutuhkan penyelidikan lebih
lanjut. Sisanya 69 kasus telah diajukan ke polisi
sebelum tahun 2015 dan masih menunggu
untuk diselidiki.1 Kondisi serupa juga dilaporkan
dari kantor kejaksaan negeri di Papua. 59
kasus korupsi dari periode 2009 hingga 2015
menunggu proses peradilan. Menurut kepala
kejaksaan daerah Papua, Fachruddin Siregar,
penundaan tersebut terjadi karena sikap kerja
yang lalai di antara banyak jaksa penuntut
umum.2
Banyak kaum intelektual Indonesia telah mem
peringatkan bahwa pembagian adminis
tratif
Papua menjadi provinsi dan kabupaten baru
menciptakan “lahan subur” untuk korupsi.
Pelak
sanaan unit administrasi baru berjalan
seiring dengan pengembangan proyek infra
struktur publik dan bangunan baru. Proyek
semacam itu memudahkan pemegang proyek
untuk menyalahgunakan dana pemerintah.
Pembagian administratif dipromosikan oleh
beberapa elit politik di Papua, dengan harapan

2

Kompas (18.07.2016): Kejati Papua Tunggak 59 Kasus Korupsi
Selama Lima Tahun Terakhir, e-document: http://regional.kompas.
com/read/2016/07/18/16195391/kejati.papua.tunggak.59.kasus.
korupsi.selama.lima.tahun.terakhir
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dapat menduduki jabatan tinggi di parlemen
daerah atau instansi pemerintah, di mana
mereka mungkin dapat memiliki pengaruh
terhadap alokasi dana pemerintah. Posisi seperti
itu memudahkan penyalahgunaan kekuasaan
demi keuntungan pribadi.3
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Menurut seorang intelektual Papua, John Nr.
Gobai, tingkat korupsi yang tinggi di Papua
juga terkait dengan sistem kepemimpinan
adat di Papua, terutama sistem orang yang
berpengaruh atau chiefdom. Ketika, seorang
Papua telah memiliki posisi tinggi di sebuah
badan pemerintahan parlemen daerah, ia
diharapkan akan memberi kesejahteraan bagi
kerabat dan anggota kelompok etniknya.
Tekanan sosial oleh masyarakat kesukuan dapat
mendorong para pemimpin Papua untuk terlibat
dalam penyalahgunaan dana pemerintah. Dana
yang dikorupsi dibagi dengan pejabat lain dan di
antara kelompok suku dan kerabat dekat mereka
dengan maksud untuk meningkatkan pengaruh
sosial dan mengkonsolidasikan kepemimpinan
mereka.4

Kasus-kasus korupsi besar selama
beberapa tahun terakhir:
▶ Pada bulan November 2015, mantan Gubernur
Provinsi Papua, Barnabas Suebu, divonis empat
tahun enam bulan penjara. Menurut KPK selama
masa jabatannya Suebu telah menyalahgunakan
dana pemerintah sebesar 43,36 milyar rupiah
untuk proyek bangunan di Kabupaten Paniai,
Mamberamo, dan Sentani. Pada tahun
2008, 2009, dan 2010, Barnabas Suebu telah
mengalokasikan dana tersebut ke perusahaan
pribadinya PT Konsultasi Pembangunan Irian

3

4

Mudidan Widjojo (14.02.2008): Pemekaran Meluaskan Medan
Korupsi (Bagian 2), e-document: http://politik.lipi.go.id/
kolom/kolom-1/kolom-papua-2/73-pemekaran-meluaskanmedankorupsi-bagian-2John Gobai (25.02.2016): Pengaruh Budaya Pada Fenomena
Korupsi, e-document: http://www.jeratpapua.org/2016/02/25/
pengaruhbudaya-pada-fenomena-korupsi/

Jaya (KPIJ) untuk pendirian pembangkit listrik
tenaga air. Perusahaan itu ditunjuk untuk
melaksanakan proyek-proyek tersebut walaupun
mereka tidak memiliki kapasitas atau sumber
daya yang dibutuhkan. Jaksa penuntut umum
menuntut hukuman penjara tujuh tahun enam
bulan, mengingat tingkat kerugian negara yang
sangat besar.5
▶ Sebelumnya, sebuah persidangan digelar
pada bulan Mei 2015 untuk Bupati Sarmi, Mesak
Manibor, karena dugaan korupsi. Menurut KPK,
Mesak Manibor diduga menggunakan dana
pemerintah sebesar 4,5 miliar rupiah untuk
merenovasi dan memperbesar rumahnya.
Persidangan dimulai pada pertengahan tahun
2015 namun berulang kali tertunda karena
situasi kesehatan terdakwa. Pada tanggal 19
Oktober 2016, Mahkamah Agung Indonesia
memvonis Mesak Manibor dua tahun enam
bulan penjara.6 Kasus tersebut merupakan salah
satu dari beberapa kasus percobaan korupsi
yang dilakukan oleh bupati-bupati di Papua.
Pada tahun 2014, Bernard Sagrim, Bupati Maybrat
dijatuhi hukuman satu tahun tiga bulan penjara
karena menyalahgunakan dana sebesar 3 miliar
rupiah yang dialokasikan untuk perbaikan
infrastruktur di Kabupaten Maybrat.7
▶ Pada tahun 2013, Isaias Douw dilaporkan ke polisi
dengan tuduhan penyalahgunaan dana 2 miliar
rupiah untuk pembangunan bandara di Nabire.
Polisi telah menginterogasi lima saksi pada tahun
2013 dan menemukan bukti yang cukup untuk
kasus penyalahgunaan dana pembangunan
pemerintah (Bansos). Namun, hingga Februari
2016, Polda Papua tidak mengambil tindakan
apapun untuk mengajukan tuntutan hukum

5

6

7

Berita Satu (19.11.2015): Mantan Gubernur Papua Barnabas
Suebu Divonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara, e-document: http://
www.beritasatu.com/nasional/323397-mantan-gubernurpapuabarnabas-suebu-divonis-4-tahun-6-bulan-penjara.html
Antara News Papua (17.12.2016): Polda dan KPU Papua bahas
kasus Bupati Sarmi, e-document: http://papua.antaranews.
com/berita/458539/polda-dan-kpu-papua-bahas-kasusbupatisarmi?utm_source=topnews&utm_medium=home&utm_
campaign=news
Cahaya Papua (4.11.2014): Bernard Sagrim Terima Vonis Pengadilan
Tipikor, e-document: http://www.cahayapapua.com/bernardsagrim-terima-vonis-pengadilan-tipikor/
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terhadap Douw. Pada tanggal 9 Desember 2015,
Isaias Douw terpilih kembali sebagai Bupati
Kabupaten Nabire untuk masa jabatan 2016
hingga 2021. Pada tanggal 2 Februari 2016
sebuah forum masyarakat sipil untuk korupsi
melakukan aksi demonstrasi di depan kantor KPK
di Jakarta, menuntut agar proses penyelidikan
terhadap Isaias Douw dipercepat.8
▶ Pada tanggal 26 Februari 2016, Bupati Dogiyai,
Thomas Tigi diganjar hukuman satu tahun
penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah karena
telah menyalahgunakan dana pemerintah
untuk dana bantuan sosial sebesar 3.7 miliar
rupiah pada tahun 2013. Jaksa penuntut umum
menuntut hukuman empat tahun penjara.
Namun hakim akhirnya memutuskan hukuman
yang lebih ringan karena Thomas Tigi bersedia
mengganti dana yang disalahgunakan dan
bersikap kooperatif selama persidangan.9
Sebelumnya, Polda Papua telah melakukan
investigasi lebih lanjut terhadap tersangka atas
tuduhan penyuapan.

8

9

Sulu Papua (04.02.2016): Menang Pilkada, Kasus Korupsi Bupati
Nabire ‘Didorong’ ke KPK, e-document: http://suluhpapua.co/
read/162416/2016/02/04/menang-pilkada-kasus-korupsibupatinabire-didorong-ke-kpk/
Radar Sorong (26.02.2016): Divonis 1 Tahun Penjara, Thomas
Tigi Banding, e-document: http://www.radarsorong.com/
read/2016/02/26/43934/Divonis-1-Tahun-Penjara-ThomasTigiBanding
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Menurut keterangan dari pihak kepolisian,
petugas telah menemukan bukti bahwa
Thomas Tigi mencoba menyuap petugas agar
menghentikan penyelidikan hukum.10
▶ Korupsi di Papua tidak hanya menjadi perhatian
para pejabat pemerintah. Pada tahun 2014,
kasus korupsi dengan tersangka personel polisi
Labora Sitorus mendapatkan perhatian nasional.
Labora Sitorus bekerja di Polres Raja Ampat. Ia
menyalahgunakan jabatan demi mendapatkan
uang milyaran rupiah, sebagian besar dengan
memfasilitasi pembalakan liar. Ia juga melakukan
pencucian uang melalui berbagai bisnis kecil.
Petugas pajak mendapati dana sebesar 1,5 milyar
rupiah disimpan di rekening pribadinya. Selama
masa tahanannya, polisi berhasil menyita barang
berharga dan kayu dengan total nilai lebih dari
6 milyar rupiah. Labora Sitorus divonis 15 tahun
penjara dan ditahan di LP Cipinang, Jakarta.11

10 Suluh Papua (23.01.2016): Tersangkut Korupsi Bansos, Mau
Sogok Polisi, Bupati Dogiyai Akan Dijemput Paksa, e-document:
http://suluhpapua.co/read/132118/2016/01/23/tersangkutkorupsibansos-mau-sogok-polisi-bupati-dogiyai-akan-dijemputpaksa/
11 Okezone News (19.09.2014): 15 Tahun Penjara, Hasil Rekening
Gendut Aiptu Labora Sitorus, edocument: http://news.okezone.
com/read/2014/09/19/339/1041407/15-tahun-penjarahasilrekening-gendut-aiptu-labora-sitorus
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6.4 Pembagian Administratif
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Indonesia adalah salah satu negara yang terus-menerus memperbesar struktur
pemerintahannya melalui pembagian unit administrasi baik di tingkat provinsi,
kabupaten, kecamatan, dan desa. Kebijakan ini lebih sering diterapkan di Indonesia
Timur, di mana banyak provinsi yang tingkat pembangunannya masih di bawah ratarata nasional. Khususnya di Papua, di mana peningkatan jumlah unit di semua tingkat
administrasi melaju pesat selama dekade terakhir. Sementara jumlah penduduk per
kabupaten di Papua sepuluh kali lebih sedikit daripada kabupaten-kabupaten di
Jawa. Kabupaten berpenduduk rendah di Papua pun masih terus dibagi. Pembagian
administratif ini memiliki efek negatif seperti korupsi, biaya administrasi yang
besar, dan meningkatnya migran. Disamping itu, kebijakan ini dinilai gagal dalam
memperbaiki kehidupan penduduk asli Papua. Provinsi Papua dan Papua Barat
bersama dengan provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur kembali
menjadi penanda provinsi-provinsi yang tertinggal di bidang pembangunan sumber
daya manusia.1

Pembagian Papua di Level
Provinsi
Pembagian ‘Papua’, atau yang juga disebut
sebagai ‘Tanah Papua’, menjadi Provinsi Papua
dan Papua Barat sejauh ini merupakan sebuah
proses pemekaran yang paling signifikan
untuk unit administratif di Papua. Dasar
hukum untuk pembagian tersebut adalah UU
45/1999, yang diundangkan oleh DPR pada
masa pemerintahan Presiden Habibie. Undangundang tersebut memproklamirkan pembagian
Irian Jaya2 dan pembentukan provinsi Irian Jaya
Tengah dan Irian Jaya Barat. Pembagian tersebut
menyebabkan demonstrasi massa di Papua,
oleh karena itu saat pemerintahan Presiden
Abdurahman Wahid (Gus Dur), pelaksanaannya
dihentikan sementara. Meski demikian, undangundang nomor 45/1999 tidak pernah dicabut
dan tetap berada dalam limbo hukum.

1

E-Document (18.02.2016): http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/
view/id/1516%3E#

2

Sebelum mengadopsi hukum special otonomi , Papua dikenal
dengan nama Irian Jaya. Sementara kata “Papua” dianggap sebagai
sebuah ekspresi separatis dan penggunaannya akan dituntut
berdasarkan KUHP.

Pada tahun 2000, Pemerintah Indonesia di
bawah Presiden Gus Dur mengeluarkan UU
21/2001, yang secara hukum memberikan status
otonomi khusus kepada provinsi paling timur
Indonesia, Papua. Undang-undang tersebut
disusun oleh para intelektual Papua dan aktivis
—alasan utama mengapa banyak orang Papua
menaruh harapan besar pada undang-undang
otonomi khusus tersebut. Berbeda dengan
UU 45/1999, pasal 76 dalam undang-undang
otonomi khusus, disebutkan bahwa pembagian
Papua menjadi beberapa provinsi harus disetujui
oleh DPRD Papua dan Majelis Rakyat Papua
(MRP). Terlepas dari pasal 76, Presiden Megawati
Soekarnoputri mendukung pembagian Papua
melalui sebuah instruksi presiden mengenai per
cepat
an pelaksanaan undang-undang nomor
45/1999 pada bulan Januari 2001.
Pada tahun 2003, kepala DPRD Papua meng
ajukan banding ke Mahkamah Konstitusi Repu
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blik Indonesia dalam upaya untuk menun
tut
UU 45/1999. Putusan atas tuntutan tersebut
diumumkan satu tahun kemudian, yaitu menolak
permohonan penggugat untuk melakukan
judicial review atas undang-undang 45/1999 dan
menyatakan bahwa segala sesuatu yang timbul
sebagai akibat dari undang-undang tersebut
adalah sah.3
Dua belas tahun kemudian, pada bulan Novem
ber 2015, komisi A dari Parlemen Provinsi
Papua Barat secara terbuka mengumumkan
pembagian Papua Barat menjadi provinsi Papua
Barat Daya, Kepulauan Raja Ampat, dan Nueva.
Jika ketiga wilayah ini memenuhi persyaratan
yang diperlukan untuk menjadi provinsi terpisah
berkenaan dengan area, jumlah penduduk,
dan sumber daya yang ada, maka pembagian
tersebut kemudian akan direkomendasikan
master plan strategi pemerintah pusat 2025.4
Dalam waktu yang hampir bersamaan DPRD
Provinsi Papua merekomendasikan untuk
memecah Provinsi Papua menjadi provinsi
baru yaitu Papua Selatan dan Papua Tengah.
Pemerintah pusat telah menjadwalkan realisasi
dari rencana pembagian ini antara tahun 2016
hingga 2025.5

Pemisahan Administratif di
Papua pada Level Kabupaten/
Kotamadya, Kecamatan, dan Desa
Pada tahun 2005, Provinsi Papua terdiri dari 20
Kabupaten/kotamadya, dan Provinsi Papua Barat
terdiri dari 9 kabupaten/kotamadya. Pada tahun
2014, jumlah kabupaten dan kotamadya di
Provinsi Papua meningkat manjadi 29, dan Papua
Barat menjadi 13 kabupaten dan kotamadya. Hal
3
4
5

E-Document (24.11.2004): http://www.watchindonesia.org/
papuapartition_24.11.04.htm
E-Document (18.11.2015): http://www.antaranews.com/
berita/530151/dpr-papua-barat-usul-pemekaran-tiga-provinsi
E-document (02.12.2015): http://www.jawapos.com/
read/2015/12/02/12270/optimis-akan-terbentuk-provinsipapuatengah
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ini menyebabkan rata-rata pertumbuhan yang
pesat di Provinsi Papua yaitu sebesar 45% dan
di Papua Barat sebesar 44,4% dalam satu dekade
terakhir ini –sementara provinsi-provinsi lain di
Indonesia seperti Jawa Tengah6 dalam periode
yang sama, sama sekali belum membentuk
kabupaten baru.
Selama sidang pleno pada tanggal 24 Okto
ber 2013, DPR RI telah menyetujui untuk
merekomendasikan pembentukan 65 daerah
otonomi baru kepada presiden. Daerah-daerah
otonomi baru tersebut sebagian besar berada di
Provinsi Papua dan Papua Barat. Menurut data
yang diterbitkan oleh Tabloid Jubi pada tahun
2013, Papua akan dibagi menjadi 21 kabupaten/
kotamadya tambahan, dan Provinsi Papua Barat
menjadi 9 kabupaten/kotamadya. Sejauh ini
rencana ini belum direalisasikan.7
Perkembangan serupa dapat diamati pada
pembagian di tingkat kabupaten dan desa. Grafik
6.4-1 dan 6.4-2 menggambarkan bagaimana
jumlah kabupaten dan desa terus bertambah di
provinsi Papua maupun Papua Barat. Sedangkan
pada periode yang sama angka di Jawa Tengah
tetap stabil. Data tersebut menunjukkan tingkat
pertumbuhan 101,7% untuk Papua, 68,3%
untuk Papua Barat dan 1,8% untuk Jawa Tengah
pada tingkat kabupaten selama sepuluh tahun
terakhir. Di tingkat desa, data untuk jumlah
desa menunjukkan tingkat pertumbuhan 97,2%
untuk Provinsi Papua, 36,4% untuk Papua Barat
dan 0,1% untuk Jawa Tengah selama satu dekade
terakhir.

6

7

Selanjutnya Jawa Tengah akan digunakan sebagai referensi sebagai
pembanding pembangunan di Tanah Papua dengan wilayah lain di
Indonesia. Provinsi di Pulau Jawa ini luas wilayahnya hanya 50% dari
luas wilayah Papua, namun memiliki jumlah penduduk 40 kali lebih
banyak dari pada Provinsi Papua Barat, dan 11 kali lebih banyak dari
Provinsi Papua.
E-Document (25.10.2013): http://tabloidjubi.com/2013/10/25/
inilah-33-pemekaran-dob-di-tanah-papua-yang-disepakati-dpr-ri/
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Grafik 6.4-1: Jumlah kabupaten di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Jawa Tengah
antara tahun 2005 hingga 2014.8
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Grafik 6.4-2: Jumlah desa di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Jawa Tengah antara
tahun 2005 hingga 2014.9
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Jumlah kabupaten
Dengan mempertimbangkan tingkat pertum
buh
an dan angka-angka untuk unit-unit
administratif di semua level, terlihat jelas bahwa
struktur pemerintahan di semua level adminis
tratif di Provinsi Papua dan Papua Barat telah
berkembang dengan sangat cepat selama
beberapa tahun terakhir. Di mana pertumbuhan
8
9

tersebut mungkin tidak diamati di daerah
lain di Indonesia. Pembagian administratif
ini tidak diprakarsai oleh orang-orang Papua
sendiri, namun dipromosikan oleh para elite
kecil di parlemen lokal dan provinsi di Papua.
Sejauh ini pemerintah pusat menyambut baik
pendekatan yang mendorong pembagian

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Papua Barat, dan Jawa Tengah
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Papua Barat, dan Jawa Tengah
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administratif, dengan alasan akan mempercepat
pembangunan dan meningkatkan kemakmuran
di Papua. Di sisi lain divisi tersebut membantu
agenda tersembunyi pemerintah pusat untuk
membatasi kekuatan politik di Papua melalui
pembagian kekuasaan.
Dari perspektif demografis, pembagian adminis
tratif, sebagai contoh di Provinsi Jawa Tengah
memakai jumlah yang kurang lebih konstan
yaitu sekitar 58.000 penduduk per kabupaten
selama sepuluh tahun terakhir. Namun di

Papua, pembentukan kabupaten baru secara
dramatis akan mengurangi jumlah penduduk
karena populasi sudah sangat rendah di setiap
kabupatennya. Di Provinsi Papua Barat sepuluh
kali lebih rendah dari jumlah semula yaitu 6.269
penduduk pada tahun 2005, direduksi menjadi
4.856 penduduk per kabupaten pada tahun
2014. Di Provinsi Papua jumlah penduduk per
kabupaten direduksi dari 8.049 di tahun 2005
menjadi 6.577 penduduk pada tahun 2014 (Lihat
tabel 6.4-1).

