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Sampul depan: Empat bocah laki-laki Papua menonton helikopter militer Indonesia Mi17
di bandara Erwer, Agats, Kabupaten Asmat, Papua pada 27 Januari 2018. Para orang tua
yang khawatir menghadapi antrian panjang dan panas terik di hutan terpencil Papua
untuk merawat bayi mereka yang sakit, saat wilayah miskin bergulat dengan wabah
campak dan malnutrisi yang mematikan. (Bay Ismoyo/AFP)

HAK ASASI MANUSIA
DAN ESKALASI
KONFLIK DI PAPUA
Laporan Keenam Koalisi Internasional untuk Papua (ICP)
yang Menyajikan Analisis Pelanggaran sejak Januari 2017
hingga Desember 2018 beserta Tinjauan Umum
Perkembangannya di Tahun 2019.

Para kontributor:

Daftar Isi
BAGIAN 1

PENDAHULUAN							2
1.1
1.2
1.3

Ringkasan Eksekutif							2
Pembaruan Editorial 2019							5
Koalisi Internasional untuk Papua 						
8

BAGIAN 2

PROFIL PAPUA							12
2.1
2.2
2.3

Sejarah									12
Geografi									15
Etnografi									17

BAGIAN 3

HAK SIPIL DAN POLITIK					24
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.4
3. 5
3.6

Narapidana dan Tahanan Politik						27
Kebebasan Media								33
Kebebasan Berkumpul Secara Damai					
44
Hak Atas Kebebasan dan Keamanan Pribadi				
51
Pembela Hak Asasi Manusia						58
Pembunuhan di Luar Hukum						
67
Penyiksaan dan Penganiayaan						87

BAGIAN 4

HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA		
4.1
4.2
4.3
4.4

122

Hak Pendidikan								123
Hak Kesehatan								131
Hak atas Pangan								140
Hak Buruh								147

BAGIAN 5

SITUASI PEREMPUAN PAPUA				158
5.1
5.2
5.3

Kekerasan terhadap Perempuan						159
Marginalisasi Ekonomi, Sosial dan Budaya					
165
Partisipasi dalam Politik dan Pemerintahan					
170

BAGIAN 6

HAK MASYARAKAT ADAT				176
6.1
6.2

Transmigrasi dan Demografi					177
Deforestasi, Perampasan Tanah dan Eksploitasi Sumber Daya Alam 187

BAGIAN 7

PEMERINTAHAN, SISTEM HUKUM DAN
SEKTOR KEAMANAN					200
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Kebijakan Pembangunan dan Pendekatan Keamanan		
201
Pembaruan KUHP							208
Mekanisme Hak Asasi Manusia Nasional
–Kekurangan, Tantangan & Peluang				213
Demokrasi dan Pemilihan Umum di Tanah Papua			
219
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pengaruhnya			
224

BAGIAN 8

TRANSFORMASI KONFLIK				232
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Konflik Bersenjata							234
Konfrontasi Agama						244
Dekolonisasi di Pasifik						249
Posisi Pemerintah dan Opini Publik				
256
Papua di PBB dan Organisasi Antarpemerintah Internasional
(IGO) Lainnya							260

GLOSARIUM							273		
					

1

PENDAHULUAN
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad al-Hussein (ke-2 dari kiri) bertemu dengan Presiden Indonesia

JokoSipil
Widodo
Hak
dan(kanan)
Politik di Istana Kepresidenan di Jakarta, 6 Februari 2018. (REUTERS/Darren Whiteside)

BAGIAN 1
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1.1 Ringkasan Eksekutif

2

Sepanjang tahun 2017 hingga 2019 Tanah Papua1 terus menjadi titik panas
(hot spot) pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan konflik di Indonesia.
Pola pelanggaran HAM di Tanah Papua sangat berbeda dari daerah lain di
negara kepulauan ini, karena konflik politik yang belum terselesaikan, rasisme,
dan defisit pembangunan yang serius. Di satu sisi, situasi HAM selama dua
tahun terakhir ditengarai dengan pola pelanggaran yang mandek dan
berulang – sebuah indikasi kurangnya tindakan afirmatif pemerintah dalam
menghormati, melindungi, dan memastikan hak asasi manusia. Di sisi lain,
situasi HAM untuk kelompok-kelompok tertentu terus memburuk secara
signifikan. Perkembangan ini terkait dengan tumbuhnya aspirasi untuk
menentukan nasib sendiri di antara penduduk asli Papua dan meningkatnya
konflik bersenjata di Papua, yang memuncak dalam kasus pembunuhan 19
kontraktor pemerintah dan operasi militer di Kabupaten Nduga sejak awal
Desember 2018.
Data statistik mengenai hak-hak sipil dan politik pada tahun 2017 dan 2018
menunjukkan bahwa –terlepas dari beberapa tren positif– hak dan kebebasan
mendasar di Papua masih sangat dibatasi. Impunitas bagi pelaku kejahatan
dari pihak aparat keamanan terus menjadi masalah utama. Tindakan ini
menciptakan sebuah lingkungan di mana hak untuk hidup dan larangan
penyiksaan tidak dihormati oleh anggota aparat keamanan. Sementara
angka statistik menunjukkan adanya stagnasi terkait dengan penyiksaan,
penangkapan dan penahanan politik, serta kebebasan berekspresi. Angka
ini menggambarkan adanya peningkatan signifikan dalam hal ancaman,
dan halangan atau intimidasi terhadap para pembela HAM. Jumlah korban
pembunuhan di luar hukum pada tahun 2018 adalah angka tertinggi dalam
enam tahun terakhir. Mayoritas korban pelanggaran hak-hak sipil dan
politik sepanjang periode pelaporan adalah penduduk asli Papua. Angkaangka tersebut mencerminkan pola diskriminasi ras yang mengakar kuat di
Tanah Papua. Tuduhan makar lebih jarang digunakan daripada tahun-tahun
sebelumnya untuk menuntut aktivisme politik yang damai. Sebaliknya, pihak
berwenang menggunakan ketentuan atau hukum pidana yang tidak jelas,

1

Istilah Tanah Papua mengacu pada dua provinsi paling timur di Indonesia yaitu ‘Papua’ dan ‘Papua Barat’.
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seperti Undang-Undang Darurat atau UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pemerintah pusat di Jakarta mengalokasikan
dana yang sangat besar kepada pemerintah
provinsi Papua dan Papua Barat untuk meningkat
kan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Bantuan moneter ini belum membawa peru
bahan yang berarti bagi penduduk asli Papua.
Ada ketidakseimbangan besar dalam peme
nuhan standar kesehatan dan pendidikan
minimum antara daerah perkotaan dan daerah
pedalaman yang terpencil, di mana mayoritas
populasi terdiri dari penduduk asli Papua.
Standar kesehatan yang cukup hanya dapat
ditemukan di kota-kota Papua. Di banyak daerah
terpencil, fasilitas kesehatan tidak berfungsi
karena tidak adanya petugas kesehatan atau
kurangnya obat-obatan. Beberapa wabah
yang berkombinasi dengan kekurangan gizi
di daerah terpencil di Papua sepanjang tahun
2017 dan 2018 tetap tidak diketahui selama
berbulan-bulan karena tidak adanya fasilitas
perawatan kesehatan yang berfungsi. Di
banyak daerah di Tanah Papua, konversi hutan
menjadi perkebunan telah menyebabkan
hancurnya sumber makanan pokok dan lahan
perburuan. Kondisi ini memaksa rumah tangga
masyarakat adat membangun ketergantungan
pada produk makanan komersial seperti beras,
mie instan, dan air kemasan. Mirip dengan
apa yang terjadi di bidang kesehatan, kualitas
pendidikan di daerah terpencil di Tanah Papua
jauh lebih rendah daripada di kota-kota besar.
Pemerintah telah mencapai beberapa kemajuan
dengan mempekerjakan lebih banyak guru dan
membangun sekolah baru. Namun, masalah
utama yang masih terus-menerus terjadi dalam
sistem pendidikan seperti ketidakhadiran
guru serta rendahnya pendidikan dan tingkat
keterampilan guru di Tanah Papua belum
terselesaikan.
Perempuan dan masyarakat adat adalah kelompok
paling rentan di Tanah Papua. Perempuan Papua
sering mengalami berbagai bentuk pelanggaran
dalam kehidupan mereka, di antaranya adalah
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kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Kekerasan negara dalam kaitannya dengan
konflik politik dan diskriminasi adalah bentuk
paling umum. Selain itu, perempuan juga masih
menghadapi hambatan sosial dalam masyarakat
di Tanah Papua. Partisipasi perempuan di ranah
politik masih kurang dari separuh kuota (30%)
yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
Masih sangat jarang perempuan dipromosikan
untuk menduduki jabatan tinggi di sektor
pemerintahan daerah. Sepanjang periode
pelaporan, hanya ada satu lembaga kementerian,
yaitu Dinas Sosial Provinsi Papua, yang dipimpin
oleh seorang perempuan asli Papua.
Kehidupan masyarakat adat di Tanah Papua
terancam karena pergeseran demografis mela
lui migrasi spontan, program transmigrasi
dari pemerintah dan juga perampasan tanah
serta deforestasi terkait dengan proyek eks
ploitasi sumber daya alam dalam skala
besar. Pergeseran demografis di Papua
mengakibatkan marginalisasi penduduk asli
Papua dan meningkatnya ketegangan sosial
antara penduduk asli Papua dan non-Papua.
Deforestasi, seringkali terkait dengan pendirian
perkebunan kelapa sawit, berdampak besar
pada ketahanan pangan masyarakat adat.
Studi terbaru menunjukkan bahwa berbagai
bentuk pembalakan liar dan perdagangan
kayu merajalela di Tanah Papua. Perusahaan
kayu sering menggunakan celah dalam sistem
pemantauan kayu elektronik pemerintah untuk
memproses kayu yang ditebang secara ilegal.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendorong
pembangunan infrastruktur dan ekonomi di
Tanah Papua. Namun, ia gagal dalam mengatasi
kekurangan struktural yang sudah berlangsung
lama dan terus mempengaruhi situasi HAM
di Tanah Papua. Dewan Perwakilan Rakyat
berencana untuk memberlakukan KUHP baru,
yang akan mulai berlaku pada tahun 2022.
Namun, KUHP baru ini telah gagal untuk
mengatasi ketidakjelasan tindakan makar dan
ketentuan lainnya, yang terus digunakan di Tanah
Papua untuk membatasi hak dan kebebasan
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mendasar. Mirip dengan hukum pidana, sistem
HAM nasional sangat membutuhkan reformasi
untuk meningkatkan efektivitasnya. Penuntutan
terhadap pelaku dan pemulihan korban serta
keluarga korban hanya terjadi untuk bagian
kecil pelanggaran HAM di Tanah Papua. Badan
legislatif dan eksekutif di Tanah Papua terus
berjuang dengan implementasi UndangUndang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang tidak
konsisten. UU Otsus memungkinkan pemerintah
untuk membuat Peraturan Daerah Khusus
(Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi
(Perdasi) yang reguler. Jakarta menggunakan
kekurangan dalam prosedur untuk mencegah
berlakunya undang-undang baru jika undangundang tersebut bertentangan dengan
kepentingan nasional. Tanah Papua tetap
menjadi salah satu benteng Tentara Nasional
Indonesia (TNI) di Indonesia. TNI terus terlibat
dalam perlindungan bisnis swasta, pelaksanaan
proyek pembangunan pemerintah, dan
operasi penegakan hukum. Pengaruh TNI telah
tumbuh di bawah Presiden Jokowi, yang telah
menunjuk beberapa mantan jenderal militer
yang berpangkat tinggi sebagai penasihat dan
menteri.

Statistik tentang jumlah bentrokan atau
serangan bersenjata menggambarkan bahwa
konflik bersenjata di Tanah Papua telah
meningkat secara signifikan selama empat
tahun terakhir. Yang paling mengkhawatirkan
adalah meningkatnya jumlah kematian warga
sipil secara signifikan, terutama pada tahun
2018. Konflik agama antara penduduk asli Papua,
yang mayoritas Kristen, dan pendatang dari
daerah lain di Indonesia, yang mayoritas Muslim,
sepanjang tahun 2017 dan 2018 menunjukkan
meningkatnya ketegangan horisontal. Selain itu,
kehadiran kelompok Islam radikal menimbulkan
ancaman terhadap keberagaman dan toleransi
antar umat beragama di Tanah Papua. Terlepas
dari meningkatnya ketegangan horisontal dan
konflik bersenjata, pemerintah telah gagal
mengambil langkah-langkah strategis menuju
dialog dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang
tahun 2017-2018, situasi HAM di Tanah Papua
semakin menarik perhatian media internasional,
lembaga antar pemerintah, dan komunitas
internasional. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak
Asasi Manusia telah berulang kali membahas
situasi HAM di Tanah Papua dalam pernyataan
publik dan ia mengunjungi Indonesia pada
Februari 2018.

Tujuh rekomendasi utama yang ditujukan kepada
Pemerintah Indonesia:
1. Akhiri semua pembunuhan dan penyiksaan terhadap penduduk asli Papua
dan pastikan bahwa semua pelaku dari pihak aparat keamanan diadili dalam
pengadilan sipil secara transparan.
2. Memberikan akses untuk semua jurnalis asing dan pengamat masyarakat sipil
lainnya, untuk Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR), dan seluruh
Prosedur Khusus Dewan HAM PBB.
3. Menghormati dan melindungi kebebasan untuk berserikat dan berkumpul,
serta kebebasan menyampaikan pendapat politik secara damai, khususnya jika
pendapat ini berbeda dari ideologi negara kesatuan.
4. Prioritaskan aksesibilitas, kecukupan, ketersediaan, dan kualitas layanan kesehatan
serta pendidikan bagi penduduk masyarakat adat terpinggirkan yang tinggal di
luar wilayah perkotaan.
5. Mengkriminalkan secara efektif semua pelanggaran prinsip-prinsip ‘Persetujuan
Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan’ (FPIC), hentikan deforestasi kawasan
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hutan primer untuk tujuan pengembangan industri atau pertanian, serta lindungi
mata pencaharian masyarakat adat.
6. Hentikan transmigrasi sebagai akar penyebab konflik dan marginalisasi penduduk
asli Papua dan terbitkan data demografis yang diperbarui dan terpilah secara etnis.
7. Terlibat dalam dialog dengan Gerakan Pembebasan Papua Barat Bersatu (ULMWP)
untuk menemukan solusi damai atas konflik politik dan sejarah.

1.2 Pembaruan Editorial 2019
Pembaruan editorial ini bertujuan untuk mem
berikan gambaran tentang peristiwa paling
penting dan dinamika baru yang terjadi terkait
dengan situasi konflik di Tanah Papua antara
bulan Januari hingga Oktober 2019, sedangkan
selebihnya laporan ini berkaitan dengan per
kembangan antara bulan Januari 2017 hingga
Desember 2018.
Operasi aparat keamanan di Kabupaten Nduga
adalah salah satu peristiwa paling substansial
yang terjadi di Tanah Papua sepanjang tahun 2019.
Operasi ini dilancarkan pada bulan Desember
2018 dan terus berlangsung sepanjang tahun
2019. Konflik bersenjata di Nduga menarik
perhatian banyak media internasional dan
badan-badan hak asasi manusia PBB. Jumlah
korban tewas di kalangan warga sipil dari
Kabupaten Nduga terus meningkat. Pembela
HAM menghitung total 189 kematian warga sipil,
banyak di antaranya wanita dan setidaknya 41
anak-anak, antara awal Desember 2018 hingga
10 Oktober 2019. Operasi militer di Nduga
mengakibatkan ribuan penduduk asli Papua
terpaksa mengungsi –jumlah pastinya tidak
tersedia karena pemerintah gagal membangun
kamp pengungsi dan sejumlah penduduk

1		Jubi (09.10.2019): 9 bulan mengungsi, 184 orang asli Nduga
meninggal, 41 di antaranya anak-anak, dapat dilihat di: https://
www.jubi.co.id/9-bulan-mengungsi-184-orang-asli-ndugameninggal41-di-antaranya-anak-anak/ & Jubi (10.10.2019): Lima
jenazah ditemukan di Mbua, tiga diantaranya perempuan. Diduga
ditembak oknum TNI, dapat dilihat di: https://www.jubi.co.id/
lima-jenazahditemukan-di-mbua-tiga-diantaranya-perempuandidugaditembak-oknum-tni/

Pendahuluan

desa terus tinggal di tempat penampungan
sementara di hutan-hutan sekitar Kabupaten
Nduga.1
Berbagai badan HAM internasional bereaksi
terhadap insiden di Kabupaten Nduga. Beberapa
pemegang mandat prosedur khusus mengirimkan
komunikasi mengenai pengungsian internal
ribuan penduduk asli Papua.2 Komisaris Tinggi
PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet,
telah berkomunikasi dengan pihak berwenang
di Indonesia tentang masalah Tanah Papua dan
meminta akses ke wilayah tersebut.3 Kontak dan
komunikasi ini berlangsung antara bulan Januari
hingga April 2019.
Pada tanggal 16 Maret 2019, hujan lebat
menyebabkan banjir bandang yang dahsyat
dan tanah longsor yang melanda Kota Sentani
dan beberapa bagian dari kota Jayapura. Hujan
deras mengakibatkan naiknya permukaan air
Danau Sentani. Kejadian ini menyebabkan
banyak penduduk yang tinggal di tepi danau
terpaksa harus mengungsi. Pemerintah daerah
setempat melaporkan bahwa, diperkirakan,
setidaknya 105 orang meninggal dan 915 orang
terluka selama banjir bandang terjadi. Delapan

2		Mandat Pelapor Khusus tentang eksekusi di luarhukum, terburuburu atau sewenang-wenang; Pelapor Khusus tentang Hak-Hak
Masyarakat Adat; Pelapor Khusus tentang hak asasi pengungsi
internal dan Pelapor Khusus tentang bentuk-bentuk modern
dari rasisme, diskriminasi ras, xenofobia dan intoleransi terkait
(02.04.2019): Komunikasi prosedur khusus, AL IDN 6/2019, dapat
dilihat di: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownL
oadPublicCommunicationFile?gId=24508
3		The Guardian (30.01.2019): Indonesia to let UN workers into
West Papua as violence continues, dapat dilihat di: https://www.
theguardian.com/world/2019/jan/30/indonesia-to-let-un-workersinto-westpapua-as-violence-continues
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puluh dua orang dilaporkan hilang, dan lebih
dari 5.000 orang kehilangan tempat tinggal.
Selain menghancurkan rumah, di Kabupaten
Jayapura banjir juga merusak infrastruktur,
seperti jembatan, sekolah, dan tempat ibada.4
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres,
menyampaikan solidaritas terhadap pemerintah
Indonesia dalam menghadapi bencana banjir
bandang tersebut. Guterres menyatakan bahwa
Perserikatan Bangsa-Bangsa “...siap untuk bekerja
dengan mereka [pemerintah Indonesia] yang
sementara ini merespon trehadap kebutuhan
kemanusiaan yang disebabkan oleh kedua
bencana alam tersebut.”5

6

Untuk kedua kalinya, di Kabupaten Puncak
berlangsung operasi pasukan keamanan yang
meluas melawan milisi bersenjata setelah terjadi
pembunuhan terhadap seorang komandan
militer pada tanggal 12 Agustus 2019. Menurut
informasi yang diterima, setidaknya lima orang
penduduk asli Papua terbunuh dan dua orang
meninggal setelah mengungsi dari desa mereka.
Setidaknya empat wanita terluka dalam serangan
aparat keamanan di desa Olenki dan harus
dirawat di rumah sakit. Laporan menunjukkan
bahwa dua puluh rumah di beberapa desa
dibakar habis.6 Tim penolong memperkirakan,
bahwa lebih dari 1.500 penduduk asli Papua
telah menjadi pengungsi internal dan mencari
perlindungan di distrik sekitar Kabupaten
Puncak.7
Protes anti-rasisme di seluruh wilayah di Tanah
Papua dan dampaknya tidak dapat disangkal
menandai peristiwa paling signifikan sepanjang
tahun 2019. Protes ini dipicu oleh serangkaian
4		Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua
(25.03.2019): Data dan Informasi Kejadian Bencana Banjir Bandang
Kabupaten Jayapura 16 Maret 2019 (Update 26 Maret 2019)
5		UN News (17.03.2019): UN chief expresses solidarity with
Indonesian authorities after flash floods kill dozens in Papua, dapat
dilihat di: https://news.un.org/en/story/2019/03/1034871
6		Jubi (02.09.2019): Jumlah pengungsi di Distrik Gome terus
bertambah, dapat dilihat di: https://www.jubi.co.id/jumlahpengungsidi-distrik-gome-terus-bertambah/ & Kompas
(19.09.2019): Kontak Senjata TNI-OPM Tewaskan 3 Warga, Ini
Penjelasan Kodam XVII/Cenderawasih, dapat dilihat di: https://
regional.kompas.com/read/2019/09/19/06392061/kontak-senjatatni-opm-tewaskan-3warga-ini-penjelasan-kodam-xvii

serangan rasis terhadap mahasiswa Papua di
kota-kota di Pulau Jawa, seperti di Malang dan
Surabaya. Di Surabaya, anggota militer dan
organisasi massa (ORMAS) nasionalis berkumpul
di depan asrama mahasiswa Papua dan meng
ancam akan membunuh mereka sambil ber
teriak dengan berbagai kata penghinaan seperti
‘binatang’, ‘anjing’, ‘babi’ dan ‘monyet’. Massa
yang marah menuduh para mahasiswa Papua
merusak tiang dan bendera Indonesia di depan
asrama sehari sebelum Hari Kemerdekaan
Indonesia pada 17 Agustus 2019. Polisi gagal
membubarkan massa dan menuntut para pelaku.
Alih-alih, tim polisi GEGANA menggunakan gas
air mata untuk memaksa masuk ke asrama dan
menangkap 43 orang mahasiswa Papua.8
Insiden ini memicu demonstrasi massa
menentang diskriminasi rasial penduduk asli
Papua di semua kota besar dan kecil di Provinsi
Papua dan Papua Barat. Mayoritas aksi protes
di Tanah Papua pada akhir Agustus 2019
tersebut berlangsung damai. Para pengunjuk
rasa menggunakan momentum ini untuk
mengekspresikan aspirasi politik mereka untuk
penentuan nasib sendiri. Beberapa demonstrasi
anti-rasisme di Tanah Papua disertai dengan
tindakan perusakan dan kekerasan pasukan
keamanan terhadap para pengunjuk rasa.
Kerusuhan terjadi di kota-kota Fak-Fak, Sorong,
Jayapura, Manokwari, Timika, Waghete, dan
Wamena.9 Di Waghete, Kabupaten Deiyai,
pembubaran paksa demonstrasi oleh anggota
pasukan keamanan pada tanggal 28 Agustus
2019 menyebabkan kematian delapan demons
tran dan satu anggota militer. Setidaknya 50
pengunjuk rasa lainnya terluka.10
7		Jubi (02.09.2019): Jumlah pengungsi di Distrik Gome terus
bertambah, dapat dilihat di: https://www.jubi.co.id/jumlahpengungsidi-distrik-gome-terus-bertambah/
8		The Guardian (18.08.2019): Indonesia arrests dozens of West
Papuans over claim flag was thrown in sewer, dapat dilihat di:
https://www.theguardian.com
9		JPIC Department of Papuan Tabernacle Church (22.08.2019): Demo
Penolahkan Ujaran Kebencian dan Rasisme dari Ormas, TNI POLRI
dan SALPOLPP terhadap Mahasiswa Papua Malang Surabaya
10		JPIC Department of Papuan Tabernacle Church (08.09.2019):
Laporan Verifikasi TNI POLRI Penembak Mati 8 orang Masyarakat
Sipil , 1 anggota TNI meninggal dunia dan Melukai 50 orang
Masyarakat Sipil dan melukai 7 anggota Brimob pada saat Demo
damai Penolakan Rasisme di Halaman Kantor Bupati Kabupaten
Deiyai
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Protes anti-rasisme memicu pecahnya kekerasan
horizontal etnis terhadap penduduk asli Papua
di kota-kota seperti Fak-Fak, Jayapura, dan
Wamena. Anggota “Kelompok Nusantara” dan
“Barisan Merah Putih”, yang terdiri dari penduduk
non-Papua bersenjata menyerang penduduk asli
Papua, terutama orang Papua yang berasal dari
pegunungan, karena daerah ini dikenal sebagai
benteng dari Gerakan Kemerdekaan Papua
Barat.11
Tindak kekerasan terbaru terjadi pada tanggal 23
September 2019 di kota Jayapura dan Wamena.
Di Jayapura, polisi dilaporkan menangkap 733
orang dan menewaskan empat pengunjuk rasa
dalam upaya pembubaran paksa demonstrasi
yang digelar oleh mahasiswa Papua. Dua puluh
empat mahasiswa diduga terluka dalam insiden
tersebut.12 Kerusuhan di kota dataran tinggi
Wamena terjadi setelah seorang guru sekolah
menengah atas, diduga menyebut seorang
murid Papua dengan istilah “anak monyet”. Polisi
menggunakan senjata api dan gas air mata
dalam menghadapi para pengunjuk rasa.13
Menurut data terbaru yang dikeluarkan oleh
polisi, 33 orang tewas (25 non-Papua & 8 orang
asli Papua) dan 82 orang terluka (38 non-Papua &
44 orang asli Papua) selama kerusuhan. Peristiwa
kekerasan ini membuat ribuan orang di Wamena
trauma. Selain itu, sepuluh kantor pemerintah,
351 toko, 15 sepeda motor, 100 mobil, 27
rumah tinggal dan pasar misi dibakar. Statistik
polisi berbeda dengan data yang dikumpulkan
oleh Tabloid Jubi. Menurut Jubi, kerusuhan itu
mengakibatkan 42 orang tewas, 16 di antaranya
orang asli Papua. Mereka diduga dibunuh
dengan senjata api. Kerusuhan di Wamena
11		Informasi ini berdasarkan informasi yang diterima dari berbagai
peneliti independen hak asasi manusia
12		Jubi (25.09.2019): Sejumlah korban luka insiden Expo dipulangkan,
sisanya dirawat intensif, dapat dilihat di: https://www.jubi.co.id
13		Jubi (23.10.2019): Lipsus : Menggadai damai di Wamena (artikel 1
dari 6), dapat dilihat di: https://www.jubi.co.id
14		Jubi (25.10.2019): Lipsus : Menggadai damai di Wamena (artikel 4
dari 6), dapat dilihat di: https://www.jubi.co.id
15		Jubi (22.08.2019): Pembatasan internet berpotensi membahayakan
keselamatan warga Papua, dapat dipesan di: https://www.jubi.co.id

juga disertai dengan kekerasan etnis horizontal
terhadap migran Indonesia.14
Pemerintah sementara memblokir internet di
seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat15 dan
menggunakan ketentuan hukum yang tidak
jelas seperti makar, penghasutan, dan UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik
untuk mengkriminalisasi aktivis politik, jurnalis,
dan pembela HAM setelah kerusuhan antirasisme. Data statistik menunjukkan bahwa
petugas kepolisian Indonesia melakukan 208
penangkapan16 dan memaksakan dakwaan
pidana terhadap setidaknya 93 orang tersangka.
Polisi menargetkan anggota organisasi prokemerdekaan ‘Gerakan Pembebasan Papua Barat
Bersatu‘ (ULMWP) dan‚ Komite Nasional Papua
Barat‘ (KNPB).17 Penuntutan juga menyangkut
pembela HAM dan jurnalis yang mengadvokasi
hak-hak penduduk asli Papua. Menurut
Amnesty International, 22 aktivis Papua didakwa
melakukan makar dalam beberapa minggu
setelah mereka partisipasi dalam aksi damai
sebagaimana terjamain melalui hak kebebasan
berekspresi, berserikat dan berkumpul.18
Pada awal bulan Oktober 2019, banyak media
mengabarkan bahwa Presiden Joko Widodo
bersedia bertemu dengan perwakilan dari
Gerakan Pembebasan Papua Barat Bersatu
(ULMWP).19 Ketua ULMWP, Benny Wenda,
menyambut baik pernyataan Presiden Joko
Widodo dan mempublikasikan sebuah siaran
pers yang menyatakan beberapa syarat dari
ULMWP untuk berdialog dengan pemerintah
Indonesia.20

16		Jumlah penangkapan dikumpulkan dari berbagai sumber oleh
Koalisi Internasional untuk Papua, dapat dilihat di: http://www.
humanrightspapua.org
17		Jubi (10.10.2019): Ada tersangka baru di rusuh Wamena, dapat
dilihat di: https://www.jubi.co.id
18		Amnesty International (02.10.2019): Open letter on the increasing
use of makar charges against Papuan activists to stifle freedom of
expression, dapat dilihat di: https://www.amnesty.org
19		SBS news (02.10.2019): Indonesia’s Joko Widodo open to

meeting Papuan pro-independence groups, dapat dilihat di:
https://www.sbs.com.au

20		United Liberation Movement for West Papua press release, dapat
dilihat di: http://www.humanrightspapua.org
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1.3 Koalisi Internasional untuk Papua
budaya tradisional masyarakat adat, sementara
orang Papua menuntut hak mereka untuk
menentukan nasib sendiri.

Kerja yang Dilakukan oleh Koalisi
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Koalisi Internasional untuk Papua (ICP) adalah
koalisi internasional yang beranggotakan
organisasi-organisasi berbasis agama dan
masyarakat sipil. ICP menangani permasalahan
serius hak asasi manusia di Tanah Papua dan
mendukung solusi damai untuk konflik yang
terjadi di sana. Tanah Papua merujuk kepada
bagian barat dari Pulau Nugini di Pasifik, yang
juga merupakan dua provinsi paling timur di
Indonesia. Masyarakat asli Papua telah mengalami
sejarah yang penuh denganpelanggaran
HAM, di mana aparat keamanan melakukan
pembunuhan, penyiksaan, dan penangkapan
sewenang-wenang terhadap orang asli
Papua. Impunitas merajalela dalam konteks
ini. Kurangnya akses memadai atas kesehatan
dan pendidikan, marjinalisasi demografi dan
ekonomi, serta diskriminasi telah menjadi bagian
dari kehidupan orang asli Papua. Kehadiran
aparat keamanan Indonesia dalam jumlah
besar, minimnya akses terhadap pengamat
internasional seperti jurnalis, serta korupsi dan
transmigrasi dari wilayah lain di Indonesia turut
memperburuk situasi di Tanah Papua. Tahanan
politik dan penganiayaan terhadap aktivis
politik menunjukkan tingkat penindasan yang
melanggar kebebasan berekspresi dan hak-hak
masyarakat adat. Kekayaan sumber daya alam
di Tanah Papua telah menarik bisnis dan unitunit usaha aparat keamanan (yang terkadang
ilegal). Hal ini mengakibatkan terjadinya
eksploitasi pertambangan, penebangan hutan,
proyek-proyek pertanian yang berbahaya, serta
kerusakan lingkungan. Dinamika ini mengancam

Koalisi ini memperjuangkan HAM dan mempromosikan Papua Tanah Damai, di mana
masyarakat Papua layak mendapatkan hakhak 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 direalisasikan
oleh pemerintah tanpa adanya partisipasi aktif
dari masyarakat sipil. Koalisi ini mengakui bahwa
masyarakat Papua menganggap kebijakankebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah
Indonesia telah gagal dan disalahgunakan,
oleh karena itu mereka menolaknya. Dengan
kegagalan Indonesia untuk menanggapi
harapan dan tuntutan masyarakat Papua akan
sebuah dialog, potensi kekerasan semakin
berkembang. Koalisi dalam situasi yang
bertentangan ini melihat perlunya mendukung
mitra yang berjuang untuk pengakuan hak asasi
manusia dasar dan mencari solusi damai untuk
mengimplementasikan hak penentuan nasib
sendiri. Koalisi ini mendukung HAM, termasuk di
dalamnya adalah kebebasan mengekspresikan
pendapat politik secara damai, hak untuk
menentukan nasib sendiri, serta peranan penting
dari para pembela HAM dalam transformasi
damai di konflik yang berkelanjutan.