Tabel 6.4-1: Jumlah penduduk di setiap kabupaten di Provinsi Papua, Papua Barat,
dan Jawa Tengah antara tahun 2005 hingga 2014.10
Provinsi Papua
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Provinsi Papua Barat

8.049
8.476
6.674
5.588
5.448
7.359
7.529
7.961
6.892
6.577

Konsekuensi dari Kebijakan
Pembagian Administratif di Tanah
Papua
Jumlah unit pemerintah yang berkembang
dengan pesat di semua tingkat administrasi
telah memberikan konsekuensi. Sesuai
peraturan pemerintah, setiap unit pemerintahan
terdiri dari berbagai posisi yang harus diisi
oleh pegawai negeri sipil demi kelancaran
pelaksanaan prosedur birokrasi. Khususnya
pembentukan kabupaten dan provinsi baru
memerlukan pengenalan struktur pemerintahan
yang besar, termasuk DPRD, DPRP, serta instansi
pemerintah tingkat kabupaten dan provinsi.
Pembayaran gaji pegawai negeri sipil dan
10 Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Papua Barat, dan Jawa

Tengah
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6.269
6.752
5.561
5.447
4.592
4.724
4.852
4.981
4.733
4.856

Provinsi Jawa Tengah
58.246
56.952
57.008
56.940
57.355
56.514
56.514
58.063
57.952
58.300

pembangunan gedung fasilitas pemerintahan
baru yang tergolong sangat mahal. Dan menjadi
alasan utama mengapa pembangunan di
bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
tetap buruk, meskipun terdapat sejumlah dana
otonomi khusus yang tersedia bagi provinsi
Papua dan Papua Barat.
Jumlah pegawai negeri sipil yang dipekerjakan
di Papua dalam satu dekade terakhir ini telah
tumbuh dengan pesat. Jumlah pegawai
negeri sipil antara tahun 2005 hingga 2014
menunjukkan tingkat pertumbuhan 85,9%
untuk Papua, 98,5% untuk Papua Barat dan
tingkat yang relatif rendah 0,3% di Jawa Tengah
selama sepuluh tahun terakhir. Jumlah pegawai
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negeri di Jawa Tengah hanya tumbuh sampai
tahun 2009, namun kemudian menurun lagi
hingga tahun 2013, sehingga jumlah pegawai
negeri sipil pada tahun 2014 hanya sedikit

berbeda dari tahun 2005. Perkembangan pro
vinsi Papua dan Papua Barat bertentangan
dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk
mengurangi struktur birokrasi dan administrasi.11

Grafik 6.4-3: Jumlah penduduk per pegawai negeri sipil di Provinsi Papua, Papua Barat,
dan Jawa Tengah antara tahun 2005 hingga 2014.12
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Pertumbuhan struktur pemerintahan yang
sangat pesat di Papua dapat dilihat dengan
lebih jelas ketika kita membandingkan jumlah
penduduk dengan jumlah pegawai negeri sipil
di tiga provinsi tersebut selama sepuluh tahun
terakhir, seperti yang digambarkan pada grafik
6.4-3. Rata-rata jumlah penduduk per pegawai
negeri sipil untuk rentang waktu yang sama

ditunjukkan dalam grafik 6.4-4. Di Provinsi Jawa
Tengah rata-rata satu pegawai bertanggung
jawab administrasi atas 70 orang penduduk.
Sementara di Provinsi Papua rata-rata satu
pegawai hanya bertanggung jawab atas 32
orang penduduk, dan di Provinsi Papua Barat
satu pegawai bertanggung jawab atas 25 orang
penduduk.

11 E-document (1.12.2014): http://nasional.kompas.com/
read/2014/12/01/12502811/Presiden.Minta.Struktur.Pemerintahan.
Harus.Dirampingkan
12 Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Papua Barat, dan Jawa Tengah
13 Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Papua Barat, dan Jawa Tengah
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Grafik 6.4-4: Rata-rata jumlah penduduk per pegawai negeri sipil di Provinsi Papua, Papua
Barat, dan Jawa Tengah untuk rentang waktu tahun 2005 hingga 2014.13
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Angka teoritis telah banyak terlihat dalam
realitas Papua, terutama di tingkat kabupaten
dan kecamatan. Di banyak kabupaten baru dan
kota-kota kecil kita dapat menemukan fasilitas
pemerintah yang sangat terbatas, yang telah
lama dibangun di daerah pedalaman. Selain itu,
sebagian besar pegawai negeri sipil di pedalaman
Papua yang jarang penduduknya tersebut tidak
hadir di kantor-kantor instansi pemerintah
karena kurangnya penerapan kedisiplinan bagi
para pegawai yang tidak hadir dan pengelolaan
sumber daya manusia yang buruk. Dalam
banyak kasus, staf yang tidak memenuhi syarat
dipekerjakan di posisi pelayanan publik jangka
panjang, hal ini menunjukkan buruknya prospek
kinerja layanan publik untuk dekade mendatang.
Meningkatnya jumlah fasilitas pemerintah dan
pegawai negeri sipil di Papua karena pembagian
administratif
menyebabkan
penggunaan
dana otonomi khusus yang tidak proporsional
untuk administrasi dan bukan ditujukan untuk
pembangunan.

Hubungan antara pembagian administratif
dan dampaknya terhadap sektor pendidikan di
Papua didokumentasikan dengan baik dalam
sebuah penelitian yang dilakukan oleh Insti
tut Penguatan Masyarakat Sipil Papua (ICS
Papua) dan Forum Jakarta untuk Transparansi
Anggaran (FITRA Jakarta). Penelitian tersebut
dengan jelas menunjukkan bahwa dana terlalu
banyak dialokasikan untuk membiayai sektor
administrasi dan pemeliharaan struktur birokrasi
(biaya administrasi, gaji, dan biaya perjalanan).
Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa
antara tahun 2006 hingga 2009, 85% dari alokasi
anggaran pendidikan digunakan untuk birokrasi.
Hanya 15% anggaran yang digunakan untuk
memperbaiki sistem pendidikan di lapangan.14
Selain itu, lembaga audit otonomi khusus
melaporkan adanya pengeluaran sebesar 4,81
miliar rupiah yang tidak dilaporkan di Dinas
Pendidikan Provinsi Papua.15

14 Penilaian ICS Papua dan FITRA Jakarta bekerjasama dengan Uni
Eropa (2009): Hasil pemetaan Permasalahan dan Kebutuhan dalam
Pengelolaan Dana OTSUS untuk Pendidikan, hal. 50
15 Ibd hal. 4
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Pemanfaatan dana yang tidak masuk akal
untuk administrasi hanyalah salah satu dampak
negatif dari kebijakan pemekaran di Papua.
Muridan Widjojo, peneliti dari Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), telah
memprediksi bahwa kebijakan pemerintah
tentang pemekaran wilayah adminisratif akan
meningkatkan jumlah kasus korupsi di Papua.
Selain itu juga mendorong migrasi dari daerah
lain ke Papua yang menyebabkan masalah
ekonomi dan marginalisasi budaya penduduk
asli Papua.16 Pesatnya pertumbuhan penduduk
dari 2.527.346 penduduk pada tahun 2005
menjadi 3.940.856 penduduk pada tahun 2014
untuk seluruh wilayah Papua dengan jelas
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mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah
tersebut tidak dicapai melalui proses reproduksi
alami namun dengan migrasi berskala besar
dari wilayah lain di Indonesia ke provinsi Papua
dan Papua Barat. Migrasi tersebut berdampak
pada meningkatnya konflik horizontal antara
penduduk migran dan penduduk asli sebagai
akibat langsung dari meningkatnya marjinalisasi.
Dalam jangka panjang, pelaksanaan pembagian
administratif tersebut akan menyebabkan hilang
nya kepercayaan masyarakat adat terhadap
pemerintah dan karenanya akan meningkatkan
aspirasi mereka untuk merdeka.

Tabel 6.4-2: Perbandingan data statistik antara Provinsi Papua, Papua Barat, dan
tabel 6.4-2 hingga 2014.
Jawa Tengah untuk rentang waktu tahun 2005
Provinsi Papua Barat
Kabupaten/Kotamadya
Kecamatan
Desa
Penduduk
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Penduduk/PNS

Provinsi Papua
Kabupaten/Kotamadya
Kecamatan
Desa
Penduduk
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Penduduk/PNS

2005
9
104
1.166
651.958
20.169
32

2006
9
104
1.166
702.202
20.260
35

2007
9
130
1.199
722.981
27.910
26

2008
9
134
1.224
729.962
26.954
27

2009
11
154
1.367
743.860
29.201
25

2010
11
162
1.410
765.258
34.234
22

2011
11
162
1.438
785.979
37.151
21

2012
11
162
1.442
806.995
39.032
21

2013
13
175
1.447
828.293
39.230
21

2014
13
175
1.590
849.809
40.042
21

2005
20
233
2.442
1.875.388
-

2006
20
233
2.442
1.974.932
52.119
38

2007
20
302
2.882
2.015.616
68.268
30

2008
20
368
3416
2.056.517
66.847
31

2009
22
385
3.561
2.097.482
74.425
28

2010
29
385
3.579
2.833.381
83.958
34

2011
29
389
3.619
2.928.750
91.499
32

2012
29
395
3.601
3.144.581
96.650
33

2013
29
440
4.003
3.032.488
95.335
32

2014
29
470
4.375
3.091.047
96.846
32

2005
29
337
3.608
2.527.346
-

2006
29
337
3.608
2.677.134
72.379
37

2007
29
432
4.081
2.738.597
96.178
28

2008
29
502
4.640
2.786.479
93.801
30

2009
33
539
4.928
2.841.342
103.626
27

2010
40
547
4.989
3.598.639
118.192
30

2011
40
551
5.057
3.714.729
128.650
29

2012
40
557
5.043
3.951.576
135.682
29

2013
42
615
5.450
3.860.781
134.565
29

2014
42
645
5.965
3.940.856
136.888
29

2005
35
565
8.566
32.908.850
449.993
73

2006
35
565
8.566
32.177.730
450.772
71

2007
35
568
8.573
32.380.279
473.654
68

2008
2009
35
35
573
573
8.574
8.574
32.626.390 32.864.563
472.095
498.261
69
65

2010
35
573
8.576
32.382.657
496.205
65

2011
35
573
8.577
32.643.612
480.629
68

2012
35
573
8.578
33.270.207
464.108
72

2013
35
573
8.578
33.264.339
444.442
75

2014
35
573
8.578
33.522.663
451.310
74

Tanah Papua
Kabupaten/Kotamadya
Kecamatan
Desa
Penduduk
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Penduduk/PNS

Provinsi Jawa Tengah
Kabupaten/Kotamadya
Kecamatan
Desa
Penduduk
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Penduduk/PNS

Sumber:
- Papua dalam Angka, Papua in Figures 2010 - 2015
- Papua Barat dalam Angka, Papua Barat in Figures 2008 - 2015
- Jawa Tengah dalam Angka, Central Java in Figures 2008,2009, 2014
- E-document (6.02.2016): http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1163
- E-document (15.02.2016): http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/858
- E-document (15.02.2016): http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/857
- E-document (15.02.2016): http://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1035

16 E-document (09.02.2008): http://www.politik.lipi.go.id/

kolom/72-pemekaran-demi-keutuhan-nkri-bagian-1-.html

Hak Asasi Manusia di Papua 2017

6.5 Pembangunan dan Infrastruktur
Pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan infrastruktur di Papua dengan
melaksanakan proyek rel kereta api dan jalan raya. Tujuan dari proyek-proyek
tersebut adalah untuk mengurangi biaya transportasi baik orang maupun barang.
Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan pernyataan kepada publik bahwa Ia ingin
menyelesaikan proyek pembangunan jalan Trans Papua pada tahun 2019. Disamping
itu, Ia juga telah menyerahkan rencana pembangunan rel kereta api, yang akan
menghubungkan kota-kota di Papua seperti Sorong, Manokwari, Nabire, Timika, Sarmi,
dan Jayapura. Rencana pemerintah untuk membangun infrasruktur dimaksudkan
untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di provinsi paling timur Indonesia tersebut.
Selain itu juga menurunkan harga bahan pokok serta meningkatkan akses ke daerah
terpencil di Papua. pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan
pemerintah mengenai BBM satu harga, sebagai bagian dari kampanye nasional untuk
keadilan sosial, di mana hal ini akan berpengaruh besar di daerah-daerah terpencil di
Papua.

Proyek Rel Kereta Api di Papua
Pembangunan rel kereta api sepanjang 390 Km
dari Sorong ke Manokwari, diperkirakan akan
selesai pada tahun 2019. Survei pertama dan
penilaian dampak lingkungan untuk rel kereta api
ini dijadwalkan akan dilakukan pada akhir tahun
2016. Menurut divisi perencanaan proyek dari
Kementerian Perhubungan Indonesia, masalah
kepemilikan lahan yang terkena jalur konstruksi
harus diklarifikasi dan diselesaikan antara tahun
2017 hingga 2019. Pembangunannya sendiri
direncanakan akan memakan waktu selama
dua tahun dimulai tahun 2018. (lihat grafik
6.5-1 di samping) Selain itu, jalur sambungan
kereta api sepanjang 205 Km dari Sarmi ke
Jayapura harus mulai dibangun pada tahun
2020. Pembangunan kedua rel kereta api ini
diperkirakan akan memakan biaya sebesar 10,3
triliun rupiah dan akan dibiayai dari anggaran
pembangunan nasional.1

1

Tempo (28.09.2015): Jalur Kereta Trans Papua, Tahap Konstruksi
Akan Dimulai 2018, e-document: http://bisnis.tempo.co/
read/news/2015/09/28/090704457/jalur-kereta-trans-papuatahapkonstruksi-akan-dimulai-2018
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Grafik 6.5-1: Pembangunan jalan
rel seperti yang direncanakan oleh
Kementerian Perhubungan2

2

http://tranpapua.blogspot.co.id/2015_09_01_archive.html
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Sistem Jalan
Pemerintah pusat memiliki rencana serupa
untuk penyelesaian jalan trans-Papua dengan
panjang sekitar 4.300 Km. Pelaksanaan proyek
jalan tersebut diperkirakan menelan biaya
sekitar 15 triliun rupiah. Menurut kepala
departemen pembangunan jalan untuk provinsi
Papua dan Papua Barat, Oesman Marbun, 827
Km dari keseluruhan jalan trans-Papua masih
ditutupi oleh hutan hujan primer dan perlu
dibersihkan mulai tahun 2018. Jalan ini akan

menghubungkan kota besar di Papua melalui
jalan utama sepanjang garis pantai utara. Kotakota yang berada di dataran tinggi tengah dan
selatan akan diakses dengan jalan penghubung.
Sebagian dari jalan trans-Papua tersebut telah
selesai dalam beberapa tahun terakhir namun
harus dihentikan berulang kali karena kurangnya
dana dan berbagai tantangan geografis di area
proyek. Kesenjangan antara bagian jalan yang
sudah ada harus ditutup pada tahun 2019 (Lihat
tabel 6.5-1).3

Tabel 6.5-1: Tabel yang menunjukkan bagian yang sudah selesai dan status
pelaksanaan jalan trans-Papua.4
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Menghubungkan

Panjang (Km)

Status

Informasi tambahan

Merauke-Tanah MerahWaropko

534

selesai 100%

479 Km jalan sudah diaspal

Waropko - Oksibil

136

selesai 56%

70 Km jalan sudah dibangun; 5 Km diantaranya
sudah diaspal

Dekai - Oksibil

225

selesai 88%

197 Km jalan sudah dibangun; 12 Km diantaranya
sudah diaspal

Kenyam-Dekai

180

selesai 6%

10 Km jalan sudah dibangun, namun belum ada
bagian yang diaspal

Wamena-Habema-KenyamMamug

295

selesai 87%

258 Km jalan sudah dibangun; 25 Km diantaranya
sudah diaspal

Wamena-Elelim-Jayapura

585

selesai 80%

470 Km jalan sudah dibangun; 342 Km
diantaranya sudah diaspal

Wamena-Mulia-Ilaga-Enarotali

466

selesai 51%

237 Km jalan sudah dibangun; 51 Km diantaranya
sudah diaspal

Wagete-Timika

196

selesai 88%

172 Km jalan sudah dibangun; 81 Km diantaranya
sudah diaspal

Enarotali-Wagete-Nabire

285

selesai 100%

seluruh ruas jalan sudah sepenuhnya diaspal

Nabire-Windesi-Manokwari

827

selesai 84%

700 Km jalan sudah dibangun; 259 Km
diantaranya sudah diaspal

Manokwari-Kambuaya-Sorong

596

selesai 95%

566 Km jalan sudah dibangun; 537 Km
diantaranya sudah diaspal

TOT AL

4325

Perpres No. 40 tahun 2013 tentang percepatan
pembangunan di provinsi Papua dan Papua
Barat5 menyatakan bahwa sebagian tugas dan
wewenang penyelesaian jalan diserahkan kepada
TNI, sedangkan sisanya akan dikerjakan di bawah
tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum.

Keterlibatan TNI, yang bertanggung jawab
atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia
yang terjadi di Papua, dan juga keterlibatannya
dalam pembalakan liar, banyak menuai kritik di
kalangan masyarakat sipil di Papua.6

3

5

4

Tempo (09.09.2015): 827 Kilometer Jalan Trans Papua
Huatan Belantara, edocument: http://bisnis.tempo.co/read/
news/2015/09/09/090698982/827-kilometer-jalan-transpapuahutan-belantara
http://finance.detik.com/read/2015/05/19/080804/2918163/4/
ini-penampakan-kondisi-terkini-jalan-trans-papua

6

Perpres No. 40 tahun 2013 tentang pembangunan jalan dengan
tujuan untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan
Papua Barat.
Pasal 3(1), (4), dan (5) dari Perpres menjelaskan pembagian tugas
dan tanggung jawab dalam pembangunan sistem jalan raya di
Provinsi Papua dan Papua Barat.
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Grafik 6.5-2: Peta jalan Trans-Papua yang sudah selesai dibangun (merah).
Penyelesaian jalan penghubung akan dibagi antara Kementerian Pekerjaan Umum
(biru) dan TNI (kuning).7
Komunitas-komunitas adat khawatir bahwa
kehadir
an personil militer dalam pengerjaan
proyek pembangunan dapat mengakibatkan
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang
lebih sering. Terlebih kekerasan terkait dengan
hak atas tanah, terutama bagi masyarakat adat,
sebagai respon atas reaksi penolakan terhadap
rencana pemerintah. Untuk sebagian besar
jalan trans-Papua, klarifikasi penguasaan tanah
(land tenure) dan isu terkait dikoordinasikan
oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten.8
Proyek pemerintah berskala besar seperti
MIFEE telah menunjukkan bahwa pelaksanaan
proyek pembangunan dapat dengan mudah
mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia
dan marginalisasi terhadap masyarakat adat di
Papua.