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
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yang bergerak di bidang keagamaan, kerjasama
pembangunan, sosial, dan HAM, dan telah
bekerja selama bertahun-tahun dengan mitra
di Tanah Papua. Melalui pembentukan koalisi
ini, anggota-anggota koalisi menanggapi
permintaan dari para pemuka agama di Tanah
Papua untuk membantu mereka memajukan
perdamaian, keadilan, dan HAM.
Pasca tumbangnya rezim Soeharto dan
penindasan militer di tahun 1998, masyarakat
Papua mengharapkan adanya demokrasi,
penegakan hukum, dan perlindungan HAM
bagi penduduk asli Papua. Penetapan Undangundang Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2001
pada awalnya dianggap sebagai sebuah langkah
ke depan yang dapat melindungi dan menjamin
hak-hak masyarakat adat Papua yang selama
beberapa dekade sebelumnya menderita di
bawah kekuasaan militer. Keberadaan militer
menyebabkan terjadinya pembunuhan di luar
hukum, penyiksaan, penangkapan sewenangwenang, diskriminasi rasial, eksploitasi sumber
daya alam dan hilangnya mata pencaharian.
Anggota-anggota Koalisi pada awalnya juga
memiliki harapan yang sama.
Akan tetapi, Otsus tidak dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia
telah melanggar UU tersebut beberapa kali,
misalnya melalui Instruksi Presiden No. 01/2003
yang membagi Tanah Papua menjadi tiga
provinsi tanpa mengkonsultasikannya kepada
masyarakat
Papua.
Organisasi-organisasi
masyarakat sipil dan keagamaan di Tanah Papua
menilai bahwa Otsus telah gagal. Militerisasi di
Tanah Papua berlanjut, demikian juga dengan
pelanggaran hak sipil dan politik, serta hak-hak
ekonomi, sosial dan budaya dari masyarakat
Papua. Pelaku pelanggaran HAM tetap saja tidak
dihukum 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
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memperjuangkan kebenaran dan rekonsiliasi.
Koalisi ini mendukung kampanye Papua Tanah
Damai dan upaya para pemuka agama melalui
berbagai cara, termasuk di antaranya adalah
advokasi. Organisasi yang berpartisipasi telah
menciptakan FBN dalam solidaritas dengan
orang-orang Papua dan dalam perundingan
dengan mitra Papua mereka.

Tujuan dan Metodologi
Tujuan utama dari Koalisi ini adalah:
•

•

•
•

Untuk memastikan perlindungan hak
untuk hidup dan kelangsungan hidup
masyarakat Papua
Untuk bekerja dalam upaya mengakhiri
pelanggaran HAM dan impunitas di
Tanah Papua
Untuk berkontribusi pada pembentukan
supremasi hukum di Tanah Papua
Untuk mempromosikan pencarian
solusi damai dari konflik yang belum
terselesaikan dengan mengatasi akar
permasalahan dan menjunjung tinggi
visi Tanah Papua sebagai tanah rdamai.

Koalisi bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan
ini dalam kerja sama yang erat dengan mitra
terkait melalui inisiatif bersama di berbagai
tingkatan:
•
•
•

•

Di tingkat pemerintah nasional dari
masing-masing organisasi
Di Uni Eropa, lembaga dan badan-badan
yang terkait
Di PBB dan terutama Dewan Hak Asasi
Manusia Di tingkat organisasi nonpemerintah internasional serta para
pemimpin dan organisasi keagamaan
Melalui kerja sama dan jejaring dengan
organisasi non-pemerintah lainnya
yang bekerja untuk hak asasi manusia,
perdamaian dan lingkungan di Tanah
Papua
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PROFIL PAPUA
Hak Sipil
dan Politikdi dataran tinggi Papua.
Perkampungan

BAGIAN 2

Profil Papua
2.1 Sejarah
Sejarah Daratan Nugini Sebelum Masa Kolonial
Lima puluh ribu (50.000) tahun yang lalu, pulau Nugini (New Guinea) dan
Benua Australia terhubung oleh daratan. Dalam literatur ilmiah, daratan
yang luas ini disebut sebagai “Paparan Sahul”. Para ilmuwan memperkirakan
bahwa para manusia pertama menyeberangi lautan yang memisahkan
Asia Tenggara dengan Sahul. Di masa ini, daratan paling timur dari Asia
Tenggara masih meluas hingga antara Flores dan Bali (dikenal dengan istilah
‘Paparan Sunda’). Peninggalan arkeologis paling tua yang pernah ditemukan
menunjukkan bahwa pemukiman manusia di daratan Nugini mulai ada
sekitar 45.000 tahun yang lalu. Para arkeolog menemukan beberapa alat batu
kasar di Semenanjung Huon (sekarang Provinsi Morobe, Papua Nugini) yang
berusia 45.000 tahun. Sementara fragmen tengkorak tertua di daratan Nugini
ditemukan di Aitape di pantai utara, dan diyakini berusia setidaknya 5.000
tahun.1
Penelitian linguistik mendukung teori bahwa daratan Nugini dikolonisasi
setidaknya dalam dua gelombang. Migrasi pertama ke daratan Nugini sudah
terjadi antara 45.000 hingga 40.000 tahun yang lalu ketika permukaan laut
100 hingga 150 meter lebih rendah. Para pendatang ini bermigrasi dari
daratan Asia Tenggara. Pada masa ini para pemukim pertama masih bisa
menyeberangi perairan antara Paparan Sunda dan Paparan Sahul dengan
menggunakan perahu kecil.2 Mereka kemudian mulai menjelajahi daratan
Nugini dari daerah pesisir dan kemudian perlahan-lahan menuju ke
pegunungan tengah. Bahasa yang berasal dari kelompok etnis penjelajah
pertama ini semuanya milik keluarga bahasa Trans-New-Guinea Phylum.
Gelombang migrasi kedua ke daratan Nugini terjadi sekitar 1.000 tahun lalu
yang dikenal sebagai ekspansi Austronesia dari daratan Asia Tenggara ke
wilayah Pasifik. Populasi Austronesia menetap hanya di sekitar daerah pesisir.
Bahasa Austronesia dapat ditemukan di wilayah pesisir barat, utara, selatan,

1		Christian Kaufmann (1987): Geschichte Neuguineas in vor-europäischer Zeit, in: Neuguinea - Nutzung und
Deutung der Umwelt, Band 1 (ed. Mark Münzel), p. 81f
2		Matthew Springs (2011): Archaeology and the Austronesian expansion: Where are we now?, in Antiquity 85, p.
513, dapat dilihat di: https://www.researchgate.net/publication/279711496/download
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dan tenggara, serta beberapa daerah pedalaman
daratan Nugini.3
Daratan Nugini diyakini sebagai salah satu
tempat dengan temuan dari kegiatan pertanian
tertua di dunia. Kebun pertama dengan sistem
drainase ditemukan di dekat Gunung Hagen di
Lembah Waghi. Para ilmuwan memperkirakan
bahwa sebagian dari sistem drainase sudah
dibangun sejak sekitar 7.000 SM. Pada masa
itu, kebun digunakan untuk budidaya talas dan
tanaman umbi lainnya. Sekitar 500 SM penduduk
kuno dari Lembah Waghi memperluas ladang
mereka ke area lereng di sekitarnya, dengan
menggunakan teknik budidaya mencangkul.4
Kedatangan ubi jalar menandai perubahan
signifikan dalam pengembangan pertanian
dan demografi di daratan Nugini, terutama di
dataran tinggi di mana ia tetap menjadi makanan
pokok sampai hari ini. Ubi jalar, yang berasal dari
Amerika tengah dan selatan, dibawa ke daratan
Nugini oleh penjelajah Eropa pada sekitar 1.500
Masehi.5 Kemudian diperdagangkan dari pantai
utara ke pegunungan tengah daratan Nugini.
Ubi jalar merevolusi ketahanan pangan dan
peternakan, karena ubi jalartumbuh dengan
cepat, dapat tumbuh di tanah yang kurang
subur, dapat dibudidayakan di dataran tinggi
maupun rendah, dan cenderung tidak rentan
terhadap hama. Sebelumnya, perkebunan di
dataran tinggi hampir seluruhnya bergantung
pada talas, sedangkan suku-suku di dataran
rendah menggunakan pohon sagu sebagai
sumber makanan pokok.6

San Juan, meninggalkan pelabuhan di Tidore,
sebuah pulau di Hindia Timur (Maluku utara)
dan berlayar untuk mencapai pantai utara
pulau Nugini, dengan berkelana sampai di
mulut Sungai Mamberamo. Dia mengambil alih
tanah itu untuk Kerajaan Spanyol dan memberi
nama yangmasih digunakan hingga saat ini. Dia
menyebutnya Nueva Guinea karena kemiripan
penduduk setempat dengan orang-orang di
Pantai Guinea di Afrika Barat.7
Sejak abad ke-18, Pulau Pasifik Selatan dari
daratan Nugini telah menjadi objek ambisi
kekuasaan. Mulai dari Inggris, Jerman, Belanda,
dan Jepang mengklaim bagian-bagian pulau
tersebut pada waktu yang berbeda. Deklarasi
kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun
1945 membawa sebagian besar wilayah bekas
Hindia Belanda menjadi bagian dari wilayah
kedaulatan Republik Indonesia – kecuali untuk
bagian barat daratan Nugini yang tetap berada
di bawah kendali Belanda.

Pada 13 Juni 1545, Yñigo Ortiz de Retez, seorang
penjelajah Spanyol yang mengomandoi kapal

Pada 1950-an pemerintah Belanda mulai
mempersiapkan wilayah itu untuk merdeka
melalui proses dekolonisasi. Namun, jalan
menuju kemerdekaan terhalang ketika peme
rintah Republik Indonesia yang baru meluncur
kan operasi militer pada bulan Desember
1961 untuk ‘kembalinya’ Papua (saat itu
Indonesia menyebutnya Irian Barat). Datang
pada masa politik Perang Dingin yang intens,
ekspansionisme militer Indonesia menarik
perhatian dunia internasional. Catatan sejarah
juga menunjukkan bahwa minat investor AS
terhadap kekayaan alam Papua muncul setelah
survei eksploratif pada tahun 1960, yang
memprediksi bahwa keberadaan tembaga
di permukaan tanah terbesar pada saat itu.8

3		Alejandro Gutman and Beatriz Avanzati (2013): Papuan Languages,
dapat dilihat di: http://www.languagesgulper.com/eng/Papuan.
html
4		Christian Kaufmann (1987): Geschichte Neuguineas in voreuropäischer Zeit, in: Neuguinea - Nutzung und Deutung der
Umwelt, Band 1 (ed. Mark Münzel), p. 83
5		Tim Denham (2013): Ancient and historic dispersals of sweet potato
in Oceania in: PNAS vol. 110 (6), p. 1982, dapat dilihat dit: http://
www.pnas.org/content/pnas/110/6/1982.full.pdf

6		Richard Michael Bourke (2009): History of agriculture in Papua New
Guinea, p. 17, dapat dilihat dit: https://www.researchgate.net/
publication/314051620_History_of_agriculture_in_Papua_New_
Guinea
7		Jeff Moran’s History Atlas,dapat dilihat di: http://www.historyatlas.
com/spanish-explorer-ynigo-ortiz-de-retez-in-com
8		Denise Leith (2002): Freeport and the Suharto Regine, 1965 – 1998,
in: The contemporary Pacific, Spring 2002. p. 70,dapat dilihat di:
https://core.ac.uk/download/pdf/5102818.pdf
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Amerika Serikat mengambil langkah untuk
menengahi kesepakatan.9 Di bawah tekanan
Amerika Serikat Belanda setuju mengizinkan
Indonesia mengelola Papua, sementara PBB
mengawasi negosiasi tentang masa depannya.

1969: “Penentuan Pendapat
Rakyat”
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Indonesia diberi mandat untuk mengelola
referendum yang diawasi PBB tentang masa
depan wilayah tersebut pada tahun 1969, yang
disebut ‘Penentuan Pendapat Rakyat’ (PEPERA).
Alih-alih mengorganisir referendum satu orang satu suara, Indonesia memilih dewan yang terdiri
dari 1.026 orang pemimpin suku dari populasi
yang berjumlah lebih dari 800.000 jiwa. Dewan
ini yang akan memutuskan atas nama rakyat
Papua apakah wilayah itu akan berintegrasi
dengan Indonesia atau memilih merdeka.
Menghadapi paksaan dan intimidasi, dewan
mengambil keputusan bulat yang mendukung
integrasi Papua dengan Indonesia.
Rakyat Papua sendiri menggambarkan referendum
pada tahun 1969 sebagai sebuah “Penentuan
Pendapat tanpa PIlihan”. Keabsahan dari proses
referendum ini juga dipertanyakan oleh beberapa
pengamat internasional yang hadir pada saat
itu, aktivis HAM dan ahli hukum di Indonesia
maupun internasional. Namun demikian, pada
saat itu PBB hanya ‘mencatat’ sebagai proses aksi
yang tidak demokratis.10 Sehingga kedaulatan
Indonesia atas Papua tetap diakui (tidak seperti
Timor Timur, yang mana proses integrasi paksa
untuk menjadi bagian dari wilayah Indonesia
tidak pernah diakui oleh PBB). Sejak awal
mula, mayoritas masyarakat Papua menentang
pemerintah Indonesia. Mereka membenci cara
di mana terjadi pengingkaran hak mereka untuk
menentukan status politik, dan untuk secara
bebas mengusahakan pembangunan ekonomi,
9		Perjanjian New York, 1962,http://www.humanrightspapua.org/
resources/history/103-nyagreement
10		Resolusi Majelis Umum PBB 2504, dapat dilihat di: http://www.
humanrightspapua.org/resources/history/104-ungar2504

sosial dan budaya.11 Menanggapi tindakan
oposisi ini, baik dari kelompok bersenjata dan
masyarakat umum – pemerintah Indonesia
menggunakan kekerasan dan penindasan. Hal
inilah yang menjadi latar belakang penjajahan
yang dilakukan Indonesia, yang mengancam
kehidupan orang asli Papua - dan menjadi akar
dari konflik yang berlanjut hingga hari ini.

Otonomi Khusus
Menghormati aspirasi masyarakat Papua
dan kesempatan nyata untuk menyelesaikan
penyebab konflik dan ketidakadilan yang terjadi
di Tanah Papua tampak mungkin dilakukan
setelah jatuhnya rezim Suharto pada tahun
1998 - tetapi hanya untuk sesaat. Setelah
kemerdekaan Timor Timur pada tahun 1999,
kekhawatiran tentang fragmentasi Republik
Indonesia menjadi sangat tinggi, dan ideologi
nasionalis negara Indonesia terbukti terlalu
kuat. Namun, semangat kemerdekaan di
Tanah Papua tidak bisa dihentikan begitu
saja. Sebagai upaya untuk memadamkan
tuntutan kemerdekaan, pemerintah Indonesia
menawarkan paket otonomi yang memberikan
suara yang lebih besar bagi masyarakat Papua
dalam pemerintahan Indonesia. Di bawah
Otonomi Khusus,12 pemerintah provinsi memiliki
wewenang yang lebih besar atas kebijakan
dan pengambilan keputusan daerah, serta
peningkatan kendali atas pendapatan yang
diperoleh oleh Papua.
Namun, banyak dari reformasi yang dijanjikan
belum diimplementasikan, dan otonomi khusus
belum membawa perubahan yang signifikan
dalam hal kesejahteraan atau martabat penduduk
asli Papua. Komitmen pemerintah Indonesia
terhadap otonomi juga semakin dipertanyakan.
Hal ini diperjelas ketika dikeluarkannya sebuah
Keputusan Presiden pada tahun 2003, yang
menyetujui pembagian Papua menjadi tiga
11		Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik, Artikel 1 &
Komentar No. 12 Komite PBB untuk Hak Sipil dan Politik
12		Undang-undang Otonomi Khusus, dapat dilihat di: http://www.
humanrightspapua.org/resources/nlaw/82-otsus
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provinsi – sebuah langkah yang bertentangan
dengan jiwa dan isi undang-undang otonomi.
Sementara Indonesia telah membuat kemajuan
besar dalam membangun demokrasi dan
supremasi hukum sejak jatuhnya rezim Soeharto
pada tahun 1998. Elit politik dan militer di Jakarta
tidak dapat mengesampingkan kemungkinan

kemerdekaan Papua atau mentolerir setiap
langkah ke arah ini. Beberapa metode masa lalu
untuk menekan perbedaan pendapat masih
tetap digunakan, dan terus mengakibatkan
pelanggaran HAM, ketakutan dan kepatuhan.
Perjuangan menuju perdamaian dan keadilan di
Tanah Papua masih terus berlanjut.13

2.2 Geografi
Informasi Umum
Pulau Nugini adalah pulau terbesar kedua di
dunia setelah Greenland. Secara politis, setengah
bagian barat dari pulau ini biasa disebut Tanah
Papua, dan terbagi menjadi dua provinsi di
Indonesia: Papua dan Papua Barat. Sementara
setengah bagian timur merupakanwilayah
negara merdeka Papua Nugini (PNG). Bentuk
pulau Nugini sering diasosiasikan sebagai seekor
burung. Hal ini lah yang mendasari mengapa
semenanjung barat laut dinamai Semenanjung
Kepala Burung (Vogelkop dalam Bahasa Belanda,
Bird‘s Head dalam Bahasa Inggris; juga
dikenal sebagai Semenanjung Doberai), dan
Semenanjung Ekor Burung di tenggara Papua
Nugini.
Dalam hal wujud bentang lahan (landscape),
Tanah Papua dapat dibagi menjadi: wilayah
pegunungan –dataran tinggi tengah, daerah
pedalaman rawa yang terletak di antara dataran
tinggi tengah dan pesisir, serta daerah pesisir
di mana termasuk pulau-pulau lepas pantai di
Teluk Cendrawasih (Biak, Numfor, dan Yapen)
dan barat dari wilayah Vogelkop (Raja Ampat).
Sementara bentuk bentang lahan berupa
padang rumput savana yang unik hanya

13		Komisi Internasional untuk Papua: A Short History of West Papua,
diambil dari Fr Neles’ Tebay (2005): West Papua: The Struggle for
Peace With Justice, dapat dilihat di: http://www.humanrightspapua.
org/aboutpapua/8-a-short-history-of-west-papua
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dapat ditemukan di daerah Merauke, di pantai
selatan. Puncak tertinggi di Papua adalah
Puncak Jaya atau Carstensz Pyramid dengan
ketinggian 4.884 meter, di mana terdapat gletser
khatulistiwa abadi. Berbagai barisan gunung
kecil lainnya berjajar di bagian utara dan barat
dari pegunungan tengah.1

Iklim
Sebagian besar wilayah dicirikan dengan iklim
khatulistiwa sepanjang tahun, dengan beberapa
variasi musim yang disebabkan oleh angin
muson barat laut dan angin pasat tenggara.
Pengendapan bervariasi dalam tiap musimnya,
tetapi hal ini kurang dapat diprediksi dibanding
wilayah lain Indonesia karena keberadaan iklim
mikro, contohnya di beberapa bagian dataran
tinggi, semenanjung kepala burung, pantai
utara bagian timur. Terutama di bagian tenggara
di mana pengendapan kurang dari 2.000 mm/
tahun. Curah hujan meningkat antara bulan
November dan Maret. Angin muson dan angin
pasat membawa cuaca yang lebih kering dari
bulan April hingga September. Di dataran tinggi,
pengendapan dapat mencapai lebih dari 5.000
mm/tahun. Suhu sangat bervariasi sesuai letak
geografis daerahnya. Di dataran tinggi tengah,
embun beku di malam hari dapat terjadi di

1		Departemen Kerjasama Pembangunan Norwegia (2009):
Environmental and Socio-Economic Baseline study – Papua,
Indonesia, Study 4/2009, p. 14f, dapat dilihat di: https://
evalueringsportalen.no/evaluering/norwegian-environmentalaction-plan-baseline-study/FinalReport_Indonesia.pdf/@@inline
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ketinggian lebih dari 4.000 m dan hujan salju
berkala diatas 4.500 m2.

Keanekaragaman Hayati
Vegetasi alam di Tanah Papua seluruhnya
ditutupi oleh hutan tropis mulai dari dataran
rendah hingga dataran tinggi, serta rawa gambut
hingga mangrove. Forest Watch Indonesia dan
Conservation International pada surveinya yang
dilakukan pada tahun 2000 memperkirakan
bahwa sekitar 85% daratan di Tanah Papua
ditutupi oleh hutan, sementara 15% area lahan
non-hutan diklasifikasikan sebagai pemukiman,
lahan pertanian, dan pemukiman transmigrasi.3
Setelah Amazon dan Kongo, Pulau Nugini adalah
wilayah terbesar ketiga bagi hutan tropis di
dunia.4
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Hutan hujan di Tanah Papua dicirikan oleh
keanekaragaman hayati yang sangat tinggi
--merupakan kediaman bagi berbagai spesies
endemik yang unik seperti burung Cendrawasih,
burung Kasuari, dan Kanguru pohon. Ahli biologi
memperkirakan bahwa ada lebih dari 600 spesies
burung, 180 spesies mamalia, 150 spesies katak,
lebih dari 61 spesies ular, 141 spesies kadal
dan setidaknya 100.000 spesies serangga di
Tanah Papua. Keanekaragaman hayati yang
tinggi di Tanah Papua juga termasuk dalam
kenaekaragaman jenis tanaman dengan 15.000
spesies tanaman vaskular –2.000 di antaranya
adalah spesies anggrek.5 Keanekaragaman
tanaman terbesar dapat ditemukan di hutan di
dataran rendah, sementara keanekaragaman
burung banyak ditemukan di daerah yang

2
3

4

5

Prentice, M.L. and G.S. Hope (2007): Climate of Papua and its recent
changes, in Marshall &Beehlereds Part 1, The ecology of Papua, pp
177 - 195
Norwegian Department for Development Cooperation (2009):
Environmental and Socio-Economic Baseline study – Papua,
Indonesia, Study 4/2009, p. 17, dapat dilihat di: https://
evalueringsportalen.no/evaluering/norwegian-environmentalaction-plan-baseline-study/FinalReport_Indonesia.pdf/@@inline
WWF: New Guinea, dapat dilihat di: http://wwf.panda.org/
knowledge_hub/where_we_work/new_guinea_forests/
area_forests_new_guinea/plants_animals_new_guinea_forests/
birds_forests_new_guinea/
Ibid. p. 18f

lebih tinggi. Namun mamalia berada paling
beragam di hutan pegunungan rendah (1.0002.000 m).6 Antara tahun 1998 dan 2008, ahli
biologi menemukan lebih dari seribu spesies
hewan baru, hal ini merupakan indikator untuk
keterpencilan Tanah Papua keanekaragaman
hayati yang sangat besar.7
Tetapi bukan flora dan fauna di pulau Papua
Barat saja yang memiliki nilai yang sangat tinggi
dalam hal keanekaragaman hayati. Laut di
sekitarnya juga merupakan salah satu prioritas
konservasi utama dunia dengan jumlah karang
keras, moluska, dan ikan karang yang sangat
besar. Laut di sekitar Tanah Papua berfungsi
sebagai tempat bersarangnya penyu yang
sedang bermigrasi, jalur migrasi mamalia laut
dan manta, dan tempat mencari makan bagi
sebagian besar populasi tuna.8

Kekayaan Alam
Industri sumber daya dengan dampak
geografis terluas di Tanah Papua adalah industri
penebangan. Di Provinsi Papua Barat, konsesinya
mencakup hampir sepertiga dari wilayah
provinsi. Sekitar setengah dari 22 juta hektar luas
wilayah Tanah Papua diklasifikasikan sebagai
"hutan produksi", sehingga menjadikan daerahdaerah ini sangat rentan terhadap deforestasi
karena produksi kayu dan kegiatan perkebunan.
Menurut laporan, konsesi kehutanan sudah
mencapai 13 juta hektar.9 Banyak kawasan hutan
produksi diklasifikasikan sebagai hutan konversi,
yang dapat ditebang habis dan dijadikan
perkebunan kelapa sawit atau perkebunan

6

7
8

9

WWF: New guinea Animals and Plants,dapat dilihat di : http://
wwf.panda.org/knowledge_hub/where_we_work/new_guinea_
forests/area_forests_new_guinea/plants_animals_new_guinea_
forests/
WWF: More than 1000 new species found in New Guinea,dapat
dilihat di: http://wwf.panda.org/wwf_news/?200766/More-than1000-new-species-found-in-New-Guinea
Norwegian Department for Development Cooperation (2009):
Environmental and Socio-Economic Baseline study – Papua,
Indonesia, Study 4/2009, p. 19, dapat dilihat di : https://
evalueringsportalen.no/evaluering/norwegian-environmentalaction-plan-baseline-study/FinalReport_Indonesia.pdf/@@inline
Wahyu CandraIrawan (2011): Natural resources and conflict in
Papua, Indonesia, dapat dilihat di : http://essc.org.ph/content/
view/606/163/
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kehutanan, misalnya dengan kayu yang dapat
tumbuh cepat untuk produksi bubur kertas
(pulp). Sebagian dari hutan ini dikategorikan
sebagai Hutan Produksi Terbatas. Kategori ini
biasanya diterapkan pada hutan di dataran
stepa di mana beberapa pembatasan berlaku,
di antaranya hanya pohon dengan diameter
tertentu yang dapat ditebang. Sebagian
besar kawasan konservasi terletak di daerah
pegunungan dengan potensi rendah untuk
eksploitasi atau perkebunan pertanian berskala
besar.10
Pemerintah menempatkan prioritas tinggi pada
eksploitasi sumber daya mineral sebagai sumber
penghasilan dengan potensial tertinggi. Saat
ini, operasi terbesar di sektor ekstraktif adalah

tambang emas dan tembaga milik Freeport
di Kabupaten Mimika dan proyek eksploitasi
Tangguh Gas milik British Petroleum di Teluk
Bintuni.11 Selain emas dan tembaga, investor
asing telah menyatakan minatnya dalam
eksploitasi deposit batubara Papua. Pada 2017,
pejabat dari dua lembaga pemerintah India
melakukan serangkaian pertemuan perdana
dengan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral Indonesia di Jakarta. Beberapa
media menyatakan bahwa India sedang
mengusahakan hak-hak istimewa –termasuk
kontrak tanpa tender atas konsesi yang dihasilkan
– untuk eksploitasi cadangan batubara di Tanah
Papua dengan imbalan dukungan teknis dan
penyediaan dana untuk survei geologi.12
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2.3 Etnografi
Keberagaman Etnis
Tanah Papua ditandai oleh keragaman etnis yang
mencolok di antara penduduk asli. Berdasarkan
penelitian linguistik, 276 bahasa ditemukan di
Tanah Papua, terdiri dari 274 bahasa hidup dan
2 bahasa tanpa penutur bahasa ibu. Jika Bahasa
digunakan sebagai patokan untuk membedakan
kelompok etnis asli, maka ada 274 suku asli
yang berbeda di Tanah Papua (lihat Peta 2.3.1
& 2.3.2). Sebagian besar dari bahasa ini masingmasing memiliki kurang dari 3,000 penutur dan
memiliki beberapa dialek yang bervariasi di
setiap wilayah maupun desa. Kelompok bahasa
dengan komunitas penutur terbesar di Tanah
Papua adalah kelompok bahasa Dani dengan

23 Norwegian Department for Development Cooperation (2009):
Environmental and Socio-Economic Baseline study – Papua,
Indonesia, Study 4/2009, p. 26,dapat dilihat di : https://
evalueringsportalen.no/evaluering/norwegian-environmentalaction-plan-baseline-study/FinalReport_Indonesia.pdf/@@inline
24 Ibid. p. 30
25 Mongabay (11 June 2018): India eyes coal reserves in Indonesian
Papua,dapat dilihat di : https://news.mongabay.com/2018/06/
india-eyes-coal-reserves-in-indonesian-papua/
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kurang lebih 270,000 penutur, yang dapat dibagi
menjadi beberapa sub-kelompok.1
Ada beberapa alasan untuk pengembangan
keanekaragaman bahasa yang begitu besar
dengan komunitas penutur yang kecil dan
wilayah yang relatif terbatas. Salah satunya
adalah geografi di Tanah Papua. Berbagai macam
tipe bentang wilayah - mulai dari daerah pantai
dan rawa hingga pegunungan - penuh dengan
penghalang alami seperti sungai lebar, lembah
curam dan hutan hujan lebat, yang mempersulit
kelompok sosial untuk berinteraksi satu sama
lain. Hal ini menyebabkan penduduk asli
terpisah dan menyebar, kemudian membentuk
kelompok bahasa yang berbeda dari waktu ke
waktu.2 Peperangan dan permusuhan adalah

1
2

Ethnologue, Languages of the World: Languages of Indonesia
(Papua), dapat dilihat di: https://www.ethnologue.com/16/show_
country/IDP/
Sophie Anderson: The extreme linguistic diversity of Papua New
Guinea,dapat dilihat di: http://www.omniglot.com/language/
articles/pnglanguages.htm

279

294

289

288

298
299
305

302

Language Families

I
I
I
I
I
I

306

304
303

307
315

316

314
313

!
!

Austronesian

Mairasi
Ceram Sea

331

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

318

327

319

Maybrat

Language isolate

310

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

316

311

324

320

321

Trans-New Guinea

130°E

330

328
312

East Geelvink Bay

329

309

317

East Bird’s Head-Sentani

West Papuan

308

308

326

332

318

322
323

4°S

325

323
132°E

333

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

286

Cenderawasih
Bay

ããã
ããã

301

I
I
I
I
I
I

297

300

285

130°E

295

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2°S

278

296

287

I
I
I
I
I
I

© 2019 SIL International®

290

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

282
283
284
!
!

293

292
281

Notes:
1. White areas are sparsely populated or uninhabited.
2. Parentheses show the number of times a language's
number appears on map, if more than once.
3. Papuan Malay is spoken in and around coastal
urban areas as well as in other coastal lowland
4°S
areas and on islands near the coast.