Transportasi Darat dan
Dampaknya

7

8

https://anekainfounik.net/2016/01/04/medan-yang-berat-jaditantangan-bangun-jalan-trans-papua-4-325-km/
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Penyelesaian sistem jalan raya dan kereta
api akan berdampak besar terhadap proses
pembangunan di Papua. Pengangkutan barang
dan orang akan menjadi lebih murah. Jalanjalan ini akan menghubungkan kota-kota di
pesisir Papua dengan daerah pedalaman yang
jauh, yang akan berpengaruh buruk tidak
hanya pada harga komoditas, namun juga
pada komposisi demografi daerah pedalaman.
Masuknya penduduk migran untuk berdagang
ke daerah pedalaman yang terpencil di Papua
akan meningkatkan persaingan ekonomi antara
masyarakat adat dan penduduk non-Papua,
serta persaingan untuk sumber daya lokal

Tempo (09.09.2015): 827 Kilometer Jalan Trans Papua
Huatan Belantara, edocument: http://bisnis.tempo.co/read/
news/2015/09/09/090698982/827-kilometer-jalan-transpapuahutan-belantara

yang jumlahnya terbatas seperti air bersih akan
meningkatkan potensi konflik horizontal.
Di sisi lain, penyelesaian jalan Trans Papua pasti
akan dapat menurunkan harga makanan pokok
dan barang lainnya. Sebuah penelitian terakhir
tentang produk makanan pokok menunjukkan
bahwa harga untuk produk makanan pokok di
pusat kota Papua mencapai 138% lebih tinggi
daripada kota-kota di Jawa (lihat Tabel 6.52). Perbedaan harga antara Jawa dan daerah

terpencil di Papua mencapai beberapa ratus
persen. Alasan utama tingginya harga di
Papua adalah penyebaran industri manufaktur,
di mana 80% berada di Jawa, 12-13% di
Sumatera dan kurang dari 10% di wilayah lain
di Indonesia. Penyebaran industri produksi yang
terpusat di wilayah Indonesia Barat, memaksa
para distributor untuk menambahkan biaya
transportasi yang tinggi agar dapat dikirim ke
provinsi-provinsi di bagian timur Indonesia,
seperti Papua dan Papua Barat.9

Tabel 6.5-2: Perbandingan harga bahan makanan pokok di Bandung dan
Sheet1
Manokwari.10
No
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Bahan pokok

Harga dalam Rupiah (Rp)
Bandung
(Jawa Barat)

Manokwari
(Papua Barat)

Perbedaan harga (%)

1

Beras (Rp/Kg)

8.600

11.000

27,91%

2

Gula (Rp/Kg)

11.100

15.000

35,14%

3

Minyak goreng (Rp/liter)

11.400

14.000

22,81%

4

Daging ayam (Rp/Kg)

35.600

45.000

26,40%

5

Telur ayam (Rp/Kg)

19.600

22.500

14,80%

6

Bawang (Rp/Kg)

23.600

45.000

90,68%

7

Garam (Rp/Kg)

3.360

8.000

138,10%

8

Ikan (Rp/Kg)

53.000

75.000

41,51%

9

Mie instan (Rp/Pak)

1.740

2.500

43,68%

10

Kacang kedelai (Rp/Kg)

18.000

20.000

11,11%

Sumber: Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag (1 July 2014)
E-document: http://www.bemkmftugm.org/2014/06/rilis-kajian-umum-kmhm-ft-ugm-suara.html

Unifikasi Harga BBM
Pada tanggal 18 Oktober 2016, Presiden Jokowi
didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara,
Rini Soemarno, Menteri Perhubungan, Budi Karya
Sumadi, Direktur Eksekutif PT Pertamina, Dwi
Soetjipto, dan Gubernur Papua, Lukas Enembe,
mengumumkan kebijakan negara yang baru,
bahwa harga bahan bakar di semua kabupaten di
9

Executive Body of Gaja Madah University, Technical Faculty (2014):
Rilis Kajian Umum KM/HM FT-UGM : Suara Teknik untuk Presiden,
e-document: http://www.bemkmftugm.org/2014/06/riliskajianumum-kmhm-ft-ugm-suara.html
10 http://www.bemkmftugm.org/2014/06/rilis-kajian-umum-kmhmftugm-suara.html

provinsi Papua dan Papua Barat harus disamakan.
Dalam keterangannya presiden menyebutkan
harga nasional per liter bahan bakar adalah Rp
6.450. Kemudian ia menyatakan bahwa kebijakan
tersebut akan menjadi komitmen pemerintah
untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia
karena harga bahan bakar di daerah pedalaman
Papua biasanya menjadi sangat mahal.11

11 BBC Indonesia (18.10.2016): Presiden Jokowi tetapkan kebijakan
‘Satu Harga BBM’ di Papua, e-document: http://www.bbc.com/
indonesia/indonesia/2016/10/161018_indonesia_jokowi_papua_
kunjungan
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Gambar 6.5-1: Perempuan Papua menjual kangkung di Sentani. (Doc. ICP)

Sebagian besar kabupaten di pedalaman belum
terhubung melalui jalan darat ke kota-kota besar
di Papua yang sebagian besar terletak di pesisir
pantai. Pengangkutan bahan bakar dan barangbarang lain menggunakan pesawat telah
menyebabkan perbedaan harga yang besar
antara daerah terpencil dan perkotaan. Harga
rata-rata bahan bakar minyak di Papua berkisar
antara 7-14 kali lebih tinggi dibandingkan harga
di Jawa, dengan harga antara Rp 50.000 hingga
Rp 100.000 per liter.12 Pemerintah berencana
untuk mengelola distribusi bahan bakar ke
daerah pedalaman dengan pesawat yang lebih

kecil yaitu tipe Air Tractor AT-802. Jenis pesawat
ini akan mampu mengangkut hingga 4.000
liter bahan bakar dalam satu kali penerbangan.
Pesawat pertama jenis ini digunakan pada tahun
1990 di Amerika Serikat, terutama untuk tujuan
pertanian.13 Pelaksanaan rencana Presiden
Jokowi untuk menyatukan harga BBM di Papua
akan menimbulkan biaya tahunan sebesar 800
miliar rupiah. Perusahaan gas dan bahan bakar
milik negara, Pertamina akan menanggung
biaya tambahan tersebut terutama melalui
subsidi pemerintah.14

12 BBC (19.10.2016): ‘Satu Harga BBM’ di Papua bisa jadi beban
keuangan, e-document: http://www.bbc.com/indonesia/
indonesia/2016/10/161018_indonesia_bbm_papua

13 Aktualita (18.10.2016): Mengenal Pesawat Air Tractor AT-802
Pembawa BBM di Papua, e-document: http://www.aktualita.
co/mengenal-pesawat-air-tractor-at-802-pembawa-bbmdipapua/11477/
14 BBC (19.10.2016): ‘Satu Harga BBM’ di Papua bisa jadi beban
keuangan, e-document: http://www.bbc.com/indonesia/
indonesia/2016/10/161018_indonesia_bbm_papua
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Transformasi
Konflik dan
Perhatian
Internasional
Hak Perempuan
Kelompok
marching band anak-anak sekolah di pedesaan Papua. (Photo: Jan Lukac)
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Konflik di Papua memiliki sejarah panjang. Berawal di tahun 1969, ketika
bekas Dutch New Guinea berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia setelah sebuah proses yang oleh Pemerintah Indonesia disebut
“referendum” (PEPERA) yang dilakukan dibawah pengawasan PBB. Pada tahun
1962, Dutch New Guinea berada di bawah Otoritas Eksekutif Sementara
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA) yang bertugas memastikan kelancaran
transisi administratif. Setelah masa UNTEA, —pemerintahan yang sebelumnya
merupakan koloni Belanda— dipindahkan ke Indonesia. Pemerintahan baru
ini kemudian melarang semua aktivitas politik oposisi, memulai kontrol atas
media dan memberlakukan pembatasan kebebasan berkumpul, berkegiatan,
dan berpendapat. Sebagai tanggapan atas pengambilalihan Indonesia,
penduduk asli Papua mendirikan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan
pasukan bersenjata yang biasa disebut sebagai Tentara Pembebasan Nasional
Papua (TPN).
Konflik di Papua, khususnya selama era ‘Orde Baru’ di bawah Presiden
Soeharto, ditandai dengan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM)
di berbagai sektor. Dengan dimulainya era reformasi, pada tahun 2000
Indonesia mendirikan Pengadilan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(KOMNAS HAM) serta beberapa mekanisme pengaduan secara institusional
untuk korban pelanggaran HAM. Namun, mekanisme tersebut tergolong
tidak efisien. Banyak kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang telah
diselidiki namun hanya sedikit dari kasus-kasus tersebut yang menghasilkan
penuntutan hukum terhadap para pelaku. Kurangnya koordinasi dan kerja
sama antara KOMNAS HAM dan Jaksa Agung. Mandat yang tidak memadai
dari KOMNAS HAM dan pengadilan HAM serta kurangnya komitmen di antara
institusi penegakan hukum tetap menjadi penyebab utama atas luasnya
impunitas di Papua.
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Situasi hak asasi manusia di Papua telah menarik
perhatian masyarakat internasional, khususnya
di wilayah Pasifik. Sepanjang tahun 2015 hingga
2016, pembentukan Gerakan Pembebasan
Papua Bersatu (United Liberation Movement of
West Papua -ULMWP) dan kelompok pendukung
regional, Gerakan Solidaritas Dekolonisasi Pasifik
(Pacific Decolonization Solidarity Movement
-PDSM) telah berhasil menekan pemerintah
Indonesia untuk mengambil langkah-langkah
aktif dalam menangani situasi hak asasi manusia
yang kemudian membawa dinamika baru
bagi konflik Papua. Sebagian besar kegiatan
advokasi di Pasifik menargetkan sub-regional
dan regional badan-badan di luar pemerintah
seperti seperti The Melanesian Spearhead Group
(MSG) dan Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik
(Pacific Islands Forum Secretariat -PIFS). Saat ini
ULMWP memiliki status pengamat di MSG.
Beberapa negara anggotanya seperti Fiji dan
Papua Nugini melakukan kerjasama ekonomi
dengan pemerintah Indonesia dan karenanya
tidak mendukung status keanggotaan penuh
ULMWP. Sebagai tanggapan, beberapa negara
di wilayah Pasifik, seperti Kepulauan Solomon,
Tonga, Vanuatu, Kanaky dan Republik Kepulauan
Marshall telah membentuk Koalisi Pasifik untuk
Papua (Pacific Coalition on West Papua -PCWP).
Pada tahun 2008, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) menerbitkan sebuah peren
canaan yang disertai dengan panduan untuk
dialog antara Papua dan Jakarta. LIPI baru saja
memperbarui petanya karena adanya peru
bahan dalam dinamika konflik dan pem
bentukan pemain baru seperti Jaringan Damai
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Papua (JDP) dan ULMWP. Namun, sampai akhir
2016, pemerintah Indonesia di bawah Presiden
Joko Widodo terus memprioritaskan isu pem
bangunan di Papua, tanpa menyentuh isu-isu
politik atau hak asasi manusia. Banyak orang
di Papua yang telah menyatakan dukungan
mereka terhadap ULMWP melalui aksi unjuk rasa.
Oleh karena itu, gerakan ini dianggap sebagai
organisasi pelindung masyarakat Papua yang
representatif untuk melakukan dialog dengan
Pemerintah Indonesia. Namun pernyataan
perwakilan pemerintah pusat mengindikasikan
bahwa Jakarta tidak mengakui ULMWP sebagai
mitra dialog dan hanya menganggap gerakan
tersebut sebagai perwakilan diaspora Papua,
bukan rakyat Papua.
Dukungan yang terus bertambah untuk Papua di
wilayah Pasifik juga nampak pada meningkatnya
jumlah negara-negara Pasifik yang bersedia
untuk terlibat dalam penanganan situasi hak
asasi manusia di sebagian besar provinsi di
Indonesia bagian timur. Beberapa negara
menyatakan kesediaan mereka untuk bertindak
sebagai mediator konflik selama Sidang Majelis
Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan
juga pada pertemuan Dewan HAM pada tahun
2015 dan 2016. Badan-badan PBB lainnya
yang mengungkapkan keprihatinan mereka
mengenai situasi hak asasi manusia di Papua
selama periode pelaporan ini adalah Komite
Penghapusan Diskriminasi Rasial (Committee on
the Elimination of Racial Discrimination -CERD)
dan Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan ber
serikat dan berkumpul (UN Special Rapporteur on
Freedom of Peaceful Assembly and Association).
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7.1 Impunitas dan Sistem Peradilan Hak
Asasi Manusia
Selama dua tahun terakhir, pemerintah Indonesia belum membuat kemajuan yang
signifikan dalam memerangi impunitas dan menegakkan tuntutan hukum terhadap
para pelaku —dari aparat keamanan yang bertanggung jawab atas— pelanggaran
HAM di Papua. Sepanjang tahun 2015 dan 2016, tercatat hanya tiga kasus dengan
pelaku aparat keamanan yang diadili oleh pengadilan negeri atau pun militer.
Mekanisme hak asasi manusia nasional tetap lemah dan tidak mampu melawan
impunitas yang meluas di Papua. Sempitnya wewenang yang diberikan kepada
lembaga HAM nasional dan kurangnya koordinasi antara Jaksa Agung dan KOMNAS
HAM adalah penyebab utama banyaknya kasus pelanggaran HAM yang tidak diproses
dan para pelaku yang tidak diadili.

Inisiatif di Masa Lalu
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Pelanggaran HAM di masa lalu di Papua khusus
nya yang terjadi setelah tahun 1963 telah banyak
didokumentasikan oleh beberapa lembaga HAM
di Indonesia. Berbagai pelanggaran mencakup
kasus penangkapan, penahanan sewenangwenang, pembunuhan di luar hukum, penem
bak
an, penculikan, kekerasan seksual1, serta
peng
hancuran rumah dan ternak. Korban
pelanggaran HAM di Papua mengalami dampak
dari stigmatisasi politik, masalah kesehatan
organ reproduksi bagi para perempuan korban
kekerasan seksual, trauma yang berkepanjangan,
dan tidak adanya layanan publik di daerah
terpencil —seperti akses terhadap pendidikan,
program bantuan ekonomi, dan kesehatan.2
1

Pada tahun 1983, Naomi Masa ditangkap secara sewenang-wenang
setelah suaminya diinterogasi dan disiksa di sebuah pos militer
Indonesia di Desa Besum, Kabupaten Jayapura. Ia dituduh sebagai
anggota Gerakan Papua Merdeka OPM. Saat suaminya dilepaskan
ia melarikan diri ke hutan untuk bersembunyi. Kemudian para
personel keamanan memaksanya untuk mengantar mereka ke
tempat persembunyian suaminya. Naomi disiksa di sebuah truk
militer dalam perjalanan menuju hutan. Ia ditahan di pos militer
lebih dari 10 jam, di mana ia dipukuli, disetrum, diikat dan diperkosa
oleh lima tentara. Sebagai akibat kekerasan seksual tersebut,
Naomi menderita luka pada alat kelaminnya. Kekerasan yang
dialaminya saat itu telah mempengaruhi seluruh hidupnya. Pada
tahun 2005 suaminya menceraikannya dan menikah lagi dengan
wanita lain. Naomi percaya bahwa suaminya mencerainya lantaran
dia diperkosa. Beberapa tahun yang lalu anak perempuannya
meninggal dunia karena penyakit paru-paru. Menurutnya, penyakit
itu pertama kali muncul setelah para tentara menangkap dan
menahan dirinya beserta anak-anaknya.

Sejak Presiden Soeharto mengundurkan diri
pada tahun 1998, pemerintah Indonesia terus
mendorong pelaksanaan reformasi politik
selama 18 tahun terakhir. Namun Papua belum
benar-benar menikmati reformasi yang nyata
seperti provinsi-provinsi lain di Indonesia. Ada
inisiatif untuk menangani isu hak asasi manusia
di provinsi Papua dan Papua Barat, misalnya yang
dilakukan oleh mantan Presiden Abdurrahman
Wahid (Gus Dur). Mantan Presiden Gus Dur
mengubah nama provinsi Irian Jaya menjadi
provinsi Papua. Nama Irian adalah akronim dari
“Ikut Republik Indonesia, Anti Nederland”.
Pemerintah di bawah pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan
kesedia
an
nya untuk melakukan dialog damai
2

Ibu Tineke Rumkabu adalah salah satu korban dan saksi kekerasan
seksual yang dilakukan oleh personil militer selama berlangsungnya
demonstrasi damai pada tanggal 6 Juli 1998 di Biak, yang diakhiri
dengan pengibaran bendera Bintang Kejora Papua. Dia dibakar
dengan api ketika ditangkap, sampai ia kehilangan kesadarannya.
Matanya ditutup. Ketika petugas keamanan membuka penutup
matanya, dia baru menyadari bahwa dia sedang duduk di
genangan darah, dikelilingi oleh korban lain yang meninggal
atau menderita luka parah karena penyiksaan. Ibu Tineke melihat
bagaimana payudara wanita lain dimutilasi oleh para tentara.
Tineke masih mengalami trauma, menderita gangguan psikoligis
dan fisik dan sangat membutuhkan terapi.
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antara Papua dan Jakarta. Namun, pemerintah
gagal melakukan tindakan nyata dalam
menyusun proses perdamaian. Presiden SBY
juga mendirikan unit khusus untuk Papua, yaitu
Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan
Papua Barat (UP4B). UP4B adalah unit ad hoc yang
hanya peduli dengan perbaikan infrastruktur
dan pembangunan ekonomi. Tidak ada program
khusus yang terkait dengan penegakan hukum
dan isu hak asasi manusia yang diterima oleh
penduduk asli Papua sejak provinsi ini menjadi
bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Presiden baru Joko Widodo (Jokowi)
dan pemerintahannya kemudian memutuskan
untuk menghentikan program UP4B.

Inisiatif di Era Sekarang Dibawah
Presiden Jokowi
Banyak orang Papua berekspektasi tinggi
untuk masa depan yang lebih cerah saat Joko
Widodo menjadi presiden baru, karena ia
mengunjungi Provinsi Papua selama kampanye
kepresidenannya. Presiden Jokowi telah menun
juk
kan komitmen untuk Provinsi Papua dan
Papua Barat, terutama untuk percepatan
proses pembangunan. Dia mengunjungi Papua
bebe
rapa kali setelah pemilihan, mendorong
terbentuknya pasar bagi pedagang lokal Papua
dan membebaskan beberapa tahanan politik
(lihat Bab 2.1.1 Tahanan Politik). Namun, dalam
dua tahun terakhir, Presiden Jokowi belum
menunjukkan upaya serius untuk menangani
isu-isu terkait hak asasi manusia di Papua.
Tidak ada agenda dan kebijakan yang jelas
menyangkut hal ini.
Salah satu kasus yang terjadi selama peme
rintahan Presiden Jokowi dan yang menarik
perhatian publik adalah kasus Paniai. Pada bulan

Desember 2014, empat orang pelajar terbunuh
dan 17 orang korban lainnya luka parah akibat
peluru di Kabupaten Paniai. Peristiwa ini terjadi
ketika polisi dan pasukan militer menyerang
penduduk setempat. Komnas HAM membentuk
tim investigasi (pro justitia) berdasarkan Undangundang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia dan Keputusan Ketua Komnas
HAM Nomor 009/Komnas HAM/III/2016. Namun,
hingga Desember 2016 Komnas HAM belum
mengeluarkan laporan hasil investigasi atas
kasus tersebut.
Tim investigasi untuk kasus Paniai memulai
pekerjaannya pada tanggal 1 Mei 2016. Namun,
pihak militer dan polisi belum menunjukkan
keseriusan dan komitmen mereka untuk be
kerja
sama dengan Komnas HAM. Situasi ini
bertentangan dengan pernyataan Presiden
Jokowi saat perayaan Natal di provinsi Papua
pada 28 Desember 2014. Presiden menyatakan
“Saya ingin kasus ini [kasus Paniai] diselesaikan
secepat mungkin, sehingga tidak terulang
kembali di masa yang akan datang”.3
Pada tahun 2016, Menteri Koordinator Politik,
Hukum, dan Keamanan Indonesia membentuk
sebuah tim untuk menyelidiki kasus pelanggaran
HAM masa lalu dan masa sekarang di Papua.
Pembentukan tim tersebut banyak menuai kritik
keras dan tidak memenuhi kriteria hak asasi
manusia misalnya partisipasi dan keterlibatan
dari para korban. Disamping itu, pembentukan
tim ini secara luas dianggap melemahkan posisi
Komnas HAM yang memiliki wewenang hukum
untuk menyelidiki dan memproses kasuskasus hak asasi manusia di Indonesia. Banyak
intelektual Papua, pembela HAM dan korban
berpendapat bahwa pembentukan tim ini
tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan
dengan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi

3
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Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia
(27.12.2017): Deploring Violence in Paniai, President Invites
Residents to Realize Papua as Land of Peace, e-document: http://
www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&la
ng=en&id=8472
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Manusia dan Undang-Undang No. 26/2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
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Para pelaku pelanggaran HAM masa lalu di
Papua terus menikmati impunitas meskipun
ada tuduhan serius untuk kasus pembunuhan
massal atau bahkan genosida. Kasus utama yang
menjadi perhatian adalah kasus yang terjadi di
Puncak Jaya 1977-1978, Wasior, dan Wamena
pada tahun 2001-2003, dan juga yang terjadi di
Abepura pada tahun 2000. Proses pengadilan
atas kasus Abepura tahun 2000 dilakukan di
Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2005.
Namun hakim menyimpulkan bahwa tidak
ditemukan cukup bukti untuk melanjutkan
tuntutan dan akhirnya semua pelaku dibebaskan.
Pemerintah juga gagal dalam menangani ber
bagai kasus yang terjadi baru-baru ini, seperti
kasus Paniai pada tahun 20144 dan kasus
Sanggeng Manokwari pada tahun 2016.5

Dari 16 kasus pembunuhan di luar hukum
yang dilaporkan terjadi antara tahun 2015
hingga 2016, hanya satu kasus yang diproses
secara hukum oleh pengadilan militer7 dan
satu kasus oleh pengadilan sipil. Satu tuntutan
terhadap pelaku yang berasal dari kepolisian
terkait dengan dugaan penyiksaan.8 Mengingat
rendahnya jumlah tuntutan selama periode
pelaporan dan selama tahun-tahun sebelumnya,
Indonesia dinilai masih gagal dalam menerapkan
kerangka hukum yang efektif, menahan para
pelaku penyiksaan dan pembunuhan di luar
hukum di Papua. Terlebih lagi, hukuman bagi
aparat keamanan yang bertanggung jawab
atas pelanggaran HAM seringkali tidak setimpal
dibandingkan dengan tingkat kejahatan terkait.

Tahun lalu, Komnas HAM mengumpulkan data
dan laporan kasus-kasus pelanggaran hak asasi
manusia di Papua. Salah satu contohnya adalah
laporan tentang dugaan kasus Genosida di sekitar
Lembah Baliem pada tahun 1977-1978, yang
diterbitkan oleh Asian Human Rights Commission
(AHRC).6 Meskipun demikian, inisiatif Komnas
HAM belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan
Agung atau lembaga pemerintah lainnya yang
menganggap hasil penyelidikan tersebut belum
cukup untuk memulai proses hukum.

Contoh terkini atas tidak sebandingnya hukum
an terhadap para pelaku tindak kekerasan
adalah kasus pembunuhan Otinus Sondegau
yang dilakukan oleh beberapa oknum polisi
pada 27 Agustus 2016 di Sugapa (lihat Bab 2.4
Pembunuhan di Luar Hukum dan Sewenangwenang). Korban selanjutnya adalah Noverianus
Belau yang terluka karena peluru tajam. Lima
oknum anggota kepolisian dari kesatuan Brimob
mendapatkan sanksi ringan dengan tuduhan
“penggunaan senjata api secara sembarangan.”
Jackson Simbiak, Eduardo Ansanay, Thom Ma
thias Wanarina, dan Yudi Sahi diganjar hukuman
21 hari kurungan sedangkan kolega mereka Jefri
Irianto Yohanes mendapat hukuman satu tahun
penjara.9

4

8

5
6
7

AHRC (22.07.2015): The police and military attack and kill 5 (this
number needs to be checked) teenagers and injure 17 others,
in Papua, e-document: http://www.humanrights.asia/news/
urgentappeals/AHRC-UAC-089-2015
AHRC (14.11.2016): Indigenous Papuans attacked and shot by Police
in Sanggeng, Manokwari West Papua, e-document: http://www.
humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-144-2016
AHRC (2013): ‘The Neglected Genocide’ – a report detailing a series
of abuses in 1977–1978 in Papua is launched, e-document: http://
www.humanrights.asia/news/press-releases/AHRC-PRL-017-2013
Selama persidangan di pengadilan militer III-19 di Jayapura, pelaku
Sersan Anshar dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara dan
Imanuel Imbiri menjalani hukuman tiga tahun penjara. Dua pelaku
lainnya, Pratu. Makher Rehatta dan Kepala Pvt. Gregorius B Geta,
masing-masing dijatuhi hukuman dua belas tahun dan tiga tahun
penjara. Semua pelaku dipecat dari dinas militer.

Pada 2016, dua petugas polisi bernama Bripka Suherman dan
Briptu Jarius Triyono Damik dijatuhi hukuman 18 bulan penjara
dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura. Pada tanggal 27
Agustus 2015, beberapa personel polisi secara sewenang-wenang
menangkap, menyiksa dan berusaha melakukan eksekusi terhadap
tiga orang Papua di Jayapura. Pada tanggal 7 Oktober 2016, lima
petugas polisi dari unit Brigade Mobil setempat divonis hukuman
penjara ringan karena “penyalahgunaan senjata api”. Jackson
Simbiak, Eduardo Ansanay, Thom Mathias Wanarina, dan Yudi Sahi
dijatuhi hukuman 21 hari penjara sementara rekan mereka Jefri
Irianto Yohanes dijatuhi hukuman penjara satu tahun.
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Pengadilan HAM Nasional dan
Mekanisme Hak Asasi Manusia
Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan
beberapa mekanisme hak asasi manusia nasional,
yang memiliki wewenang untuk menyelidiki
pelanggaran HAM. Lembaga tersebut adalah:
badan investigasi internal polisi (PROPAM),
Komisi Polisi Nasional (KOMPOLNAS) dan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS
HAM). Namun fakta menunjukkan bahwa
semua mekanisme hak asasi manusia nasional
tidak transparan dan umumnya gagal dalam
menuntut para pelaku atau memberi keadilan
bagi korban. Penyebab utama atas rendahnya
efektivitas adalah kurang
nya koordinasi dan
kerjasama antara badan-badan penginvestigasi
dan penuntut.
Kendala lain yang menghambat mekanisme
HAM nasional dari penuntutan yang efektif
terhadap pelaku adalah wewenang yang
terbatas. Di mana pelanggaran HAM yang
tidak memenuhi ketentuan tertentu tidak
akan diproses. Wewenang Pengadilan HAM
nasional hanya terbatas pada kasus-kasus yang
merupakan bagian dari serangan yang sistematis,
terstruktur, dan meluas terhadap warga sipil.10
Kegagalan mekanisme HAM nasional tercermin
dalam meluasnya impunitas bagi para pelaku
kekerasan. Jumlah tuntutan terhadap aparat
keamanan di pengadilan sipil atau Pengadilan
HAM selama beberapa tahun terakhir ini masih
sangat rendah. Dalam kasus-kasus hak asasi
ma
nusia saat ini mengindikasikan bahwa
penuntutan terhadap pelaku yang berasal dari
kepolisian akan diproses jika korban memiliki
pengacara dan mengajukan keluhan kriminal,
bukan dengan melaporkan kasus tersebut ke
PROPAM, KOMPOLNAS atau Komnas HAM. Akan
tetapi, persidangan tersebut masih gagal dalam
menghasilkan vonis yang tepat bagi para pelaku.
9

Tabloid Jubi (08.10.2016): 21 Hari Penjara untuk Pelaku
Penembakan Otinus Sondegau, e-document: http://tabloidjubi.
com/artikel-755-21-hari-penjara-untuk-pelaku-penembakanotinussondegau.html
10 Definisinya tertulis dalam Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM)
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Mayoritas pembunuhan di luar hukum dan
sewenang-wenang yang terjadi sepanjang tahun
2015 hingga 2016 tidak diselidiki oleh Komnas
HAM. Dari sedikit kasus yang diselidiki, tidak
ada satu pun yang diproses secara hukum oleh
Pengadilan HAM nasional. Kasus pembunuhan
di luar hukum dan sewenang-wenang oleh
anggota polisi dianggap sebagai tindak pidana
umum dan oleh karena itu diselidiki oleh
kepolisian sendiri. Penyelidikan semacam itu
mungkin tidak dianggap independen dan tidak
memihak kepada masyarakat karena pelaku
yang merupakan personil aparat keamanan
menikmati perlindungan dari institusinya
masing-masing. Sehingga penyelidikan polisi
dan militer terhadap pelanggaran HAM biasanya
tidak mengarah pada tuntutan terhadap pelaku.
Keberadaan Pengadilan HAM nasional didasar
kan pada UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi
Manusia dan Hukum, dan Undang-undang
No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia. Sifat dari hukum hak asasi manusia
ini berlaku surut, yang berarti memerlukan
kemauan politik yang kuat dari pihak eksekutif
untuk membuat keputusan atas proses hukum
dari pelanggaran HAM yang sudah terjadi.
Kekhawatiran mengenai kurangnya komitmen
pemerintah dalam mengambil langkah-langkah
efektif untuk menuntut pelanggaran HAM di
masa lalu dan sekarang yang terjadi di Papua
telah diangkat oleh tujuh negara Pasifik, yaitu
Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan
Marshall, Tuvalu, Tonga, dan Palau dalam Sidang
Debat Umum Majelis Umum pada sesi ke-71,
tanggal 26 September 2016 di New York. Ketujuh
negara Pasifik meminta pemerintah Indonesia
untuk menangani pelanggaran HAM di Papua
dan menghormati hak untuk menentukan nasib
sendiri bagi Papua (lihat Bab 7.4 Papua dalam
Mekanisme HAM PBB).
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7.2 Dukungan Regional dari Pasifik
Di antara masyarakat internasional, negara-negara Pasifik memiliki peran penting
dalam menyuarakan keprihatinan situasi hak asasi manusia di Papua. Disamping juga
mendukung kelompok pro-kemerdekaan Papua untuk kepentingan dekolonisasi
mereka. Advokasi Papua di Pasifik menjadi sangat efisien di satu sisi karena
pembentukan Gerakan Pembebasan Papua Bersatu (ULMWP), dan di sisi lain melalui
pembentukan Gerakan Solidaritas Dekolonisasi Pasifik (PDSM), yang terdiri dari
tokoh-tokoh masyarakat dari beberapa negara pasifik. Dalam beberapa tahun terakhir
PDSM telah mengubah strateginya dari pendekatan dekolonisasi politik menjadi
pendekatan berbasis hak, dengan menyuarakan hak penduduk asli Papua untuk
menentukan nasib sendiri. Selain Melanesian Spearhead Group (MSG), kelompok
solidaritas menargetkan Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik (PIFS) dan Perserikatan
Bangsa-Bangsa sebagai platform internasional yang penting untuk advokasi Papua.
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Dekolonisasi adalah isu yang mencakup banyak
aspek (multi-faceted) termasuk diantaranya
adalah komponen politik dan hukum. Istilah
dekolonisasi umumnya mengacu pada kompo
nen politik. Sementara isu tersebut juga dapat
dilihat dari perspektif hukum atau hak asasi
manusia yang didasarkan pada hak dan kebe
basan mendasar untuk menentukan nasib
sendiri. Dekolonisasi Papua telah menarik
per
hatian internasional, terutama di wilayah
pasifik, di mana banyak penduduk di kepulauan
pasifik telah mengalami pemerintahan kolonial
dan oleh karena itu dapat mengidentifikasi
pentingnya kebutuhan untuk menentukan nasib
sendiri. Selain itu, dekolonisasi pada umumnya
merupakan isu yang banyak dibahas di wilayah
itu karena masih banyak masyarakat di Kepulauan
Pasifik yang ingin kembali menentukan nasib
mereka sendiri dan mendekolonisasi. Mungkin
situasi hak asasi manusia yang serius di Papua
inilah yang telah memicu solidaritas masyarakat
internasional, mendukung kampanye bahwa
Papua harus berada dalam daftar teratas untuk
wilayah yang menunggu proses dekolonisasi.1

1

Advokasi untuk Papua di Wilayah
Pasifik
Asosiasi Organisasi Non-Pemerintah Kepulauan
Pasifik (PIANGO), Program Pendidikan Pember
dayaan Sosial (SEEP), Pacific Theological College
(PTC), Dewan Gereja-gereja Pasifik (PCC), dan
Pusat Ekumenis untuk Penelitian Pendidikan
dan Advokasi (ECREA), semuanya merupakan
organisasi regional yang berbasis di Fiji. Orga
nisasi-organisasi tersebut membentuk gera
kan solidaritas di Fiji yang disebut Gerakan
Soli
daritas Dekolonisasi Pasifik (PDSM), yang
juga diikuti oleh organisasi-organisasi lain di
Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kaledonia Baru,
Papua Nugini (PNG), Tonga, Negara Federasi
Mikronesia, serta Papua sendiri. Salah satu isu
yang aneh dalam gerakan pro-Papua adalah
bahwa PNG, yang pada awalnya merupakan
bagian dari gerakan solidaritas tersebut —telah
mengundurkan diri secara resmi. Terlepas dari
kenyataan bahwa PNG adalah negara Melanesia
dan sangat pro-Pasifik, pemerintahnya telah
memutuskan untuk mundur, mengingat bahwa

Kekuatan administrasi yang relevan adalah, masing-masing, Inggris
(Inggris) untuk Kepulauan Pitcairn, Selandia Baru untuk Tokelau,
Amerika Serikat (AS) untuk Samoa Amerika, Hawaii, dan Guam,
Prancis untuk Kaledonia Baru dan Tahiti, Indonesia di Papua, dan
Papua Nugini di Bougainville.
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negara seperti Kepulauan Solomon, Tonga,
Vanuatu, Kanaky, dan Republik Kepulauan
Marshall berkumpul untuk membentuk
organisasi politik regional baru yang disebut
Koalisi Pasifik untuk Papua (PCWP). Koalisi
tersebut melayani keanggotaan MSG yang
lebih luas. Adapun tujuan dari organisasi ini
adalah untuk memperjuangkan diakuinya
penduduk asli Papua di wilayah Pasifik.

PNG masih memegang Bougainville sebagai
koloninya. Pada dasarnya Bougainville juga
tengah memperjuangkan dekolonisasi dari PNG.
Namun, organisasi masyarakat sipil yang berbasis
di PNG tetap aktif dalam gerakan tersebut.
Sementara itu, kegiatan advokasi regional dan
Fiji baru-baru ini berlangsung di:
a. The Melanesian Spearhead Group (MSG)
Dari tahun 2014 hingga 2016, Gerakan Solida
ritas Dekolonisasi Pasifik (PDSM) mengikuti
pertemuan MSG di Papua Nugini, Kepulauan
Solomon, dan Vanuatu yang bertujuan
untuk melobi status keanggotaan penuh
dari Gerakan Pembebasan Papua Bersatu
(ULMWP) di MSG. Lobi tersebut termasuk
unjuk rasa dan pawai guna mencari perhatian
publik dan dukungan melalui kampanye
dekolonisasi politik untuk mendukung
ULMWP. Setelah MSG memberikan keanggo
taan penuh kepada ULMWP, ULMWP kemu
dian dapat memperoleh akses ke Sekretariat
Forum Kepulauan Pasifik (PIFS), di mana
mereka dapat melobi para pemimpin pasifik
untuk terlibat dalam advokasi di Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi inter
nasional lainnya. Keanggotaan ULMWP
di MSG telah dan tetap menjadi isu yang
kom
pleks. Menurut informasi terbaru dari
Penasihat PDSM kepada MSG, keanggotaan
ULMWP yang diberikan oleh MSG bukan
pilihan yang tepat. Gerakan tersebut (ULMWP,
red.) telah memutuskan untuk melanjutkan
dan mendapatkan status keanggotaan
MSG sebelum melanjutkan upaya advokasi
lainnya.

b.

Pertemuan MSG di Kepulauan Solomon pada
tahun 2016 merupakan sebuah peristiwa
yang sangat penting, karena di sana PIANGO
mengubah pendekatannya dengan tidak
hanya mengejar dekolonisasi saja melainkan
juga menyatakan bahwa dekolonisasi adalah
hak fundamental masyarakat Papua untuk
menentukan nasib sendiri. Karena MSG
kembali menunda keputusan mengenai
status keanggotaan penuh ULMWP, negara-

I.
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ULMWP mengunjungi kantor Gerakan
Solidaritas
Kantor gerakan solidaritas regional dan
nasional PDSM seperti PIANGO, PTC, ECREA,
dan PCC mengadakan pertemuan dengan
delegasi dari Papua selama kunjungan mereka
ke Pasifik. Development Services Exchange
(DSE) menyelenggarakan kampanye solidari
tas Kepulauan Solomon pada tahun 2016.
Pada tahun 2016, wanita Papua yang datang
untuk mengikuti pelatihan di Pusat Krisis
Wanita memaksa untuk mengunjungi mitra
gerakan solidaritas, di mana mereka mem
beri hadiah dan sambutan khusus. Di kantor
PIANGO, kelompok perempuan Papua ter
sebut memberikan penghormatan khusus
atas usaha dari Direktur Eksekutif PIANGO
demi tercapainya tujuan mereka.

Penolakan yang Dialami oleh
PDSM
PDSM menghadapi banyak tantangan selama
mengadvokasi Papua. Namun, hal itu telah
menjadi keinginan dan komitmen pribadi dari
setiap anggota organisasi untuk memastikan
agar gerakan tersebut terus berjalan.

II.