18

291

280

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

281

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

!
!

```````````````````
`
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
`
`
`
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
`
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
`
`
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
````````````````
`
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
````````````````````
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
`
`
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
`
`
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
``````````````````````````````````
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
``````````````````````````````````
`
```````
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
````````````````
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
````````````````````````````
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
````````````````````````````
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
````````````````````````````
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
````````````````````````````
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
````````````````````````````
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
````````````````````````````
`
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
`
`
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
```````````````
`
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
``
`
``````````````

277
282

278

278

277

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

200 km

276

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

150

275

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

100

278

Pacific Ocean

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

50

0°

ãã
ãã
ãã
ãã

0

INDONESIA

NORTHWESTERN PAPUA

`
``
``
``
``
``
`
`
``
``
``
``
``
`
`
``
``
``
``
``
`
`
`
`
`
`````
``
`
`
`
`
`
`
``````
`

305 Kaburi
306 Arandai
307 Kemberano
308 Wandamen (2)
309 Tanahmerah
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317 Iha
318 Baham (2)
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288 Kalabra
289 Tehit
290 Moraid
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297 Moskona
298 Mai Brat
299 Kais
300 Konda
301 Yahadian
302 Suabo
303 Puragi
304 Kokoda
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Peta 2.3.1: Berbagai bahasa adat di Provinsi Papua Barat. Sumber: https://www.ethnologue.com/16/show_map/IDP/]

bagian yang melekat dari realitas kehidupan
di antara kelompok-kelompok penduduk asli.
Tradisi ini turut berkontribusi dalam mengisolasi
antar kelompok etnis di Tanah Papua. Pada akhir
abad ke-19, pemerintah dan para misionaris
mulai membuka daerah-daerah dengan dampak
perang suku berkurang.3 Terlepas dari keragaman
etnis ini, penduduk asli Papua menganggap diri
mereka sebagai bangsa Melanesia, yang berbagi
pola umum organisasi sosial, kepemimpinan,
dan cara hidup.

Sistem mata pencaharian adat
Sistem mata pencaharian adat di Tanah Papua
sangat bervariasi antara dataran rendah dan
pegunungan tengah. Makanan pokok di dataran
rendah adalah sagu yang diambil dari sumsum
pohon kelapa rawa (Metroxylon sagu). Persediaan

3

pohon Sagu tumbuh secara alami di daerah rawa
tetapi juga ditanam kembali oleh masyarakat
adat untuk mempertahankan ketersediaannya
sebagai sumber makanan utama. Pengolahan
sagu dikombinasikan dengan hasil perburuan
dan penangkapan ikan serta penanaman pisang
dan umbi-umbian. Bagi penduduk di daerah
pesisir atau pulau-pulau dengan stok pohon
sagu terbatas atau bahkan tidak ada, sumber
makanan mereka adalah singkong dan ikan laut.
Di pegunungan tengah, produksi makanan
didasarkan pada budidaya umbi-umbian,
terutama ubi dan talas. Hutan-hutan di dataran
tinggi hanya dihuni oleh beberapa hewan yang
besar; oleh karena itu peternakan babi menjadi
sangat penting bagi masyarakat pegunungan.
Babi tidak hanya berfungsi sebagai sumber
protein tetapi juga sangat penting untuk ritual

Norwegian Department for Development Cooperation (2009):
Environmental and Socio-Economic Baseline study – Papua,
Indonesia, Study 4/2009, p. 38,dapat dilihat di: https://
evalueringsportalen.no/evaluering/norwegian-environmentalaction-plan-baseline-study/FinalReport_Indonesia.pdf/@@inline

HAK ASASI MANUSIA DAN ESKALASI KONFLIK DI PAPUA

INDONESIA
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140°E
Notes:
1. White areas are sparsely populated or uninhabited.
2. Parentheses show the number of times a language's number
appears on map, if more than once.
3. Papuan Malay is spoken in and around coastal urban areas as well
as in other coastal lowland areas and on islands near the coast.
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dan konsolidasi sosial antara klan dan kelompok
suku. Membuka dan memelihara kebun di
pegunungan tengah membutuhkan input
pekerjaan yang lebih tinggi daripada di dataran
rendah. Kebun ubi jalar dan talas dibuka di
lereng gunung yang curam, seringkali melalui
pembangunan teras-teras. Kecuali di Lembah
Baliem, di mana masyarakat adat setempat
telah menyesuaikan metode budidaya dengan
dataran datar dengan membangun saluran
drainase di sekitar kebun.4

Sistem Kepemimpinan

20

Bentuk kepemimpinan yang paling umum di
Tanah Papua adalah sistem kepala suku dan
sistem laki-laki berwibawa (big-man system).
Sistem pria berwibawa umumnya ditemukan
di pegunungan tengah dan daerah pedalaman
di Tanah Papua. Ini adalah bentuk organisasi
politik yang sangat egaliter di mana pemimpin
masyarakat muncul melalui keterampilan dan
kualitas kepemimpinan lainnya: mereka harus
berani dan terampil dalam perang, menjadi
inspirasi dengan keterampilan oratoris, memiliki
jaringan sosial yang luas dan mampu mengelola
sumber daya dan hutang. Yang terakhir
menyiratkan kemampuan untuk menyediakan
makanan dan barang-barang lainnya untuk
pesta dan pertukaran seremonial (ceremonial
exchange).
Kepala
adat
menggunakan
pertukaran dan penyediaan barang untuk
mengkonsolidasikan dukungan politik dalam
komunitas mereka. Tak jarang pria berwibawa
memiliki istri lebih dari satu, namun demikian
gaya hidup poligami bukanlah suatu keharusan.
Bentuk kepemimpinan yang paling umum
di wilayah pesisir adalah sistem kepala suku,
yang diwariskan melalui keturunan patrilineal.

4
5

Ibid. p. 20

Norwegian Department for Development Cooperation (2009):
Environmental and Socio-Economic Baseline study – Papua,
Indonesia, Study 4/2009, p. 20,dapat dilihat di: https://
evalueringsportalen.no/evaluering/norwegian-environmentalaction-plan-baseline-study/FinalReport_Indonesia.pdf/@@inline

Kepemimpinan ditandai dengan hirarki yang
jelas. Kepala suku memiliki hak kepemilikan atas
tanah, membuat keputusan bagi sukunya, dan
memainkan peran utama dalam menyelesaikan
perselisihan di dalam masyarakat. Di Kepulauan
Raja Ampat dan wilayah Teluk Bintuni serta
beberapa wilayah garis pantai yang berdekatan,
Kerajaan Maluku memiliki pengaruh yang besar
terhadap sistem kepemimpinan lokal –yang
dapat diklasifikasikan sebagai derivasi dari sistem
kerajaan. Beberapa kelompok etnis di Provinsi
Papua Barat, seperti yang tinggal di daerah
Teluk Cenderawasih telah mengadopsi sistem
politik campuran dari sistem yang disebutkan
sebelumnya.5

Organisasi Sosial
Semua masyarakat adat di Tanah Papua memiliki
prinsip yang sama dalam organisasi sosial
yaitu keturunan patrilineal. Suatu kelompok
etnis biasanya terdiri dari banyak kelompok
garis keturunan atau klan yang mengklaim
kepemilikan kolektif atas tanah dan sumber
daya alam. Ada beberapa kelompok adat di
pegunungan tengah, di mana masing-masing
klan termasuk dalam salah satu kelompok
tertentu. Afiliasi dengan suatu kelompok atau
klan penting untuk pemilihan pasangan dan
menentukan ada tidaknya hambatan inses6
yang bervariasi di antara berbagai kelompok
adat. Meskipun, tanah dan sumber daya dibagi
dengan murah hati di antara anggota klan, unit
ekonomi dasar untuk produksi dan konsumsi
adalah rumah tangga yang terdiri dari setidaknya
pasangan yang sudah menikah dan keturunan
mereka. Pada umumnya anggota keluarga besar
sering tinggal bersama dalam suatu rumah
tangga.

6

Karl Heider (1970): The Dugum Dani: A Papuan Cåulture
in the Highlands of West New Guinea,dapat dilihat di:
https://books.google.co.id/books?id=Dx0uDwAAQBAJ&
pg=PT98&lpg=PT98&dq=Papua+moiety+Dani&source=
bl&ots=ISlt-Mf0f7&sig=6-GUDjyW22fJcoZUWQofJz1KdJc
&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjx08LjnMTdAhVDXSsKHf-AzEQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=Papua%20moiety%20
Dani&f=false
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Perkawinan diresmikan dengan upacara
pembayaran “harga” pengantin perempuan,
yang sering kali terdiri dari babi, makanan, dan
barang keperluan upacara yang sangat bervariasi
di antara kelompok etnis. Setelah upacara
pernikahan, pengantin wanita meninggalkan
rumah keluarganya dan tinggal bersama

keluarga suami.7 Kelompok etnis di wilayah Teluk
Cenderawasih telah mengadopsi penggunaan
piring porselen besar Tiongkok sebagai mata
uang simbolis yang penting untuk pembayaran
harga pengantin. Di wilayah lain, tanaman
tertentu, bilah batu khusus, atau mutiara kaca
dipertukarkan antar klan. •
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7

Norwegian Department for Development Cooperation
(2009): Environmental and Socio-Economic Baseline study –
Papua, Indonesia, Study 4/2009, p. 20, dapat dilihat dihttps://
evalueringsportalen.no/evaluering/norwegian-environmentalaction-plan-baseline-study/FinalReport_Indonesia.pdf/@@inline

Hak Masyarakat Adat
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HAK SIPIL DAN
POLITIK
Hak Sipil dan Politik

BAGIAN 3

Hak Sipil dan
Politik
Data statistik tentang hak-hak sipil dan politik di tahun 2017 dan 2018
menunjukkan bahwa – meskipun ada beberapa tren positif – hak-hak
fundamental dan kebebasan di Tanah Papua masih sangat dibatasi. Pemerintah
di bawah Presiden Joko Widodo terus mengendalikan konflik politik lama
melalui pendekatan keamanan sambil mendorong pembangunan ekonomi
dan proyek infrastruktur. Meskipun provinsi Papua dan Papua Barat adalah
daerah otonomi khusus, namun beberapa kebijakan diterapkan tanpa
konsultasi atau partisipasi dari pemerintah daerah dan masyarakat Papua . Hal
ini tidak hanya mengakibatkan memburuknya konflik kekerasan, tetapi juga
memburuknya situasi hak-hak sipil dan politik. Mayoritas korban pelanggaran
hak-hak sipil dan politik sepanjang tahun 2017 dan 2018 adalah penduduk
asli Papua. Angka statistik korban pribumi ini mencerminkan adanya pola
diskriminasi rasial yang sudah mengakar baik di lingkungan aparat negara
maupun masyarakat.
Jumlah kasus beserta korban penyiksaan dan penganiayaan sepanjang tahun
2017 dan 2018 menunjukkan tidak adanya peningkatan atau pun penurunan
jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana sebagian besar
kasus dilakukan oleh oknum anggota polisi. Dalam 5,4% kasus tersebut korban
berusia di bawah 18 tahun. Pola kasus yang terdata menunjukkan bahwa
penyiksaan dan penganiayaan terhadap anak di bawah umur banyak terjadi
di pegunungan tengah. Penyiksaan paling umum dilakukan dengan tujuan
sebagai bentuk hukuman, dan diikuti dengan perlakuan buruk sehubungan
dengan operasi pengendalian massa dan berbagai operasi yang dilakukan
oleh aparat keamanan lainnya. Pola kasus menunjukkan adanya korelasi yang
kuat antara kasus penyiksaan atau penganiayaan dan pembunuhan di luar
hukum.
Selama tahun 2017 dan 2018, para pembela HAM mendokumentasikan
total 21 kasus pembunuhan di luar hukum. Dua belas dari 21 kasus EJK yang
dilaporkan ini berhubungan dengan penyiksaan dan penganiayaan. Terlepas
dari konflik politik yang telah berlangsung lama di Tanah Papua, hanya
sebagian kecil dari kasus-kasus yang dilaporkan terkait dengan kegiatan
politik. Di sebagian besar kasus, aparat keamanan bertindak karena berusaha
menjaga ketertiban umum atau menghukum kelompok atau individu yang
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‚berperilaku tidak pantas‘ di depan umum. Selama
periode pelaporan ini, investigasi terhadap
para pelaku hanya dilakukan pada tiga dari 21
kasus – angka statistik ini merupakan sebuah
indikator atas adanya impunitas yang menyebar
luas di Tanah Papua. Sebuah operasi militer
sebagai respon atas pembunuhan terhadap 17
pekerja jalan oleh Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat (TPN-PB) di Kabupaten Nduga
menyebabkan jumlah korban pembunuhan
di luar hukum pada tahun 2018 meningkat
menjadi 24 orang -- jumlah tahunan tertinggi
untuk kasus pembunuhan di luar hukum dalam
enam tahun terakhir.
Sementara sejak tahun 2013 jumlah tahanan
politik terus berkurang, namun kita dapat
mengamati adanya peningkatan penangkapan
politik sejak tahun 2015. Sekilas, ini mungkin
tampak kontradiktif, namun memang angka
tersebut menggambarkan strategi yang
kuat oleh lembaga penegak hukum untuk
mencegah protes politik. Pasukan keamanan
biasanya membubarkan demonstrasi damai,
menangkap para demonstran dan menahan
mereka selama kurang dari 24 jam tanpa
menekankan tuntutan pidana. Tuduhan pidana
terutama diterapkan kepada anggota organisasi
gerakan pro-kemerdekaan. Selama lima tahun
terakhir, kelompok-kelompok aktivis kecil
yang mendukung gerakan untuk penentuan
nasib sendiri secara politik di Tanah Papua
telah terbentuk di berbagai wilayah lain di
Indonesia. Mereka telah berhasil mengorganisir
demonstrasi di kota-kota besar lain di Indonesia
di luar Tanah Papua. Kelompok-kelompok ini
juga menghadapi represi yang kuat -- tidak
hanya dari lembaga penegak hukum Indonesia,
tetapi juga dari kelompok masyarakat sipil
nasionalis (Organisasi Kemasyarakatan ORMAS),
yang anggotanya telah berulang kali menyerang
mahasiswa Papua selama pertemuan atau
demonstrasi publik.
Kasus-kasus pelanggaran prosedural sepanjang
tahun 2017 dan 2018 dapat dikategorikan ke
dalam dua pola utama. Anggota militer sering
bertindak sebagai aparat penegak hukum
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dan menangkap atau menahan individu.
Kategori kedua yaitu pelanggaran prosedural
selama operasi penegakan hukum, seperti
penangkapan tanpa adanya bukti yang cukup
atau penangkapan tanpa surat perintah tugas.
Studi kasus menunjukkan bahwa pelanggaran
atas hak kebebasan dan keamanan orang
di Tanah Papua sering disertai dengan
penganiayaan dan penyiksaan. Sementara
penggunaan tuduhan makar menurun, tuduhan
kriminal lainnya digunakan untuk membatasi
kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat
dan berkumpul secara damai. Kasus penuntutan
politik sepanjang 2018 ditandai dengan
kombinasi pelanggaran terhadap prosedur
penegakan hukum, tuduhan yang salah,
penganiayaan dan penyiksaan.
Insiden penyerangan, penghalangan, intimidasi
dan pelecehan terhadap pembela HAM di Tanah
Papua meningkat secara signifikan sepanjang
tahun 2017 dan 2018. Jumlah kasus yang
dilaporkan pada tahun 2017 merupakan jumlah
yang tertinggi selama tujuh tahun terakhir. Jenis
pelanggaran yang paling sering dilaporkan
adalah penghalangan para pembela HAM
yang ingin mengunjungi tahanan selama masa
tahanan atau penahanan.
Di tahun 2015, Presiden Joko Widodo pernah
mengumumkan secara terbuka bahwa
wartawan asing akan memiliki akses bebas
untuk bekerja di Tanah Papua. Namun hingga
akhir tahun 2018, pernyataan Presiden Joko
Widodo tersebut tidak pernah ditindak lanjuti
melalui peraturan pemerintah. Wartawan asing
yang ingin meliput di Tanah Papua masih harus
menjalani prosedur aplikasi visa yang panjang.
Jika wartawan asing diizinkan untuk meliput,
mereka akan terus dipantau dan dihalangi
untuk melakukan liputan kritis dan pelaporan
investigasi. Otoritas pemerintah juga membatasi
kebebasan media di Tanah Papua. Situs web
yang mempublikasikan informasi tentang
pelanggaran HAM atau penentuan nasib sendiri
di Tanah Papua telah diblokir. Sementara data
statistik yang menunjukkan bahwa kasuskasus intimidasi, stigmatisasi, pembatasan, dan
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penghalangan terhadap jurnalis lokal sedikit
menurun sejak 2015, namun para jurnalis
tetap berada di antara kelompok profesil yang
menghadapi risiko tinggi. Khususnya bagi para
wartawan etnis Papua. Sejak tahun 2017, banyak
muncul situs web berita baru dan akun media
sosial yang mempromosikan program dan

kebijakan pemerintah di Tanah Papua. Hal ini
tampaknya menjadi bagian dari strategi baru
pemerintah untuk mempengaruhi opini publik
dan menciptakan penyeimbang dari kampanye
elektronik tentang HAM dan penentuan nasib
sendiri secara politik.

Tabel 3.1: Data statistik tentang situasi hak-hak sipil dan politik di Tanah Papua antara
tahun 2012 dan 2018 (Sumber: data dikumpulkan dari media dan sumber informasi tangan
pertama).
Data tentang Hak Sipil dan Politik di Papua

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

12

20

18

5

8

10

2

2

0

2

4

0

3

2

Jumlah kasus penyiksaan/penganiayaan yang
dilaporkan

28

30

76

19

20

32

21

Jumlah korban dari kasus penyiksaan/penganiayaan
yang dilaporkan

99

67

135

244

64

184

55

Jumlah kasus pembunuhan di luar hukum yang
dilaporkan

11

6

8

10

6

10

11

Jumlah korban dari kasus pembunuhan di luar hukum
yang dilaporkan

18

8

12

14

6

10

23

Investigasi/sanksi terhadap pelaku oleh Polisi dan TNI

0

0

0

1

2

3

0

210

539

370

1083

5361

601

1068

40

70

55

57

27

0

25

Jumlah demonstrasi damai/pertemuan/perkumpulan di
Tanah Papua terkait masalah politik, yang secara paksa
diintervensi oleh aparat keamanan

8

29

14

24

35

13

27

Kekerasan/ancaman terhadap para Pembela HAM

3

1

5

5

2

10

6

Kasus-kasus yang dituntut dengan tuduhan
makar/pemufakatan jahat (Pasal 106 dan/atau 110
KUHP)

27

25

31

14

15

0

7

Kasus kekerasan/penangkapan/ancaman terhadap
jurnalis lokal

26

Periode Pelaporan

Kasus kekerasan/deportasi/intimidasi/obstruksi
terhadap jurnalis dan pengamat asing yang melakukan
liputan mengenai isu-isu terkait Tanah Papua di
Indonesia

Jumlah penangkapan politik
Jumlah tahanan/narapidana politik
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3.1.1 Narapidana dan Tahanan Politik
Menurut Papuans Behind Bars (Orang-orang Papua di Balik Jeruji - PBB), tidak ada
tahanan politik di Tanah Papua yang diadili sepanjang tahun 2017. Pada tahun 2018,
PBB mendokumentasikan adanya 25 tahanan politik di Tanah Papua. Enam warga
Papua dan satu warga negara Polandia didakwa melakukan pelanggaran makar.
Pasal mengenai makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara
luas dianggap sangat bermasalah, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum
dan melemahkan hak asasi manusia yang mendasar seperti hak untuk kebebasan
berekspresi. Meskipun telah melihat penurunan dalam penggunaan pasal makar
antara tahun 2015 hingga 2018, namun lembaga penegak hukum mengalihkan
tuntutan dengan menggunakan tuduhan lain seperti penyerangan, kepemilikan
senjata, dan pencurian untuk menuntut orang Papua atas aspirasi politik mereka.
Semua kasus penuntutan politik di sepanjang tahun 2018 ditandai dengan adanya
kombinasi pelanggaran prosedur penegakan hukum, hukuman yang tidak tepat,
penganiayaan dan penyiksaan.

Narapidana Politik
Seiring dengan pengampunan yang diberikan
kepada lima narapidana politik Papua dan
pembebasan satu narapidana politik Papua oleh
Presiden Jokowi pada tahun 2015, telah terlihat
penurunan dalam penggunaan undang-undang
makar di Tanah Papua.
Pada tahun 2018, enam orang Papua dan satu
warga negara Polandia didakwa berdasarkan
undang-undang makar. Namun bukan berarti
bahwa orang Papua tidak lagi dipenjara
secara semena-mena karena aspirasi politik
mereka. Pada kasus penangkapan politik yang
terjadi akhir-akhir ini aparat penegak hukum
menggunakan dakwaan yang lain, daripada
dakwaan yang berkaitan dengan undangundang makar. Banyak aktivis pro kemerdekaan
terkenal dipenjara dan dijadikan sasaran karena
aktivitas dan profil politik mereka. Kriminalisasi
terhadap orang Papua dengan menggunakan
1

Papuans Behind Bars adalah proyek kolektif yang
diprakarsai oleh kelompok masyarakat sipil Papua yang
bekerja sama sebagai koalisi hak asasi manusia di Tanah
Papua. Ini adalah inisiatif akar rumput (grassroot) dan
mewakili kolaborasi secara luas antara pengacara, kelompok
hak asasi manusia, dan aktor lain di Tanah Papua, serta
LSM dan kelompok solidaritas yang berbasis di Jakarta dan
internasional.
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tuduhan penyerangan, kepemilikan senjata dan
pencurian adalah hal biasa. Dalih-dalih tersebut
sering digunakan oleh aparat keamanan sebagai
taktik untuk menawarkan narasi alternatif
untuk penangkapan yang bermotivasi politik.
Dinamika narasi politik dan sosial yang berkaitan
dengan Tanah Papua, di dalam dan di luar,
sangat kompleks. Data yang digunakan dalam
bab ini dikumpulkan oleh Papuans Behind
Bars1 (PBB), yang mengkategorikan tahanan
dari Tentara Pembebasan Nasional Papua
Barat (TPN-PB) sebagai narapidana politik,
terlepas dari bagaimana mereka memilih cara
mengekspresikan aspirasi politik.2
Dari dua puluh lima tahanan politik yang akan
dirinci di bagian berikut, mereka semua telah
mengalami berbagai pelanggaran seperti
penerapan prosedur yang tidak benar, hukuman
yang tidak tepat, penganiayaan, dan penyiksaan.
Prosedur yang tidak benar meliputi kasus-kasus
di mana individu yang dituduh tidak didampingi

2

Untuk diskusi lebih lanjut tentang pendekatan PBB dalam
memantau tahanan politik bisa dilihat di: http://www.
papuansbehindbars.org/?page_id=315
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oleh penasihat hukum selama masa interogasi
atau persidangan, tidak menerima surat
perintah penangkapan pada saat ditangkap,
atau menjadi sasaran penyiksaan. Bahkan dalam
beberapa kasus, para aktivis yang ditangkap
menjadi korban berbagai pelanggaran yang
dilakukan oleh petugas. Bagi mereka yang sakit
atau tertembak, akses untuk mendapatkan
perawatan sering kali terhambat. Dalam banyak
kasus, polisi atau militer menggunakan kekuatan
yang berlebihan selama penangkapan para
tahanan politik.

Tantangan untuk makar.3
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Artikel makar dalam KUHP Indonesia (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana) secara
luas dianggap sangat bermasalah, misalnya,
bertentangan dengan prinsip kepastian hukum
dan melemahkan hak asasi manusia yang
mendasar seperti hak atas kebebasan berekspresi.
Pada 2017, tiga pihak mengajukan tuntutan
terhadap pasal-pasal ini di hadapan Mahkamah
Konstitusi Indonesia. Salah satunya adalah, Koalisi
Papua dan kelompok-kelompok masyarakat sipil
yang berbasis di Jakarta. Mereka berpendapat
bahwa penerapan pasal-pasal makar dalam
KUHP sangat membatasi dan mengkriminalisasi
kebebasan berekspresi dan ajakan damai untuk
mengakhiri pelanggaran HAM di Tanah Papua.
Sementara penindasan terhadap kebebasan
berekspresi bertentangan dengan hak yang
dijamin oleh Konstitusi Indonesia.4 Petisi untuk
uji materi yang diajukan pada Maret 2017 ditolak
oleh Mahkamah Konstitusi pada Januari 2018.5

3

4
5

Kaleidoskop narapidana politik
pada tahun 2018
Pada tahun 2018, Papuans Behind Bars
mendokumentasikan 25 kasus tahanan politik
di Tanah Papua: 24 warga Papua dan satu warga
negara Polandia.
•

Februari

Terjadi tindakan salah tangkap terhadap dua
anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB),
Risal Pahabol dan Misi Sowi Pahabol. Mereka
dituduh menyerang dua penjual obat di dekat
sekretariat KNPB Jayapura. Namun mereka
dan pengacara mereka menyatakan bahwa
mereka tidak bersalah dan menjadi sasaran
penangkapan karena profil politik mereka.
Keduanya kemudian dihukum oleh Pengadilan
Negeri Jayapura. Masing-masing divonis satu
tahun dan lima bulan hukuman penjara.
•

April

Pejuang kemerdekaan TPN-PB Tandi Kogoya
ditangkap di Kabupaten Nabire terkait dengan
serangan 14 November 2017 di wilayah konsesi
Freeport. Ia diadili dan dihukum karena memiliki
senjata dan amunisi. Aktivis TPN-PB ini akhirnya
dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun
tujuh bulan. Saat ini ia menjalani hukuman di
Lembaga Pemasyarakatan Timika.
•

Mei

Polisi menangkap kembali Yogor Telenggen
(lihat gambar 3.1.1-1), seorang anggota Tentara
Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB),

Pelanggaran makar diperkenalkan ke dalam hukum Indonesia
sebagai bagian dari KUHP yang mulai berlaku sejak masa
administrasi kolonial Belanda pada awal abad kedua puluh. Sejak
jatuhnya rezim „Orde Baru“ di bawah mantan presiden Soeharto,
Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus
undang-undang kolonial dan era Orde Baru yang represif dari kitabkitab undang-undang negara. Undang-undang Anti-Subversi tahun
1969 telah dicabut pada tahun 1999, sementara pasal-pasal seperti
“penyebaran kebencian” yang sering digunakan (154 dan 155
KUHP) dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi
Indonesia pada tahun 2007. Namun, sejauh ini Indonesia masih
belum menyelesaikan seluruhnya tinjauan terhadap KUHP.
http://tapol.org/news/statement-advocacy-team-citizen-freedomtools-state-repression-abolish-treason-articles
https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/28_PUUXV_2017.pdf
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yang melarikan diri dari penjara Abepura pada
tahun 2016. Ia ditembak di kaki kanan oleh
aparat keamanan dalam penangkapannya pada
12 Mei 2018. Telenggen menjalani hukuman
seumur hidup karena memiliki senjata api, dan
keterlibatannya dalam beberapa penggerebekan.
Setelah penangkapannya kembali, jaksa

menuntut hukuman mati tetapi hakim menolak
atas dasar pelanggaran hukum acara, yaitu
Telenggen tidak diberi penasihat hukum selama
masa interogasi. Namun, Yogor Telenggen tidak
dibebaskan. Ia dikembalikan ke penjara untuk
melanjutkan hukuman seumur hidup dari
putusan pengadilan sebelumnya.
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Gambar 3.1.1-1: Yogor Telenggen dikawal oleh anggota aparat
keamanan setelah persidangan. (Sumber: Jubi)

•

Gambar 3.1.1-3: Roy Hiluka, Eki Wanena, dan Watlarik Hiluka
selama persidangan (Sumber: ALDP)

Juni

Polce Tsugomol, Julianus Dekme, dan Titus Kwalik
(lihat gambar 3.1.1-2) ditangkap karena dicurigai
sebagai anggota TPNPB. Mereka ditangkap
secara paksa di rumah mereka di luar Timika.
Masing-masing dari mereka dijatuhi hukuman
selama dua tahun penjara terkait kepemilikan
senjata.

Di Wamena, Watlarik Hiluka, Eki Wanena, dan Roy
Hiluka (lihat gambar 3.1.1-3) ditangkap karena
memiliki senjata dan dijatuhi hukuman penjara
selama dua tahun enam bulan. Keduanya
menjalani hukuman di Penjara Abepura.

Gambar 3.1.1-2: Titus Kwalik, Yulianus Deikme, dan Polce
Tsugumol selama persidangan (Sumber: Suara Papua)

Gambar 3.1.1-4: Agustinus Yolemal saat ditahan di kantor Polisi
Kabupaten Mimika (Sumber: PAHAM Papua)
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•

Agustus

Agustinus Yolemal (lihat gambar 3.1.1-4) ditangkap
di Kabupaten Mimika karena memposting sebuah
video di akun media sosialnya yang memper
lihatkan dia dan putranya berteriak memberi
dukungan untuk kemerdekaan Tanah Papua. Dia
didakwa atas pelanggaran Hukum Informasi
dan Transaksi Elektronik dan dijatuhi hukuman
penjara selama satu tahun tiga bulan.
Isai Wilil dan Agus Wasage ditangkap karena
kepemilikan senjata dan amunisi di Wamena.
Wilil dijatuhi hukuman empat tahun penjara
sedang
kan Wasage selama satu tahun enam
bulan penjara.
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Di Yalimo, Solak Alitnoe dan Isak Wandik ditang
kap setelah menghadiri pelantikan komandan
baru TPNPB Yalimo. Keduanya dijatuhi hukuman
selama tiga tahun penjara dengan tuduhan
makar.
•

September

Jakob Fabian Skrzypski dan Simon Carlos
Magal (lihat gambar 3.1.1-5) masing-masing
ditangkap pada bulan Agustus dan September.
Mere
ka dituduh melakukan makar terkait
dengan dugaan keterlibatan komunikasi dalam
membeli dan menjual senjata api. Simon adalah

Gambar 3.1.1-5: Simon Magal dan Jakob Skrzypski selama
persidangan di Pengadilan Negeri Jayawijaya (Sumber: Jubi)

seorang pelajar yang secara aktif berbicara
menentang pelanggaran HAM di Tanah Papua.
Ia diketahui telah menerima beasiswa untuk
belajar di Australia. Jakob adalah turis Polandia
yang berkunjung ke Tanah Papua. Keduanya
bertemu sekali dan berkomunikasi sebanyak
dua kali melalui Facebook. Dalam vonis terhadap
Skrzypski jaksa dan hakim sangat menekankan
pada fakta bahwa ia bertemu dengan anggota
KNPB selama kunjungannya ke Tanah Papua.
Pada tanggal 10 September, seorang simpatisan
TPN-PB Ruben Wakla ditangkap di Bandara Timika
karena membawa lebih dari seratus butir amunisi
untuk TPN-PB. Selama interogasi ia anggota
keamanan menyiksa dia dengan sengatan listrik
dan membatasinapas. Penyiksaan itu dilakukan
untuk memaksakan pengakuan, sehingga Ruben
Makla dapat dipersalahkan kerena mengakui
bahwa ia telah tinggal di kantor KNPB di Timika
sebelum penangkapannya. Padahal sebenarnya
ia tinggal di Hotel 66 di Timika. Pengakuan palsu
itu digunakan sebagai dasar penggerebekan
berikutnya di kantor KNPB di Timika, beberapa
hari kemudian.
Pada tanggal 15 September, polisi menangkap
dua anggota KNPB dengan tuduhan
memiliki amunisi dan bahan peledak dalam
penggerebekan di sekretariat KNPB di Timika.
Yakonias Womsiwor dan Erichzon Mandobar
(lihat gambar 3.1.1-6) ditembak beberapa kali di
kaki oleh anggota tim gabungan polisi dan TNI
dalam penangkapan mereka. Kepada keduanya
tidak diberikan akses layanan kesehatan hingga
adanya kampanye internasional.6 Selama
persidangan , dua petugas polisi bersaksi di
pengadilan bahwa senjata, peluru, dan bahan
peledak (bom molotov) yang ditemukan di
sekretariat KNPB selama penggerebekan itu
ditaruh oleh personil TNI. Yakonias Womsiwor
dan Erichzon Mandobar masing-masing divonis
hukuman penjara selama satu tahun enam bulan
dan satu tahun tiga bulan. Keduanya di penjara
dengan tuduhan tidak mematuhi otoritas.

6

https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/9186/2018/en/
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kemudian dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara
karena kepemilikan senjata.
Di Timika, Piter Yelemaken, seorang aktivis,
ditangkap di bandara setelah ditemukan satu
butir peluru di dalam tasnya. Namun Yelemaken
menyangkal bahwa peluru itu adalah miliknya.
Meskipun demikian ia tetap dihukum tujuh
bulan penjara karena memiliki peluru.
•

Gambar 3.1.1-6: Erichzon Mandobar dan Yakonias Womsiwor
selama masa tahanan (Sumber: Paham Papua)

•

Oktober

Polisi menangkap ketua KNPB wilayah Sentani,
Allen Halitopo, karena menjual stiker yang
memajang simbol bintang kejora.7 Polisi kemu
dian menemukan pisau kecil di sakunya. Ia

Desember

Pada bulan Desember, tiga anggota KNPB; Yanto
Awerkion, Sem Asso dan Edo Dogopia ditangkap
di Timika ketika mereka sedang mengadakan
acara doa dan upacara tradisional “bakar batu”
di dalam kompleks sekretariat KNPB. Mereka
ditangkap dengan tuduhan makar, tetapi
kemudian dihukum atas tuduhan berpartisipasi
dalam suatu asosiasi yang memiliki niat untuk
melakukan kejahatan atau dalam asosiasi lain
yang dilarang oleh peraturan umum. Masingmasing menerima hukuman penjara; satu tahun
untuk Yanto Awerkion, sepuluh bulan untuk Sem
Asso, dan delapan bulan untuk Edo Dogopia.

ICP merekomendasikan kepada Pemerintah
Indonesia untuk:
•
•

•

7

Membebaskan semua tahanan politik dan semua orang yang telah ditangkap atau
dihukum karena mengekspresikan pendapat politik secara damai.
Mencabut Peraturan Presiden No. 77/2007 yang melarang penggunaan bendera
Bintang Kejora dan menghormati bendera sebagai simbol identitas masyarakat
adat Papua dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi
Khusus.
Merevisi undang-undang dan peraturan yang mengancam demokrasi dan
perlindungan HAM, khususnya perubahan yang akan diadopsi ke dalam hukum
nasional tentang organisasi massa, informasi elektronik, dan hukum transaksi, UU
Darurat 12/1951, Pasal 106 tentang makar dan Pasal 110 tentang permufakatan
jahat dan Pasal 160 tentang penghasutan, dari KUHP. Pemerintah harus memastikan
bahwa hukum dan peraturan tersebut sesuai dengan perjanjian HAM internasional
yang telah diratifikasi dan tidak boleh digunakan untuk mengkriminalkan aktivis
dari masyarakat sipil.
Bendera Bintang Kejora pertama kali dikibarkan oleh
parlemen Papua Barat di bawah pemerintahan kolonial
Belanda pada 1 Desember 1961. Ini menandakan
pengakuan oleh Belanda tentang negara Papua Barat.
Bintang Kejora sejak itu dianggap sebagai simbol
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kemerdekaan Papua Barat, dan persatuan budaya Papua.
Namun di bawah pemerintahan Indonesia, kepemilikan,
tampilan publik dan/atau penggunaannya telah menjadi
alasan terjadinya penangkapan sewenang-wenang,
penganiayaan, kriminalisasi dan penyiksaan.
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•

Memperkuat prosedur hukum pra-peradilan dan independensi hakim untuk
memastikan bahwa penangkapan dan operasi penegakan hukum lainnya
dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Rekomendasi dari negara lain:
•

Kanada merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk “mengambil
langkah-langkah, khususnya di Papua, [...] untuk memastikan penghormatan
terhadap kebebasan berekspresi dan aksi protes damai, termasuk melalui tinjauan
peraturan yang dapat digunakan untuk membatasi ekspresi politik, khususnya
pada pasal 106 dan 110 KUHP, dan membebaskan mereka yang ditahan karena
kegiatan politik damai.”8

Rekomendasi oleh mekanisme HAM
internasional:
32

•

•

Parlemen Eropa „meminta pihak berwenang Indonesia untuk mempertimbangkan
dijatuhkannya dakwaan terhadap [...] tahanan politik di mana dakwaan telah
diajukan karena melaksanakan hak kebebasan berekspresi mereka secara damai“9
Pelapor Khusus PBB di Bidang Penyiksaan merekomendasikan kepada Pemerintah
Indonesia “untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak diskriminatif
di setiap tahap ...”10

8
9

Human Rights Council (05.07.2012): 2nd cycle of the Universal Periodic Review of Indonesia, dapat dilihat di: http://undocs.org/A/HRC/21/7
Resolusi Parlemen Eropa 2017/2506 (RSP) tentang Indonesia diadopsi pada 19 Januari 2017 di Strasbourg, dapat dilihat di: http://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0002&language=EN&ring=P8-RC-2017-0072
10 UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (10.03.2018): Report of the Special Rapporteur
on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak, Addendum to Mission to Indonesia report, A/
HRC/7/3/Add.7, p. 26f, dapat dilihat di: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/7/3/Add.7&Lang=E
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3.1.2 Kebebasan Media
Pada 9 Mei 2015, Presiden Joko Widodo secara terbuka mengumumkan bahwa
jurnalis asing akan diberikanakses untuk bekerja di Tanah Papua dengan bebas.
Namun hingga akhir tahun 2018, masih belum jelas bagaimana atau sejauh mana
komitmen tersebut benar-benar dilaksanakan, karena pernyataan publiknya tidak
pernah diimplementasikan melalui peraturan pemerintah. Jika jurnalis asing
diizinkan meliput di Tanah Papua, mereka akan terus dipantau secara ketat dan
dihalangi dari peliputan dan pelaporan investigasi secara kritis. Otoritas pemerintah
terus membatasi kebebasan media di Tanah Papua. Situs web yang mempublikasikan
informasi tentang pelanggaran HAM atau penentuan nasib sendiri di Tanah Papua
diblokir dan wartawan lokal terus menjadi sasaran serangan, intimidasi, stigmatisasi,
pembatasan, dan penghalangan. Pola kasus yang terjadi menunjukkan bahwa jurnalis
asli Papua lebih sering mengalami dampaknya daripada jurnalis non-Papua. Sejak 2017, banyak
situs web berita dan akun media sosial telah muncul yang mempromosikan program
dan kebijakan pemerintah di Tanah Papua. Hal ini tampaknya merupakan bagian dari
strategi baru untuk memengaruhi opini publik dan menciptakan penyeimbang dari
kampanye elektronik menyangkut HAM dan penentuan nasib sendiri secara politik.
Pada 9 Mei 2015, Presiden Joko Widodo secara
terbuka mengumumkan bahwa jurnalis asing
akan mendapatkan akses untuk meliput situasi di
Tanah Papua dengan bebas. Ia mengkonfirmasi
pernyataan -- akan dibukanya akses masuk ke
Provinsi Papua dan Papua Barat -- dalam sebuah
wawancara publik pada tanggal 10 Mei 2015.
Dalam wawancara tersebut, ia menyatakan
bahwa telah membahas persoalan itu bersama
para menteri, Kapolri dan para jenderal TNI.
Jokowi juga menjelaskan bahwa prosedur
Clearing House akan dihapuskan dan wartawan
asing yang ingin meliput peristiwa di Tanah
Papua tidak lagi memerlukan izin khusus.1
Hingga akhir tahun 2018, masih belum jelas
bagaimana atau sejauh mana komitmen Presiden
Joko Widodo di tahun 2015 tersebut benarbenar dilaksanakan. Akses bagi para jurnalis
asing ke Tanah Papua masih sangat terbatas

karena pernyataan publik Presiden Jokowi
tidak diimplementasikan ke dalam peraturan
pemerintah. Peraturan tersebut harus menjamin
bahwa jurnalis asing dapat meliput berita secara
bebas di Tanah Papua tanpa adanya intimidasi,
pembatasan, atau pengawalan oleh anggota
aparat keamanan selama liputan. Bahkan pada
kenyataanya, pernyataan Presiden Jokowi untuk
membuka akses ke Tanah Papua bagi jurnalis
asing ditentang kuat oleh beberapa lembaga
pemerintah lainnya, di antaranya Polisi dan TNI.
Badan-badan aparat keamanan menegaskan
kembali bahwa jurnalis asing yang datang ke
Tanah Papua akan mendapatkan pengawasan
ketat dan harus mendapatkan izin pemerintah
jika mereka ingin meliput peristiwa di Provinsi
Papua dan Papua Barat. Hingga akhir tahun
2018, jurnalis asing masih harus melewati proses
birokrasi yang panjang, yang tidak menjamin
peliputan media secara bebas.2

1

2

Tabloid Jubi (25.10.2018): Jokowi: Mulai Besok, Minggu (10/5), Akses
Jurnalis Asing ke Papua Dibuka, dapat dilihat di: https://tabloidjubi.
com/16/2015/05/09/jokowi-mulai-besok-minggu-105-aksesjurnalis-asing-ke-Papua-dibuka/
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Wawancara dengan Peneliti Human Rights Watch Indonesia,
Andreas Harsono, pada bulan November 2018.
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Pengalaman yang dijelaskan oleh jurnalis Radio
Selandia Baru, Johnny Blades, mencerminkan
kebingungan tentang proses Clearing House dan
hambatan yang terus dihadapi oleh wartawan
asing yang ingin meliput di Tanah Papua. Ia
mengajukan permohonan visa jurnalis tidak
lama setelah Presiden Jokowi mengumumkan
dibukanya akses masuk media ke Tanah Papua.
Proses aplikasi yang sulit memakan waktu tiga
bulan dan memerlukan persetujuan dari dua
belas lembaga negara yang berbeda, termasuk
militer. Izin disetujui dengan ketentuan bahwa
Johnny Blades hanya diizinkan untuk membahas
masalah-masalah
terkait
pembangunan.3
Meskipun telah memiliki visa dan izin untuk
liputan media di Provinsi Papua, polisi dan
militer setempat menolak izinnya ketika ia ingin
melakukan liputan di beberapa tempat yang
telah ia pilih.4
Selama periode pelaporan, banyak jurnalis asing
dan pengamat internasional tidak mendapatkan
izin untuk melakukan perjalanan ke Tanah Papua.
Beberapa jurnalis ditangkap atau dihalangi
selama peliputan. Kasus-kasus berikut ini
menunjukkan bahwa jurnalis asing masih
terus diawasi dengan ketat dan tidak dapat
bekerja secara bebas. Contoh-contoh tersebut
menggambarkan pola pelanggaran.

Studi Kasus
▶ Dua jurnalis Perancis bernama Franck Jean
Pierre Escudie dan Basille Marie Longchamp
ditangkap karena mereka ingin mengambil
gambar dari helikopter di Bandara Mozes
Kilangin di Timika, Kabupaten Mimika. Pihak
berwenang mengklaim bahwa kedua jurnalis
itu ingin mengumpulkan materi video untuk
film dokumenter. Sementara menurut imigrasi,

3

4

International Press Institute (07.12.2016):Indonesia urged to address
press freedom violations in West Papua, dapat dilihat di: https://ipi.
media/indonesia-urged-to-address-press-freedom-violations-inwest-papua/
Suara Papua (26.11.2018): Wawancara Ketua AJI Kota Jayapura
tentang Kebebasan Pers di Papua Tahun 2018, dapat dilihat di:
https://suarapapua.com/2018/11/26/wawancara-ketua-aji-kotajayapura-tentang-kebebasan-pers-di-papua-tahun-2018/

Franck Jean Pierre Escudie dan Basille Marie
Longchamp tidak memiliki visa jurnalis. Mereka
masuk ke Indonesia dengan visa kedatangan
yang hanya dapat digunakan untuk tujuan
wisata. Mereka kemudian dideportasi pada
tanggal 17 Maret 2017 karena melanggar Pasal
122 Undang-Undang Keimigrasian.5
▶ Pada bulan Maret 2017, seorang jurnalis
independen Al Jazeera yang berbasis di
Indonesia, Jack Hewson, dimasukkan dalam
daftar hitam tanpa alasan yang jelas dan
dicekal untuk bepergian dari Filipina ke Jakarta.
Sebelum kejadian ini, Hewson telah mengirim
surat kepada Kepala Staf Kepresidenan, Teten
Masduki, dan juru bicara presiden, Johan Budi,
guna meminta klarifikasi mengenai pernyataan
Presiden Joko Widodo tentang pembukaan
Tanah Papua bagi para jurnalis asing. Ia
mengirimkan surat itu sebagai persiapan untuk
liputan media yang rencananya akan dilakukan
di lokasi tambang Freeport di Kabupaten Mimika,
Provinsi Papua. Sementara, departemen imigrasi
mengklaim bahwa ia diduga melanggar pasal
75 (1) UU Imigrasi, mengenai orang asing yang
terlibat dalam kegiatan atau tindakan berbahaya
yang dapat membahayakan keamanan atau
ketertiban umum atau tidak mengikuti hukum
nasional. Menurut kepala Hubungan Masyarakat
Departemen Imigrasi, Agung Sampurno, TNI
diduga melaporkan Jack Hewson ke imigrasi
pada 9 Februari 2017, dan meminta agar ia
dicekal untuk tidak masuk kembali ke Indonesia.
Jack Hewson kemudian dicekal untuk memasuki
Indonesia selama enam bulan.6
▶ Pada bulan Mei 2017, enam orang jurnalis
Jepang yang bekerja di rumah Produksi Nagamo
ditangkap di Wamena dan dideportasi pada
tanggal 11 Mei 2018. Petugas imigrasi provinsi

5

6

Berita Jatim.com (19.03.2017):DuaWartawanPerancisDitangkapS
aatHendakLiputan Di Papua, dapat dilihat di: http://beritajatim.
com/politik_pemerintahan/292911/dua_wartawan_prancis_
dideportasi_saat_hendak_liputan_di_papua.html
Tempo (28.03.2017): ImigrasiCekalJurnalis Al Jazeera,
IniTanggapanAktivis HRW, dapat dilihat di: https://nasional.tempo.
co/read/860279/imigrasi-cekal-jurnalis-al-jazeera-ini-tanggapanaktivis-hrw
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di Jayapura mengklaim bahwa Toba Takashi,
Kanemmitsu Toshiya, Takezawa Yoshihiro,
Kozono Ryo, Kai Takuma dan Sugai Shuichi telah
melanggar Pasal 6 Undang-undang Keimigrasian,
tentang orang asing yang mengikuti kegiatan
yang tidak sesuai dengan visa yang disetujui.
Keenam documenter film maker tersebut telah
mengumpulkan rekaman tentang kehidupan
sehari-hari masyarakat suku asli Momuna dan
Koroway di Kabupaten Yahukimo. Mereka
ditangkap setelah anggota Unit Intelijen untuk
Pengawasan Orang Asing (BAIS POA) melaporkan
mereka ke kantor imigrasi setempat.7
▶ Seorang jurnalis BBC, Rebecca Henschke,
dipaksa meninggalkan Provinsi Papua pada awal
Februari 2017 karena diduga menyinggung
anggota militer di akun Twitter-nya. Henschke
berada di wilayah Suku Asmat untuk meliput
situasi kesehatan di daerah tersebut. Epidemi
campak dan kekurangan gizi telah menyebabkan
kematian bagi lebih dari 60 orang anak. Rebecca
Henschke memposting foto barang logistik
yang dikirim di pelabuhan dan berkomentar “ini
adalah barang persediaan bantuan kemanusiaan
untuk anak-anak yang kekurangan gizi di Tanah
Papua –mie instan, minuman ringan yang
manis dan biskuit”. Militer mengeluhkan bahwa
jurnalis tersebut telah melukai perasaan tentara
yang bermaksud membantu orang-orang di
Kabupaten Asmat. Mereka juga mengklaim
bahwa foto yang diunggah Henschke tersebut
menunjukkan pengiriman untuk toko-toko
lokal, bukan persediaan logistik untuk bantuan
kemanusiaan. Polisi dan petugas imigrasi
mengintrogasinya selama 17 jam. Petugas
imigrasi mendapatkan semua dokumen yang
dibutuhkan dan mengizinkan Rebecca Henschke
dan timnya untuk melanjutkan pekerjaan.
Setelah mengalami intimidasi dari pihak militer,
polisi, dan petugas imigrasi, tim memutuskan
untuk kembali ke Jakarta.8

7
8

Benar News (12.05.2017): 6 JurnalisJepangDideportasidari Papua,
dapat dilihat di: https://www.benarnews.org/indonesian/berita/
jurnalis-jepang-deportasi-papua-05122017164051.html
Human Rights Watch (06.02.2018): BBC Correspondent Detained
in Indonesia Now Freed, dapat dilihat di: https://www.hrw.org/
news/2018/02/06/bbc-correspondent-detained-indonesia-nowfreed
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Gambar 3.1.2-1: Jurnalis BBC, Rebecca Henschke
(Sumber: Twitter)

▶ Petugas imigrasi mencekal Belinda Lopez,
seorang kandidat S3 jurusan Studi Indonesia
di Universitas Macquarie, untuk masuk ke
Indonesia tidak lama setelah mendarat di
Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali pada
tanggal 3 Agustus 2018. Dia ditahan selama
17 jam di sebuah kamar di dalam bandara dan
kemudian dipaksa untuk naik pesawat kembali
ke Australia pada hari berikutnya. Menurut
postingan di Facebook dan Twitter, pihak
berwenang berulang kali bertanya kepada
Belinda Lopez apakah dia seorang jurnalis dan
“telah melakukan sesuatu yang buruk terhadap
Indonesia”. Insiden ini tampaknya terkait erat
dengan pekerjaan Belinda sebelumnya sebagai
editor untuk surat kabar Indonesia The Jakarta
Post dan The Jakarta Globe. Belinda mengatakan
bahwa otoritas Imigrasi Indonesia telah menolak
perpanjangan visanya pada tahun 2016, diduga
setelah ia bekerja sebagai wartawandi Provinsi
Papua. Pada saat itu, ia diberitahu bahwa
tindakan ini adalah tindakan administrasi
yang menyebabkan ia tidak dapat kembali ke
Indonesia selama enam bulan. Juru bicara kantor
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Gambar 3.1.2-2: Belinda Lopez selama ditahan di Bandara
Internasional Ngurah Rai, Bali (Sumber: Twitter)

imigrasi, Agung Sampurno, membenarkan
bahwa Belinda Lopez masuk dalam daftar hitam
imigrasi, tetapi membantah bahwa deportasi
dilakukan atas dugaan bahwa ia akan pergi ke
Tanah Papua sebagai seorang jurnalis.9

Situasi media dan jurnalis lokal
Di satu sisi, tidak dapat dipungkiri bahwa situasi
kebebasan pers di Indonesia termasuk di Tanah
Papua telah meningkat secara signifikan sejak
awal era reformasi pada tahun 2000. Namun,
dalam beberapa aspek kebebasan pers masih
terdapat kekurangan, terutama di Tanah Papua,
di mana kelompok oposisi dan kelompok yang
mengkritisi pemerintah menggunakan media
untuk memperkuat aspirasi mereka ke khalayak
yang lebih luas. Otoritas pemerintah terus
membatasi kebebasan media melalui berbagai
jenis intervensi.

9

Ada tiga alasan utama mengapa kebebasan
pers di Tanah Papua belum terpenuhi. Pertama,
Dewan Pers Indonesia dan organisasi pers di
Indonesia belum cukup mempromosikan UU
Pers Indonesia di kalangan otoritas pemerintah
dan masyarakat sipil. Bagian 2 (dua) dan 3
(tiga) dari undang-undang tersebut memuat
definisi tentang kebebasan pers, peran
media dalam demokrasi dan hak-hak jurnalis.
Kurangnya pemahaman tentang hukum pers
dan kebebasan media telah menyebabkan
banyak kasus di mana warga sipil, otoritas
pemerintah, perwakilan politik atau aparat
penegak hukummenghalangi atau menyerang
wartawan di Tanah Papua. Kedua, banyak media
di Indonesia, khususnya di Tanah Papua, terlalu
berorientasi bisnis (ekonomi) dan menghindari
pelaporan kritis untuk kepentingan publik yang
dapat berdampak negatif bagi lembaga tersebut.
Ketiga, otoritas pemerintah terus berusaha secara
sengaja membatasi kebebasan pers dengan
berbagai cara. Mulai dari intervensi lunak seperti
penyuapan hingga serangan fisik. Dari kasuskasus ini hampir tidak ada yang diproses secara
hukum, (misalnya dalam persidangan umum
dan adil), terutama jika pelakunya adalah otoritas
pemerintah.
Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia
berupaya mengkriminalisasi beberapa outlet
berita Papua yang kritis. Selain itu, jurnalis di
Tanah Papua terus menjadi sasaran serangan,
intimidasi, stigmatisasi, pembatasan dan
penghalangan –pola kasus menunjukkan
bahwa jurnalis etnis Papua sangat terdampak.
Menurut laporan tahun 2017 dari Aliansi
Jurnalis Independen di Indonesia (AJI), Provinsi
Papua berada di peringkat kesepuluh dengan
rata-rata Indeks Kebebasan Media 63,88 yang
dikategorikan sebagai ‘agak bebas’. Sementara
Provinsi Papua Barat adalah salah satu daerah

9 News (05.08.2018): Australian woman on honeymoon deported
from Bali for being ‘blacklisted’, dapat dilihat di: https://www.9news.
com.au/national/2018/08/05/00/34/australian-woman-belindalopez-detained-bali-honeymoon-papua
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dengan pembatasan kebebasan media paling
parah di Indonesia. Provinsi ini berada di
peringkat ke 23 dari 24 provinsi dengan rata-rata
indeks kebebasan media 52,56, dikategorikan
sebagai ‘kurang bebas’. Provinsi Bengkulu berada
di peringkat terakhir.10 Ketua AJI Jayapura,
Lucky Ireeuw, menilai bahwa intervensi otoritas
pemerintah telah berubah selama beberapa
tahun terakhir karena cakupan media di Tanah
Papua menjadi lebih beragam. Di masa lalu,
otoritas pemerintah mencoba melakukan
intervensi di tingkat editorial. Saat ini, pihak
berwenang langsung mendekati wartawan
untuk mempengaruhi liputan media melalui
berbagai cara, termasuk penyuapan.11
Asosiasi Penerbitan Surat Kabar Sedunia (WANIFRA) meluncurkan penyelidikan atas situasi
kebebasan media di beberapa kota di Provinsi
Papua, yaitu: Jayapura, Merauke, dan Timika
antara tanggal 30 Januari hingga 3 Februari
2017. Delegasi dari Komite Kebebasan Media
Indonesia (MFCI) terdiri dari delapan jurnalis
Indonesia diantaranya jurnalis lokal dari media
berita Papua dalam liputan media (media
coverage) selama lima hari. Komite melaporkan
bahwa pejabat pemerintah dan aparat keamanan
melakukan diskriminasi terhadap jurnalis asli
Papua -- terutama jika jurnalis Papua meminta
informasi tentang investigasi kriminal yang
memiliki dimensi politis. Jurnalis di Papua dicap
sebagai faksi pro-kemerdekaan atau nasionalis,
yang berakibat intimidasi dan fragmentasi di
antara komunitas jurnalis. Degradasi lingkungan
melalui program-program pembangunan tidak
dilaporkan karena adanya pembatasan berat
pada kebebasan pers. Wartawan dari The Papua
South Post bercerita tentang intimidasi yang
10 Alliance of Independent Journalists in Indonesia (): Hantu Senjakala
dan Intimidasi, Laporan Tahunan AJI 2017, p. 55f, dapat dilihat di:
https://drive.google.com/file/d/1lF9RrDhGN5PXWLMhY2DfEeWlv4f
1SWkX/view
11 Wawancara dengan ketua AJI Jayapura, Lucky Ireeuw, pada bulan
Oktober 2018

dilakukan oleh polisi dan pemerintah, termasuk
larangan melaporkan program Presiden Joko
Widodo mengenai investasi di Merauke. Jurnalis
perempuan di Papua, khususnya, sangat berisiko
menjadi korban pelecehan seksual. Hanya
sebagian dari kasus-kasus ini dilaporkan.12

Studi Kasus
▶ Pada tanggal 4 November 2016, Kementerian
Komunikasi dan Informatika memblokir portal
berita Papua, Suara Papua, selama hampir dua
bulan tanpa memberikan penjelasan atau alasan
atas pembatasan tersebut. Pembatasan dicabut
setelah lembaga pemerintah gagal memberikan
bukti pelanggaran kode etik jurnalistik atau
berita bohong terhadap kelompok atau individu
atas etnis atau ras tertentu. Pada awal tahun
2017, Suara Papua kembali diserang oleh peretas
yang tidak dikenal -- situs web Suara Papua tidak
dapat diakses selama tiga bulan sebagai akibat
dari serangan internet.13 Selain Suara Papua,
pemerintah juga memblokir beberapa situs
berita Papua yang lain: Infopapua.org, Tabloidwani.com, Papuapost.com, Freepapua.com dan
Ampnews.org diblokir tanpa memberikan rincian
landasan hukum atas penyensoran tersebut.14
▶ Pada tanggal 15 Februari 2017, seorang
jurnalis RRI Jayapura, Lina Umasugi, diancam
oleh sekelompok pendukung politik ketika ia
mencoba untuk meliput kegiatan di tempat
pemungutan suara di Entrop, yang terletak di
Kompleks Hanyaan Entrop, Jayapura. Mereka
melarangnya untuk meliput tempat pemungutan
suara dan mengancam akan membunuhnya jika
ia tidak segera meninggalkan Kompleks Hinta.15

12 Engage Media (15.02.2017): Press Freedom Investigation in Papua
Highlights Challenges for Local Journalists, dapat dilihat di: https://
www.engagemedia.org/blog/press-freedom-investigation-papuachallenges-for-local-journalists
13 Suara Papua (31.01.2018): Pemerintah seenaknya blokir
website dan portal berita, dapat dilihat di: https://suarapapua.
com/2017/01/31/pemerintah-seenaknya-blokir-website-danportal-berita/
14 Suara Papua (18.04.2017): dapat dilihat di: https://suarapapua.
com/2017/04/18/blokir-lima-situs-di-papua-indonesia-dinilaibungkam-ekspresi-maya-rakyat-papua/
15 Aji Kota Jayapura (14.02.2019): Data Kekerasan Terhadap

Jurnalis di Papua -Jayapura tahun 2017-2018
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Pada tanggal 15 April 2017, dua personil polisi
dari Polres Yahukimo melarang wartawan Kabar
Kampung, Herens Lokon dan Yonatan Itlai, Piter
Lokon (Jubi) dan Ardi Bayage (SuaraPapua.
com) untuk meliput pendaratan pertama dari
pesawat angkut militer jenis Hercules di Bandara
Nop Goliat di Dekai, kota terbesar di Kabupaten
Yahukimo. Para petugas tidak mengizinkan
wartawan memasuki bandara untuk mengambil
gambar pesawat, dengan alasan bahwa jurnalis
tidak memiliki surat izin dari otoritas bandara.16

38

▶ Pada tanggal 28 April 2017, tiga orang jurnalis
Ricardo Hutahaean (Metro TV), Mesak Ithem
(TVRI), dan Audi (Jaya TV) meliput persidangan
atas penyelesaian perselisihan antara politisi
lokal di Pengadilan Negeri Jayawijaya di kota
Wamena. Sebelum persidangan, Ricardo
Hutahaean khawatir tentang keselamatan
mereka dan telah meminta Kapolres untuk
menjamin bahwa para jurnalis tidak akan
menghadapi tindakan represif. Namun, tidak
ada satu pun personil polisi yang datang ke
pengadilan negeri untuk menjamin keamanan
kepada mereka selama persidangan. Ketiga
jurnalis itu menerima ancaman pembunuhan
setelah meliput sidang pengadilan. Sekelompok
para pendukung politik yang berjumlah sekitar
dua puluh orangmendekati para jurnalis di
dalam gedung pengadilan negeri dan memaksa
mereka untuk menghapus rekaman video.17
▶ Pada tanggal 1 Mei 2017, pukul 9 pagi, petugas
polisi secara sewenang-wenang menangkap
seorang jurnalis Tabloid Jubi, Yance Wenda, ketika
ia sedang meliput demonstrasi damai yang digelar
oleh organisasi pro-kemerdekaan KNPB (Komite
Nasional Papua Barat) di Sentani, Kabupaten
Jayapura. Seorang petugas mendekati Yance
Wenda, diduga mengambil kacamatanya dan

16 Suara Papua (17.04.2017): Anggota Polisi Larang Empat Wartawan
Liput Launching Hercules Di Yahukimo, dapat dilihat di: https://
suarapapua.com/2017/04/17/anggota-polisi-larang-empatwartawan-liput-launching-hercules-di-yahukimo/
17 Oke Nasional (29.04.2018):3 Wartawan Diancam Dibunuh
ketika Liput Sidang Pidana Pilkada Tolikara, IJTI: Kami Akan
Selidiki, dapat dilihat di: https://nasional.okezone.com/
read/2017/04/29/337/1679347/3-wartawan-diancam-dibunuhketika-liput-sidang-pidana-pilkada-tolikara-ijti-kami-akan-selidiki

Gambar 3.1.2-3: Yance Wenda menunjukkan luka-luka yang
dideritanya akibat penyiksaan selama penahanan polisi
(Sumber: Tabloid Jubi)

bertanya apakah dia seorang pendukung KNPB.
Yance mengatakan kepada petugas bahwa ia
adalah seorang jurnalis sambil mencari kartu
persnya. Sebelum ia bisa menunjukkan kartu
pengenal, petugas lain menyambar tasnya dan
menangkapnya. Ia kemudian ditahan selama
empat jam di Polres Jayapura, di mana petugas
diduga menyiksanya. Menurut Yance Wenda,
petugas polisi memukuli wajah, punggung, kaki
dan lengannya menggunakan tangan kosong
dan tongkat rotan. Seorang petugas menendang
wajah Yance Wenda, menyebabkan luka dalam
di bagian bibir bawahnya.18
▶ Pada tanggal 23 Mei 2017, para jurnalis Siti
Aminah (Harian Papua), Selviani Bu’tu, (Radar
Timika) dan Aloysius Nasma (Salam Papua)
datang ke kantor Badan Perencanaan Tata Ruang
Mimika (BAPPEDA) di Timika, dimana mereka
ingin mewawancarai kepala Departemen
Kontrol BAPPEDA. Ketika mereka menunggu di
depan kantor, Kepala Departemen Konstruksi
dan Infrastruktur menegur Siti Aminah dan
menyuruh para jurnalis untuk pergi. Pegawai

18 Tabloid Jubi (02.05.2017): Wartawandipukuldanditangkap,
Legislator: pimpinanpolisiharusmintamaaf, dapat dilihat di: http://
tabloidjubi.com/m/artikel-5930-wartawan-dipukul-dan-ditangkaplegislator-pimpinan-polisi-harus-minta-maaf.html
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negeri itu kemudian meminta maaf atas
perilakunya.19
▶ Pada tanggal 29 Juni 2017, sekelompok
pendukung perusahaan pertambangan PT
Kristalin Eka Lestari menyerang wartawan
Tabloid Jubi, Titus Ruban, di Kilometer 39 Kali
Mosairo di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
Para pendukung mendekati lokasi dengan
membawa senjata seperti busur dan tongkat
kayu, setelah anggota masyarakat setempat dan
aktivis HAM mengeluhkan bahwa perusahaan
telah melakukan kegiatan penambangan di
luar wilayah konsesi mereka. Para pendukung
menampar dan memukul Ruban ketika ia ingin
meliput perselisihan tersebut.20
▶ Pada tanggal 17 Oktober 2017, jam 12.00
malam, enam personil TNI berpakaian preman
datang ke rumah wartawan Suara Papua,
Stevanus Yogi, di Enarotali Kabupaten Paniai. Tiga
personil TNI diantaranya memasuki rumahnya
tanpa meminta izin atau menunjukkan
surat perintah dan memeriksa setiap kamar.