Jaringan Pasifik untuk Globalisasi (PANG)
yang sangat vokal dalam mengadvokasi
Papua, mengalami kerusakan fisik dan
serangan cyber. Pada tahun 2016, pelaku tak
dikenal masuk ke kantor dan meretas sistem
komputer mereka.
Polisi Fiji memaksa PCC menurunkan ben
dera Bintang Kejora setelah Kedutaan
Indo
nesia mengajukan keluhan kepada
pemerintah. Bendera Bintang Kejora telah
dikibarkan di ibukota Fiji, Suva, selama

193

194

pertemuan MSG di Kepulauan Solomon
pada tahun 2016.
III. ECREA untuk sementara waktu ditarik dari
gerakan tersebut namun sejak saat itu
kembali ke posisi terdepan sebagai Ketua
PDSM.
IV. DSE dan beberapa organisasi lainnya di
Kepulauan Solomon berulang kali dihenti
kan oleh polisi saat mereka membawa ben
dera Bintang Kejora dengan kendaraan dan
mengibarkannya di beberapa lokasi di sekitar
Honiara. Polisi berulang kali me
nurun
kan
bendera dan spanduk di Honiara saat peserta
solidaritas tidak berada di tempat.
V. Setelah mendapat tekanan besar dari
pemerintah Indonesia melalui janji untuk
mendanai serta ancaman untuk menarik
kembali dana tersebut, sejak tahun 2014,
negara-negara anggota MSG yang berpihak
pada dekolonisasi tidak lagi mendukung
ULMWP untuk menjadi anggota MSG.
VI. Pada awal 2017, MSG sendiri menyarankan
kepada PDSM bahwa ULMWP tidak
lagi layak untuk menjadi anggota MSG.
Meskipun saran kontroversial tersebut telah
diampaikan oleh MSG, namun PDSM terus
mendukung ULMWP menjadi anggota dari
MSG.

Aktivitas Tambahan
Papua sangat penting bagi Indonesia karena
sumber dayanya yang besar seperti emas dan
tembaga, gas, dan juga kayu. Jelas bahwa
Indonesia akan tetap berusaha mempertahankan
sepenuhnya kekuasaan mereka di Papua karena
sumber daya vital yang tersedia baik bagi masya
rakat Papua sendiri maupun wilayah lain di
sekitarnya, walaupun kekuasaan ini dianggap
ilegal oleh masyarakat Papua sendiri maupun
oleh beberapa negara pasifik. Disadari juga
bahwa Indonesia berperan sebagai penjaga
gawang bagi banyak pemangku kepentingan
lain yang lebih besar. Hal ini memobilisasi PDSM
untuk melakukan kegiatan advokasi tambahan
sebagai berikut:
1.
a)

Kampanye tambahan:
Membuat dan mengirimkan Tinjauan Pe
rio
dik Universal (UPR) kepada Dewan

HAM PBB (UNHRC) untuk meminta penin
jauan kembali situasi hak asasi manu
sia di Papua oleh pemerintah Indo
nesia.
Topik yang diangkat didalam UPR meli
puti: Implementasi domestik atas instru
men hak asasi manusia inter
nasional;
Mensosialisasikan dan melindungi hak asasi
manusia di lapangan; Hak untuk menen
tukan nasib sendiri; Kesetaraan dan nondiskriminasi; Hak untuk hidup, Keamanan
dan kebebasan; Administrasi untuk keadilan
dan aturan hukum; Kebebasan beragama
atau berkeyakinan, Berserikat dan ber
kumpul secara damai; Hak minoritas dan hak
pribumi; Larangan Penyiksaan, perlakuan
kejam, tidak manusiawi dan merendahkan
martabat; Kondisi saat penahanan; Peng
hilangan paksa; Kebebasan berpen
dapat
dan berekspresi; Diskriminasi terhadap
perem
puan; Perlindungan kepada para
pejuang HAM.
b) Di antara beberapa pelanggaran HAM
berat dan tidak manusiawi di Papua, PDSM
meminta UNHRC untuk mengerti bahwa
akar penyebab kerusuhan di Papua terletak
pada tuntutan mereka akan hak funda
mental yaitu untuk menentukan nasib
sendiri.
c) Mengutip kegagalan pemerintah Indo
nesia dalam menyampaikan laporan
nya dalam CAT dan Komite CERD, PDSM
menulis beberapa surat tentang serangan
kekerasan yang diskriminatif terhadap
penduduk asli Papua kepada Peme
rintah
Indonesia. Dilanjutkan dengan meminta
UNHRC untuk mengajukan proses Prosedur
Khu
sus dengan mendelegasikan seorang
pelapor khusus ke Papua dengan tujuan
untuk memverifikasi tuduhan pelanggaran
HAM dan penyangkalan oleh pemerintah
Indonesia.
2. Terus mengusahakan status keanggotaan
penuh bagi ULMWP di MSG.
3. Mendekati Komite 24 PBB tentang dekolo
nisasi.
Lobi yang berfokus pada pelaksanaan referen
dum. Referendum harus dilaksanakan oleh
orang Papua asli saja dan tidak menyertakan
orang-orang non-Papua yang telah bermigrasi
dari wilayah lain di Indonesia ke Papua.
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7.3 Kebaruan Strategi atas Papua:
Dialog dan Diaspora Papua
Berdasarkan berbagai perkembangan terkini yang terkait dengan konflik Papua,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tengah memperbarui strategi atas Papua
dalam upaya untuk menyesuaikan kembali pendekatan resolusi konflik mereka
terhadap perubahan konteks konflik belakangan ini. Sebuah perkembangan terbesar
adalah terbentuknya Gerakan Pembebasan Papua Bersatu (United Liberation
Movement of West Papua -ULMWP) yang saat ini merupakan satu-satunya organisasi
yang mewakili berbagai generasi, suku, dan agama di Papua. Disamping itu, ULMWP
juga telah menerima pengakuan internasional dan dianggap sebagai satu-satunya
organisasi yang memegang mandat politik untuk mewakili masyarakat sipil di Papua.
Namun, hingga saat ini pemerintah Indonesia belum mengambil posisi yang jelas
mengenai pendekatan dialog tersebut, dan juga tidak mengakui ULMWP sebagai
mitra untuk perundingan damai.
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Kebaruan Strategi atas Papua
Setelah dipublikasikannya Strategi atas Papua
pada tahun 2008, LIPI mengembangkan bebe
rapa program advokasi berbasis kebijakan,
mendorong pemerintah nasional untuk menye
lesaikan konflik di Papua, khususnya melalui
dialog nasional. Strategi atas Papua mengusulkan
sebuah dialog antara pemerintah Indonesia
dan masyarakat Papua untuk meng
hasilkan
sebuah Nota Kesepahaman (Memorandum of
Understanding -MoU) dengan solusi yang dapat
diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik.
Pendekatan ini serupa dengan dialog terakhir
antara pemerintah nasional dan Gerakan
Aceh Merdeka (GAM).1 Untuk menindaklanjuti
Strategi atas Papua, LIPI menyelenggarakan
berbagai kegiatan, seperti pertemuan eksplorasi,
konsultasi publik, Konferensi Perdamaian Papua,
serta diplomat, dan briefing media. Program
tersebut mempromosikan dialog sebagai
pendekatan resolusi konflik damai untuk Papua.
Akibatnya, Strategi atas Papua semakin banyak
dibahas baik di Papua sendiri, Jakarta, dan dalam
wacana politik internasional.

1

Widjojo et al., 2009, 160-163
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Sejak 2009, pemerintah nasional, baik di bawah
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
maupun Presiden Joko Widodo, telah berulang
kali menyatakan dukungannya terhadap dialog
sebagai pendekatan yang menjanjikan atas
penye
lesai
an konflik di Papua secara damai.
Namun, sampai saat ini, pemerintah tidak
mengambil posisi yang jelas apakah men
dukung dialog politik dengan gerakan separatis
atau hanya komunikasi efektif antara peme
rintah dan masyarakat Papua.2 Rupanya, pema
haman pemerintah tentang sebuah dialog
hanya memprioritaskan isu pembangunan di
Papua, tanpa memperhatikan isu-isu politik dan
pelanggaran HAM di masa lalu. Oleh karena itu
LIPI melakukan penelitian untuk memperbaharui
Strategi atas Papua, guna mengklarifikasi makna
dialog.
Pembaruan Strategi atas Papua juga bertujuan
untuk menjelaskan perubahan sosial yang
terjadi belakangan di Papua, menganalisis dina
mika konflik dan relevansi “Strategi atas Papua”
untuk situasi di wilayah tersebut saat ini. LIPI
mengidentifikasi ulang aktor penting dalam

2

ICG, 2010
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konflik dan proses dialog di Papua. Kedua isu
tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini,
karena adanya perubahan yang signifikan selama
delapan tahun terakhir. Sementara itu, akar dari
konflik dan solusinya (kecuali dialog) masih
dianggap sama seperti yang dijelaskan dalam
Strategi atas Papua. Pandangan yang berbeda
mengenai sejarah dan status politik, serta
pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan,
dan marginalisasi penduduk asli Papua masih
relevan menjadi akar konflik di Papua. Tiga solusi
untuk konflik Papua masih relevan dengan
situasi di Papua saat ini, yaitu pengakuan akan
paradigma baru dari pembangunan, serta
rekon
siliasi dengan melibatkan Pengadilan
HAM. Hanya dialog sebagai sebuah solusi politik
yang secara luas dianggap sebagai solusi untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan
dengan konflik.
Strategi atas Papua yang telah diperbaharui
menggambarkan perkembangan aktor politik di
Papua. Seperti munculnya Jaringan Damai Papua
(JDP), bangkitnya kelompok politik pemuda, dan
konsolidasi diaspora Papua. JDP tidak termasuk
dalam Strategi atas Papua karena jaringan
tersebut belum terbentuk, ketika penelitian
pertama dilakukan yaitu antara tahun 2004 dan
2008. Kemudian JDP dibentuk setelah gagasan
untuk berdialog didiskusikan dan didukung
oleh gerakan masyarakat sipil di Papua. Di sisi
lain, kelompok pemuda dan diaspora Papua
belum pernah dibahas di Strategi atas Papua
karena kedua pemangku kepentingan tidak
dikonsolidasikan dan tidak memiliki dampak
signifikan terhadap situasi sosial dan politik di
Papua sebelum tahun 2008. Saat ini, diaspora
Papua bersatu di bawah struktur organisasi
baru, yaitu Gerakan Pembebasan Papua Bersatu
(ULMWP).
Strategi atas Papua yang sudah diperbaharui
juga menganalisis definisi dari dialog damai
di Papua. Beberapa perubahan di Jakarta dan
Papua memungkinkan definisi ulang dari dialog
tersebut. Salah satu perubahannya adalah
penerimaan ‘dialog’ sebagai sebuah konsep
pemecahan konflik Papua. Sementara dialog

adalah topik yang ‘tabu’ bagi banyak pihak yang
berkonflik di masa lalu, sekarang dibahas dan
diterima oleh para pemangku kepentingan
sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik.
Selain itu juga dibutuhkan pergeseran para
digma dari ‘dialog sebagai solusi’ menjadi ‘dialog
sebagai pendekatan’.

Dialog dan Diaspora Papua
Posisi diaspora Papua dikonsolidasikan setelah
tiga faksi utama dari Gerakan Papua Merdeka
bersatu di bawah ULMWP. Pemimpin dari
diaspora Papua diberi mandat oleh Koalisi
Nasional untuk Pembebasan Papua Barat
(WPNCL), Negara Republik Federal Papua Barat
(NRFPB), dan Parlemen Nasional Papua Barat
(PNWP), untuk membentuk komite eksekutif.
Mereka adalah Octovianus Mote (Amerika
Serikat) sebagai sekretaris jenderal, Benny Wenda
(Inggris) sebagai juru bicara, dan Jacob Rumbiak
(Vanuatu), Rex Rumakiek (Australia), dan Leonie
Tanggahma (Belanda). ULMWP mendapat
pengakuan setelah mendapatkan status sebagai
pengamat di Melanesian Spearhead Group (MSG)
pada tahun 2015. Kampanye politik ULMWP tidak
hanya dilakukan di MSG, namun juga di Forum
Kepulauan Pasifik (PIF) dan Perserikatan BangsaBangsa (PBB). Penyatuan kembali kekuatan
politik Papua baik di dalam maupun di luar
Indonesia merupakan kunci untuk menentukan
masa depan Papua. Pertanyaan utamanya
adalah bagaimana pemerintah Indonesia
menang
gapi gerakan ini. Pemerintah harus
merangkul diaspora Papua sebagai representasi
dari orang Papua. Dari sudut pandang hukum,
ULMWP adalah organisasi yang legal menurut
hukum internasional karena memiliki status
keanggotaan tertentu di MSG, seperti halnya
Indonesia. LIPI mengusulkan agar pemerintah
Indonesia mendorong MSG untuk melakukan
dialog yang konstruktif dengan ULMWP.
Tanggapan terhadap pengakuan ULMWP di MSG
sangat beragam. Menteri Koordinator Politik,
Hukum dan Keamanan Republik Indonesia,
Luhut Pandjaitan, mengatakan bahwa Indonesia

Hak Asasi Manusia di Papua 2017

tidak dapat menerima status keanggotaan
ULMWP di MSG karena Papua adalah bagian dari
Indonesia. Kemudian dia menyatakan bahwa
integrasi ini telah ditetapkan dalam resolusi
PBB. Keanggotaan Indonesia di MSG guna
mewakili etnis Melanesia yang tinggal di Papua,
Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa
Tenggara Timur (NTT), yang kemudian disebut
Melanesia-Indonesia. Tanggapan yang hampir
sama diberikan oleh pejabat Kementerian
Koordinator Bidang Politik yang menyebutkan
bahwa ULMWP mewakili diaspora Papua di luar
negeri dan bukan masyarakat Papua. Sehingga
Pemerintah tidak secara formal menganggap
bahwa ULMWP adalah representasi resmi
dari masyarakat Papua. Menurut pengamatan
LIPI, pejabat pemerintah nasional sepertinya
enggan membicarakan ULMWP. Pemerintah
membenarkan keengganannya dengan menya
takan bahwa posisi pemerintah Indonesia tidak
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setara dengan ULMWP karena Indonesia adalah
anggota asosiasi sementara ULMWP hanya
berstatus pengamat.
Sebagai tanggapan, organisasi masyarakat sipil
di Papua telah menyatakan posisinya sehu
bungan dengan ULMWP. Dari beberapa wawan
cara dengan pemimpin organisasi keagamaan,
kelompok suku, dan LSM menyatakan bahwa
hanya Gerakan Pembebasan Papua Bersatu
(ULMWP) yang saat ini dianggap memegang
mandat politik rakyat Papua untuk memper
juangkan aspirasi mereka. ULMWP telah berakar
di masyarakat tradisional Papua dan mencakup
berbagai generasi, suku, dan agama di Papua.
Oleh karena itu, organisasi tersebut mendapat
pengakuan politik yang luas sebagai wakil
rakyat Papua dalam dialog dengan pemerintah
Indonesia maupun dengan masyarakat inter
nasional.
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7.4 Hak Asasi Manusia di Papua di
Perserikatan Bangsa-Bangsa
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Sepanjang tahun 2015 dan 2016, terjadi peningkatan kegiatan advokasi mengenai
situasi hak asasi manusia di Papua di tingkat PBB. Upaya dalam menarik perhatian
internasional terhadap isu ini terutama dilakukan oleh negara-negara Pasifik selama
pertemuan Majelis Umum dan Dewan HAM. Komitmen yang berkembang terhadap
situasi hak asasi manusia di Papua berhubungan erat dengan terbentuknya Gerakan
Pembebasan Papua Bersatu (ULMWP), yang diberi status sebagai pengamat oleh
Melanesian Spearhead Group (MSG). Organisasi masyarakat sipil internasional
telah mendorong advokasi hak asasi manusia di PBB melalui prosedur khusus dari
Dewan HAM dan mekanisme badan-badan perjanjian. Pencapaian utama adalah
‘Peringatan Dini’ mengenai ‘penduduk asli Papua di Papua’ dan sebuah studi
tentang fundamentalisme oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berserikat dan
Berkumpul. Di mana ia mengacu pada pembatasan yang tegas atas hak demokrasi
dalam penegakan otoritas dari ideologi nasionalis “Negara Kesatuan”.

Upaya Diplomatik oleh
Pemerintah
Pelanggaran HAM di Papua tetap menjadi
salah satu tantangan utama bagi diplomasi
internasional Indonesia, terutama di PBB. Hakhak penduduk asli Papua; khususnya kebebasan
berekspresi, berkumpul, berpendapat serta
hak atas kesehatan, pendidikan, penghidupan
termasuk diantaranya beberapa keprihatinan
yang diungkapkan oleh masyarakat internasional
dalam pertemuan PBB, tidak hanya organisasi
non-pemerintah, namun juga beberapa kepala
negara. Delegasi Indonesia di PBB tidak dapat
memberikan tanggapan yang memuaskan atas
tuduhan tersebut. Sebaliknya, ia berpendapat
bahwa kebijakan pembangunan yang diadopsi
oleh pemerintah Indonesia akan memberikan
solusi yang memadai bagi pelanggaran yang
masih terjadi.
Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perkem
bangan yang menarik sehubungan dengan
meningkatnya partisipasi negara-negara Pasifik
dalam menangani situasi Papua di PBB. Respon
positif dari Pasifik ini mengikuti pembentukan
Gerakan Pembebasan Papua Bersatu (ULMWP)

pada tahun 2014 di Port Villa, Vanuatu. ULMWP
dianggap sebagai sebuah badan yang mewakili
organisasi kunci perlawanan di dalam dan di
luar Papua. Organisasi ini membuat terobosan
historis ketika mendapatkan status sebagai
pengamat oleh Melanesian Spearhead Group
(MSG), sebuah kelompok sub-regional dari
negara-negara Pasifik Melanesia.
Selama sidang ke-70 Majelis Umum PBB
(UNGA) pada tahun 2015, dua kepala negara
dari wilayah Pasifik, yaitu Kepulauan Solomon
dan Kerajaan Tonga, menyerukan dengan
keras situasi hak asasi manusia di Papua. Hon.
Manasseh Sogavare, Perdana Menteri Kepulauan
Solomon meminta pemerintah Indonesia untuk
mengakhiri pelanggaran HAM di Papua. Untuk
menemukan solusinya, Kepulauan Solomon
juga meminta dialog dan kerjasama dengan
pemerintah Indonesia.
“Kepulauan Solomon bersama dengan Forum
Kepulauan Pasifik berusaha untuk berdialog dan
bekerjasama dengan Indonesia. Pendekatan
tersebut bertujuan untuk menyelesaikan dan
mengakhiri laporan dugaan pelanggaran HAM
yang terjadi di dua wilayah etnis Melanesia
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di Indonesia yaitu Papua dan Papua Barat.
Kepulauan Solomon selanjutnya meminta
Dewan HAM yang bermarkas di Jenewa untuk
berbuat lebih banyak dalam menyelidiki dan
memantau tuduhan pelanggaran HAM dan
kekerasan terhadap etnis Melanesia di wilayah
Indonesia.”
Hon. Akilisi Pohiva, Perdana Menteri Kerajaan
Tonga, berbicara tentang ketidakadilan dan
pelanggaran HAM yang kejam di Papua.
Selanjut
nya, dia mengingatkan bahwa “PBB
memiliki kewajiban untuk terus menindaklanjuti
kasus Papua ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan untuk menghentikan kegiatan brutal
dan tidak manusiawi ini.”
Mengikuti dua pernyataan politik yang keras ini,
delegasi dari Kepulauan Solomon melanjutkan
komitmen mereka untuk mengangkat situasi
Papua ke Dewan HAM PBB (Human Rights
Council -HRC) di Jenewa. Selama sidang HRC ke31 pada bulan Maret 2016, Kepulauan Solomon
menekankan pentingnya dialog damai antara
pemerintah Indonesia dengan perwakilan
dari Papua. Ia juga mengakui beberapa upaya
Presiden Indonesia dalam mengatasi situasi di
Papua. Kepulauan Solomon, sebagai ketua MSG,
mengungkapkan keprihatinanya atas situasi
saudara mereka Melanesia di Papua, yang terus
mengalami diskriminasi di tanah mereka sendiri.
Selama sidang HRC ke-32 pada bulan Juni 2016,
delegasi dari Kepulauan Solomon dan Vanuatu
berbicara tentang pelanggaran HAM di Papua.
Mereka secara khusus menangani penangkapan
secara sewenang-wenang terhadap lebih dari
2.000 orang, yang sebagian besar adalah pen
duduk asli Papua, saat berpartisipasi dalam aksi
damai baik di Papua maupun kota-kota lain di
Indonesia. Isu mengenai akses bagi organisasi
HAM internasional, khususnya Pelapor Khusus
PBB untuk kebebasan berekspresi, dan wartawan
internasional ke Papua juga menjadi sorotan.
Kedua delegasi tersebut meminta Indonesia
untuk menemukan solusi terbaik dengan
melakukan dialog yang konstruktif terhadap
orang-orang Papua.
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Sebagai jawaban, delegasi Indonesia menuduh
Kepulauan Solomon dan Vanuatu ingin
“mem
politisisasi” isu-isu hak asasi manusia di
Papua dan mendukung separatisme. Selain
itu, Indonesia menjelaskan upayanya untuk
menangani tuduhan-tuduhan ini, yang meru
pa
kan pengakuan atas pelanggaran HAM
yang sedang berlangsung di Papua. Dalam
tanggapannya, delegasi Indonesia kembali ke
wacana pembangunan dengan mengatakan
bahwa anggaran per kapita yang dialokasikan ke
provinsi Papua dan Papua Barat termasuk yang
tertinggi di Indonesia.
Pada bulan September dalam sidang HRC ke-33,
delegasi Kepulauan Solomon menyampaikan
pernyataan lain tentang Papua. Serupa dengan
pernyataan sebelumnya, mereka menekankan
perlunya pemerintah Indonesia untuk membuka
akses bagi para jurnalis internasional dan
organisasi HAM ke Papua. Pada saat yang sama,
Kepulauan Solomon juga memberitahu Dewan
tentang pembentukan Koalisi Pasifik untuk
Papua. Inisiatif ini tumbuh karena kekhawatiran
yang berkembang di antara negara-negara
kepulauan Pasifik terhadap situasi hak asasi
manusia di Papua.
Selama Sidang UNGA ke-71 di New York,
tujuh kepala negara dari negara-negara Pasifik
menyampaikan pernyataan mengenai situasi hak
asasi manusia di Papua. Forum negara-negara
kepulauan Pasifik menjadikan masalah situasi
Papua sebagai perhatian. Melalui pembentukan
Koalisi Pasifik untuk Papua, negara-negara
Pasifik mencoba untuk mengangkat isu ini ke
tingkat internasional. Perlu untuk dicatat bahwa
pernyataan tersebut tidak hanya berasal dari
negara-negara anggota MSG, tetapi juga negaranegara Pasifik lain yang berasal dari Mikronesia
dan Polinesia.
Hon. Baron Divavesi Waqa, Presiden Nauru
adalah kepala negara Pasifik pertama yang
membuat sebuah pernyataan mengenai Papua.
Dia mengungkapkan keprihatinannya yang
mendalam atas tuduhan pelanggaran HAM di
Papua. Dia mengakhiri dengan sebuah proposal
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Gambar 7.4-1: Manasseh Sogavare, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, menyampaikan debat umum dalam Sidang Majelis Umum ke-71
PBB. (Sumber: UN Media)

agar pemerintah Indonesia membuka dialog
yang konstruktif dengan orang-orang Papua.
Terlepas dari kenyataan bahwa Nauru adalah
sebuah negara kecil, suara Nauru menambah
keyakinan dunia internasional bahwa Negaranegara Pasifik memperhatikan situasi di Papua.
Pernyataan lain tentang Papua juga dilontarkan
oleh negara kepulauan Micronesia di Kepulauan
Marshall melalui Presiden Hilda Heine.
Kepulauan Marshall meminta Dewan HAM PBB
untuk melakukan investigasi yang kredibel dan
independen terhadap dugaan pelanggaran
HAM di Papua.
Dengan cara yang berbeda, Perdana Menteri
Hon. Enele Sosene Sopoaga dari Tuvalu, sebuah
negara di wilayah Polinesia, menekankan
pentingnya menghormati dan menghargai hak
dasar untuk menentukan nasib sendiri bagi
orang-orang Papua. Dia juga mempertanyakan
prinsip dari tidak ikut campur dan kedaulatan,
yang sering digunakan oleh banyak negara
termasuk Indonesia sebagai tanggapan mereka

terhadap kritik atas catatan hak asasi manusia.
Selanjutnya, dia juga mengingatkan agar UNGA
tidak mengabaikan situasi yang dianggapnya
menyedihkan. Dia mengakhiri dengan mendesak
PBB untuk, “... bertindak dalam masalah ini dan
menemukan solusi yang dapat diterapkan untuk
memberikan otonomi kepada penduduk asli Papua.”
Dua negara di wilayah Polinesia lainnya yang
menyampaikan pernyataan di UNGA adalah
Tonga dan Palau. Perdana Menteri Hon. Samiuela
‘Akilisi Pohiva dari Tonga menyampaikan situasi
hak asasi manusia di Papua untuk kedua kalinya
di UNGA. Kali ini dia menyoroti pelanggaran HAM
yang dilakukan oleh Indonesia di Papua dan
kenyataan bahwa situasinya tidak membaik dari
tahun sebelumnya. Melalui perwakilan tetapnya
untuk PBB, Dr Caleb Tyndale Okauchi Otto,
Palau menyatakan dukungannya untuk resolusi
konflik di Papua melalui dialog yang mendalam
dan konstruktif, seperti yang telah dinyatakan
sebelumnya oleh negara-negara Pasifik lainnya.
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Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon.
Manasseh Sogavare, yang juga ketua MSG,
berbicara untuk kedua kalinya di UNGA. Dia
menyatakan bahwa “Kepulauan Solomon sangat
prihatin atas pelanggaran HAM terhadap etnis
Melanesia di Papua. Pelanggaran HAM di Papua
dan perjuangan untuk menentukan nasib sendiri
di Papua adalah dua sisi mata uang yang sama.
Banyak laporan tentang pelanggaran HAM di
Papua yang menekankan adanya hubungan
yang kuat antara upaya untuk memperjuangkan
hak menentukan nasib sendiri akan berakibat
pada pelanggaran HAM secara langsung oleh
Indonesia, dalam upayanya untuk menekan
pihak yang berlawanan.”
Dengan jelas, dia juga menantang dan mem
pertanyakan legalitas New York Agreement dan
the Act of Free Choice. Kedua peristiwa sejarah
tersebut digunakan oleh Pemerintah Indonesia
sebagai argumen hukum untuk aneksasi
Papua sebagai bagian dari Indonesia. Hal ini
dapat dianggap sebagai salah satu pernyataan
terkeras yang dibuat oleh seorang kepala negara
yang secara terbuka menantang legitimasi
klaim Indonesia atas Papua. Namun, di akhir
pernyataannya Perdana Menteri Sogavare masih
menganggap penting memiliki hubungan yang
konstruktif dengan Indonesia. Kerjasama dengan
Indonesia merupakan prasyarat utama untuk
menangani pelanggaran HAM di Papua.
Perdana Menteri Hon. Charlot Salwai Tabimasmas
dari Vanuatu, negara Melanesia lainnya, mem
berikan pernyataan yang lebih pendek mengenai
Papua. Dia mendesak PBB untuk mengambil
tindakan konkret dalam menangani masalah hak
asasi manusia di Papua.

Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-71,
Kepulauan Solomon juga telah menggunakan
hak jawab pertamanya untuk merespon sebuah
pernyataan yang dilontarkan oleh Indonesia
sebelumnya, yaitu pada tanggal 24 September
2016. Dalam mengemukakan haknya, Kepulauan
Solomon mengungkapkan keprihatinannya atas
kekejaman dan kematian dari 500.000 orang
Papua selama 50 tahun terakhir. Delegasi dari
Kepulauan Solomon menggarisbawahi bahwa
mereka "Tidak dapat berdiri di belakang argumen
kedaulatan dan integritas negara manapun
dan hanya menyaksikan kekejaman semacam
itu terjadi.” Karena baik negara Pasifik maupun
Indonesia tidak dapat menyelesaikan situasi hak
asasi manusia yang mendesak di Papua, “Masalah
tersebut perlu dibawa ke hadapan Badan PBB.”
Selain itu, Kepulauan Solomon juga mengkritik
Indonesia yang tidak menyampaikan laporan
periodiknya kepada komite anti penyiksaan
sejak 2008, atau mengambil tindakan aktif untuk
mengkriminalkan dan menghukum pelaku
penyiksaan, walaupun Indonesia telah merati
fikasi Konvensi Menentang Penyiksaan pada
tahun 1998.1
Indonesia menggunakan hak jawab keduanya
atas pernyataan Kepulauan Solomon, yang
menyatakan bahwa Kepulauan Solomon
menyalahgunakan “tuduhan hak asasi manusia
untuk mendukung gerakan separatisme dan
hanya menegaskan kembali pelanggaran yang
terus berlanjut terhadap prinsip dan tujuan
Piagam PBB dengan secara terang-terangan
men
campuri urusan internal negara lain,
kedaulatan, dan integritas teritorial negara lain.
Hal ini juga menunjukkan ketidaktahuan mereka
akan fakta-fakta di lapangan dan jatuh ke dalam
perang
kap informasi sampah dari kelompok
separatis.”2

1
2
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Jawaban lengkap dari Kepulauan Solomon dapat dilihat di
http://webtv.un.org/watch/solomon-islands-first-right-ofreply-/5141621665001
Jawaban lengkap dari Kepulauan Solomon dapat dilihat
di http://webtv.un.org/watch/indonesia-second-right-ofreply/5141621680001
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Gambar 7.4-2: Delegasi Indonesia menggunakan hak jawab
yang kedua atas pernyataan dari Kepulauan Solomon
sebelumnya dalam debat umum di Sidang Majelis Umum PBB
ke-71 (New York, 20-26 September 2016). (Sumber: UN Media)

Berbagai Upaya yang Dilakukan
oleh Organisasi Sipil
“Peringatan Dini” yang dikeluarkan oleh
Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial
(CERD)
Pada tanggal 3 Oktober 2016, melalui surat
yang dikeluarkan oleh ketuanya, Profesor
Anastasia Crickley, CERD menyampaikan sebuah
‘Peringatan Dini’ untuk Indonesia mengenai
situasi ‘penduduk asli Papua di Papua’. Dalam
suratnya, Ketua Crickley meminta Pemerintah
Indonesia untuk menyampaikan informasi me
ngenai semua masalah dan kekhawatiran yang
diuraikan di atas pada tanggal 14 November
2016, serta tindakan apa saja yang telah diambil
untuk mengatasi masalah ini.
Keprihatinan utama yang disebut Ketua CERD
dalam suratnya adalah: penindasan oleh aparat

keamanan selama upacara pengibaran ben
dera Papua dan aksi unjuk rasa; penggunaan
kekerasan yang berlebihan dan pembunuhan
selama aksi damai sejak 2013; penangkapan
massal pada bulan Mei 2014 saat aksi unjuk
rasa untuk menentang ekstraksi dan aktivitas
perkebunan; sejumlah penangkapan dan pena
hanan sewenang-wenang sejak awal 2016,
dengan jumlah total tahanan mencapai 4.000
orang antara bulan April dan Juni 2016, termasuk
aktivis hak asasi manusia dan wartawan;
impunitas yang meluas; kebijakan negara yang
mendukung migrasi penduduk dari daerah
lain di Indonesia ke Papua, ‘yang menyebabkan
penurunan representasi populasi orang Papua
dibandingkan dengan total populasi di wilayah
mereka’; standar pendidikan yang buruk meng
hasilkan tingkat melek huruf yang sangat
rendah.3
Studi tentang fundamentalisme oleh
Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan
Berserikat dan Berkumpul
Penindasan terhadap penduduk asli Papua
juga tercermin dalam sebuah studi Pelapor
Khusus PBB mengenai kebebasan berserikat
dan berkumpul dengan damai (A/HRC/32/36)
yang berfokus pada isu fundamentalisme. Ber
kenaan dengan Indonesia, pelapor tersebut
mengkritik pemerintah Indonesia bahwa dalam
menegakkan otoritas ideologi nasionalis ‘Negara
Kesatuan’ meluas ke penindasan terhadap unjuk
rasa yang digelar oleh etnis Papua. Lebih lanjut dia
menyatakan bahwa negara memiliki tanggung
jawab untuk melindungi dan memfasilitasi unjuk
rasa yang menyuarakan pandangan politik dan
budaya yang berbeda, dan bahkan pihak oposisi
maupun yang mendukung pemerintah.4

3

4

United Nations, Committee for the Elimination of Racial
Discrimination, Early Warning Procedure, CERD/90th/EWUAP/GH/
MJA/ks (3 October 2016), available from http://tbinternet.ohchr.
org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/IDN/INT_CERD_ALE_
IDN_8093_E.pdf
United Nations, Human Rights Council, Report of the Special
Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of
association, A/HRC/32/36 (31 May 2016), available from http://
undocs.org/A/HRC/32/36
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REKOMENDASI

Hak Perempuan
Para
perempuan dan anak-anak Papua berkumpul di dekat landasan udara di desa Kossarek. (Doc. ICP)

BAGIAN 8

Rekomendasi
Berbagai rekomendasi yang terkumpul di sini adalah kontribusi lebih dari 30
organisasi dan para ahli di Papua, wilayah lain di Indonesia, dan luar negeri.

8.1 Rekomendasi untuk
Pemerintah Indonesia
204

a) Untuk mengakhiri impunitas dan kekerasan oleh
pasukan keamanan kami merekomendasikan agar
Pemerintah Indonesia:
•

Memastikan bahwa polisi bekerja secara profesional dan melakukan
investigasi secara efektif terhadap semua kasus kekerasan, terlepas dari
status lembaga tersangka, etnis korban atau mekanisme pengaduan
non-peradilan seperti mekanisme internal PROPAM yang mungkin
berjalan secara paralel.

•

Mengkaji ulang UU No.4 (2) Kepres No. 3/2004 yang memungkinkan
aparat kepolisian untuk meminta dukungan dari militer dalam operasi
penegakan hukum, karena praktik ini menghalangi penuntutan hukum
terhadap pelaku dari pasukan keamanan dan memberikan kontribusi
terhadap iklim impunitas di Papua.

•

Mengembangkan pendekatan partisipasif baru dalam mengumpulkan
informasi kasus-kasus hak asasi manusia seperti halnya strategi resolusi
konflik untuk Papua. Pendekatan ini haruslah melibatkan masyarakat sipil
dari Papua.

•

Memastikan bahwa tuntutan dibawa ke depan Pengadilan HAM dan
Pengadilan HAM ad-hoc, untuk semua pelanggaran HAM berat, termasuk
kasus Wasior (2001/2002) dan kasus Wamena (2003).

•

Mengurangi jumlah pasukan militer yang dikerahkan di Papua dan
memastikan kepatuhan para pasukan keamanan pada kewajiban
Indonesia berdasarkan undang-undang dan standar HAM internasional.
Perintah militer baru tidak harus dibentuk.

•

Mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas korupsi di
sistem peradilan dan menjamin independensi peradilan dari kontrol
politik dan campur tangan pejabat pemerintah.

Hak Asasi Manusia di Papua 2017

Rekomendasi

•

Memastikan pengawasan sipil yang efektif terhadap militer dengan
mereformasi UU Pengadilan Militer.

•

Memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM dari kalangan militer
bertanggung jawab melalui pengadilan di pengadilan pidana sipil.

•

Memastikan bahwa KUHP ditinjau untuk memasukkan kejahatan
penyiksaan sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi PBB ‘Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak
Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia’ yang telah diratifikasi
oleh Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah harus memberlakukan
undang-undang nasional untuk mengkriminalisasi penyiksaan.

•

Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Manajemen Konflik Sosial
mengenai pengerahan militer untuk memastikan bahwa militer hanya
terlibat dalam isu-isu ancaman eksternal dan bukan dalam konflik sosial
internal, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

•

Mengembangkan mekanisme pengaduan yang independen dan efektif
bagi korban pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, yang dapat
memastikan tindak lanjut, investigasi, dan penuntutan independen
terhadap pelaku dan memberikan pemulihan yang memadai bagi
korban.

•

Mengeluarkan kebijakan yang akan mengakhiri stigmatisasi sewenangwenang bahwa orang Papua adalah separatis atau teroris.

•

Menetapkan pengadilan HAM di Papua dan memastikan efektifitas
pengadilan tersebut dengan memperluas mandat untuk memproses
semua kasus hak asasi manusia, yang tidak hanya memenuhi kriteria
serangan sistematis dan meluas terhadap warga sipil.

•

Menghentikan kebijakan dan praktik dalam pasukan keamanan yang
memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM terhadap warga sipil,
khususnya yang digunakan untuk intimidasi dan pembalasan. Kebijakan
dan praktik saat ini hanya memperdalam ketegangan konflik dan
mengakibatkan eskalasi kekerasan. Anggota aparat keamanan yang
menerapkan praktik semacam itu harus menerima sanksi serius, sesuai
dengan standar internasional.

•

Memastikan bahwa POLRI menerapkan pengawasan yang efektif
terhadap polisi daerah di Papua dan Papua Barat untuk menjamin bahwa
penduduk Papua dapat menikmati standar penegakan hukum yang
tinggi. Kelalaian dan korupsi di dalam kepolisian perlu ditangani dengan
sanksi serius dan prosedur kriminal jika memungkinkan.

•

Menerapkan dan memantau Peraturan Pemerintah No. 2/2003, khususnya
Pasal 5 (d), 6 (d), 6 (q) dan 6 (w), dan menerapkan dan memantau Pasal 39
Undang-undang No. 34/2004, yang menyatakan bahwa tentara dilarang
terlibat dalam kegiatan bisnis apapun untuk mencegah personil polisi,
militer, dan pegawai pemerintah bekerja sebagai beking perusahaan
perkebunan.

•

Memperkenalkan peraturan yang memastikan pengecualian personil
militer dalam operasi penegakan hukum dan meninjau kembali Pasal 4
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(2) dari Kepres No. 63/2004, yang memungkinkan polisi untuk meminta
bantuan militer dalam operasi penegakan hukum, karena praktik yang
ada menghalangi undang-undang penuntutan terhadap pelaku dari
aparat keamanan dan memberikan kontribusi terhadap iklim impunitas
di Papua.
•

Memperkuat kantor perwakilan Komnas HAM di Papua melalui sumber
keuangan serta peningkatan mandatnya termasuk otorisasi untuk
melakukan penyelidikan independen dan kemampuan untuk melakukan
koordinasi langsung dengan Kejaksaan Agung.

•

Mendukung Komnas HAM untuk meningkatkan pemantauan terhadap
tempat-tempat penahanan di seluruh Papua, khususnya memprioritaskan
dataran tinggi tengah dan daerah kepala burung.

b) Untuk menjamin perlindungan kebebasan
berekspresi, kami merekomendasikan agar
Pemerintah Indonesia:
•

Melepaskan semua tahanan politik dan semua orang yang telah
ditangkap atau dihukum karena mengekspresikan pendapat politik
damai.

•

Mencabut Peraturan Presiden 77/2007 yang melarang penggunaan
Bendera Bintang Kejora dan menghormati bendera sebagai simbol
adat dan identitas daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Otonomi Khusus.