Sementara tiga anggota lainnya berjaga di
halaman depan rumah. Menurut Stevanus Yogi,
para personil TNI menyatakan bahwa mereka
mencari seorang pencuri. Namun, ia memahami
bahwa insiden itu adalah tindakan intimidasi
terhadapnya. Menurut Stevanus Yogi para
personil TNI ini hanya menyambangi rumahnya.
Kepala tim editorial Suara Papua, Arnold Belau,
juga menganggap penggeledahan rumah
tersebut sebagai tindakan intimidasi terhadap
jurnalisnya dan menghubungkan insiden itu
dengan peristiwa penembakan di Paniai pada
bulan Desember 2014. Stevanus Yogi adalah
salah satu jurnalis yang terlibat dalam liputan
media tentang kasus tersebut dan menerbitkan
berbagai artikel kritis.21

19 Aji Kota Jayapura (14.02.2019): Data Kekerasan Terhadap Jurnalis di
Papua -Jayapura tahun 2017-2018
20 Ibid.
21 Suara Papua (23.10.2017): Enam anggota TNI datangi rumah
wartawan Suara Papua di Paniai, dapat dilihat di: https://
suarapapua.com/2017/10/23/enam-anggota-tni-datangi-rumahwartawan-suara-papua-di-paniai/
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▶ Pada tanggal 5 November 2017, jurnalis
Pasific Pos, Ridwan Cholid Abubakar, diserang
oleh seorang personil TNI di Jayapura ketika
ia sedang menunggu seorang teman di
Kompleks Argapura Bawah. Seorang anggota
unit militer Kodim/1704 Wamena dengan inisial
TK menghentikan motornya di sebelah Ridwan,
meraih lengannya dan menuduhnya sebagai
pengguna narkoba. Ketika Ridwan menjelaskan
bahwa ia tidak menggunakan narkoba, prajurit
itu meninju wajahnya berulang kali hingga
mengakibatkan memar di pipi dan leher sebelah
kiri. Menurut Ridwan, personil TNI itu berada di
bawah pengaruh alkohol.22
▶ Pada tanggal 11 November 2017, pukul 10.50
malam, sekelompok polisi dari Polres Mimika
menganiaya wartawan OKE Zone, Saldi Hermanto.
Ketika Hermanto duduk di sebuah balai warga
dekat pos polisi lalu lintas, yang dikenal sebagai
tempat pertemuan bagi para jurnalis lokal.

Gambar 3.1.2-4: Jurnalis lokal, Saldi Hermanto, setelah
penyerangan (Sumber: OKE Zone)

22 Tabloid Jubi (06.11.2017): Anggota TNI pemukul wartawan segera
diperiksa, dapat dilihat di: http://www.tabloidjubi.com/artikel11282-anggota-tni-pemukul-wartawan-segera-diperiksa-.html
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Sekitar enam personil polisi mendekati Saldi dan
menyeretnya ke dalam pos kontrol lalu lintas.
Mereka berulang kali meninjunya di kepala
dan tubuh bagian atas. Saldi menderita luka
memar di pelipis kiri dan tulang rusuk sebelah
kanan. Serangan tersebut menyebabkan ia
sulit untuk bernafas. Alasan penyerangan itu
berawal dari postingan Hermanto di Facebook.
Hermanto diduga mengkritik kinerja polisi pada
saat mengamankan kekacauan selama acara
hiburan rakyat di pasar malam Timika, yang
mengakibatkan kepanikan masyarakat.23
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▶ Pada tanggal 5 Mei 2018, pukul 09.00 pagi,
Mando Mote, seorang aparatur sipil negara
berusia 29 tahun dari Kabupaten Deiyai dikeroyok
oleh beberapa petugas kepolisian ketika ia
mencoba masuk ke halaman wisma tamu di
Nabire. Pada saat itu Komisi Pemilihan Umum
(KPU) tengah menyelenggarakan debat politik
antara politisi yang mencalonkan diri sebagai
Bupati Kabupaten Deiyai. Ketika polisi melihat
bahwa seorang jurnalis dari Tabloid JUBI, Albert
Youw, merekam penganiayaan tersebut dengan
ponsel, mereka dengan paksa merebut ponsel
tersebut. Salah satu petugas mencengkeram
leher Albert Youw sementara petugas lainnya
mengambil kacamatanya, melemparkannya ke
tanah dan menginjaknya. Beberapa petugas
diduga menghina Albert Youw, memanggilnya
jurnalis tai dan jurnalis bodoh. Setelah kejadian itu,
Kapolres Nabire, Sonny Sanjaya, meminta Albert
Youw untuk tidak mempublikasikan insiden
itu dan menyarankan untuk menyelesaikan hal
ini di luar hukum. Seorang petugas dari unit
intelijen polisi memberi amplop berisi uang 1,5
juta rupiah kepada Youw. Albert Youw menerima
uang itu sebagai kompensasi atas kacamatanya
yang dirusak. Ia kemudian mempublikasikan
insiden itu dan melaporkannya ke Aliansi Jurnalis
Independen Indonesia (AJI).24

Gambar 3.1.2-5: Anggota polisi, militer dan pejabat pemerintah
mengelilingi Piter Lokon di asrama (Sumber: JUBI)

▶ Pada tanggal 1 Desember 2018, anggota polisi
dan TNI menghalangi seorang jurnalis Papua,
Piter Lokon, di kota Tomohon, Provinsi Sulawesi
Utara ketika ia meliput sesi doa dalam peringatan
1 Desember di asrama siswa Papua. Masyarakat
di Tanah Papua menganggap hari tersebut
sebagai hari peringatan kemerdekaan nasional.
Piter Lokon, yang bekerja untuk media berita
independen Tabloid Jubi sejak 2016, menerima
undangan resmi untuk meliput sesi doa. Sekitar
pukul 04.40 sore, aparat keamanan gabungan
memasuki gedung asrama dan menyita barangbarang peserta. Ketika Piter Lokon memberi tahu
petugas bahwa ia adalah seorang jurnalis yang
meliput peringatan tersebut, anggota polisi,
Kopassus, perwakilan kecamatan, dan organisasi
massa nasionalis mengelilinginya dan secara
kolektif menginterogasinya (lihat gambar 3.1.25). Para petugas polisi meragukan bahwa Lokon
adalah seorang jurnalis, kemudianmengambil
gambarnya dan menyita tas beserta kamera,
sebuah lensa, dan ponselnya.

23 Oke Zone (12.11.2017): Astaga! Wartawan Okezone Diduga Dianiaya
Oknum Kepolisian Timika, dapat dilihat di: https://news.okezone.
com/read/2017/11/12/340/1812602/astaga-wartawan-okezonediduga-dianiaya-oknum-kepolisian-timika
24 JPIC KINGMI Papua (06.05.2018): Aparat Brimob, Polisi Dalmas dan
Provost pengeroyokan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Deiya dan Wartawan Jubi di Halaman Guest House.
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Manipulasi Opini Publik
Ada berbagai cara manipulasi opini publik
tentang Tanah Papua -- metode yang paling
terlihat menggunakan internet, khususnya
media sosial seperti Twitter, Facebook, dan
Instagram. Ada banyak akun media sosial yang
mempromosikan doktrin negara kesatuan dari
pemerintah Indonesia dan mengkritik isu-isu
terkait HAM atau aspirasi untuk menentukan
nasib sendiri. Banyak akun yang tampaknya
bukan akun asli yang digunakan oleh pengguna
pribadi. Unggahan mereka hanya terbatas pada
masalah yang berkaitan dengan Tanah Papua
dan dibagikan setiap hari. Unggahan-unggahan
tersebut sering mengandung informasi atau fakta
alternatif untuk insiden dan pembangunan yang
dibahas di media. Mereka sering menggunakan
nama-nama klan asli Papua dan gambar-gambar
profil menunjukkan orang asli Papua – namun,
tulisan mereka sering mengandung istilah dialek
yang digunakan di luar Tanah Papua. Beberapa
akun bahkan mengunggah dalam bahasa
Inggris untuk menjangkau pembaca asing.
Ada ratusan akun Twitter yang berbagi informasi
yang mewakili dan mempromosikan sudut
pandang Pemerintah Indonesia. Sebuah pene
lusuran di Twitter mengidentifikasikan beberapa
akun berikut: @kapitennkri, @Alfredo_Kaway,
@Papua_satu, @Papeda_ @wethePapuans, @
Papuanews_, @KitongKribo, @Papuanewsid, @
WestPapuaRus, @MelanesiaPapone, @PapuaID
@Papua @SaveWestPapuaId dan @Sahabat_
Papua. Unggahan mereka sering membawa
tagar seperti #PapuaIndonesia, #PapuaNKRI atau
#West PapuaNKRI.
Penelusuran serupa juga dilakukan di Facebook,
di mana aktivis pro-kemerdekaan berjuang
meng
hadapi orang-orang yang membela
doktrin negara kesatuan dan kebijakan Peme
rintah Indonesia. Beberapa unggahan di akun
palsu terus memprovokasi para aktivis ProPapua untuk mengekspos opini politik mereka
di Facebook. Ini mungkin merupakan salah
satu strategi pemerintah untuk mengumpulkan
informasi tentang pendukung pro-Papua.

Hak Sipil dan Politik

Terlepas dari akun Facebook pribadi, banyak Fan
Pages Facebook yang secara konsisten berbagi
informasi terbalik dan fakta alternatif telah
menjamur selama beberapa tahun terakhir.
Halaman-halaman ini telah memiliki banyak
“like”, sehingga tercipta kesan bahwa mereka
didukung oleh banyak orang. Contoh halaman
tersebut adalah ‘Save NKRI’ (80.000 like), ‘NKRI
Harga Mati’ (15.000 like), ‘West Papua Indonesia’
(156.000 like) atau ‘Suara Papua - Saya Indonesia’
(52.000 like).
Platform media sosial ketiga yang banyak
digunakan dalam perjuangan untuk membentuk
opini publik adalah Instagram. Video pendek dan
foto-foto yang menunjukkan pemandangan
dan tujuan wisata di Tanah Papua dibagikan
dengan akun yang kurang dapat dipercaya.
Konten yang diunggah sering membawa
tagar tertentu dengan jumlah unggahan yang
tinggi, misalnya #PapuaIndonesia (43.200
unggahan),
#PapuaItuIndonesia
(72.500
unggahan),
#PapuaJugaIndonesia
(1.600
unggahan), #PapuaNKRI (26.100 unggahan),
dan #WestPapuaNKRI (6.600 unggahan).
Penelitian internet ini mengidentifikasi beberapa
akun Instagram dari jenis ini, di antaranya
PapuaIndonesia (18.700 pengikut), Papua_ (3.200
pengikut), Papua_basodara (1.500), sako_Papua
(921 pengikut) dan Papua_nkri (7.600 pengikut).
Upaya paling giat dalam memperjuangkan opini
publik banyak dilakukan melalui pembentukan
situs web berita online yang baru. Selama
tiga tahun terakhir banyak bermunculan situs
web baru dan situs blog. Sementara berbagi
informasi melalui media sosial diatur oleh
Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE), undang-undang pers dan kode
etik jurnalistik membentuk kerangka hukum
untuk produksi dan berbagi berita. Demikian
pula, dengan akun media sosial yang dicurigai
tidak asli, situs web ini hanya mempromosikan
nilai dan kebijakan pro-pemerintah. Contoh situs
berita tersebut adalah www.Papuanews.co.id,
www.harianpapua.com, www.papuaindonesia.
com, www.cenderawasih-pos.com atau www.
sayaindonesia.co.id. Ada juga beberapa situs
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web seperti www.freewestpapuacampaign.com
dan www.freewestpapua-indonesia.com yang
mempromosikan informasi pro-Pemerintah
serupa dalam bahasa Inggris. Pada sebagian
besar kasus, tidak diketahui siapa yang membuat
situs web tersebut, atau siapa yang bertanggung
jawab atas pemeliharaannya dan sejauh mana
pemerintah Indonesia terlibat. Namun, beberapa
jurnalis Papua mengklaim bahwa berbagai situs
web yang menyediakan informasi dalam bahasa
Inggris tersebut dibentuk oleh para intelektual
pro-Indonesia untuk mengimbangi kampanye
penentuan nasib sendiri.
Pendapat perwakilan masyarakat sipil dan jurnalis
mengenai situs-situs ini berbeda, dengan alasan
bahwa ada aspek-aspek positif dan negatif yang

perlu dipertimbangkan. Sebagian besar situs
web ini menghasilkan berita setiap hari yang
dipublikasi di internet. Berita ini memberikan
fakta dan versi alternatif dari insiden yang sering
menyimpang dari fakta yang diterbitkan oleh
kantor berita terdaftar, yang telah dikumpulkan
melalui metode jurnalistik dan sesuai dengan
kode etik jurnalistik dan undang-undang pers di
Indonesia. Kehadiran berbagai situs web berita
yang memberikan informasi sebaliknya tersebut
telah membuat banyak pembaca bingung. Ketua
‘Asosiasi Jurnalis Independen’ (AJI) di Jayapura,
Lucky Ireeuw, mewakili pandangan bahwa
semakin banyaknya situs berita internet adalah
perkembangan yang positif, memungkinkan
para pembaca untuk memilih sumber informasi
pilihan mereka.
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ICP merekomendasikan kepada Pemerintah
Indonesia untuk:
•
•

•

•

•

•
•

Membuka akses ke Tanah Papua bagi organisasi HAM internasional, jurnalis, dan
pengamat internasional.
Meninjau Undang-Undang Intelijen Nasional untuk memastikan bahwa definisi
rahasia negara cukup jelas untuk mencegah penyalahgunaan hukum terhadap
jurnalis.
Mengganti prosedur clearing house dengan prosedur visa yang transparan, yang
memungkinkan jurnalis dan pengamat internasional untuk meliput kegiatan di
Tanah Papua secara bebas.
Mengembangkan dan mengadopsi peraturan yang menjamin jurnalis asing untuk
meliput berbagai peristiwa berita secara bebas di Tanah Papua tanpa adanya
intimidasi, batasan, dan atau dikawal oleh aparat keamanan selama liputan media.
Mencegah terjadinya serangan, intimidasi, stigmatisasi, pembatasan, dan
penghalangan terhadap jurnalis lokal dengan penegakan hukum melalui
penuntutan terhadap pelaku dalam persidangan publik.
Berhenti menyensor media berita dan situs web Papua yang menyediakan konten
berita alternatif seperti kasus pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri.
Mengeluarkan undangan tetap kepada Pelapor Khusus PBB tentang promosi dan
perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.
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ICP merekomendasikan kepada Dewan Pers Indonesia dan
lembaga-lembaga terkait pers lainnya di Indonesia untuk:
•

Mempromosikan Undang-Undang Pers baik di kalangan pejabat pemerintah
maupun masyarakat sipil, khususnya bagian dua dan tiga dari undang-undang
tersebut, yang memuat definisi mengenai kebebasan pers, peran media, dan hakhak jurnalis.

Rekomendasi dari negara lain:
•
•
•

Perancis merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk “memfasilitasi
pekerjaan para pembela HAM dan jurnalis di seluruh negeri”.25
Irak merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk “meningkatkan
upaya untuk memastikan perlindungan terhadap jurnalis dan pembela HAM”.26
Perancis merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk “memastikan
akses bagi jurnalis asing ke Papua dan Papua Barat.”27

Rekomendasi oleh mekanisme HAM
internasional:
•

Pelapor Khusus untuk kebebasan berserikat dan berkumpul meminta Pemerintah
Indonesia untuk "memastikan perlindungan bagi mereka yang memantau dan
melaporkan tindak kekerasan dan pelanggaran dalam setiap aksi massa damai”.28

25 Human Rights Council (14.07.2017): 3rd cycle of the Universal Periodic Review of Indonesia, dapat dilihat di: http://ap.ohchr.org/documents/
dpage_e.aspx?si=A/HRC/36/7
26 Ibid.
27 Human Rights Council (05.07.2012): 2nd cycle of the Universal Periodic Review of Indonesia, dapat dilihat di: http://undocs.org/A/HRC/21/7
28 Mandat Pelapor Khusus untuk masalah-masalah minoritas; Pelapor Khusus tentang promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat
dan berekspresi; Pelapor Khusus tentang hak untuk kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai dan Pelapor Khusus tentang situasi
pembela hak asasi manusia (08.09.20l7): Komunikasi sehubungan dengan penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh aparat kepolisian
terhadap penduduk desa Papua - beberapa di antaranya anak di bawah umur - selama protes di Desa Oneibo, AL IDN 6/2017, p. 4f, dapat dilihat di:
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23322
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3.2 Kebebasan Berkumpul Secara Damai
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Pada tahun 2017, tiga belas aksi protes secara damai dibubarkan paksa oleh aparat
keamanan. Angka tersebut meningkat dua kali lipat menjadi 27 pembubaran paksa
pada tahun 2018. Angka-angka ini menunjukkan bahwa jumlah protes telah menurun
jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Selama lima tahun terakhir, kelompokkelompok aktivis kecil telah terbentuk di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka
mendukung penentuan nasib sendiri secara politik di Tanah Papua dan telah berhasil
mengorganisir demonstrasi di Jawa, Maluku, dan Sulawesi dalam dua tahun terakhir.
Kelompok-kelompok ini menghadapi represi yang kuat –tidak hanya dari lembaga
penegak hukum Indonesia, tetapi juga dari organisasi masyarakat sipil nasionalis
(ORMAS), yang anggotanya telah berulang kali menyerang pelajar/mahasiswa Papua
selama pertemuan di dalam asrama atau selama demonstrasi publik. Aksi dibubarkan
jika menyentuh isu-isu politik yang sensitif dan para pengunjuk rasa ditangkap,
meskipun sebagian besar aksi telah didaftarkan sebelumnya. Para pengunjuk rasa
biasanya dibebaskan dalam waktu 24 jam tanpa adanya tuduhan kriminal.
Data statistik terkait isu demonstrasi damai di
Tanah Papua mengindikasikan bahwa pada
tahun 2017 dan 2018 terjadi lebih sedikit aksi
jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016
(lihat tabel 3-1 dalam pengantar bab Hak-Hak
Sipil dan Politik). Pada tahun 2017, tiga belas aksi
damai dibubarkanpaksa oleh aparat keamanan.
Data menunjukkan bahwa pembubaran paksa
terjadi lebih dari dua kali lipat –27 pembubaran–
di tahun 2018. Fluktuasi jumlah aksi protes
damai selama lima tahun terakhir tergantung
pada beberapa faktor. Kampanye internasional
oleh Gerakan Pembebasan Papua Barat Bersatu
(ULMWP) dan beberapa perkembangan di
tingkat nasional atau di Perserikatan BangsaBangsa sering disertai dengan demonstrasi
damai di beberapa kota di Tanah Papua dan
pulau-pulau lain di Indonesia. Selain beberapa
demonstrasi tersebut, gerakan dari organisasiorganisasi baik di dalam maupun di luar
Tanah Papua dengan menyelenggarakan aksi
peringatan damai secara berkala pada tanggal 1
Desember, tanggal 1 Mei dan pada Hari Hak Asasi
Manusia Internasional (10 Desember). Puncak
aksi damai sebanyak 35 protes yang dibubarkan

pada tahun 2016, terkait erat dengan sejumlah
upaya advokasi internasional oleh ULMWP (lihat
tabel 3.2.1).
Selama lima tahun terakhir, beberapa kelompok
kecil aktivis mulai terbentuk di berbagai wilayah
Indonesia lain. Mereka mendukung perjuangan
penentuan nasib sendiri secara politis di Tanah
Papua. Front Rakyat Republik Indonesia untuk
West Papua (FRI West Papua) adalah sebuah
gerakan yang terdiri dari mahasiswa dan aktivis
non-Papua yang telah berhasil mengorganisir
demonstrasi di Pulau Jawa, Maluku dan Sulawesi;
mereka bekerja sama dengan Aliansi Mahasiswa
Papua (AMP). Kemampuan untuk mengatur
dan mengkoordinir demonstrasi di berbagai
kota di Indonesia dalam waktu yang bersamaan
menunjukkan bahwa kelompok-kelompok
di dalam dan di luar Tanah Papua terhubung
dan terorganisir. Namun, AMP dan FRI West
Papua terus menerus mengalami penindasan
oleh lembaga penegak hukum Indonesia dan
organisasi masyarakat sipil nasionalis (ORMAS).
Terdapat sejumlah kasus di mana mahasiswa
Papua dan pendukung non-Papua diserang oleh
anggota ORMAS. Dan polisi tidak selalu berhasil
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melindungi para demonstran Papua dari tindak
kekerasan.1
Di Indonesia, lembaga penegak hukum
terus membatasi ruang demokrasi terkait
isu Tanah Papua. Kebijakan yang didorong
oleh pemerintah ini terutama memengaruhi
kebebasan berserikat dan berkumpul secara
damai, yang dijamin melalui hukum Negara
Indonesia. Para demonstran diwajibkan untuk
memberikan informasi kepada polisi sebelum
aksi digelar tetapi tidak memerlukan izin dari
polisi. Namun, polisi sering kali menggunakan
kekurangan dari "Surat Tanda Terima
Penerimaan“ (STTP) sebagai tanggapan terhadap
"Surat Pemberitahuan Demonstrasi“ sebagai
alasan untuk membubarkan demonstrasi.
Lembaga kepolisian –di dalam maupun di luar
Tanah Papua– menolak untuk mengeluarkan
"Surat Tanda Terima Penerimaan“ (STTP) untuk
mencegah kelompok masyarakat sipil Papua
menikmati hak kebebasan berekspresi mereka
atau untuk membubarkan demonstrasi damai
menyangkut masalah politik yang sensitif.
Sepanjang tahun 2017 dan 2018, organisasiorganisasi seperti Komite Nasional Papua Barat
(KNPB), ULMWP, Otoritas Nasional Papua Barat
(WPNA) dan Gerakan Demokrasi Rakyat Papua
(GARDA Papua), menghadapi represi dan bahkan
penuntutan. Anggota dan para pendukung
organisasi tersebut ditangkap secara sewenangwenang selama aksi demonstrasi damai,
pertemuan internal, atau berbagai kegiatan
persiapan aksi seperti pembagian selebaran.

1

National Student Front Surabaya & Papuan Student League
Surabaya (16 August 2018): Rilis Kronologis Penyerangan Terhadap
Asrama Mahasiswa Papua
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Di luar Tanah Papua, AMP dan FRI West Papua
berulang kali dihalangi untuk menggelar aksi
damai. Penangkapan para demonstran kadang
disertai dengan tindakan kekerasan yang
dilakukan oleh aparat keamanan (lihat bab 3.6
tentang Penyiksaan dan Penganiayaan).
Mengikuti pola yang sama, penangkapan
sewenang-wenang merupakan respon atas
aksi protes politik damai yang dilakukan oleh
polisi baik di luar maupun di dalam wilayah
Tanah Papua. Hal ini harus dipahami sebagai
strategi untuk sengaja menghalangi kelompok
tertentu untuk berkumpul secara damai dan
mengekspresikan pendapat mereka. Meskipun
sebagian besar pengunjuk rasa dibebaskan
dalam waktu 24 jam tanpa tuntutan pidana,
praktik tersebut merupakan pelanggaran
terhadap kebebasan berkumpul dan kebebasan
berekspresi sebagaimana dijamin oleh hukum
hak asasi manusia internasional. Petugas
kepolisian menangkap dan menahan sementara
para pengunjuk rasa untuk mencatat nama
mereka. Pengunjuk rasa yang telah berulang
kali ditangkap pada demonstrasi tentang isu-isu
politik yang sensitif beresiko memperoleh catatan
kriminal. Polisi di Tanah Papua mengajukan
dakwaan pidana terhadap beberapa aktivis
KNPB yang pernah mengorganisir protes
politik. Tuduhan bervariasi mulai dari makar,
permufakatan jahat, kepemilikan senjata tajam
ilegal hingga terkait dengan organisasi kriminal
(lihat Bab 3.1.1 Tahanan Politik).
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Tabel 3.2-1: Tabel demonstrasi dan aksi berkumpul secara damai yang dibubarkan
sepanjang tahun 2017 dan 2018 (Sumber: berbagai media)
2017
No. Tanggal
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Demonstrasi / Pertemuan /
Kegiatan lainnya yang
dibubarkan

Lokasi

Penangkapan

Kekerasan yang dilaporkan

200

Penangkapan tanpa landasan
hukum, penyiksaan/
penganiayaan

1

01/05/17

Peringatan 1 Mei yang
diselenggarakan oleh KNPB

Sentani, Kabupaten
Jayapura

2

03/05/17

Demonstrasi untuk pembukaan
Tanah Papua untuk wartawan
asing

Timika, Kabupaten Mimika 30

Penangkapan tanpa landasan
hukum, dan larangan untuk
menggelar aksi demonstrasi
damai

05/05/17

Distribusi selebaran untuk
pemilihan dewan KNPB setempat
yang akan datang

Kota Manokwari,
Kabupaten Manokwari

6

Penangkapan tanpa landasan
hukum

3

30/05/17

Acara doa bersama dalam rangka
merayakan pemilihan dewan KNPB Timika, Kabupaten Mimika 7
cabang Timika

Penangkapan tanpa landasan
hukum, penyiksaan/
penganiayaan

4

31/05/17

Acara doa bersama dalam rangka
Kota Merauke, Kabupaten
merayakan pemilihan dewan KNPB
Merauke
cabang Merauke

77

Penangkapan tanpa landasan
hukum

01/07/17

Mempersiapkan salinan selebaran
untuk diskusi publik dalam rangka
peringatan tanggal 1 Juli

1

Penangkapan tanpa landasan
hukum

5

04/07/17

Penangkapan para pendukung
KNPB yang menuntut pembebasan
simpatisan KNPB yang ditangkap
dengan sewenang-wenang

Kota Nabire, Kabupaten
Nabire

30

Penangkapan tanpa landasan
hukum,
penyiksaan/penganiayaan

6

06/07/17

Penangkapan para pendukung
KNPB yang menuntut pembebasan
simpatisan KNPB yang ditangkap
dengan sewenang-wenang

Kota Nabire, Kabupaten
Nabire

89

Penangkapan tanpa landasan
hukum, penyiksaan/
penganiayaan

Semarang, Jawa Tengah

47

Penangkapan tanpa landasan
hukum, penganiayaan

Yogyakarta

29

Penangkapan tanpa landasan
hukum

Jakarta

24

Penangkapan di luar hukum, 5
pengunjuk rasa menderita lukaluka akibat perlakuan buruk
selama penangkapan

20/11/17

Pencarian rumah dan
penangkapan tanpa landasan
hukum atas para petinggi KNPB di
sekretariat KNPB Myabrath

Kabupaten Myabrath

11

Penangkapan tanpa landasan
hukum

30/11/17

Persiapan acara peringatan
tanggal 1 Desember di kantor
sekretariat KNPB Kumandu

Almasuh, Kabupaten
Merauke

22

Penangkapan tanpa landasan
hukum

Kabupaten Sorong

3

01/12/17

Acara doa bersama untuk
memperingati tanggal 1 Desember

Penangkapan tanpa landasan
hukum

Salatiga/ Semarang, Jawa
Tengah

3

Penangkapan tanpa landasan
hukum

Kota Nabire, Kabupaten
Nabire

3

Penangkapan tanpa landasan
hukum

TOTAL

582

7
8

15/08/17

Peringatan perjanjian New York
yang diorganisir oleh Fri West
Papua dan AMP

9

10

11
12
13

01/12/17

Peringatan tanggal 1 Desember
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2018
No

Tanggal

Demonstrasi / Pertemuan / Kegiatan lainnya
yang dibubarkan

Lokasi

Penangkapan Kekerasan yang dilaporkan

1

05/04/18

Aksi solidaritas terhadap para korban bencana
alam di Papua Nugini

Abepura, Kodya Jayapura

5

Penangkapan tanpa landasan hukum

2

07/04/18

Aksi solidaritas terhadap para korban bencana
alam di Papua Nugini

Taman Porasko, Kodya
Jayapura

11

Penangkapan tanpa landasan hukum

3

24/04/18

Aksi demonstrasi damai dalam rangka
mendukung pemerintah Kepulauan Solomon atas Kantor Gubernur Papua,
usaha diplomatiknya dalam memperjuangkan hak Kodya Jayapura
penentuan nasib sendiri

9

Penangkapan tanpa landasan hukum

4

09/08/18

Aksi damai dalam rangka memperingati hari
masyarakat adat internasional

4

Penangkapan tanpa landasan hukum

5

16/08/18

Penangkapan Ferry Gombo karena mengorganisir
kegiatan orientasi untuk mahasiswa semester
Waena, Kodya Jayapura
pertama (OSPEK) UNCEN pada tanggal 14
Agustus 2018, dimana mahasiswa senior
membagikan gelang dengan simbol bintang kejora

1

Penangkapan tanpa landasan hukum

6

28/08/18

Perwakilan mahasiswa yang ditangkap selama
kegiatan orientasi untuk mahasiswa semester
pertama (OSPEK) STIKOM

4

Penangkapan tanpa landasan hukum

7

03/09/18

Demonstrasi damai menuntut penutupan
Tambang Freeport di Tembagapura, demiliterisasi
Waena, Kodya Jayapura
Tanah Papua dan pasar bagi perempuan asli
Papua

14

Penangkapan tanpa landasan hukum

USTJ Abepura, Kodya
Jayapura

34

03/09/18

Demonstrasi damai dalam mendukung Vanuatu
dan negara-negara Pasifik lainnya untuk
mengangkat masalah penentuan nasib sendiri
bagi Papua pada pertemuan Forum Kepulauan
Pasifik (PIF) mendatang

Penangkapan tanpa landasan hukum,
penganiayaan

Sentani, Kabupaten
Jayaura

45

Penangkapan tanpa landasan hukum

8

9

Merauke, Kabupaten
Merauke

STIKOM, Kodya
Jayapura

47

10

08/09/18

Demonstrasi damai dalam mendukung Gerakan
Pembebasan Papua Barat Bersatu (ULMWP)

Kaimana, Kabupaten
Teluk Bintuni

35

Penangkapan tanpa landasan hukum

11

24/09/18

Demonstrasi damai dalam mendukung Gerakan
Pembebasan Papua Barat Bersatu (ULMWP)

Abepura & Waena, Kodya
Jayapura

67

Penangkapan tanpa landasan hukum,
penganiayaan

12

09/10/18

Rapat di kantor KNPB Timika

Timika, Kabupaten
Mimika

7

Penangkapan tanpa landasan hukum

13

13/10/18

Acara festival di asrama mahasiswa Papua di
Makassar

Makassar, Sulawesi
Selatan

5

Penangkapan tanpa landasan hukum,
penganiayaan

14

16/10/18

Konvensi KNPB kedua di Sentani

Deprapre, Kodya
Jayapura

3

Penangkapan tanpa landasan hukum

15

16/11/18

Kunjungan Presiden ke Kabupaten Merauke

Merauke

1

Penangkapan tanpa landasan hukum

16

01/12/18

Kupang

17

01/12/18

Ambon

18

01/12/18

19

01/12/18

421

20

01/12/18

Penangkapan tanpa landasan hukum,
penganiayaan

21

01/12/18

22

01/12/18

Surabaya

233

Penangkapan tanpa landasan hukum

Timika

90

Penangkapan tanpa landasan hukum,
penganiayaan

Biak

2

Penangkapan tanpa landasan hukum

Merauke

41

Penangkapan tanpa landasan hukum

Timika

6

Penangkapan tanpa landasan hukum,
penganiayaan

TOTAL

1038

23

02/12/18

24

10/12/18

25

10/12/18

26

10/12/18

27

31/12/18

Demonstrasi di berbagai kota di Indonesia dan di
Papua dalam rangka peringatan tanggal 1
Desember

Ternate
Jayapura
Jakarta
Manado
Waropen

Penangkapan para mahasiswa Papua secara
masal di Surabaya

Peringatan hari HAM Internasional

Peringatan hari ulang tahun pendirian KNPB
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Rekomendasi
ICP merekomendasi Pemerintah Indonesia
untuk:
•

•

•
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•

•

Memberikan pelatihan yang memadai bagi orang-orang yang bekerja di lembaga
dan administrasi pemerintahan. Pelatihan ini bertujuan untuk menumbuhkan
pemahaman, penghormatan dan perlindungan atas hak kebebasan berekspresi
dan berpendapat, berkumpul secara damai dan menentukan nasib sendiri, ketika
mereka melakukan tugas mereka.
Mengembangkan dan menegakkan kebijakan yang memastikan peran polisi
sebagai pelindung hak untuk berkumpul secara damai dan mengekspresikan
pendapat politik, termasuk bagi kelompok yang berbeda pendapat atau oposisi
pemerintah, khususnya di provinsi Papua dan Papua Barat.
Menghentikan penuntutan, intimidasi, dan pelecehan terhadap orang-orang yang
mengekspresikan perlawanan secara damai terhadap perusahaan-perusahaan
yang melanggar hak-hak mereka.
Segera menghentikan tindakan penghalangan atau pembubaran pada peringatan
damai Hari Hak Asasi Manusia Internasional (10 Desember) dan Hari Masyarakat
Adat Internasional (9 Agustus) di Tanah Papua.
Mengeluarkan undangan tetap untuk pelapor khusus PBB tentang hak-hak
kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai.

Rekomendasi dari Negara lain:
•

•

•

2
3
4

Jerman merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk “meningkatkan