•

Merevisi undang-undang dan peraturan yang mengancam perlindungan
demokrasi dan hak asasi manusia, seperti perubahan yang diadopsi
undang-undang nasional mengenai organisasi massa, Undang-undang
Darurat No. 12 tahun 1951, Pasal 106 dan 110 tentang makar, dan Pasal
160 tentang hasutan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana).

•

Memastikan bahwa peraturan nasional seperti UU 9/1998 tentang
kebebasan berekspresi di depan umum, Pasal 106 dan 110 tentang makar,
Pasal 160 tentang hasutan dalam KUHP atau Undang-undang Darurat
12/1951, dan peraturan yang menghalangi kebebasan berekspresi,
seperti Peraturan Pemerintah No. 77/2007 tentang simbol daerah, serta
Makhlumat KAPOLDA PAPUA No. 245/VII/2016 tentang kebebasan
berekspresi di depan umum, sesuai dengan ratifikasi perjanjian hak
asasi manusia internasional dan mungkin tidak digunakan untuk
mengkriminalisasi aktivis masyarakat sipil damai di Papua.

•

Menghentikan penerapan Pasal 106 dan 110 KUHP tentang makar dan
juga Pasal 160 tentang hasutan, hingga pasal tersebut ditinjau ulang dan
melepaskan semua orang yang saat ini ditahan berdasarkan pasal-pasal
tersebut.

•

Mengabaikan Undang-undang Darurat 12/1951.

•

Mengubah Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dengan menghapus
persyaratan pembebasan bersyarat untuk pernyataan loyalitas dalam
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kasus kejahatan terhadap negara, dan/atau mempertimbangkan untuk
mengatur tahanan yang ditahan berdasarkan tuntutan tersebut secara
terpisah dari mereka yang divonis karena melakukan terorisme, korupsi,
dan kejahatan narkoba.
•

Memperkuat independensi dan amanat Komnas HAM, termasuk akses
tak terbatas untuk melakukan pemantauan terhadap tempat-tempat
penahanan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

•

Memberikan pelatihan yang memadai bagi orang-orang yang bekerja
di instansi pemerintah dan administrasi untuk mendorong pemahaman,
penghormatan, dan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi dan
berpendapat, pertemuan damai dan penentuan nasib sendiri, dalam
pelaksanaan tugas mereka.

•

Mengembangkan dan memberlakukan kebijakan yang menjamin
peran polisi sebagai pelindung hak untuk berkumpul secara damai dan
mengekspresikan pendapat politik, termasuk yang berbeda dari atau
bertentangan dengan posisi pemerintah, khususnya di provinsi Papua
dan Papua Barat, seperti yang dicatat oleh Pelapor Khusus tentang
Kebebasan Berserikat dan Berkumpul.1

•

Menghentikan hukuman terhadap orang yang mengekspresikan
perlawanan damai melawan perusahaan perkebunan yang melanggar
hak mereka.

•

Mengizinkan masyarakat Papua untuk mengekspresikan identitas budaya
mereka sebagai orang Papua dan Melanesia dan sepenuhnya mengenali
identitas mereka. Sudah seharusnya orang Papua diberikan kebebasan
dan diijinkan untuk berasosiasi dengan negara-negara Melanesia lainnya
berdasarkan kesamaan dan identitas bersama disamping hak untuk
menentukan nasib sendiri dan berasosiasi.

c) Untuk menjamin perlindungan bagi para pembela
HAM, kami merekomendasikan agar Pemerintah
Indonesia:
•

1
2

Rekomendasi

Mengimplementasikan rekomendasi yang disusun oleh Pelapor Khusus
Sekretaris Jenderal dalam Situasi Pembela Hak Asasi Manusia, setelah
kunjungannya ke Papua pada tahun 2007.2

PBB, Dewan HAM, Laporan Pelapor Khusus mengenai hak untuk kebebasan berserikat dan berkumpul secara
damai, A/HRC/32/36 (31 Mei 2016), tersedia di http://undocs.org/A/HRC/32/36
Pelapor Khusus Sekretaris Jenderal untuk Situasi Pembela Hak Asasi Manusia membuat rekomendasi berikut
dalam konteks Papua:
"90. Perwakilan Khusus merekomendasikan agar undang-undang dan prosedur dilembagakan, untuk
mencegah penuntutan terhadap pembela HAM yang bertujuan pelecehan terhadap mereka karena
melakukan kegiatan yang secara sah merupakan bagian dari fungsinya untuk pembelaan hak asasi
manusia. Untuk tujuan ini, penting juga untuk menyadarkan pejabat peradilan dan kejaksaan serta
kepolisian sehingga kegiatan hak asasi manusia tidak dikriminalisasi."
"92. Perwakilan Khusus sangat merekomendasikan agar sistem koordinasi dan dukungan yang lebih baik
tercipta di dalam Komnas HAM untuk memastikan agar perwakilan daerah dapat beroperasi secara
efektif. Mereka harus menerima dukungan penuh dan tepat waktu dari Komisi jika ada gangguan dalam
fungsinya atau risiko di daerah mereka."
"93. Perwakilan Khusus mencatat bahwa tidak ada prosedur operasi standar yang memastikan adanya
interaksi dengan masyarakat sipil dalam pekerjaan Komnas HAM. Dengan melibatkan masyarakat
sipil dan menggunakan keahliannya dalam penyelidikan, institusi hak asasi manusia nasional akan
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•

Memastikan perlindungan hukum bagi para pembela HAM, terutama
bagi perempuan, yang menghadapi risiko kekerasan fisik dan intimidasi
yang lebih tinggi di wilayah dengan pasukan keamanan yang ketat
seperti di provinsi Papua dan Papua Barat.

•

Merancang pelatihan hak asasi manusia yang memadai untuk petugas
penegak hukum, bekerjasama dengan tokoh masyarakat, yang
efektivitasnya harus terus dievaluasi melalui pembentukan badan
pemantau yang spesifik.

•

Menghentikan intimidasi, pelecehan dan kekerasan fisik yang dilakukan
terhadap pembela HAM dan wartawan di Papua, dan memastikan bahwa
semua kasus tersebut diselidiki secara efektif dan tidak memihak, untuk
memungkinkan penuntutan hukum terhadap pelaku tindakan tersebut.

•

Meninjau UU Intelijen Nasional untuk memastikan bahwa definisi rahasia
negara cukup jelas untuk menghindari penerapan undang-undang
tersebut terhadap wartawan dan aktivis, dan memastikan pengawasan
dan pertanggungjawaban lembaga tersebut untuk mencegah kasus
pelanggaran hak asasi manusia.

d) Untuk menjamin perlindungan hak masyarakat
adat, kami merekomendasikan agar Pemerintah
Indonesia:
•

Menyediakan data statistik yang andal mengenai komponen masyarakat
yang mendasar di provinsi Papua, seperti demografi, pendidikan,
pemerintahan dan administrasi, kesehatan, ketenagakerjaan, dan
pendapatan, bersama dengan data terpilah mengenai penduduk asli
Papua.

•

Mengakui kebebasan berekspresi dan berpendapat, berkumpul, dan
menentukan nasib sendiri, sebagai hak fundamental sesuai dengan
Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan ICCPR;

•

Melalui DPRD memastikan bahwa program perusahaan-perusahaan
yang beroperasi di Papua menghormati Prinsip Persetujuan Bebas,
Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dan mematuhi prinsip-prinsip
panduan bisnis dan hak asasi manusia PBB. Ini harus mencakup
pengenalan prinsip-prinsip FPIC ke dalam peraturan nasional dan lokal.

•

Memastikan keadilan atas pencabutan tanah masa lalu di Papua dan
hukuman bagi perusahaan yang tidak menghormati prinsip FPIC;
Penyitaan di masa lalu harus dihukum dan kompensasi terhadap korban
harus diberikan. Bila memungkinkan, tanah harus diberikan kembali
mendukung legitimasi pekerjaan pembela HAM dan berkontribusi untuk mengakui peran mereka."
"96. Perwakilan Khusus mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk memberi lebih banyak visibilitas
kepada komite hak asasi manusia lokal dan untuk memungkinkan interaksi dengan pembela HAM yang
suaranya harus didengar di depan komite-komite ini."
"99. [...] Perwakilan Khusus prihatin bahwa Rancangan Undang-Undang Intelijen mungkin tidak cukup
menangani kurangnya akuntabilitas badan intelijen untuk memastikan pencegahan penyalahgunaan.
Karena itu ia mendesak peninjauan ulang rancangan undang-undang untuk memastikan keefektifannya
dalam hal tersebut."
"100. Perwakilan Khusus juga mendesak pemerintah untuk meninjau prosedur administratif guna menghapus
peraturan pembatasan yang menghalangi hak pembela terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul."
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kepada pemilik sebelumnya dengan kompensasi finansial tambahan,
tergantung pada preferensi korban. Melaksanakan sistem yang efektif
untuk mengendalikan dan memantau aktivitas perusahaan yang
memiliki konsesi. Penarikan konsesi harus digunakan sebagai hukuman
atas pelanggaran berat hak asasi manusia dan peraturan pemerintah.
•

Memodifikasi undang-undang dan praktik yang ada yang mendis
kriminasikan dan melanggar hak masyarakat adat, khususnya UU Pena
naman Modal No. 25/2007 dan Peraturan Presiden No. 65/2006.

•

Menegakkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi PBB tentang
hak-hak Penduduk Asli/Masyarakat Adat dan menjamin hak masyarakat
asli Papua terhadap sumber daya yang menjadi sumber penghidupan
mereka, termasuk hutan dan lahan.

•

Mengkaji ulang izin-izin yang telah dikeluarkan sehubungan dengan
pengaruhnya terhadap hak masyarakat adat. Kajian tersebut harus
dilakukan melalui masing-masing lembaga negara seperti Departemen
Kehutanan, Kementerian Pertambangan, dan Departemen Pertanian
dalam kerjasama yang erat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten.

•

Mengimplementasikan dialog konstruktif jangka panjang terhadap
masyarakat adat sehingga pemerintah pusat akan memahami kebutuhan
dasar dan aktual masyarakat Papua.

•

Mengatasi kasus HAM sebagai prioritas resolusi konflik secara damai.

e) Untuk memastikan tersedianya layanan publik
yang efektif untuk perlindungan hak-hak ekonomi,
sosial dan budaya, kami merekomendasikan agar
Pemerintah Indonesia:

Rekomendasi

•

Memantau, mengevaluasi, dan melakukan intervensi dalam pelaksanaan
layanan kesehatan dan pendidikan yang ada dan yang gagal di kabu
paten dataran tinggi; solusinya bukan untuk mengarahkan lebih banyak
dana, tenaga kerja pendatang atau program baru ke daerahnya. Sebagai
gantinya, otoritas kesehatan nasional harus meminta pertanggung
jawaban kabupaten untuk menyediakan layanan kesehatan yang
esensial. Sikap abai dan kurang bertanggungjawab (laissez-fare attitude)
pemerintahan saat ini melegitimasi fungsi pelayanan kesehatan yang
buruk.

•

Memegang otoritas distrik kesehatan yang bertanggung jawab atas
undang-undang tentang penyalahgunaan dana kesehatan yang diatur
berdasarkan peraturan otonomi khusus.

•

Mengelompokkan data untuk berbagai kelompok etnis dalam statistik
demografik, layanan kesehatan dan pendidikannya, mis. penduduk
non-Papua dan penduduk asli Papua; Data ini akan memberi wawasan
tentang ketidaksetaraan kesehatan yang ada dan dapat menjadi dasar
strategi kesehatan Papua di provinsi tertentu di mana tantangan seperti
HIV/AIDS, kesehatan seksual dan reproduksi, penyalahgunaan zat dan
masalah sumber daya manusia dapat ditangani, diprogram, dan didanai.
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f) Dalam menangani perampas tanah dan
perlindungan terhadap sumber daya alam, kami
merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia:
•

Segera hentikan perluasan perkebunan, untuk melindungi kualitas air
dan udara, keanekaragaman hayati dan masyarakat tradisional yang
mengandalkannya.

•

Meninjau kebijakan pembangunan yang menyebabkan rusaknya hutan
dan budaya masyarakat adat.

•

Mengembangkan program untuk diversifikasi strategi ketahanan
pangan nasional yang harus mempromosikan makanan pokok lokal dan
menghentikan penghancuran sumber makanan lokal di Papua. Program
tersebut harus mengembangkan potensi pangan lokal di masing-masing
wilayah adat Papua yang berbeda sesuai dengan budaya dan gaya hidup
penduduk asli Papua.

•

Mendisiplinkan dan menghukum petugas polisi yang secara tidak
sah memberikan layanan keamanan kepada perusahaan swasta atas
keuntungan pribadi mereka. Tindakan ini tekah melanggar Peraturan
Pemerintah No. 2/2003, khususnya Pasal 5 (d), 6 (d), 6 (q) dan 6 (w), dan
menerapkan serta memantau Pasal 39 UU No. 34/2004, yang menyatakan
bahwa tentara dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis apapun.

•

Menghentikan konversi hutan yang tersisa di Papua menjadi lahan
perkebunan. Kalimantan dan Sumatra merupakan contoh dampak dari
isu hak atas tanah yang berkembang sebagai akibat pemberian konsesi
di daerah berpenduduk padat. Di kedua pulau tersebut, tingkat konflik
tanah meningkat dari tahun ke tahun.

•

Mengimplementasikan moratorium yang efektif terhadap deforestasi.
Di Papua, hutan primer terakhir di Indonesia terancam oleh perluasan
perkebunan. Pemerintah Indonesia dapat melindunginya dengan
moratorium permanen, tidak termasuk semua hutan primer yang
tersisa dari pembangunan dan melindungi hutan yang telah terganggu
sehingga hutan-hutan ini dapat pulih dari eksploitasi. Moratorium harus
diberlakukan dengan pemantauan dan dilengkapi dengan personil yang
terlatih.

•

Mengimplementasikan izin konsesi yang transparan. Sistem izin konsesi
yang sangat rumit menyisakan ruang untuk penyuapan dan bentuk
ilegal lainnya. Sistem yang transparan harus diperkenalkan, yang dapat
diakses secara online dan mudah bagi penduduk asli di daerah terpencil
untuk mencari dan memahami. Prinsip FPIC dan hak atas tanah harus
dijamin dalam bentuk yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Papua
khususnya, kurangnya pendidikan dan informasi menjadi kendala.
Keputusan harus dibuat sesuai dengan adat istiadat dan tradisi dan
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tindakan khusus harus dilakukan untuk memasukkan kelompok rentan
dalam negosiasi dan pengambilan keputusan.3
•

Menghentikan mega proyek. MIFEE dan mega proyek lainnya sangat
mempengaruhi struktur sosial Papua. Dengan masuknya pegawai,
penduduk Kabupaten Merauke akan berubah sehingga lebih dari
separuh penduduknya terdiri dari para migran, mengurangi kehadiran
dan kekuatan masyarakat adat. Selanjutnya, mega proyek pertanian di
Papua menyebabkan perubahan lingkungan seperti risiko banjir dan
kualitas air dan udara yang lebih tinggi.

•

Memperkenalkan dan memberlakukan hukuman yang ketat bagi
perusahaan yang menghancurkan atau mencemari sumber makanan
lokal penduduk asli Papua termasuk sumber air bersih.

•

Menghentikan hukuman bagi orang yang mengekspresikan perlawanan
secara damai terhadap perusahaan perkebunan yang melanggar hakhak mereka.

g) Untuk menjamin perlindungan hak-hak
perempuan, kami merekomendasikan agar
Pemerintah Indonesia:
•

Menjamin pelaksanaan semua undang-undang dan kebijakan nasional
yang memadai mengenai hak-hak perempuan di seluruh wilayah
Indonesia, termasuk provinsi-provinsi di Papua dan Papua Barat.

•

Mengimplementasikan kebijakan zero tolerance tentang kekerasan dalam
rumah tangga dan meningkatkan jumlah petugas polisi wanita.

h) Untuk memenuhi kewajiban terhadap korban
pelanggaran HAM, kami merekomendasikan agar
Pemerintah Indonesia:
•

Memastikan restitusi korban, yaitu pembentukan kembali kondisi korban
terhadap situasi sebelum pelanggaran, termasuk hak atas kebebasan, hak
asasi, identitas, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, tempat tinggal,
pekerjaan, dan properti;

•

Memastikan kompensasi kerugian ekonomi yang sesuai dengan beratnya
pelanggaran.

•

Memastikan rehabilitasi korban antara lain layanan medis, psikologis,
hukum, dan sosial.

•

Memastikan hak korban atas kepuasan yang mencakup berakhirnya
pelanggaran, pengakuan kebenaran, pencarian orang hilang, termasuk
penggalian.

3

Rekomendasi

Lihat juga Pedoman Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan, 2013 oleh UN http://www.
unredd.net/index.php? option = com; Lihat juga REDD, Panduan untuk Persetujuan Bebas, Didahulukan dan
Diinformasikan, 2013 oleh PBB REDD, http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task=doc_
docman&task=doc_download & gid = 8717 & Itemid = 53
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i) Untuk melanjutkan kerja sama dengan penerapan
norma dan mekanisme internasional, kami
merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia:
•

Memperluas undangan untuk semua Prosedur Khusus, dan memastikan
bahwa setiap permintaan kunjungan dapat dilakukan tanpa hambatan
atau penundaan, termasuk akses tak terbatas ke dan di dalam provinsi
Papua. Kerja sama dengan mandat berikut harus menjadi prioritas,
mengingat situasi saat ini di Papua:
1. Pelapor Khusus PBB untuk eksekusi ekstra-yudisial, eksekusi
sewenang-wenang.
2. Pelapor Khusus PBB untuk mempromosikan dan melindungi
hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.
3. Pelapor Khusus PBB untuk penyiksaan dan perlakuan atau
hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan
martabat manusia.
4. Pelapor Khusus PBB mengenai hak rekomendasi kesehatan
setelah kunjungannya pada bulan Maret 2013 memerlukan
implementasi yang khusus
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5. Pelapor Khusus PBB untuk situasi pembela HAM.
6. Pelapor Khusus PBB untuk hak-hak masyarakat adat —
mandat ini harus diizinkan untuk mengunjungi dan
menilai situasi di Papua dan melakukan studi komprehensif
mengenai proyek-proyek pembangunan berskala besar
di Papua, termasuk perkebunan kelapa sawit, dan untuk
menikmati hak asasi manusia bagi penduduk asli Papua.
7. Pelapor Khusus PBB tentang bentuk rasisme, diskriminasi
ras, ketakutan terhadap orang asing (xenophobia), dan
intoleransi terkait untuk mengunjungi dan menilai situasi
hak asasi manusia di Papua.
8. Pelapor Khusus PBB untuk kekerasan terhadap perempuan,
penyebab dan konsekuensinya.
•

Menerima bahwa definisi hak asasi manusia internasional dan standar
tentang Penduduk Asli/Masyarakat Adat berlaku di Indonesia, dan
menjamin perlindungan hak-hak ini, terutama untuk penduduk asli
Papua.

•

Mengundang delegasi dari Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial
(CERD) untuk melihat semua aspek diskriminasi di masyarakat sebagai
diskriminasi rasial adalah masalah utama yang mendasar dalam praktik
pasukan keamanan, proses peradilan pidana dan penyediaan layanan
publik seperti kesehatan dan pendidikan.