pelatihan dan instruksi administratif bagi polisi dan pemerintah daerah untuk
memastikan bahwa hak untuk berkumpul secara damai dihormati secara universal,
termasuk di provinsi Papua dan Papua Barat”.2
Amerika Serikat merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk
“mengakhiri penuntutan berdasarkan pasal 106 dan 110 KUHP untuk menjalankan
kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai”3
Irlandia merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk “memastikan
bahwa ketentuan hukum dan konstitusi yang melindungi hak asasi manusia,
khususnya kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul sepenuhnya
dilaksanakan di seluruh wilayah negara ...”4

Human Rights Council (14.07.2017): 3rd cycle of the Universal Periodic Review of Indonesia, dapat dilihat di: http://ap.ohchr.org/documents/
dpage_e.aspx?si=A/HRC/36/7
Ibid.
Ibid.
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Rekomendasi dari mekanisme hak asasi
manusia internasional:
•

•

•

•

5
6
7

8

Parlemen Eropa “memberikan semangat kepada Pemerintah Indonesia untuk
mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hakhak aktivis dilindungi, dan untuk memastikan penciptaan lingkungan yang
mendukung terwujudnya kebebasan berbicara dan kebebasan berdemonstrasi
secara damai”5
Parlemen Eropa “mendesak pihak berwenang Indonesia dan lokal di Papua untuk
menerapkan tindakan yang cepat dan efektif untuk memastikan keselamatan dan
keamanan aktivis politik damai yang menggunakan hak-hak mereka; menyerukan
kepada pihak berwenang untuk memastikan bahwa masyarakat di Papua dapat
dengan bebas mengekspresikan ide dan pendapat mereka tanpa takut akan
hukuman, pembalasan, atau intimidasi ”6
Berbagai pemegang mandat prosedur khusus PBB merekomendasikan kepada
pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa petugas penegak hukum
dilatih dan mengetahui standar hak asasi manusia internasional dan standar
internasional untuk pengawasan kegiatan berkumpul secara damai dan untuk
menyelidiki tuduhan tindakan semena-mena dan/atau penggunaan kekuatan
yang berlebihan oleh petugas penegak hukum.7
Berbagai pemegang mandat prosedur khusus PBB merekomendasikan kepada
pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa penggunaan senjata api yang
mematikan hanya dapat dilakukan ketika benar-benar tidak dapat dihindarkan
untuk melindungi nyawa, sebagaimana diatur dalam Prinsip 9 dari Prinsip-Prinsip
Dasar tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak
Hukum (1990). Senjata api tidak boleh digunakan untuk membubarkan massa
yang berkumpul; menembak tanpa pandang bulu ke kerumunan massa selalu
melanggar hukum (paragraf 60 dari rekomendasi). Jika kekuatan yang besar
harus digunakan, pengontrolan harus dilakukan setiap saat dan kerusakan dan/
atau cedera segera dimitigasi, termasuk memberikan peringatan yang jelas
tentang niat untuk menggunakan kekuatan dan menyediakan waktu yang cukup
untuk mengindahkan peringatan itu, serta memberikan bantuan medis sesegera
mungkin bila diperlukan (prinsip 5 dan 10).8

Resolusi Parlemen Eropa 2017/2506 (RSP) tentang Indonesia diadopsi pada tanggal 19 Januari 2017 di Strasbourg, dapat dilihat di: http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0002&language=EN&ring=P8-RC-2017-0072
Ibid.
Mandat Pelapor Khusus untuk masalah-masalah minoritas; Pelapor Khusus tentang pemajuan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat
dan berekspresi; Pelapor Khusus tentang hak untuk kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai; dan Pelapor Khusus tentang situasi
pembela hak asasi manusia (08.09.20l7): Komunikasi sehubungan dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh petugas polisi terhadap
penduduk desa di Papua - beberapa di antaranya anak di bawah umur - selama protes di Desa Oneibo, AL IDN 6/2017, hal. 5, dapat dilihat di:
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23322
Mandat Pelapor Khusus tentang eksekusi di luar hukum, ringkasan tindak sewenang-wenang; Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat
adat; Pelapor Khusus tentang bentuk-bentuk rasisme kontemporer, diskriminasi ras, xenofobia dan intoleransi terkait; Pelapor Khusus tentang
penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan Pelapor Khusus tentang hak asasi
manusia atas air minum dan sanitasi yang aman (07.12.2018): Komunikasi sehubungan dengan tuduhan pembunuhan di luar pengadilan melalui
penyiksaan, pembunuhan yang disengaja atau penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap enam penduduk asli Papua yang dilakukan oleh
polisi dan militer pada tahun 2017 dan 2018, yang diduga menjadi bagian dari pola yang lebih luas dari pembunuhan di luar pengadilan terhadap
penduduk asli Papua, AL IDN 7/2018, hlm. 10f, dapat dilihat di: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunication
File? gId=24202
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•

•
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“Pelapor Khusus [tentang hak-hak kebebasan berserikat dan berkumpul] mendesak
Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah dalam menciptakan
lingkungan yang memungkinkan asosiasi untuk beroperasi secara aman dan
untuk protes agar dapat dilakukan secara bebas dari pembatasan yang tidak
semestinya. [...] Larangan harus menjadi langkah terakhir. […] Ia percaya bahwa
prosedur pemberitahuan cepat untuk mengadakan aksi berkumpul secara damai
lebih sesuai dengan standar internasional, sedangkan persyaratan lain dapat
menyebabkan gangguan yang tidak semestinya. Demikian pula, ia berpandangan
bahwa pihak berwenang harus secara otomatis memberikan asosiasi kekuatan
hukum segera setelah diberitahu (A/HRC/20/27, paragraf 28) ”9
Komite Hak Asasi Manusia PBB (CCPR) merekomendasikan bahwa Pemerintah
Indonesia “harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan
bahwa segala pembatasan terhadap kebebasan berekspresi mematuhi sepenuhnya
persyaratan yang tertuang dalam pasal 19, paragraf 3, dari Kovenan [tentang hak
sipil dan hak politik], sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam komentar umum
No. 34. Pihak negara harus menjamin manfaat dari kebebasan berkumpul secara
damai bagi semua warga dan melindungi para pengunjuk rasa dari pelecehan,
intimidasi dan kekerasan. Pihak negara harus secara konsisten menyelidiki kasuskasus yang berkaitan dengan hal ini dan menuntut mereka yang bertanggung
jawab.”10

9

Pelapor Khusus tentang hak-hak kebebasan berserikat dan berkumpul (10.06.2015): Laporan Pelapor Khusus tentang hak-hak kebebasan
berserikat dan berkumpul, Adendum Observasi Maina Kiai tentang komunikasi yang dikirimkan kepada Pemerintah dan balasan yang diterima, A/
HRC/29/25/ADD.3, hlm. 49, dapat dilihat di: http://undocs.org/A/HRC/29/25/ADD.3.
10 Komite Hak Asasi Manusia PBB CCPR (21.08.2013): Kesimpulan pengamatan pada laporan awal Indonesia, CCPR/C/IDN/CO/1, hal. 8f, dapat dilihat
di: http://undocs.org/CCPR/C/IDN/CO/1
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3.3 Hak Atas Kebebasan dan Keamanan
Pribadi
Sepanjang tahun 2017 dan 2018, para pembela hak asasi manusia di Tanah Papua
melaporkan adanya total dua belas kasus, yang dapat dipisahkan ke dalam dua
kategori utama. Jenis pelanggaran pertama terjadi ketika oknum anggota militer
bertindak sebagai aparat penegak hukum dan melakukan penangkapan atau
penahanan terhadap individu. Kategori kedua adalah pelanggaran prosedural selama
operasi penegakan hukum, seperti penangkapan kelompok tanpa adanya bukti yang
cukup atau penangkapan tanpa surat perintah tugas. Banyak masyarakat di Tanah
Papua masih kurang memahami hak-hak mereka dan prosedur pidana, sehingga
sebagian besar pelanggaran tersebut tidak dilaporkan. Studi kasus menunjukkan
bahwa pelanggaran hak atas kebebasan dan keamanan pribadi di Tanah Papua sering
disertai dengan penganiayaan dan penyiksaan.
Pelanggaran hak atas kebebasan dan keamanan
pribadi di Tanah Papua umumnya dilakukan
oleh polisi dan personil militer. Sepanjang
tahun 2017 dan 2018, para pembela HAM
melaporkan adanya dua belas kasus. Jumlah
ini tidak termasuk penangkapan yang terkait
dengan hak untuk berkumpul secara damai,
yang telah dibahas dalam Bab 3.2 dari laporan
ini. Bagian berikut memilah kasus menjadi dua
kategori pelanggaran. Dalam konteks spesifik
di Tanah Papua, hak atas kebebasan dan
keamanan pribadi sering dilanggar jika anggota
militer bertindak dalam perannya sebagai
aparat penegak hukum dan menangkap atau
menahan seseorang. Kategori kedua terdiri
dari pelanggaran prosedural selama operasi
penegakan hukum.
Pelanggaran prosedural oleh aparat penegak
hukum di Tanah Papua bervariasi. Pelanggaran
semacam itu sering tidak diketahui jika korban
tidak mendapatkan bantuan hukum dari
pengacara. Banyak masyarakat biasa di Tanah
Papua kurang memahami prosedur pidana dan
hak-hak mereka. Kemungkinan besar, dua belas
kasus yang dilaporkan ini hanyalah puncak dari
gunung es. Petugas polisi sering melakukan
penangkapan tanpa adanya surat perintah
penangkapan. Dokumen-dokumen surat perin
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tah biasanya diatur setelah penangkapan dilaku
kan. Hal ini melanggar Pasal 18 (1) dari Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
yang mensyaratkan bahwa petugas penegak
hukum wajib menunjukkan surat perintah untuk
menangkap tersangka kecuali ia tertang
kap
tangan melakukan tindakan pidana. Pelanggaran
prosedural umum lainnya adalah penangkapan
seluruh anggota kelompok meskipun bukti
menunjuk bahwa hanya beberapa orang
anggota kelompokterlibat dalam tindakan
pidana. Penangkapan yang tidak sah terhadap
49 siswa Papua di Kota Surabaya, Provinsi Jawa
Timur, menunjukkan bahwa jenis pelanggaran
ini juga terjadi di luar Tanah Papua.
Pelanggaran terhadap hak kebebasan dan
keamanan pribadi di Tanah Papua sering disertai
dengan perlakuan buruk dan penyiksaan
seperti yang dicontohkan dalam studi kasus.
Selama periode pelaporan, kekerasan selama
penangkapan di luar hukum terjadi di delapan
dari dua belas kasus. Kekerasan tampaknya sangat
umum terjadi jika anggota militer bertindak
dalam kapasitasnya sebagai aparat penegak
hukum. Lima dari enam kasus yang dilaporkan
dari kategori ini disertai dengan tindakan
penyiksaan –salah satunya mengakibatkan
kematian korban. UU Nomor. 8/1981 dari
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Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan jelas
menyatakan bahwa penegakan hukum adalah
tugas polisi, sementara peran militer berfokus

pada pertahanan terhadap ancaman bersenjata
dari luar dan dalam negeri dan pemeliharaan
keamanan nasional jika terjadi kekacauan.1

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 9 [Hak
Kebebasan dan Keamanan Pribadi]
1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat
ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas
kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan oleh hukum.
2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera
mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
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3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera
dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum
untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu
yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang
menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan
untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan,
apabila diputuskan demikian.
4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak
untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menundanunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya
apabila penahanan tidak sah menurut hukum.
5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak
untuk mendapat ganti kerugoan yang harus dilaksanakan.

Militer bertindak dalam kapasitas
sebagai aparat penegak hukum –
Studi kasus:
▶ Sekelompok personel militer secara sewenangwenang menangkap Hendrik Bosayor (30
tahun) pada tanggal 4 Agustus 2017 di Sowi
I, Kabupaten Manokwari. Menurut keluarga
Hendrik Bosayor, ia ditahan selama delapan hari
tanpa ada landasan hukum di bekas gedung
kantor perusahaan PT. Coklat Ransiki di Sowi. Ia
akhirnya dibebaskan pada tanggal 11 Agustus
2017. Penangkapan yang melanggar hukum itu

diduga terkait dengan kasus pencurian senjata
api yang telah dicuri dari seorang anggota
KOPASSUS. Personel militer diduga menyiksa
Hendrik Bosayor selama penahanan (lihat Bab
3.6 tentang Penyiksaan dan Penganiayaan).2
▶ Pada tanggal 1 Mei 2017, pukul 09.00 WIT, Bapak
Yus Degei dan Piet Degei dituduh melakukan
pencurian oleh pemilik toko di Desa Uwibutu
di Distrik Madi, Kabupaten Paniai. Selanjutnya,
pemilik toko melaporkan dugaan pencurian
melalui telepon kepada anggota dari pangkalan
militer 753. Beberapa menit kemudian, dua
anggota unit militer 753 Paniai tiba di lokasi dan
1
2

UU no. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 6 (a), (b),
(c).
Lensa Papua (12.08.2017): Ada warga sipil disekap oknum anggota
TNI, dapat dilihat di: https://www.lensapapua.com/ragam-berita/
ada-warga-sipil-disekap-oknum-anggota-tni/

langsung menyerang Yus Degei dan Piet Degei
dengan pisau (lihat Bab 3.6 tentang Penyiksaan
dan Penganiayaan).3
▶ Pada tanggal 18 November 2017, tiga personel
militer dari pos militer Yalet datang ke rumah
Ishak Dewayekua, setelah mereka menerima
informasi bahwa Ishak mabuk di depan umum.
Sebelum kejadian, Ishak diduga menandatangani
pernyataan dan berjanji untuk berhenti
minum alkohol. Kelompok personel militer
tersebut menangkap Ishak dan menahannya
untuk sementara di pos militer Yalet di Distrik
Kimam, Kabupaten Merauke. Mereka menyiksa
Ishak Dewayekua selama penangkapan dan
penahanan dan kemudian membawanya
ke kantor polisi Sub-distrik Kimam. Pada hari
berikutnya ia meninggal akibat dari cedera yang
dideritanya selama penyiksaan (lihat bab 3.5
tentang Pembunuhan di Luar Pengadilan).4
▶ Pada tanggal 4 Oktober 2017, sekitar pukul
20.00 WIT, empat oknum anggota militer secara
semena-mena menangkap dua penduduk
desa bernama Nolbet dan Zakheus di Desa
Moso, Distrik Muara Tami, Kabupaten Jayapura.
Mereka diduga mengganggu warga desa
lainnya saat berada di bawah pengaruh alkohol.
Personil militer juga pergi ke rumah seorang
guru, Thomas Manufandu, memaksa masuk
tanpa menunjukkan surat perintah dan secara
sewenang-wenang menangkap anak laki-laki
Thomas, Kostan Manufandu. Selanjutnya, para
prajurit TNI tersebut membawa Nolbet, Zakheus,
dan Kostan ke pos militer di Moso dan menyiksa
mereka sebagai tindakan hukuman (lihat Bab 3.6
tentang Penyiksaan dan Penganiayaan).5

3
4
5

Pembela HAM Independen (16.05.2017): Penyiksaan Dua
Masyarakat Sipil di Uwibutu.
KontraS (18.01.2018): Laporan Investigasi Penyiksaan Warga
Kimaam oleh TNI
JPIC GKI-TP (09.11.2017): Anggota Tentara Nasional Indonesia /
Militer Memukul Warga Kampung Moso Mengintrogasi dan
Melakukan Tindakan Kekerasan Kepada Petugas Gereja di Kampung
Moso, Distrik Muara Tami, kota Jayapura
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▶ Pada tanggal 10 September 2018 sekitar pukul
09.15 WIT, dua anggota Paskhas Angkatan Udara
mencegat dan kemudian menangkap Sukay
Alan Suebu ketika yang bersangkutan sedang
dalam perjalanan pulang menuju rumahnya.
Sebelum kejadian tersebut Sukay Alwan Suebu
dipecat dari perusahaan PT Jayawijaya. Salah
satu rekannya mengolok-olok pemecatannya,
jadi Sukay Suebu menampar pipinya. Salah satu
anggota Paskhas Angkatan Udara adalah saudara
dari kolega Sukay dan ingin memberi pelajaran
kepada Sukay karena menampar saudaranya.
Mereka pertama-tama membawa Sukay Alan
Suebu ke kantor polsek di dekat Bandara Sentani
(Polsek KP3U Bandara Sentani) dan kemudian
menahannya selama beberapa jam di pangkalan
militer di Sentani. Enam oknum anggota militer
secara kolektif menyiksanya Sukay di lokasi
tersebut (lihat Bab 3.6 tentang Penyiksaan dan
penganiayaan).6
Anggota pasukan khusus, Kopassus, melakukan
penggerebekan di desa Nosolanop, Mesember,
Benganggin dan Beanegogom, yang terletak di
Distrik Tsinga di Kabupaten Mimika pada awal
Desember 2018. Dua warga desa bernama
Joap Beanal dan Minus Kum ditangkap di desa
Beanegogom pada tanggal 2 Desember 2018,
ketika mereka memprotes penggerebekan.
Anggota militer tidak menunjukkan surat
perintah dari atasan atau pemerintah daerah
Mimika yang melegitimasi operasi militer itu.
Joap Baeanal dan Minus Kum ditahan selama
sembilan hari sebelum mereka dibebaskanpada
tanggal 10 Desember 2018. Anggota keluarga
mereka dilarang untuk mengunjungi Joap
Beanal dan Minus Kum selama penahanan.7

6

7

Suara Papua (26.09.2018): Seorang warga mengaku dianiaya enam
anggota Paskhas TNI LANUD Jayapura, dapat dilihat di: https://
suarapapua.com/2018/09/26/seorang-warga-mengaku-dianiayaenam-anggota-paskhas-tni-lanud-jayapura/
Pembela HAM Independen (15.12.2018): Kopassus Melakukan
Operasi Penyisiran di Distrik Tsinga.
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Pelanggaran prosedural selama
penangkapan dan penahanan Studi kasus:
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▶ Pada malam tanggal 9-10 Juni 2018,
dilaporkan bahwa serangkaian penangkapan
yang melanggar hukum terjadi di Kabupaten
Mimika. Petugas polisi dari Polres Mimika secara
ilegal menangkap Polce Tsugumol (31 tahun),
Orpa Wanjomal (40 tahun), Titus Kwalik (48
tahun), Julianus Dekme (31 tahun), dan Alosius
Ogolmagi (49 tahun) di berbagai lokasi di Kota
Timika. Kelima tahanan itu adalah penduduk
asli Papua – tiga dari mereka dianiaya selama
penangkapan. Para korban menyatakan bahwa
semua proses penangkapan dilakukan tanpa
surat perintah tugas yang lengkap. Suratnya
baru diberikan kepada kerabat dua hari setelah
penangkapan, pada tanggal 12 Juni 2018.
Pada tanggal 9 Juni 2018 sekitar pukul 21.00
WIT, anggota polisi dari Polsek Mimika secara
ilegal menangkap Polce Tsugumol di Jalan SP
Dua. Setelah penangkapan tersebut, petugas
mendatangi rumah Orpa Wanjomal, ibu tiri Polce
Tsugumol, dan masuk ke dalam rumahnya tanpa
menunjukkan surat perintah penangkapan. Orpa
Wanjomal ditangkap dan ditahan lebih dari 24
jam dan kemudian dibebaskan. Pada tanggal 10
Juni 2018 sekitar pukul 03.00 dini hari, petugas
polisi mendatangi rumah Titus Kwalik di SP Lima
dan memaksa masuk ke dalam rumahnya. Ketika
Titus menolak penangkapan sewenang-wenang,
beberapa petugas polisi menyeretnya keluar.
Hampir bersamaan, petugas polisi mendobrak
pintu depan rumah Julianus Dekme, di mana
Julianus dan Alosius Ogolmagi sedang tidur.8
▶ Pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 20.00
WIT, anggota polisi bersenjata lengkap dengan
balaclava datang ke rumah Agustinus Yolemal
di Kwamki Narama, Timika. Para petugas
dengan paksa membuka pintu, menggeledah
rumah dan menangkap Agustinus Yolemal
(42 tahun), saudara perempuannya, istri dan

8

PAHAM Papua (15.06.2018): Kronologi pendampingan Hukum
Terhadap 5 Korban di Timika.

putranya yang masih berusia enam tahun
tanpa menunjukkan surat perintah tugas.
Sementara saudara perempuan Yolemal, istri
dan putranya dibebaskan setelah menjalani
interogasiAgustinus Yolemal tetap ditahan di
kantor polisi Miru di Timika. Polisi mendakwa
Agustinus Yolemal berdasarkan Pasal 45A
(2), merujuk pada “penyebaran permusuhan
terhadap ideologi negara” di bawah UndangUndang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE). Surat perintah penangkapan
dikeluarkan satu hari setelah penangkapan pada
tanggal 24 Agustus 2018 (lihat gambar 3.3-1).9

Gambar 3.3-1: Surat perintah untuk menangkap Agustinus
Yolemal – Kepala surat menunjukkan tanggal 24 Agustus 2018,
sementara penangkapan terjadi pada tanggal 23 Agustus 2018
(Sumber: PAHAM Papua).

▶ Pada 15 Agustus 2018 pukul 21.00 WIB, lebih
dari dua puluh anggota polisi secara paksa
masuk ke dalam asrama mahasiswa Papua di
kelurahan Tampaksari, Kota Surabaya, Provinsi
9

PAHAM Papua (04.09.2018): Laporan Kasus Agustinus Yolemal.
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Jawa Timur. Para petugas tidak menunjukkan
surat perintah dan menyatakan bahwa mereka
ingin menangkap seorang tersangka yang
diduga melakukan serangan pisau. Karena aparat
tidak dapat menemukan tersangka, mereka
secara ilegal menangkap 49 warga asrama dan
membawa para mahasiswa ke kantor polisi
kota Surabaya (Polrestabes Surabaya), di mana
mereka diinterogasi (lihat Gambar 3.3-2). Para
mahasiswa menyatakan bahwa petugas polisi
memaksa mereka untuk bersaksi. Beberapa
siswa diduga menjadi korban kekerasan secara
berlebihan selama penangkapan. Sebelum
insiden itu, 30 anggota dari berbagai organisasi
massa nasionalis mendatangi asrama untuk
mengibarkan bendera Indonesia di halaman
asrama sebagai persiapan untuk memperingati
Hari Kemerdekaan Indonesia.10

Gambar 3.3-2: Mahasiswa Papua selama penahanan di kantor
Polrestabes Surabaya (Sumber: AMP).

▶ Pada tanggal 21 November 2017, anggota
Polres Jayapura secara sewenang-wenang me
nangkap 14 orang asli Papua dalam perjalanan
10

National Student Front Surabaya & Papuan Student Leage Surabaya
(16 August 2018): Rilis Kronologis Penyerangan Terhadap Asrama
Mahasiswa Papua.
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pulang ke Juk Lereh, Distrik Genyem. Mereka
bekerja di sebuah perkebunan kelapa sawit.
Polisi bersama anggota militer menghentikan
bis di pos penjagaan yang terletak di distrik
Nimbontong dan memeriksa barang bawaan
penumpang yang berada di dalam bis. Polisi
menemukan dokumen ‘Tentara Revolusi Papua
Barat’ di salah satu tas penumpang. Alih-alih
memisahkan orang tersebut dari kelompoknya
untuk diinterogasi lebih lanjut, seluruh anggota
kelompok ditangkap dan ditahan di Mapolres
Jayapura, Doyo Baru. Polisi tidak mengizinkan
seorang pengacara bertemu dengan para
tahanan. Sehari kemudian, 22 November 2017
pukul 14.48 WIT, semua karyawan perkebunan
itu dibebaskan.11
▶ Pada tanggal 30 Juli 2018 dini hari, tiga oknum
polisi dari Polres Jayapura dengan semena-mena
menangkap dan menganiaya Raimond Penggu
(33 tahun) dan Viki Yikwanak (33 tahun) dekat
Pasar Lama, Sentani. Para petugas mencegat,
kemudian menganiaya mereka karena kedua
sahabat itu dicurigai sebagai pelaku pencurian.
Oknum polisi tersebut juga merusak kaca spion
samping dan bagian-bagian dari bodi mobil
sebelum penangkapan. Raimond Penggu dan
Viki Yikwanak ditahan sementara di kantor polisi
terdekat sampai beberapa kerabat menuntut
pembebasan mereka (lihat Bab 3.6 tentang
Penyiksaan dan Penganiayaan).12
▶ Pada tanggal 13 Oktober 2018, sekitar pukul
22:15 WIB, anggota polisi dari Polrestabes
Surabaya secara sewenang-wenang menangkap
dan menganiaya tiga mahasiswa dan satu aktivis
bernama Amri, Fahri, Wildan, dan Imam setelah
ikut serta dalam aksi damai sehubungan dengan
situasi HAM di Tanah Papua. Mereka ditangkap
di asrama mahasiswa Papua di Lanto Dg. Jalan
Pasewang, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Tindakan sewenang-wenang ini tampaknya
merupakan tindakan intimidasi atau hukuman

11 JPIC-GKI (25.05.2017): 14 Penduduk asli Papua ditangkap secara
sewenang-wenang di Nimbontong.
12 Suara Papua (30.07.2018): Oknum anggota polisi di Sentani Aniaya
dua supir, dapat dilihat di: https://suarapapua.com/2018/07/30/
oknum-anggota-polisi-di-sentani-aniaya-dua-supir/
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karena ikut serta dalam aksi damai yang
dipandang polisi sebagai tindakan separatisme
dan kritik terhadap pemerintah Indonesia. Para
peserta yang ditangkap sementara ditahan

di dalam kendaraan polisi dan kemudian
dilepaskan pada pukul 00.10 dini hari (lihat Bab
3.6 tentang Penyiksaan dan Penganiayaan).13

Rekomendasi
ICP merekomendasikan Pemerintah
Indonesia untuk:
•

•
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•

•
•

Meninjau ulang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP)
dan mengubah semua pasal sesuai dengan standar prosedur penegakan hukum
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Internasional Hak Asasi Manusia yang telah
diratifikasi.
Memperkuat peran dan mandat Komisi Kepolisian Republik Indonesia (KOMPOL
NAS).
Memastikan bahwa para pelaku pelanggaran HAM dari militer dituntut per
tanggungjawabannya dalam pengadilan terbuka dan transparan, terutama jika
para korban adalah warga sipil.
Mengeluarkan undangan tetap kepada Kelompok Kerja PBB tentang penahanan
sewenang-wenang.
Meninjau ulang Pasal 4 (2) Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2004, yang
memungkinkan polisi untuk meminta dukungan dari militer dalam operasi
penegakan hukum, karena praktik ini menghambat penuntutan hukum terhadap
pelaku yang berasal dari aparat keamanan.

Rekomendasi oleh mekanisme HAM
internasional:
•

•

Komite Hak Asasi Manusia PBB (CCPR) merekomendasikan agar aparat penegak
hukum, sedapat mungkin, menerapkan cara-cara nir kekerasan sebelum meng
gunakan kekuatan dan senjata api. Mereka hanya dapat menggunakan kekuatan
dan senjata api jika cara lain tidak efektif atau tidak dapat mencapai hasil yang
diinginkan. Kekuatan yang digunakan harus proporsional dengan tujuan yang
ingin dicapai.14
Komite Hak Asasi Manusia PBB (CCPR) mendesak Pemerintah Indonesia untuk
memastikan bahwa “periode penahanan polisi harus dikurangi hingga batas waktu

13 Aliansi Mahasiswa Papua AMP (14.10.2018): Kronologi Represif Aparat dan Penangkapan Empat Mahasiswa di Asrama Papua Makassar, dapat
dilihat di: http://www.ampnews.org/2018/10/kronologi-represif-aparat-dan.html & Aliansi Rakyat Makassar untuk Demokrasi (14.10.2018):
Pernyataan Sikap“Mengecam Tindakan Kekerasan Aparat Kepolisian di Asrama Mahasiswa Papua di Makassar”, dapat dilihat di: http://lbhmakassar.
org/press-release/aliansi-rakyat-makassar-untuk-demokrasi-mengecam-tindakan-kekerasan-aparat-kepolisian-di-asrama-mahasiswa-papua-dimakassar/
14 UN Human Rights Committee CCPR (21.08.2013): Concluding observations on the initial report of Indonesia, CCPR/C/IDN/CO/1, p. 4, dapat dilihat
di: http://undocs.org/CCPR/C/IDN/CO/1
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•

•

•

•

yang sesuai dengan standar internasional (maksimum 48 jam); setelah periode ini,
maka tahanan harus dipindahkan ke fasilitas praperadilan lain di bawah otoritas
yang berbeda, di mana tidak ada kontak dengan interogator atau penyelidik tanpa
adanya pengawasan.”15
Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan merekomendasikan kepada lembaga
penegak hukum Indonesia bahwa “semua tahanan harus secara efektif dijamin
kemungkinan untuk menuntut keabsahan penahanan di hadapan pengadilan
independen, misalnya melalui proses habeas corpus.”16
Pelapor Khusus PBB untuk penyiksaan merekomendasikan kepada lembaga
penegak hukum Indonesia bahwa “pengakuan yang dilakukan oleh orang yang
ditahan tanpa kehadiran pengacara dan tidak dikonfirmasi di hadapan hakim
tidak boleh diterima sebagai bukti terhadap orang yang membuat pengakuan.
Pertimbangan serius harus diberikan pada rekaman video dan audio dari
interogasi, termasuk semua orang yang hadir.”17
Pelapor Khusus PBB untuk penyiksaan merekomendasikan kepada lembaga
penegak hukum Indonesia bahwa “pemeliharaan daftar tahanan harus dilakukan
dengan cermat.”18
Komite PBB Menentang Penyiksaan (CAT) merekomendasikan Pemerintah
Indonesia untuk "melanjutkan langkah-langkah reformasi POLRI untuk memper
kuat ketidaktergantungan polisi terhadap militer, sebagai lembaga penegak
hukum sipil yang independen."19

15		UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (10.03.2018): Report of the Special Rapporteur
on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak, Addendum Mission to Indonesia, A/HRC/7/3/Add.7,
p. 25, dapat dilihat di:http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/7/3/Add.7&Lang=E
16 Ibid. Hal 26
17 Ibid. Hal 26
18 Ibid. Hal 26
19 UN Committee against Torture CAT (17.10.2002): Report of the Committee Against Torture, A/57/44(SUPP) paras. 36-46, p. 26, dapat dilihat di:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f57%2f44(SUPP)&Lang=en
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3.4 Pembela Hak Asasi Manusia
Selama dua tahun terakhir, jumlah kasus penyerangan, penghalangan, intimidasi,
dan pelecehan yang dilaporkan terhadap pembela hak asasi manusia di Tanah Papua
meningkat secara signifikan. Para pembela HAM melaporkan sepuluh kasus di tahun
2017 dan tujuh kasus di tahun 2018. Jenis pelanggaran yang paling sering dilaporkan
adalah penghalangan terhadap para pembela HAM yang ingin mengunjungi tahanan.
Banyak pembela HAM di Tanah Papua bekerja di lingkungan yang sangat represif
dan seringkali harus mengambil risiko tinggi untuk menyelidiki kasus atau bertemu
dengan para saksi dan korban. Mayoritas pembela HAM –terutama mereka yang
bekerja secara independen– tidak memiliki jaminan sosial atau pendapatan yang
stabil.
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Para pembela HAM di Tanah Papua bekerja
di lingkungan yang sangat represif –wilayah
konflik yang ditandai dengan kehadiran pasukan
keamanan dalam jumlah banyak. Sementara
pemerintah sering membenarkan penggunaan
pendekatan militer untuk tujuan keamanan
nasional di wilayah konflik. Otoritas penegak
hukum membatasi hak asasi manusia dan
kebebasan dasar dengan dalih mempertahankan
ketertiban umum dan menegakkan hukum
nasional. Pemerintah Indonesia terus membatasi
akses bagi organisasi-organisasi internasional,
jurnalis asing, dan pengamat untuk datang ke
Tanah Papua. Seiring dengan meningkatnya
kesadaran tentang situasi HAM di Tanah Papua
pada forum internasional seperti Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) dan Kelompok Melanesia
Spearhead (MSG), pentingnya pekerjaan
pembela HAM di Tanah Papua pun meningkat
secara signifikan selama beberapa tahun terakhir.
Hanya mereka yang memiliki akses ke korban,
dapat menginvestigasi dan mendokumentasikan
kasus-kasus dan memberikan informasi kepada
para pemangku kepentingan internasional.
Terlepas dari peningkat minat terhadap pelaporan
HAM di kalangan masyarakat internasional, para

pembela HAM di sering harus berjuang dengan
kekurangan dana untuk pekerjaan mereka –
banyak pembela HAM di Tanah Papua bekerja
secara independen dan tidak memiliki cakupan
jaminan sosial atau pendapatan yang stabil dari
organisasi yang mempekerjakan mereka.
Selama dua tahun terakhir, jumlah kasus
penyerangan, penghalangan, intimidasi, dan
pelecehan yang dilaporkan terhadap para
pembela HAM di Tanah Papua meningkat secara
signifikan. Para pembela HAM melaporkan
adanya sepuluh kasus di tahun 2017 dan tujuh
kasus di tahun 2018. Angka-angka ini tidak
hanya mencakup kasus-kasus yang terjadi di
Tanah Papua, tetapi juga pelanggaran terhadap
pembela HAM yang mendukung kelompok
masyarakat sipil Papua di luar wilayah Tanah
Papua. Sejak tahun 2012, jumlah kasus yang
dilaporkan dalam satu tahun tidak pernah
melebihi lima kasus, seperti yang terjadi pada
tahun 2014 dan 2015 – jumlah tersebut kembali
turun menjadi dua kasus pada tahun 2016.1
Peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan
menunjukkan bahwa kondisi kerja para pembela
HAM di Tanah Papua menjadi lebih menantang
selama dua tahun terakhir. Terutama, tahun

1

International Coalition for Papua (September 2017): Human Rights
in West Papua 2017, The fifth report of the International Coalition
for Papua (ICP) covering events from January 2015 until December
2016, p. 9, dapat dilihat di: http://www.humanrightspapua.org/
images/docs/HumanRightsPapua2017-ICP.pdf

HAK ASASI MANUSIA DAN ESKALASI KONFLIK DI PAPUA

2017 adalah tahun yang sangat sulit bagi para
pembela HAM di wilayah tersebut. Jumlah kasus
yang dilaporkan dua kali lebih tinggi dibanding
tahun 2014 dan 2015, tahun-tahun dengan
pelanggaran tertinggi yang dilaporkan selama
tujuh tahun terakhir (lihat Tabel 3.4-1).
Sebagian besar pelanggaran terhadap para
pembela HAM sepanjang periode pelaporan
dilakukan oleh oknum kepolisian dan militer.
Polisi terlibat dalam delapan kasus, sedangkan
anggota tentara dalam tujuh kasus. Dalam

satu kasus, anggota tim kampanye pilkada
mengancam pembela HAM, Theo Hesegem,
karena mengkritik Bupati Kabupaten Yahukimo
atas dugaan pelanggaran terhadap aturan
prosedural mengenai pengangkatan dan
pemberhentian kepala desa. Dalam kasus lain,
oknum yang tidak dikenal mendiskreditkan
seorang pengacara HAM, Veronica Koman, di
depan umum setelah ia menerbitkan informasi
tentang operasi militer yang berlangsung di
dataran tinggi Kabupaten Nduga (lihat Tabel 3.41).

Tabel 3.4-1: Pelanggaran terhadap para pembela HAM di Tanah Papua sepanjang tahun
3.4.1
2017 dan 2018.
Penyerangan/obstruksi/intimidasi/pelecehan terhadap
pembela HAM di Tanah Papua

2017

2018

2017/2018

Jumlah kekerasan yang dilaporkan

10

7

17

Pelaku yang merupakan anggota militer

3

4

7

Pelaku yang merupakan anggota kepolisian

6

2

8

Pelaku lainnya

1

1

2

Jenis-jenis pelanggaran terhadap para pembela
HAM sepanjang tahun 2017 dan 2018 bervariasi.
Jenis pelanggaran yang paling umum adalah
penghalangan terhadap para pembela HAM,
dengan persentase sebesar 30% dari jumlah
Grafik 3.4.1
kasus yang dilaporkan. Para pengacara sering
Grafik 3.4.1
Grafik 3.4.1
dihalangi kalau mereka ingin bertemu dengan
Grafik 3.4.1
Grafik 3.4.1
tersangka dan terdakwa, sehingga komunikasi
antara pengacara dan klien terhambat.
Kadang-kadanag tahanan tidak diizinkan untuk
meninggalkan sel. Ancaman dan intimidasi
terhadap pembela HAM terjadi dalam 30% kasus
yang dilaporkan, diikuti dengan serangan fisik
atau pelecehan terhadap para pembela HAM,
serta diskreditasi publik yang terjadi pada 15%
dari kasus yang dilaporkan. Upaya kriminalisasi
oleh pihak berwenang atau pihak lain hanya
10% dari seluruh kasus (lihat Grafik 3.4-1).
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Kriminalisasi

Papua sepanjang tahun 2017 dan 2018, dipisahkan berdasarkan
jenisnya.
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▶ Pada tanggal 5 Mei 2017, pengacara hak
asasi manusia Yanti Theresje Julianty Gasperz
pergi ke Mapolres Manokwari untuk memberi
bantuan hukum kepada enam anggota Komite
Nasional Papua Barat (KNPB) yang ditangkap
saat mendistribusikan selebaran pemilihan
Dewan KNPB baru dari kantor cabang setempat
di Manokwari. Yanti Gasperz bertemu dengan
kepala operasi unit Polres Manokwari, Komisaris
Winarto, dan bertanya apakah ia dapat bertemu
dengan anggota KNPB yang ditangkap.
Komisaris Winarto memberikan akses kepadanya,
dengan syarat bahwa Yanti Gasperz harus dulu
mengantongi izin dari Kapolres Manokwari,
Christian Roni Putra. Namun, Bapak Putra tidak
berada di kantor, sehingga Yanti Gasperz tidak
bisa mendapatkan akses ke tahanan.2
▶ Pada tanggal 18 Mei 2017, seorang oknum
polisi dari Polsek Jayapura menghajar
Nareky Kogoya (lihat Gambar 3.4-1) selama
penggerebekan di daerah Waena, Kota Jayapura.
Saat itu polisi sedang mencari tersangka dalam
kasus pembunuhan. Saat diinterogasi, Nareky
mengatakan kepada seorang petugas polisi
bahwa ia bekerja sebagai staf di kantor Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
perwakilan Papua. Selanjutnya, beberapa
petugas memaksanya untuk masuk mobil polisi.
Di dalam kendaraan tersebut, salah satu petugas
diduga meninju wajahnya hingga menyebabkan
luka di bibirnya. Petugas juga mengancam
Nareky untuk tidak melaporkan serangan
terhadapnya. Nareky Kogoya kemudian dibawa
ke kantor Polsek Heram untuk diinterogasi lebih
lanjut. Frits Ramandey, kepala kantor perwakilan
KOMNAS HAM Papua, melaporkan serangan itu
ke badan penyelidikan internal polisi (PROPAM).
Namun tidak diketahui apakah oknum aparat
kepolisian tersebut diberikan sanksi disipliner.3

2

LP3BH Manokwari (05.05.2018): Enam anggota KNPB
ditangkap dan ditahan di Polres Manokwari

3

JUBI (21.05.2017): Staf Komnas HAM alami tindakan kekerasan oleh
oknum polisi, 20 saksi diperiksa, dapat dilihat di: http://tabloidjubi.
com/artikel-6364-staf-komnas-ham-alami-tindakan-kekerasanoleh-oknum-polisi-20-saksi-diperiksa.html

Gambar 3.4-1: Frits Ramandey (kiri) dan Narey Kogoya (kanan)
di kantor KOMNAS HAM Papua

▶ Seorang perwira militer menuduh pembela
HAM dan direktur Jaringan Advokasi Penegakan
Hukum dan HAM (JAPH-HAM) Pegunungan
Tengah, Theo Hesegem, menggunakan advokasi
HAM untuk mendapatkan popularitas. Kepala
Staf Komando Militer Jayawijaya 1702 Wamena
menelpon Theo Hesegem pada tanggal 8
Juli 2017. Sebelumnya Theo Hesegem telah
mengadakan konferensi pers dan mengirim
SMS tentang kasus pelanggaran HAM kepada
Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo, untuk mengadvokasi keadilan dan
mencari obat untuk korban penyiksaan. Selama
pembicaraan di telepon, perwira militer tersebut
berulang kali bertanya kepada Theo Hesegem
mengapa ia melaporkan kasus itu ke media lokal.
Lebih lanjut ia meminta agar Theo Hesegem
berhenti berbicara kepada publik atas kasus
penyiksaan, karena komandan militer sudah
berusaha mencari solusi antara keluarga korban
dan para pelaku. Theo Hesegem memahami
pembicaraan di telepon tersebut sebagai upaya
untuk mengintimidasi dan mendiskreditkan
karyanya.4

		JUBI (23.05.2017): Polisi ancam jebak staf Komnas HAM Kantor
Pewakilan Papua dengan pasal tertentu, dapat dilihat di: http://
tabloidjubi.com/artikel-6429-polisi-ancam-jebak-staf-komnas-hamkantor-pewakilan-papua-dengan-pasal-tertentu.html
4 JAPH-HAM (17.07.2018): Theo Hesegem Diterror dan

Dituduh Mencari Polularitas.
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▶ Pada tanggal 6 Juli 2017, kepala Departemen
Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan
(JPIC) Gereja Kemah Injil Papua (KINGMI Papua),
Yones Douw, dihalangi untuk bertemu dengan
anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB),
yang sebelumnya ditangkap secara semenamena dalam aksi protes damai di Nabire.
Kapolsek Nabarua mendekati Yones Douw dan
bertanya kepadanya mengapa ia mau bertemu
dengan para tahanan. Ketika Yones Douw
menyatakan bahwa ia adalah pembela HAM,
kapolsek tersebut tiba-tiba ingin memeriksa
ponselnya. Ketika Yones Douw menolak untuk
menyerahkan ponselnya, dengan alasan bahwa
tindakan itu tidak sesuai prosedur, kapolsek
berteriak kepadanya dan memerintahkannya
untuk meninggalkan kantor polisi Nabarua.5
▶ Pada tanggal 12 Agustus 2017, kepala Lembaga
Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan
Bantuan Hukum Manokwari (LP3BH Manokwari),
Yan Christian Warinussi, menyatakan bahwa tiga
oknum intelijen tentara datang ke kantor LP3BH
dan ingin berbicara dengannya. Anggota intel
tersebut meninggalkan kantor setelah Warinussi
meminta pertemuan harus ditunda hingga
malam harinya. Yan Warinussi memahami
kedatangan anggota Intel sebagai tindakan
intimidasi. Ia menyimpulkan bahwa anggota
militer datang ke kantornya terkait dengan
beberapa kasus penangkapan dan penyiksaan
sewenang-wenang oleh militer di Sowi I,
Kabupaten Manokwari, yang sedang diselidiki
LP3BH.
▶ Pada tanggal 15 Agustus 2017, aparat kepolisian
di Semarang menangkap secara sewenangwenang dua pengacara HAM dari Lembaga
Bantuan Hukum Semarang (LBH Semarang), Rizky
Putra Edry dan Nico Andi Wauran. Keduanya
ditangkap pada saat memantau aksi demonstrasi
yang digelar oleh mahasiswa Papua dalam rangka

5

KINGMI Papua (08.07.2018): Penangkapan, penganiayaan,
dan pemenjaraan 92 orang anggota KNPB oleh Kepolisian RI
Polres Nabire.

memperingati ‘Perjanjian New York’. Nico Andi
Wauran dipaksa jongkok selama penahanan.
Aksi protes damai ini diselenggarakan oleh
Kelompok Solidaritas Indonesia ‘FRI West Papua’
dan AMP (Aliansi Mahasiswa Papua).6
▶ Pada tanggal 21 November 2017, anggota
Kepolisian Kabupaten Jayapura secara sewenangwenang menangkap 14 orang penduduk asli
Papua ketika mereka sedang dalam perjalanan
pulang ke Juk Lereh, Distrik Genyem. Aparat
menuduh mereka sebagai anggota gerakan
separatis bersenjata dan menahan mereka
di Mapolres Jayapura, Doyo Baru. Pada hari
berikutnya, 22 November 2017, pengacara
HAM, Mersi Waromi, datang ke Mapolres
untuk memberi bantuan hukum kepada para
tahanan. Seorang petugas polisi tidak izinkan
Mersi Waromi masuk kantor polisi dan harus
menunggu di pos penjagaan yang berada di
gerbang masuk. Ia gagal bertemu para tahanan
di hari itu.7
▶ Dua orang pembela HAM diintimidasi setelah
sebuah koalisi sejumlah LSM menerbitkan
siaran pers tentang serangan aparat keamanan
Indonesia antara tanggal 12 hingga 15 Desember
2017 di Kabupaten Nduga, wilayah Pegunungan
Tengah. Pada tanggal 19 Desember 2017, Theo
Hesegem dicegat oleh seorang oknum anggota
intelijen bernama Ardi sesudah memberikan
wawancara tentang penggerebekan aparat
keamanan di Nduga di radio RRI Wamena.
Anggota intel tersebut meminta Theo untuk
memberikan informasi tentang identitas dirinya
dan juga istrinya. Ketika Theo bertanya mengapa
identitas istrinya diperlukan, anggota intelijen itu
tidak menjawab. Pada tanggal 21 Desember 2017
seorang anggota Komando Militer Cenderawasih
memanggil Theo Hesegem, dan menyatakan
bahwa informasi dalam siaran persnya tersebut
tidak benar. Tiga hari kemudian, pada tanggal 24

6

7
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JUBI (17.08.2018): 100 arrests in Indonesian cities mark New York
Agreement on Papua, dapat dilihat di: http://tabloidjubi.com/
eng/100-arrest-indonesian-cities-mark-new-york-agreementpapua/
JPIC GKI-TP (25.08.2018): Penahanan Terhadap Empat Belas Orang
Dari Juk-Lereh.
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Desember 2017, Theo menerima SMS ancaman
dengan peringatan bahwa ia harus berhenti
memfitnah TNI. SMS menyatakan “... Apalagi
hanya dipecat karena dugaan pelanggaran
HAM, tubuh kita siap untuk dikorbankan... Tapi
Tolong!!! Berhentilah memfitnah kami... karena
fitnah lebih menyakitkan daripada kematian!!!!”8
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Demikian juga, situs web stopfitnah.com yang
mendiskreditkan Veronica Koman setelah
membagikan informasi tentang serangan
melalui akun twitter-nya, dan juga dalam
wawancara dengan majalah berita ‘TEMPO’.
Situs web tersebut menganggap informasi
sebagai berita hoax (lihat Gambar 3.4-2), dan
menuduh Veronica Koman telah menyebarkan
informasi dari sumber yang tidak jelas yang
tidak dikonfirmasi kebenarannya.9 Dalam
sebuah wawancara dengan ‘TEMPO’, Kepala Unit
Informasi Kodam XVII Cenderawasih, Kolonel
Infanteri Aidi, membantah bahwa tentara telah
melakukan serangan dan menyerang warga sipil
di Kabupaten Nduga. Aidi mengklaim bahwa
koalisi LSM tersebut telah menerima informasi
sepihak dari para separatis Tentara Pembebasan
Papua (TPN).10

Gambar 3.4-2: Situs web “StopFitnah.com” merilis gambar ini
disertai dengan tanggapan terhadap pernyataan koalisi LSM.

▶ Pada tanggal 3 Januari 2018, lima perwira
Angkatan Udara (AURI) mencegat mantan
tahanan politik dan aktivis, Filep Karma, di
Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Jakarta.
Para petugas menghentikan Filep Karma karena
ia mengenakan pin yang menunjukkan gambar
bendera Bintang Kejora (lihat Gambar 3.4-3) –
simbol identitas budaya yang juga digunakan
oleh gerakan kemerdekaan di Tanah Papua.
Ia diinterogasi selama hampir dua jam. Pada
interogasi tersebut seorang oknum anggota TNI
menghina Filep Karma dengan memanggilnya
Gambar 3.4-3: Filep Karma menggunakan pin dengan gambar
bendera bintang kejora.
8

JAPH-HAM (26.12.2017): Theo Hesegem Diancam Melalui SMS
oleh Anggota Militer dari KODAM Cenderawasih Papua, Tanggal 24
Desember 2017
9 Stopfitnah.com (20.12.2017): Kembali Berulah, Veronica Koman
Sebar Hoax Berita Papua Mencekam, dapat dilihat di: http://
stopfitnah.com/kembali-berulah-veronica-koman-sebar-hoaxberita-papua-mencekam/
10 TEMPO (21.12.2017): TNI Bantah Lakukan Penembakan terhadap
Warga di Nduga, Papua, dapat dilihat di: https://nasional.tempo.co/
read/1044112/tni-bantah-lakukan-penembakan-terhadap-wargadi-nduga-papua/full&view=ok
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monyet. Selanjutnya, Filep dibawa ke kantor
polisi terdekat, di mana petugas polisi berusaha
mengeluarkan laporan penyelidikan polisi
(BAP) yang akan mengarah ke penuntutan.
Pembela kebebasan sipil, Uchok Sigit Prayogi,
membantu Filep Karma di kantor polisi. Polisi
tidak menyelesaikan BAP karena kurangnya
alasan hukum untuk penuntutan. Filep Karma
dibebaskan pada pukul 12.30 WIB.11
▶ Pada 13 Juni 2018, pengacara PAHAM Papua
(Perkumpulan Advokat HAM untuk Papua),
Gustaf Kawer, datang ke markas BRIMOB di Timika
untuk memberikan bantuan hukum kepada
lima orang tahanan yang didakwa dengan
pasal 1, ayat (1) UU Darurat No 12/1951 tentang
kepemilikan atau penggunaan senjata api ilegal.
Ia didampingi oleh anggota keluarga dari para
tahanan. Para kerabat hanya diizinkan melihat
para tahanan selama tiga menit. Demikian
juga pengacara tidak diberi waktu yang cukup
untuk berbicara dengan para tahanan. Aparat
memerintahkan pengacara untuk menjaga
jarak sejauh empat meter dari sel tahanan ketika
memberikan konsultasi hukum kepada mereka.12
▶ Pada tanggal 25 Juni 2018, beberapa anggota
tim kampanye (Bupati Kabupaten Yahukimo,
red.) datang ke rumah Theo Hesegem, menghina
dan menuduhnya telah menyalahgunakan
dana pemerintah yang dialokasikan ke sebuah
desa di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo.
Ketika pertikaian memanas, anggota tim
kampanye tersebut diduga mengancam akan
membunuh Theo Hesegem. Menurut Theo,
ancaman tersebut terkait dengan komitmennya
dalam mendukung 199 mantan kepala desa di
Kabupaten Yahukimo yang diberhentikan dan
diganti dengan para kepala desa baru oleh Bupati
Yahukimo, Abock Busop, pada bulan April 2018.
Theo menilai bahwa pemberhentian kepala desa

11 KBR News (03.01.2018): Seorang aktivis Papua, Filep Karma, ditahan
di kantor polisi bandara, diintrogasi dan dipanggil “monyet”, dapat
dilihat di: http://kbr.id/berita/nasional/01-2018/dicegat_tni_
di_bandara_soekarno_hatta__filep_karma_diinterogasi_dan_
dipanggil_monyet_/94285.html
12 PAHAM Papua (15.06.2018): Kronologi pendampingan
HukumTerhadap 5 Korban di Timika
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dan pengangkatan kepala desa yang baru tidak
sesuai dengan prosedur, seperti yang dijelaskan
dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Ia
mencoba untuk bertemu dengan bupati guna
membahas masalah ini secara langsung, namun
usahanya sia-sia.13
▶ Pada tanggal 6 Juli 2018, lebih dari 100 aparat
keamanan dan camat Tambaksari, Ridwan
Mubarun, mendatangi asrama mahasiswa Papua
di Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Mereka ingin
membubarkan pertemuan yang diselenggara
kan oleh para mahasiswa untuk memperingati
20 tahun kasus ‘Pembantaian Biak’. Aparat
keamanan diduga didampingi oleh anggota
gerakan massa nasionalis. Anindya Joediono,
seorang mahasiswa hukum Universitas Naro
tama dan aktivis Front Mahasiswa Nasional
(FMN) dan seorang pengacara dari Lembaga
Bantuan Hukum Surabaya (LBH Surabaya),
keluar untuk bertemu dengan Mubarun dan
memintanya untuk menunjukkan surat perintah
untuk operasi penegakan hukum. Tindakan
ini berlanjut menjadi adu argumen yang
panas. Petugas polisi kemudian dengan paksa
menyeret Anindya Joediono dan pengacara
LBH, Mohamad Soleh, untuk menjauh dari para
mahasiswa. Seorang oknum polisi dengan tidak
senonoh menyentuh payudara Anindya dan
menarik bajunya hingga salah satu kancingnya
terlepas dalam upaya menyeret Anindya menuju
kendaraan polisi.14
▶ Pada tanggal 21 Agustus 2018, X15, seorang
pembela HAM independen, pergi ke kantor
cabang ‘Bank Papua’ di Nabire untuk melakukan
transaksi keuangan. Beberapa perempuan Papua
mendekatinya dan memberi tahu bahwa seorang
petugas polisi telah memotretnya di dalam gedung
bank. Selanjutnya, X menghampiri petugas polisi
tersebut, yang diketahui bernama Sersan Asril

13 JAPH-HAM (26.06.2018): Pemerhati HAM Diancam Tim Sukses
Bupati Kabupaten Yahukimo
14 LBH Surabaya (06.07.2018): Hentikan Tindakan Represif dan
Intimidasi Mahasiswa Papua.
15 Pembela HAM ingin tetap anonim, untuk itu disebut dengan inisial
“X”.
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L., dan memintanya untuk menghapus foto dari
ponselnya. X juga menjelaskan bahwa petugas
itu tidak memiliki izin untuk mengambil foto dari
seorang lain tanpa izin. Ketika X bertanya kepada
petugas mengapa ia mengambil foto dari X dan
bukan dari orang lain, Sersan Asril mengklaim
bahwa foto itu diambil untuk laporan kerja
rutin kepolisian. Petugas meminta maaf ketika X
meninggalkan kantor cabang. X merasa bahwa
pengawasan polisi tersebut sebagai tindakan
intimidasi. Menurut X hampir setiap hari ada
pengemudi ojek menunggu di depan rumahnya
tanpa membawa penumpang. Di Tanah Papua,
petugas intel polisi sering menyamar sebagai
pengemudi ojek ketika memantau di ruang
publik. Ia menduga bahwa ia berada dalam
pengawasan ketat polisi karena pekerjaannya
sebagai pembela HAM.16
▶ Pada tanggal 5 September 2018, dua
pengacara HAM dari ‘ Perkumpulan Advokat
Hak Asasi Manusia untuk Papua’ (PAHAM Papua)
datang ke kantor polisi pelabuhan Jayapura
untuk memberikan konsultasi hukum kepada
Simon Carlos Magal. Sebelum melakukan
kunjungan, para pengacara telah menerima izin
tertulis dari unit investigasi kriminal (RESKRIM)
Kepolisian Daerah Papua untuk bertemu dengan
yang bersangkutan. Ketika sampai di kantor
polisi, kedua pengacara ingin berbicara dengan
tersangka di ruang pertemuan yang berada di
dalam kantor polisi, yang biasanya memang
digunakan untuk tujuan ini. Namun para
petugas polisi menolak untuk membuka pintu
sel. Menurut petugas, tersangka tidak diizinkan
meninggalkan sel penahanan, maka pengacara
harus berbicara dengan Simon Magal melalui
pintu sel.17
▶ Pada tanggal 18 Desember 2018, media berita
Indonesia, BBC Indonesia mempublikasi sebuah
video tentang operasi militer di Kabupaten Nduga.
16 Pembela HAM Independen (22.08.2018): Difoto oleh Serka Asril L di
Ruang Bank Papua Nabire.
17 PAHAM Papua (05.09.2018): Laporan Kasus Simon C Magal.

Video itu berisi cuplikan wawancara dengan
penduduk desa dari Kabupaten Nduga yang
menyaksikan pembunuhan sejumlah penduduk
asli oleh oknum anggota aparat keamanan
Indonesia (lihat Bab 3.5 tentang Pembunuhan
di Luar Pengadilan). Aktivis HAM perempuan,
Raga Kogeya, diwawancarai dan mengizinkan
jurnalis untuk mempublikasikan identitasnya
dalam video tersebut. Ia menuntut penyelidikan
atas dugaan pembunuhan di luar hukum dan
meminta Pemerintah Indonesia untuk menarik
pasukan keamanan dari Kabupaten Nduga.18
Pada tanggal 20 Desember 2018, polisi secara
sewenang-wenang menangkap Raga Kogeya
dan kedua anaknya (12 tahun dan 6 tahun)
pada pukul 09:15 WIT di Jalan Trikora Wamena,
Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Tanpa
menunjukkan surat perintah, aparat membawa
Raga Kogeya dan anak-anaknya ke kantor polisi
dan menginterogasi mereka. Raga Kogeya
mengatakan bahwa ia tidak akan menjawab
pertanyaan tanpa penasehat hukum. Polisi juga
menyita ponsel, menyalin kontak dan data lain
dari ponselnya. Raga Kogeya dan anak-anaknya
dibebaskan pada pukul 01.08 dini hari. Setelah
dibebaskan, Raga Kogeya melakukan perjalanan
ke kota Jayapura, untuk menghadiri pertemuan
bersama pembela HAM lain dan perwakilan
masyarakat sipil untuk membentuk sebuah tim
yang bertujuan untuk mengevakuasi mayat
warga dan menyelidiki pelanggaran HAM
sehubungan dengan operasi militer di Nduga.
Pada dini hari 24 Desember 2018, Raga Kogeya
kembali dari Kota Jayapura ke kota Wamena.
Anggota intelijen mengikutinya ke bandara
Jayapura, mengambil gambar dan rekaman
video. Pengawasan ketat berlanjut ketika Raga
Kogeya meninggalkan bandara di Wamena.
Petugas yang berpakaian preman mengikuti
hingga rumahnya di Wamena, dan terus
memantau gerak-geriknya.19
18 BBC Indonesia video dapat dilihat di https://www.youtube.com/
watch?v=lrB5yW2gIrw
19 JPIC KINGMI (29 December 2018): Kronologi Penangkapan dan
Ancaman Telor Terhadap Aktivis HAM Perempuan Raga Kogeya
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Gambar 3.4.4: Raga Kogeya berbicara mengenai operasi militer di Kabupaten Nduga dalam interview dengan BBC
Indonesia (Sumber: screenshoot)

Rekomendasi
ICP merekomendasikan Pemerintah
Indonesia untuk:
•

•

•

•

Memastikan perlindungan hukum bagi para pembela HAM, terutama bagi para
pembela HAM perempuan, yang menghadapi risiko kekerasan fisik dan intimidasi
yang lebih tinggi di daerah-daerah dengan kehadiran pasukan keamanan yang
masif seperti di provinsi Papua dan Papua Barat.
Mengembangkan prosedur dan mekanisme partisipatif yang mencakup pembela
HAM dan pemimpin masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan tentang
isu-isu yang berkaitan dengan HAM, usaha untuk menciptakan perdamaian dan
resolusi konflik.
Mempromosikan pentingnya pembela HAM secara umumdan menegakkan
penuntutan hukum terhadap aparat negara yang bertanggung jawab atas
tindakan intimidasi, diskreditasi, pelecehan, dan serangan terhadap para pembela
HAM. Setiap kasus harus diselidiki dengan cara yang tidak memihak dan efektif.
Mengeluarkan undangan tetap kepada Pelapor Khusus tentang situasi pembela
HAM.

Rekomendasi dari negara lain:
•

Meksiko merekomendasikan kepada Pemerintah untuk “mengadopsi langkahlangkah legislatif untuk mencegah dan memerangi intimidasi, penindasan atau
kekerasan terhadap para pembela HAM, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil.”20

20 Human Rights Council (14.07.2017): 3rd cycle of the Universal Periodic Review of Indonesia, dapat dilihat di: http://ap.ohchr.org/documents/
dpage_e.aspx?si=A/HRC/36/7
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•

Norwegia merekomendasikan kepada Pemerintah untuk “mengambil langkahlangkah lebih lanjut untuk memastikan lingkungan yang aman dan memungkinkan
bagi para pembela HAM, termasuk yang mewakili [...] masyarakat adat.”21

Rekomendasi oleh mekanisme HAM
internasional:
•

•

•
66

•

•

•

“Pelapor Khusus tentang kebebasan berserikat dan berkumpul meminta negaranegara anggota untuk memastikan perlindungan bagi mereka yang memantau
dan melaporkan kekerasan dan pelanggaran dalam konteks berserikat dan
berkumpul secara damai.”22
Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyerukan “kepada Pemerintah
untuk memastikan perlindungan terhadap para pembela HAM, khususnya mereka
yang mengadvokasi masalah tanah dan lingkungan, dan memastikan bahwa
mereka tidak dihukum atau dituntut karena menjalankan hak mereka tentang
kebebasan berekspresi dan berkumpul secaradamai.”23
Komite [untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya] meminta negara [Pemerintah
Indonesia] untuk […] terlibat dalam dialog yang berkesinambungan dengan
para pembela HAM, melindungi mereka dari tindakan kekerasan, intimidasi dan
pelecehan, dan menyelidiki dengan seksama semua tuduhan atas tindakantindakan tersebut guna membawa pelaku ke pengadilan.”24
“Perwakilan Khusus [tentang situasi pembela HAM] merekomendasikan agar
undang-undang dan prosedur dilembagakan untuk mencegah penuntutan
terhadap para pembela HAM yang berujung pada pelecehan terhadap mereka
karena melakukan kegiatan yang secara sah merupakan bagian dari fungsi mereka
untuk membela hak asasi manusia. Untuk tujuan ini, penting juga membangun
kesadaran pada pejabat peradilan, kejaksaan, serta polisi agar kegiatan hak asasi
manusia tidak dikriminalisasi.”25
“Perwakilan Khusus [tentang situasi pembela HAM] mendesak Kementerian
Hukum dan HAM untuk memberikan lebih banyak visibilitas kepada komite HAM
lokal dan berinteraksi dengan para pembela HAM yang suaranya harus didengar.”26
“Perwakilan Khusus [tentang situasi pembela HAM] juga mendesak pemerintah
untuk meninjau ulang prosedur administrasi guna menghapus peraturan yang

21 Ibid.
22 Mandat Pelapor Khusus untuk masalah-masalah minoritas; Pelapor Khusus tentang pemajuan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat
dan berekspresi; Pelapor Khusus tentang hak untuk kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai; dan Pelapor Khusus tentang situasi
pembela HAM (08.09.20l7): Komunikasi sehubungan dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat kepolisian terhadap penduduk
desa Papua –beberapa di antaranya anak di bawah umur– selama protes di Desa Oneibo, AL IDN 6/2017, hal. 4f, dapat dilihat di: https://
spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23322
23 Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (07.02.2018): Sambutan pembukaan oleh Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia selama
misinya ke Indonesia, dapat dilihat di: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22638&LangID=E
24 Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (19.06.2014): Pengamatan Kesimpulan pada laporan awal Indonesia, E/C.12/IDN/CO/1, hal. 9d,
dapat dilihat di: http://undocs.org/E/C.12/IDN/CO/1
25 Perwakilan Khusus PBB tentang situasi pembela hak asasi manusia (28.01.2008): Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal tentang situasi
pembela HAM, Ms. Hina Jilani, Adendum, Misi ke Indonesia, A/HRC/7/28/sTambah.2, hal. 25, dapat dilihat di: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/
Get?Open&DS=A/HRC/7/28/Add.2&Lang=E
26 Ibid. hal. 25
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menghalangi hak para pejuang HAM mengenai kebebasan untuk berserikat dan
berkumpul.”27
Pelapor Khusus PBB untuk independensi para hakim dan pengacara merekomendasi
kan bahwa “(c) Pemerintah harus memberikan perlindungan yang memadai
kepada para hakim, jaksa penuntut, pengacara dan pembela HAM terhadap segala
bentuk ancaman, pelecehan dan intimidasi. Dalam hal ini, perhatian pemerintah