•

Untuk promosi dan perlindungan yang lebih besar terhadap semua hak
asasi manusia dan mekanisme internasional yang tersedia bagi korban
hak asasi manusia di Indonesia meratifikasi:
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1. Statuta Roma dari Pengadilan Pidana Internasional.
2. Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan,
Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan
Lainnya.
3. Protokol Opsional 1 dan 2 dari Kovenan Internasional
tentang Hak Sipil dan Politik.
4. Protokol Opsional untuk Kovenan Internasional tentang
Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5. Protokol Opsional untuk Konvensi Hak-hak Anak tentang
keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata.
6. Protokol Opsional untuk Konvensi Hak Anak atas penjualan
anak-anak, pelacuran anak dan pornografi anak.
7. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang
dari Penghilangan Paksa.
•

•

Mengakhiri praktik isolasi Papua dari pengawasan internasional dan
memberikan akses tak terbatas ke Papua untuk semua organisasi hak asasi
manusia, organisasi kemanusiaan, wartawan asing, anggota parlemen
asing dan pemerhati hak asasi manusia dan kemanusiaan lainnya yang
relevan.
Menyediakan akses ke tempat-tempat penahanan di Papua untuk
lembaga pemantau hak asasi manusia termasuk Komite Palang Merah
Internasional.

8.2 Rekomendasi bagi
Gubernur dan Administrasi
Provinsi-Provinsi Papua
Beserta KabupatenKabupatennya
Sebagai masalah yang mendesak, untuk mengakhiri
impunitas dan kekerasan, kami merekomendasikan:
•

Rekomendasi

Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) harus bekerjasama dengan
organisasi hak asasi manusia lokal dan asosiasi bar untuk memberikan
pelatihan yang efektif bagi anggota polisi mengenai tanggungjawab
hak asasi manusia selama proses penangkapan, interogasi, dan
persidangan, termasuk menjamin hak atas pengadilan yang adil, hak
untuk mendapatkan akses ke pengacara, kunjungan keluarga, perawatan
kesehatan, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan pelatihan berdasarkan
prinsip dasar PBB mengenai penggunaan kekerasan dan senjata api.
Upaya ini harus didukung oleh tindakan nyata untuk memberantas
impunitas.
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•

Kantor Kementerian Hukum dan HAM provinsi bersama dengan Polda
Papua bekerjasama untuk memperkuat fungsi Divisi Profesional dan
Keamanan Tingkat Provinsi (Profesi dan Pengamanan/PROPAM), dengan
membangun kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) sehingga para saksi dan korban pelanggaran hak selama
dalam masa penahanan dapat memberikan bukti dengan aman, tanpa
rasa takut akan retribusi saat masih berada dalam tahanan, atau setelah
dibebaskan.

•

Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, termasuk Departemen
Kehutanan, Kementerian Pertambangan dan Departemen Pertanian,
meninjau kembali izin yang telah mereka berikan, sehubungan dengan
pengaruhnya terhadap hak-hak masyarakat adat.

Untuk memastikan adanya akses, ketersediaan, dan
kualitas pendidikan, kami merekomendasikan agar
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota:
•

Mengurangi angka ketidakhadiran guru melalui peningkatan manajemen
personalia (mis. dengan memperkenalkan buku absen wajib bagi
guru), dan tegakkan sanksi yang tegas bagi guru yang tidak memenuhi
tanggung jawabnya. Dan agar masing-masing instansi pemerintah
meningkatkan perhatian terhadap kebutuhan guru dan memberlakukan
insentif sebagai bentuk apresiasi terhadap praktik yang baik di kalangan
guru.

•

Mengembangkan program insentif guru pengganti khusus, memastikan
bahwa selalu ada guru pengganti dalam jumlah yang cukup jika guru
reguler tidak hadir di sekolah.

•

Memberikan insentif dan dukungan kepada sekolah-sekolah yang
terletak di daerah pedesaan dan terpencil, mempekerjakan guru kontrak
dengan remunerasi yang lebih tinggi untuk menutupi biaya perjalanan
guru dan perbaikan fasilitas perumahan untuk para guru.

•

Mengevaluasi, memperbaiki dan memantau kualitas dan distribusi
pendidikan di setiap kabupaten dan kota di Papua.

•

Lakukan tindakan tegas terhadap pejabat yang telah menyalahgunakan
dana pendidikan.

•

Memperkuat pedoman rekrutmen guru untuk memastikan standar
minimum mutu pendidikan, serta sistem promosi guru.

•

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pasal 36 (2) UU Otonomi
Khusus Papua No. 21/2001 yang menyatakan bahwa 30% dari dana
otonomi khusus harus dialokasikan untuk pendidikan.

•

Mengembangkan dan menerapkan sistem pendidikan yang sesuai
untuk Papua, yang berorientasi pada budaya Papua, khususnya bahasa
daerah, dan yang mendukung proses pengimplementasiannya di
seluruh wilayah Papua.
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•

Melakukan tindakan tegas terhadap pejabat yang telah menyalahgunakan
dana pendidikan.

Untuk memastikan tersedianya akses terhadap
perawatan kesehatan, kami merekomendasikan agar
pemerintah provinsi dan kabupaten:
•

Membuat forum kebijakan kesehatan dan pendidikan di tingkat provinsi
dan kabupaten yang berada di daerah dataran tinggi, di mana pembuatan
kebijakan partisipatif dapat dilakukan dengan menampung masukan
langsung dari masyarakat setempat sehingga keluhan, harapan, dan
solusi dapat dicari sebagai strategi pendidikan dan kesehatan di masa
yang akan datang.

•

Mendeskripsikan tantangan kesehatan dan penyalahgunaan obat di
dataran tinggi Papua dengan serius, hal ini dapat dilakukan melalui
layanan psikososial yang tepat dan sensitif.

•

Memastikan bahwa gaji untuk guru dan petugas kesehatan memadai
dan dibayarkan secara teratur dan ketidakhadiran akan dikenai sanksi
dengan tindakan disipliner yang serius, termasuk pemutusan hubungan
kerja bila perlu.

•

Membentuk layanan perawatan kesehatan dan rumah sakit yang sensitif
secara budaya di Papua, dengan fokus profesional pada penyakit menular,
terutama untuk HIV/AIDS, tuberkulosis, kusta, serta perawatan kesehatan
ibu dan anak, dan memastikan fungsinya dengan ketersediaan sumber
daya manusia dan fasilitas medis yang memadai.

•

Menyediakan layanan dukungan keamanan dan sosial khusus bagi
wanita Papua yang mengalami kekerasan dan pelecehan.

Untuk memenuhi, melindungi, dan mempromosikan
hak-hak masyarakat adat, kami merekomendasikan
agar pemerintah provinsi dan kabupaten:

Rekomendasi

•

Kumpulkan data populasi di Papua yang akurat, yang harus dipilah
berdasarkan asal etnis (penduduk asli Papua dan non-Papua), untuk
membantu pemangku kepentingan dalam proses pemberdayaan
penduduk asli Papua melalui penerapan kebijakan otonomi khusus yang
bersifat afirmatif.

•

Mengadopsi kebijakan pengendalian populasi, yang dapat membantu
pemerintah daerah untuk mengatur migrasi ke Provinsi Papua dan Papua
Barat.

•

Memfasilitasi pembentukan dan penguatan institusi budaya asli,
termasuk adat istiadat dan hukum adat.

•

Memastikan bahwa kebijakan publik dan pembangunan sesuai dengan
budaya di Papua.
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Untuk memenuhi, melindungi, dan mempromosikan
hak-hak perempuan, kami merekomendasikan agar
pemerintah provinsi dan kabupaten:
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•

Memastikan implementasi penuh dari peraturan daerah di provinsi-pro
vinsi Papua, terutama yang melindungi perempuan korban pelanggaran
HAM.

•

Memperkenalkan program yang efektif dan sesuai dengan budaya
untuk pencegahan, pengujian, dan pengobatan HIV, yang secara khusus
menargetkan perempuan muda Papua khususnya yang tinggal di daerah
terpencil di Papua.

•

Memastikan bahwa perempuan di Papua memiliki akses penuh terhadap
layanan kesehatan tanpa adanya diskriminasi selama pemeriksaan HIV/
AIDS.

8.3 Rekomendasi bagi
Perusahaan Penanam Modal
Kami merekomendasikan agar perusahaan:
•

Harus memiliki kebijakan hak asasi manusia dan bahwa pimpinan
perusahaan mengembangkan kebijakan perusahaan yang rinci
mengenai hak asasi manusia dan hak atas tanah yang sesuai dengan
standar internasional. Semua staf di perusahaan, anak perusahaan, dan
perusahaan yang mereka kontrak harus berpartisipasi dalam pelatihan
hak asasi manusia. Pemimpin perusahaan kemudian meminta staf,
anak perusahaan, dan kontraktor untuk mempertanggungjawabkan
kinerjanya sehubungan dengan kebijakan baru tentang hak asasi
manusia ini.

•

Memberikan pengakuan atas hak tanah adat dan memfasilitasi kerja sama
dengan LSM lingkungan internasional. Perusahaan harus berkomitmen
dan memprioritaskan pelaksanaan program yang secara formal
mengakui hak atas tanah ulayat komunitas masyarakat adat. Sejalan
dengan itu, perusahaan harus mengembalikan tanah yang disita, yang
diperoleh secara tidak sesuai dengan standar hak masyarakat adat, atau
melakukan negosiasi ulang kontrak, jika hal itu merupakan keinginan
masyarakat setempat. Panduan Sukarela untuk Tata Pemerintahan yang
Bertanggung Jawab atas Kepemilikan Tanah, Perikanan, dan Hutan yang
telah ditandatangani oleh Indonesia, merupakan sebuah kerangka kerja
yang sesuai untuk diadopsi.

•

Melakukan audit kinerja perusahaan secara transparan dan berkomitmen
untuk melakukannya secara reguler, independen, dan transparan atas
kinerjanya terhadap isu hak asasi manusia dan hak-hak atas tanah yang
dilakukan oleh organisasi HAM internasional. Perusahaan kehutanan,
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pangan, dan pertanian terkemuka telah melakukan penilaian semacam
itu pada seluruh perusahaan perwakilan mereka yang berada di berbagai
negara dalam beberapa tahun terakhir. Hal Ini membuktikan bahwa
mekanisme ini tidak hanya mungkin terjadi, namun dalam beberapa
kasus juga menguntungkan bagi perusahaan yang melakukannya.
•

Pastikan untuk menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)
No. 35/PUU-X/2012 tentang pengakuan Hutan Adat dan menyesuaikan
praktik serta kebijakan investasi yang sesuai dengan keputusan tersebut.
Dalam konteks Papua hal ini terutama mengacu pada prinsip Persetujuan
Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC). Prinsip panduan PBB
tentang bisnis dan hak asasi manusia adalah instrumen yang sesuai
dalam mengembangkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk
kesejahteraan investor dan pemilik hak atas tanah adat.

8.4 Rekomendasi bagi Negaranegara Lain dan Organisasi
Antar Pemerintah
Komunitas Internasional didesak untuk:
•

Mengadvokasi kunjungan dari: Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan
berpendapat dan berekspresi, Pelapor Khusus PBB tentang pembunuhan
di luar hukum, pembunuhan sewenang-wenang, dan kunjungan lanjutan
dari Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan.

•

Memperkuat kapasitas tokoh masyarakat sipil di Papua termasuk pemuda
Papua untuk berpartisipasi dan terlibat dalam mekanisme masyarakat
adat internasional.

•

Mendukung seruan untuk membebaskan tanpa syarat para tahanan
politik, sebagai langkah menuju dialog damai antara Pemerintah
Indonesia dan masyarakat Papua.

•

Mengangkat isu-isu kepedulian kemanusiaan terhadap tahanan politik di
Kementerian Hukum dan HAM.

•

Mendukung kesediaan Indonesia untuk melakukan dialog antara Papua
dan Jakarta sebagai mekanisme penyelesaian konflik secara damai.

•

Menolak kelapa sawit dan produk lainnya yang diproduksi oleh
perusahaan yang tidak menghormati hak asasi manusia dan hutan
primer. Penggunaan biofuel masih menjadi perdebatan di Eropa, meski
ada kesadaran akan masalah hak asasi manusia terkait dan emisi karbon
dan metana yang besar akibat minyak kelapa sawit.

Uni Eropa dan Anggotanya Dituntut untuk:
•

Rekomendasi

Menghapuskan impor kayu tropis untuk peralatan dan seni guna
melindungi hutan primer. Pemerintah Eropa harus memastikan
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pemberian hukuman terhadap perusahaan yang tidak menghormati
prinsip FPIC dan HAM dengan memberikan sanksi terhadap produk
mereka.
•

Mengangkat masalah pelanggaran HAM di provinsi-provinsi Papua
dalam konteks dialog HAM yang sedang berjalan antara Uni Eropa dan
Pemerintah Indonesia, dengan fokus khusus pada isu kekebalan hukum
(impunity) dan kekerasan.

•

Mendukung Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajiban
internasionalnya dan melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh
badan dan prosedur PBB yang relevan, terutama mengenai akses untuk
pengamat independen seperti wartawan asing ke Papua, pembebasan
semua tahanan politik, dan mengakhiri penggunaan kekuasaan yang
berlebihan oleh pasukan keamanan terhadap warga sipil.

•

Menghentikan semua pengiriman senjata dan peralatan militer untuk
tentara Indonesia hingga mekanisme independen berkembang, yang
terbukti dan efektif diselenggarakan oleh peradilan yang adil di pengadilan
sipil, bagi anggota militer yang telah melakukan pelanggaran HAM
berat seperti penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum. Kurangnya
pengawasan eksternal terhadap pelanggaran HAM, serta pelanggaran
hukum yang terjadi di Papua membuat penjualan senjata ke militer
Indonesia saat ini sulit untuk dipertanggungjawabkan, sehingga berisiko
memicu pelanggaran lebih lanjut.

•

Memberikan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas pejabat
pemerintah untuk melakukan investigasi yang cepat dan efektif terhadap
pelanggaran hak asasi manusia dan untuk memastikan penuntutan yang
efektif terhadap para pelaku;
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Kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, kami
merekomendasikan:
•

Menilai dan menindaklanjuti langkah-langkah pemerintah Indonesia
dalam penyediaan data yang terpilah tentang statistik kesehatan dan
pembuatan kebijakan berbasis masyarakat untuk reformasi kesehatan.
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Daftar Singkatan
ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AMDAL	Analisis Dampak Lingkungan
AJI 	Aliansi Jurnalis Independen
AMP 	Aliansi Mahasiswa Papua
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ART

Anti-Retroviral Treatment

ARV

Anti-Retro Viral

BIN	Badan Intelijen Negara
BKO	Bawah Kendali Operasi
BPKP 	Buku Pelajaran Kontekstual Papua
BPS	Badan Pusat Statistik
BRIMOB	Brigade Mobil
BUPATI	

Kepala daerah tingkat II (Kabupaten)

DALMAS

Pengendalian Massa

DAP

Dewan Adat Papua

DPD

Dewan Perwakilan Daerah

DPR

Dewan Perwakilan Rakyat

DPRP

Dewan Perwakilan Rakyat Papua

ECREA

Ecumenical Center for Research for Education and Advocacy
(Pusat Ekumenis untuk Penelitian Pendidikan dan
Advokasi

EGRA

Early Grade Reading Assessment (Asesmen Kemampuan
Membaca Siswa Kelas Awal)

FKPPA	

Forum Konsultasi Para Pemimpin Agama

FKUB	

Forum Kerukunan Umat Beragama

FMJ-PTP

Forum Masyarakat Jayawijaya-Pegunungan Tengah Papua

FPIC

Free Prior and Informed Consent (Persetujuan atas dasar
informasi Awal Tanpa Paksaan)

FRWP

Federal Republic of West Papua also NFRPB (Republik
Federal Papua Barat)

GEMPAR	Gerakan Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat
GPMI	Gerakan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia

Daftar Singkatan

ICP

International Coalition for Papua (Koalisi Internasional
untuk Papua)

ICRC

International Committee of the Red Cross (Komite Palang
Merah Internasional)
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IDPs

Internally Displaced Persons (Kelompok Pengungsi)

ILWP

International Lawyers for West Papua (Jaringan Pengacara
Internasional untuk Papua)

IPWP

International Politicians for West Papua (Jaringan Politisi
Internasional untuk Papua)

JAPH-HAM Pegunungan Tengah Papua
Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan Hak Asasi
Manusia Pegunungan Tengah Papua (Papuan Central
Highlands Advocacy Network for the Enforcement of Law
and Human Rights.)
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JDP

Jaringan Damai Papua (Papua Peace Network)

KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KNPB	

Komite Nasional Papua Barat (West Papua National
Committee)

KODAM

Komando Daerah Militer

KOMNAS HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

KOMPOLNAS

Komisi Polisi Nasional

KOPASSUS

Komando Pasukan Khusus

KOREM

Komando Resor Militer

KPP

Konferensi Perdamaian Papua (Papua Peace Conference)

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPU

Komisi Pemilihan Umum

KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KWI	

Konferensi Wali Gereja Indonesia

LIPI	

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

LKIN	

Lembaga Koordinasi Intelijen Negara

LMA	

Lembaga Masyarakat Adat

MIFEE

Merauke Integrated Food and Energy Estate (Proyek Industri
Pangan dan Energi Terpadu di Merauke)

MP3EI	

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia

MRP

Majelis Rakyat Papua

MRPB	

Majelis Rakyat Papua Barat

MSG	

Melanesian Spearhead Group (Organisasi internasional
negara-negara Pasifik yang terdiri dari Fiji, Papua Nugini,
Kepulauan Solomon dan Vanuatu, serta Kaledonia Baru)

NFRPB	Negara Federal Republik Papua Barat
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OPM

Organisasi Papua Merdeka
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Daftar Singkatan

OTSUS PLUS

Otonomi Khusus Plus (Special Autonomy Plus Law for
Papua)

P2TPA	

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak

PANGDAM

Panglima Komando Daerah Militer

PDSM

Pacific Decolonization Solidarity Movement (Gerakan
Solidaritas Dekolonisasi Pasifik)

PCC

Pacific Council of Churches (Dewan Gereja-gereja Pasifik)

PGGP

Persekutuan Gereja-Gereja Papua

PIANGO

The Pacific Islands Association of Non-Governmental
Organizations (Asosiasi Organisasi Non-Pemerintah
Kepulauan Pasifik)

PIFS

Pacific Islands Forum Secretariat (Sekretariat Forum
Kepulauan Pasifik)

PNWP

Parlamen Nasional West Papua

POLDA	

Polisi Daerah

POLRI	

Polisi Republik Indonesia

PROPAM

Profesi dan Pengamanan (Internal Police Investigative Body)

PTC

Pacific Theological College (Universitas Teologi Pasifik)

PTSD

Post Traumatic Stress Disorder (Gangguan stres
pascatrauma)

PUSTU

Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu

PUSKESMAS

Pusat Kesehatan Masyarakat

RRI	

Radio Republik Indonesia

SKJM

Solidaritas Korban Jiwa Mbua

STTP

Surat Tanda Terima Polisi

TNI	

Tentara Nasional Indonesia

TNI-AD

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

TNI-AL

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

TNI-AU

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

TPN	

Tentara Pembebasan Nasional

ULMWP

United Liberation Movement for West Papua (Gerakan
Pembebasan Papua Bersatu)

UP4B	

Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

UUITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

WIT

Waktu Indonesia Timur

WPNA	

West Papua National Authority (Otoritas Nasional Papua
Barat)

WPNCL

West Papua National Coalition for Liberation (Koalisi
Nasional Papua Barat untuk Pembebasan)
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