diarahkan ke Pasal 17 mengenai Prinsip-Prinsip Dasar tentang Peran Pengacara,
yang menyatakan: Jika keamanan pengacara terancam karena menjalankan fungsi
mereka, maka mereka harus dilindungi secara memadai oleh pihak berwenang; dan
(d) Laporan atas ancaman, pelecehan dan intimidasi harus segera diselidiki secara
menyeluruh dan para pelaku harus diadili.”28

3. 5 Pembunuhan di Luar Hukum
Para pembela HAM dan sejumlah media lokal melaporkan bahwa total telah terjadi
21 kasus pembunuhan di luar hukum yang mengakibatkan meninggalnya 33 korban
sepanjang tahun 2017 dan 2018. Hampir semua kasus selama periode pelaporan
dilakukan oleh oknum anggota kepolisian dan militer. Fakta menunjukkan bahwa
semua korban pembunuhan di luar hukum tersebut adalah penduduk asli Papua. Kasus
ini menjadi simbol dari pola diskriminasi ras yang terus dihadapi oleh penduduk asli
Papua di Indonesia. Dari 21 kasus yang terjadi antara tahun 2017 dan 2018, hanya tiga
kasus yang terkait dengan aktivitas politik dan operasi pasukan keamanan melawan
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB). Sebagian besar kasus lainnya
merupakan bagian dari pola di mana aparat keamanan bertindak dalam menjaga
ketertiban umum atau menghukum kelompok atau individu yang ‘berperilaku tidak
pantas’ di depan umum. Selama periode pelaporan hanya dalam tiga dari 21 kasus
dilakukan investigasi terhadap para pelaku –dari semua penuntutan, para pelaku
diganjar dengan hukuman penjara yang singkat atau diwajibkan mengajukan
permintaan maaf secara umum atas kesalahan mereka.
Pembela HAM dan sejumlah media lokal
melaporkan bahwa telah terjadi 21 kasus pem
bunuhan di luar hukum (Extra-judicial Killings)
yang mengakibatkan meninggalnya 33 korban
sepanjang tahun 2017 dan 2018. Semua kasus
yang terjadi selama periode pelaporan dilakukan

oleh oknum anggota kepolisian dan militer, di
mana masing-masing terlibat dalam sepuluh
kasus. Satu kasus yang terjadi di Kabupaten
Merauke pada September 2018 dilakukan
oleh oknum anggota pasukan keamanan
gabungan. Sepanjang tahun 2017, tujuh dari

27 Ibid. hal. 26
28 Pelapor Khusus PBB untuk independensi hakim dan pengacara (13.01.2003): Laporan Pelapor Khusus untuk Independensi Hakim dan Pengacara
Dato’ Param Cumaraswamy, diserahkan sesuai dengan Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 2002/43, Laporan Misi ke Indonesia, 15-24 Juli 2002,
E/CN.4/2003/65/Add.2, hal. 25, dapat dilihat di: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW0Jeh
A%2fFj8BhFpaBkMTxmJlmKJC%2bbiwvLBd12FstLK6yLwWbgRReISjP5fpCPUj5FWDKMmn285lkPfnAW9CU0q1PNZGRe8xkuwX%2fFAwpbTdp
IwSDv%2f%2b0t1FB5JpXrizv3w%3d%3
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sepuluh kasus dilakukan oleh oknum aparat
kepolisian sementara kurang dari separuh
kasus pembunuhan tersebut terjadi dengan
keterlibatan oknum anggota tentara. Tahun
2018 menunjukkan gambaran yang berbeda.
Dari tujuh kasus yang dilaporkan, keterlibatan
militer dalam kasus pembunuhan di luar
pengadilan dua kali lebih tinggi dari kasus

yang melibatkan anggota kepolisian, sebanyak
tiga kasus. Fakta menunjukkan bahwa semua
korban pembunuhan di luar pengadilan ini
adalah penduduk asli Papua. Kasus-kasus ini
menunjukkan adanya pola kekerasan negara
terhadap hak hidup dan diskriminasi rasial yang
dihadapi oleh penduduk asli Papua di Indonesia.

Tabel 3.5-1: Pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Tanah Papua sepanjang tahun 2017
dan 2018.
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2017

2018

2017/18

Jumlah korban yang dilaporkan dari Pembunuhan di Luar Hukum.

10

23

33

Jumlah korban Penduduk asli Papua

10

23

33

Jumlah kasus yang dilaporkan dari pembunuhan di luar Hukum.

10

11

21

Kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan anggota kepolisian

7

3

10

Kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan anggota militer

3

7

10

Kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan anggota aparat keamanan
gabungan

0

1

1

Kasus pembunuhan di luar hukum yang berhubungan dengan aktivitas politik

1

3

4

Kasus pembunuhan di luar hukum yang tidak berhubungan dengan aktivitas
politik

9

8

17

Penyidikan yang dilakukan terhadap para pelaku

3

0

3

Data terkait dengan pembunuhan di luar hukum
yang dikumpulkan oleh Koalisi Internasional
untuk Papua (ICP) di Tanah Papua antara
tahun 2015 dan 2016 menunjukkan, bahwa
semua korban adalah penduduk asli Papua.1
Analisis komparatif kasus mencerminkan
bahwa –meskipun ada fluktuasi kecil–
jumlah kasus tahunan relatif konstan selama
tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2015, ICP
mendokumentasikan adanya sepuluh kasus,
sementara terjadi sedikit penurunan menjadi

enam kasus pada tahun 2016.2 Angka-angka
tersebut menunjukkan bahwa situasi hak asasi
manusia terkait dengan pembunuhan di luar
hukum tidak berubah jauh selama tujuh tahun
terakhir. Amnesty International (AI) menerbitkan
laporan tentang pembunuhan di luar hukum
di Tanah Papua (“Jangan Khawatir -Biarkan Dia
Mati”, Membunuh dengan impunitas di Papua)
pada tahun 2018. AI mendokumentasikan
adanya 69 kasus pembunuhan di luar hukum
yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan
di Tanah Papua antara Januari 2010 dan Februari

1

2

Angka-angka tersebut tidak termasuk korban non-Papua
yang terbunuh dalam konflik bersenjata oleh anggota Tentara
Pembeasan Nasional Papua Barat (TPN-PB). ICP mewakili
pandangan bahwa menurut definisi pembunuhan di luar
hukum adanya keterlibatan aktor negara. Berdasarkan definisi ini,
pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TPN PB dikategorikan
sebagai tindakan kriminalyang harus diproses oleh polisi melalui
cara penegakan hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP. Jumlah
warga sipil yang terbunuh selama konflik bersenjata dipaparkan
pada Bab 8.2 tentang transformasi konflik.

Koalisi Internasional untuk Papua (September 2017): Hak Asasi
Manusia di Papua Barat 2017. Laporan Kelima Koalisi Internasional
untuk Papua (ICP) yang meliput kejadian-kejadian dari bulan Januari
2015 hingga Desember 2016, hlm. 9, dapat dilihat di: http://www.
humanrightspapua.org/images/docs/HumanRightsPapua2017-ICP.
pdf
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2018, dengan jumlah korban sebanyak 95 orang
– 89% korban merupakan penduduk asli Papua.3
Dalam 35 kasus para tersangka pelaku dari
kepolisian, 23 kasus dari militer, dan dalam 11
kasus kedua pasukan keamanan diduga terlibat.4
Tingginya persentase penduduk asli Papua yang
menjadi korban pembunuhan di luar hukum
mencerminkan diskriminasi rasial di Tanah
Papua , baik pada populasi penduduk nonPapua di kalangan masyarakat sipil, maupun
pada lembaga-lembaga negara. Orang Papua
sering dianggap ‘primitif‘, dan ‘pemberontak‘.
Diskriminasi ini juga tercermin pada pola
pembunuhan di luar hukum. Sebagian besar dari
pembunuhan di luar hukum tidak terkait dengan
kegiatan politik,tetapi dengan pola kasus di mana
pasukan keamanan berusaha untuk menjaga
ketertiban umum atau menghukum kelompok
atau individu yang berperilaku tidak pantas di
depan umum. Kasus-kasus seperti itu terjadi
sehubungan dengan eskalasi konflik langsung
antara para korban dan aparat keamanan atau
setelah adanya pengaduan warga non-Papua
kepada polisi atau militer. Dari 21 kasus yang
terjadi antara tahun 2017 dan 2018, hanya
empat kasus berkaitan dengan kegiatan politik
dan berhubungan dengan operasi pasukan
keamanan terhadap Tentara Pembebasan
Nasional Papua Barat (TPN-PB).

hukum di Tanah Papua. Masyarakat asli Papua
terus dicap sebagai ‘separatis‘ dan ‘pengkhianat
bangsa Indonesia‘. Akibatnya, oknum anggota
polisi dan militer di Tanah Papua –seringkali
didorong oleh sikap nasionalis dan prasangka–
cenderung menerapkan kekuatan secara
berlebihan terhadap para korban meskipun
tindakan-tindakan semacam itu tidak diperlukan.
Berdasarkan observasi di atas, ICP mengamati
bahwa jumlah pembunuhan di luar hukum di
Tanah Papua lebih tinggi daripada wilayah lain di
Indonesia. Terkecuali jumlah kasus yang terkait
dengan program pemberantasan narkoba.

Sikap diskriminatif dan konflik politik yang
dipicu oleh aspirasi penentuan nasib sendiri
secara politik –baik melalui cara damai maupun
kekerasan– membentuk kondisi unik yang
menyuburkan terjadinya pembunuhan di luar

Hanya sebagian kecil dari kasus pembunuhan
di luar hukum berujung pada investigasi atau
penuntutan terhadap pelaku. Untuk tahun 2017
dan 2018, penuntutan terhadap pelaku tercatat
hanya dilakukan untuk tiga kasus. Dalam kasus
penembakan di Pelabuhan Poumako di Timika
pada bulan Agustus 2017, dan kasus penyiksaan
di Merauke pada bulan November 2017 para
pelaku diadili melalui pengadilan militer. Dalam
kedua kasus tersebut, vonis yang dijatuhkan
terhadap para pelaku hanya kurang dari 2
tahun penjara. Sementara persidangan kode
etik yang digelar untuk empat oknum anggota
kepolisian terkait dengan penembakan di Desa
Oneibo pada bulan Agustus 2017 menghasilkan
putusan bahwa para pelaku harus meminta
maaf di muka umum dan akan dipindahkan ke
unit polisi di distrik lainnya. Jumlah yang sama
terkait penuntutan terhadap para pelaku pada
tahun 2015 dan 2016, hanya tiga kasus dari total
16 kasus yang diproses di pengadilan.5 Laporan
Amnesty International yang mengamati proses

3

5

4

Perbedaan analisis mengenai pembunuhan di luar hukum berkaitan
dengan masalah etnis dengan observasi bahwa 89% dari korban
adalah orang asli Papua, terutama diakibatkan oleh perbedaan
definisi hukum. Menurut definisi Amnesty International tindakan
pembunuhan yang melanggar hukum dan disengaja dilakukan
atas perintah pemerintah atau dengan keterlibatan dan atau
persetujuannya. Definisi ini sejalan dengan deskripsi yang diberikan
oleh para ahli internasional. Eksekusi di luar proses hukum, arahan
atau eksekusi yang sewenang-wenang di bawah pemahaman ini
termasuk pembunuhan di luar hukum baik yang dilakukan oleh
aparatur negara maupun oleh kelompok dan individu non-negara
yang gagal diselidiki dan dituntut oleh negara sebagai pihak yang
berwenang.
Amnesty International (2018): “Don‘t bother – just let him die“,
Killing with impunity in Papua, p. 6f, dapat dilihat di: https://www.
amnesty.org/download/Documents/ASA2181982018ENGLISH.PDF
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Koalisi Internasional untuk Papua (September 2017): Hak Asasi
Manusia di Papua Barat 2017. Laporan Kelima Koalisi Internasional
untuk Papua (ICP) yang meliput kejadian-kejadian dari bulan Januari
2015 hingga Desember 2016, hlm. 48F, dapat dilihat di: http://www.
humanrightspapua.org/images/docs/HumanRightsPapua2017-ICP.
pdf
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hukum dari 69 kasus selama delapan tahun
terakhir menghasilkan kesimpulan yang sama.
Tidak ada kasus yang diselidiki secara pidana oleh
lembaga independen. Di mana, 25 kasus tidak
ada investigasi sama sekali, sementara 26 kasus
lainnya pihak kepolisian atau militer mengklaim
bahwa mereka telah melakukan investigasi
internal meski tanpa mengumumkan hasilnya
kepada publik. Hanya pada enam kasus pelaku
dituntut bertanggung jawab atas kematian
para korban.6 Rendahnya jumlah penuntutan
hukum terhadap para pelaku menunjukkan
bahwa pemerintah Indonesia masih gagal dalam
menerapkan kerangka hukum yang efektif
untuk meminta pertanggungjawaban pelaku
pembunuhan di luar hukum. Impunitas bagi
pelaku melanggengkan prevalensi penggunaan
kekuatan yang berlebihan dan penyiksaan oleh
oknum anggota aparat keamanan di Tanah Papua.
Hasilnya adalah bahwa oknum aparat keamanan
yang kurang berkomitmen untuk menghormati
hak untuk hidup dan keamanan masyarakat di
hargai, dan mematahkan semangat para korban
dan atau kerabat mereka untuk berbicara dan
membawa pelaku ke pengadilan.
Jumlah angka penuntutan selama empat
tahun terakhir menunjukkan bahwa prosedur
penegakan hukum terhadap anggota militer
tampaknya lebih efisien daripada polisi meskipun
mereka sangat kurang imparsial, akuntabilitas,
dan tidak ada pemulihan keadilan bagi para
korban. Para korban atau kerabat mereka dapat
mengajukan pengaduan ke Polisi Militer ‘POM’
atau ke Unit Khusus untuk Keamanan, Disiplin
Militer, dan Investigasi Kriminal ‘PROVOST’, yang
keduanya merupakan bagian dari TNI. Menurut
UU No. 31/1997, prajurit TNI yang diduga
melakukan kejahatan (bahkan kejahatan ‘sipil’
seperti pencurian atau penyerangan) harus
diadili oleh Pengadilan Militer. Seperti yang
diilustrasikan dalam kasus Theodorus Cekatem,
oknum prajurit TNI yang dihukum karena
penyerangan hanya menjalani ‘kurungan’ dalam
6

waktu singkat. Dalam beberapa kasus, bahkan
waktu kurungan lebih pendek dari periode
penahanan sebelum putusan pengadilan. Dalam
kasus-kasus ini, para prajurit TNI terhukum bebas
untuk pergi setelah persidangan berakhir, ketika
pengadilan memerintahkan hukuman dikurangi
oleh masa penahanan. Ketika para prajurit TNI
menerima vonis hukuman penjara, tidak dapat
dipastikan juga bahwa mereka benar-benar
menjalani hukumannya.
Intervensi yang dilakukan oleh badanbadan investigasi kepolisian dan militer telah
menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut
kurang transparan dan (pada umumnya) gagal
dalam menuntut para pelaku atau memberikan
keadilan bagi para korban. Kasus-kasus
menunjuk
kan pola bahwa penyelidikan oleh
militer atau polisi seringkali memakan waktu
lama, sementara bukti penting dan kesaksian
para saksi tidak dipertimbangkan. Kasus-kasus
juga mengungkap pola baru pelanggaran
struktural terhadap hak atas peradilan yang
berimbang: persidangan militer diadakan di Kota
Jayapura, walaupun insiden terjadi di berbagai
kabupaten lain. Hal ini mempersulit saksi
untuk menghadiri persidangan dan bersaksi
melawan para pelaku, karena sebagian besar
keluarga korban tidak mampu untuk membiayai
perjalanan ke Jayapura.

Kasus:
▶ Antara bulan September 2016 dan Januari
2017, pasukan gabungan melakukan berbagai
operasi keamanan di Kabupaten Dogiyai.
Agenda ini merupakan bagian dari operasi
besar Kepolisian Republik Indonesia ‘Mantap
Praja’, yang diperintahkan oleh Kapolri untuk
mengamankan pilkada. Melkias Dogomo (33
tahun) ditangkap saat operasi sweeping pada
tanggal 23 Desember 2016 dan kemudian ditahan
di Mapolsek Moanemani selama beberapa jam.
Oknum polisi diduga mengintimidasi Malkias

Amnesty International (2018): “Don’t bother –just let him die”,
Killing with impunity in Papua, p. 6f, dapat dilihat di: https://www.
amnesty.org/download/Documents/ASA2181982018ENGLISH.PDF
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Dogomo dengan berpura-pura menodongkan
laras senapan ke mulutnya. Ia disiksa selama
masa penahanan dan menderita luka parah
yang mengakibatkan kematiannya pada tanggal
7 Januari 2017.7
▶ Pada tanggal 10 Januari 2017 aparat kepolisian
secara sewenang-wenang menangkap Otis
Pekei (21 tahun) di dekat sungai Tuka dan
membawanya ke Mapolsek Moanemani. Penang
kapan juga terjadi sebagai bagian dari operasi
‘Mantap Praja’. Ia disiksa selama di tahanan
polisi yang mengakibatkan kematiannya. Polisi
kemudian membawa mayat Otis Pekei ke rumah
keluarganya sekitar jam 15.00 WIT (lihat Bab 3.6
tentang Penyiksaan dan Penganiayaan).8
▶ Pada tanggal 11 Januari 2017, jam 02.00 pagi,
enam polisi dari Polres Jayawijaya menangkap
Edison Hesegem (21 tahun) di Jalan Irian,
Wamena. Polisi menuduhnya mabuk dan
mencoba mencuri seekor anjing. Para anggota
polisi secara kolektif memukulinya sampai
wajah dan tubuhnya memar. Ini terjadi setelah
Edison dituduh melakukan perlawanan ketika
penangkapan. Polisi kemudian membawa Edison
ke Polsek KP3 (Kesatuan Pelaksana Pengamanan
Pelabuhan) di dekat bandara kemudian
menyiksanya selama penahanan dan perawatan
medis di Rumah Sakit Umum Jayawijaya (lihat
Bab 3.6 tentang Penyiksaan dan Penganiayaan).
Setelah petugas medis mengobati beberapa
lukanya selama 30 menit, petugas kembali
membawa Edison menuju Polsek KP3. Ketika
petugas rumah sakit menerima kembali Edison
pada pukul 14.30 WIT, ia sudah tidak sadarkan
diri. Edison Hesegem meninggal pada tanggal
13 Januari 2017 pukul 01.00 pagi di rumah sakit
karena cedera parah yang dideritanya (lihat
Gambar 3.5-1).9

7

8
9

Tabloid Jubi (29.01.2017): KOMNAS HAM: Dugaan kekerasan fisik
akibat sweeping Dogiyai masih perlu pembuktian, dapat dilihat
di: http://tabloidjubi.com/m/artikel-3303-komnas-ham-dugaankekerasan-fisik-akibat-sweeping-dogiyai-masih-perlu-pembuktian.
html
Ibid.
JAPH-HAM (22.01.2017): Edison Hesegem
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Gambar 3.5-1: Mayat Edison Hesegem di RSU Jayawijaya
(Sumber: JAPH-HAM)

▶ Pada tanggal 27 Maret 2017, satu unit pasukan
polisi khusus di bawah komando Kepolisian
Polres Yapen diduga mengeksekusi kepala
kelompok kriminal bersenjata lokal, Maikel
Marani (28 tahun), di Desa Kontinuai, Distrik
Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen. Sekitar
pukul 01.00 pagi anggota pasukan khusus
berseragam hitam dan balaclava memaksa
masuk ke rumah mertua Maikel Marani, tempat di
mana Maikel menginap. Saksi mata menyatakan
bahwa Maikel Marani tidak bersenjata pada saat
penangkapan. Ketika ia mencoba melarikan diri,
seorang anggota pasukan khusus melepaskan
beberapa tembakan ke Maikel Marani. Satu
peluru mengenai kakinya.10 Meskipun tidak ada
perlawanan, petugas kembali menembaknya
dua kali hingga menyebabkan ia mati seketika.
(lihat Gambar 3.5-2). Juru bicara Polda Papua,
Ahmad Kamal, dalam sebuah wawancara
menyatakan bahwa Maikel Marani ditembak
mati setelah dianggap mencoba melakukan
perlawanan saat penangkapan.11

10 Laporn dari pembela HAM independen n(05.04.2017) : Kesaksian
Penembakan Maikel Marani
11 JUBI (27.03.2017): Keluarga: Mikael Merani tidak bersenjata saat
ditembak, dapat dilihat di: http://tabloidjubi.com/artikel-4906keluarga--mikael-merani-tidak-bersenjata-saat-ditembak.html
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membawa senjata api di pinggangnya. Seorang
saksi mata menyatakan bahwa seorang oknum
militer menembaki ketiga pria itu. Peluru-peluru
itu mengenai kaki kiri dan kanan Robi, ia jatuh
ke tanah sementara kedua temannya melarikan
diri. Menurut salah satu teman Robi yang
menyaksikan insiden tersebut, oknum anggota
militer diduga menikam Robi Murib dengan
bayonet di kepala dan pinggangnya sebelum
mereka membawanya ke rumah sakit umum
di kota Ilaga, di mana ia meninggal pada pukul
17.00 WIT. Keluarga mengambil mayatnya dari
rumah sakit tanpa meminta otopsi.13
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Gambar 3.5-2: Mayat Maikel Marani setelah operasi militer
(Sumber: Pembela HAM Independen)

▶ Ronald Auparay meninggal dunia pada tanggal
29 Mei 2017 di Rumah Sakit Umum Manokwari.
Diduga ia mendapatkan siksaan di kantor Polres
Manokwari, di mana ia ditahan selama lebih
dari 20 hari. Anggota keluarganya menyatakan
bahwa beberapa petugas polisi telah menyiksa
Ronald selama penangkapan di daerah Apsirey,
Sanggeng-Manokwari. Petugas polisi Polres
Manokwari mengabaikan permintaan Ronald
mengenai perawatan medis selama penahanan.
Menurut kerabat korban, Ronald terus-menerus
menderita sakit di punggung bagian bawah,
terutama saat buang air besar.12
▶ Pada tanggal 7 Juli 2017, Robi Murib (27
tahun) dan dua temannya berkumpul untuk
berbagi minuman beralkohol di depan rumah
Robi di Kota Ilaga, Kabupaten Puncak. Kemudian
ketiganya terlibat perang mulut. Sesaat
kemudian sekelompok anggota militer melewati
lokasi tersebut, yaitu sekitar pukul 14.15 WIT.
Ketika patroli militer mendekati rumah itu, salah
seorang petugas melihat bahwa Robi Murib

12 LP3BH Manokwari (30.05.2017): Keluarga Menduga Ronald Auparay
Mati Akibat Dianiaya Aparat.

▶ Pada tanggal 1 Agustus 2017, Yulianus Pigai
(27 tahun), ditembak mati (lihat Gambar 3.53) dan sepuluh orang penduduk asli Papua
lainnya terluka parah akibat peluru setelah
anggota Brimob menembaki kerumunan
massa penduduk desa (lihat bab 3.6 tentang
Penyiksaan dan Penganiayaan). Yulianus Pigai
menderita luka tembak mematikan di kedua
paha dan perutnya. Peristiwa itu terjadi di
Oneibo, sebuah desa kecil yang terletak di Distrik
Tigi, Kabupaten Deiyai. Insiden ini bermula
ketika seorang warga desa bernama Kasianus
Douw hampir tenggelam di Sungai Oneibo
pada dini hari. Kemudian tiga orang warga desa
meminta bantuan kepada pekerja konstruksi
PT. Perusahaan Dewa Krisna untuk membawa
Kasianus dengan mobilnya ke RSU Uwibutu.
Namun para pekerja konstruksi tersebut menolak
untuk membantu. Kasianus pun meninggal
dalam perjalanan ke rumah sakit. Karena marah
dengan perilaku acuh para pekerja konstruksi,
sekelompok penduduk desa merobohkan kamp
pekerja perusahaan. Sekitar pukul 16.30 WIT,
sebuah truk dengan anggota Brimob bersenjata
lengkap tiba di lokasi. Ketika penduduk desa
melihat petugas polisi bersenjata, mereka
mulai melemparinya dengan batu. Kemudian
petugas berusaha membubarkan kerumunan
massa dengan tembakan peringatan. Oknum
anggota Brimob diduga mulai membabi buta
13 ELSHAM Papua (07.07.2017): Miliki Pistol, Robi Murib Ditembak Mati
TNI, dapat dilihat di: http://elshampapua.org/2017/07/08/milikipistol-robi-murib-ditembak-mati-tni/

HAK ASASI MANUSIA DAN ESKALASI KONFLIK DI PAPUA

menembaki kerumunan warga menggunakan
peluru tajam.14 Pada bulan September 2017
para pelaku menghadapi persidangan ‘kode
etik’ internal kepolisian di mana empat petugas
dihukum untuk meminta maaf secara terbuka
dan dipindahkan ke unit polisi di distrik lain.15

▶ Pada 9 Agustus 2017, Serka Yusuf Salasar
–anggota Wadan Intel II Korem 174 Timika–
membunuh Theodorus Cekatem dan melukai
dua nelayan lainnya (lihat Bab 3.6 tentang
Penyiksaan dan Penganiayaan) di Pelabuhan
Poumako, Timika dalam perselisihan mengenai
wilayah adat penangkapan ikan antara nelayan
asli Papua dan nelayan migran . Seorang
nelayan migran mendekati salah satu nelayan
asli Papua, mengambil botol dari tangannya
dan memukulkan botol tersebut ke kepalanya.
Setelah melihat ini, nelayan asli Papua menjadi
marah dan situasi berakhir dengan perkelahian
antar anggota kedua kelompok. Serka Yusuf
Salasar memantau perkelahian dari pos polisi,
dan kemudian melepaskan tiga tembakan
yang ditujukan pada kerumunan massa.16
Pada bulan Maret 2018, persidangan terhadap
pelaku diproses di Pengadilan Militer III-19 di
Jayapura. Serka Yusuf Salasar dijatuhi hukuman
delapan bulan penjara, dikurangi masa tahanan.
Asosiasi Pengacara Hak Asasi Manusia untuk
Papua (PAHAM Papua) menilai bahwa putusan
pengadilan dan hukuman yang dijatuhkan
oleh jaksa militer tidak proporsional dengan
kejahatan.17
▶ Pada tanggal 18 November 2017, pukul 11.00
WIT, tiga personil militer Yonif 755/Yalet, yaitu
Sersan Satu La Dili Wance (Wakil Komandan
Pos Militer Kimaam Satgas Pamrahwan), Abiatar
Harri Katoar dan Fredrik Pattiasina (personil di
Pos Militer Kimaam Satgas Pamrahwan) secara
semena-mena menangkap Isak Dewakyekua (23
tahun) dan menyiksanya selama penangkapan
dan penahanannya di pos militer Yalet di Distrik
Gambar 3.5-3/4: Yulianus Pigai di lokasi kejadian setelah
penembakan [atas]; Tubuh Yulianus Pigai selama pemeriksaan
post-mortem di rumah sakit [bawah]. (Sumber: JPIC Kingmi
Papua)

14 JPIC KINGMI Papua (5.08.2017): Brimob Republik Indonesia
menembak mati 1 orang masyarakat sipil dan melukai 10 orang
masyarakat sipil Desa Oneibo, Distrik Waghete, Kabupaten Deiyai,
Papua
15 CNN Indonesia (31.08.2017): Penembakan di Deiyai, Empat Polisi
Divonis Minta Maaf, dapat dilihat di: https://www.cnnindonesia.
com/nasional/20170831162855-12-238698/penembakan-dideiyai-empat-polisi-divonis-minta-maaf/
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16 SKP Timika Diocese (02.09.207): Insiden Poumako: kekerasan militer
mematikan terhadap nelayan asli Papua yang mempertahankan
mata pencaharian mereka, informasi mengenai kasus ini dapat
dilihat di: http://suarapapua.com/2017/08/31/ini-laporaninvestigasi-skp-keuskupan-timika-dalam-kasus-poumako-berdarah/
17 PAHAM Papua (20.03.2018): Serka Yusuf Salasar, Terdakwa Kasus
Penembakan di Pelabuhan Pomako-Timika Divonis 8 Bulan Penjara
oleh Hakim.
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Kimaam, Kabupaten Merauke (lihat bab 3.6
tentang Penyiksaan dan Penganiayaan). Pada
tanggal 19 November 2017, pukul 2 pagi, petugas
militer membawa Ishak ke Mapolsek Kimaam.
Ketika saudara perempuannya mengunjungi
Ishak pada pukul 3 sore, ia menemukan Ishak
tak sadarkan diri di lantai selnya. Dadanya
bengkak dan tubuhnya penuh memar dan
darah. Pada pukul 4 sore, komandan militer
Nelson Amirullah dan seorang perwira polisi
bernama Nawir datang ke rumah keluarga dan
bertanya di mana kerabat ingin menguburkan
jenazah Ishak. Pada pukul 19.20 WIT, tubuh
Ishak (lihat Gambar 3.5-4 dan 3.5-5) dibawa ke
rumah sakit di mana pemeriksaan post-mortem
dilakukan di bawah pengawasan anggota militer
Yalet – keluarga dan kerabatnya dilarang untuk
menyaksikan otopsi. Penyelidikan dilakukan oleh
Polisi Militer Merauke (POMDAM Merauke) pada
bulan November 2017. Persidangan (No. 62-K/
PM.III-19/AD/V/2018) dimulai pada tanggal 5 Juli
2018 di Pengadilan Militer III-19, Jayapura. Sersan
satu La Dili Wance dijatuhi hukuman penjara
selama satu tahun delapan bulan dipotong
masa tahanan, sementara Abiatar Harri Katoar
dan Fredrik Pattiasina, masing-masing diganjar
dengan hukuman penjara selama satu tahun
empat bulan dikurangi masa tahanan. Ketiga
terdakwa didakwa berdasarkan pasal 351 (1),
(3), dan pasal 55 (1/1) KUHP Indonesia, dan
berdasarkan pasal 26 dan pasal 190 (1), (3) dan
(4) UU 31/1997 tentang peradilan militer. Ketiga
oknum anggota militer tersebut diberhentikan
dari dinas militer.18 Para terdakwa mengajukan
banding terhadap putusan tersebut ke Pengadil
an Tinggi Militer di Surabaya.19
▶ Pada tanggal 25 Desember 2017, pukul 04.00
WIT, seorang oknum anggota polisi dari Distrik
Mappi berinisial D.E. menembak mati Nikolausi
Bernolpus, 19 tahun, saat patroli rutin di Jalan
Kodok, Kota Kepi, Kabupaten Mappen. Insiden
itu dikonfirmasi oleh Kapolda Wartono dalam

18 Pengadilan Militer Jayapura (09.08.2018): Salinan Putusan, No. 62-K/
PM.III-19/AD/V/2018, p. 148ff
19 KontraS (18.01.2018): Laporan Investigasi Penyiksaan Warga Kimaam
oleh TNI

Gambar 3.5-5: Jenazah Ishak Dewayekua dengan tanda
penyiksaan (Sumber: KontraS)

sebuah wawancara publik. Nikolausi Bernolpus
dan beberapa teman duduk di pinggir
jalan ketika patroli polisi melewati mereka.
Pertengkaran antara aparat dan kelompok itu
terjadi ketika petugas mencurigai para pemuda
itu mabuk kemudian memerintahkan mereka
untuk pulang. Adu mulut itu berakhir dengan
perkelahian, di mana Nikolausi Bernolpus
diduga memukul petugas dengan sebuah kayu.
Menurut Kapolda Wartono, pukulan tersebut
mengakibatkan petugas itu jatuh ke tanah.
Petugas polisi mengambil senjatanya dan
melepaskan dua tembakan peringatan. Ketika
Nikolausi Bernolpus melarikan diri, petugas
melepaskan tembakan yang mengenai leher
bagian belakang.20
▶ Pada tanggal 1 Januari 2018, oknum anggota
pasukan khusus (Kopassus) menyiksa Anekanus
Komarigi (20 tahun) di Pos Militer Maleo, yang

20 JUBI (28.12.2017): Seorang remaja di Mappi tewas ditembak
aparat polisi, dapat dilihat di: http://tabloidjubi.com/artikel-12659seorang-remaja-di-mappi--tewas-ditembak-aparat-polisi.html
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terletak di distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.
Kejadian ini berawal ketika Anekanus Komrigi dan
tiga temannya datang ke pos militer Maleo untuk
membeli sepeda motor karena beberapa tentara
diduga menjalankan bisnis jual beli sepeda motor
bekas. Teman-teman Anekanus duduk bersama
dua tentara di depan pos sambil minum teh dan
makan kue. Ketika tentara tersebut masuk ke
dalam pos, Anekanus ingin mengikuti mereka ke
dalam untuk menonton televisi. Namun tentara
tersebut melarang Anekanus Komarigi untuk
masuk dan dengan kasar mendorongnya keluar.
Perselisihan meningkat menjadi perkelahian.
Anekanus Komarigi dilaporkan mengambil
parang dan melukai seorang tentara di bagian
lengan. Setelah melihat kejadian ini, anggota
tentara lainnya mendekatinya dan secara kolektif
memukuli Anekenus Komarigi di depan pos
militer. Seorang petugas melepaskan tembakan
dan melukai kaki salah satu teman Anekanus.
Karena beberapa orang menyaksikan penyiksaan
itu, enam anggota militer menyeret Anekanus ke
dalam pos militer untuk melanjutkan penyiksaan.
Anekanus Komarigi meninggal sekitar pukul 3
sore di lokasi kejadian akibat luka pukul yang
parah.21 Staff Kodim XVII Cendrawasih, Kol.
Inf. Muhammad Aidi, dalam siaran persnya
menyatakan bahwa pos militer diduga diserang
oleh empat warga sipil bersenjata tajam dalam
upaya merampok senjata api.22
▶ Pada tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul
22.00 WIT, Imakulata Emakeparo yang berusia 55
tahun (lihat Gambar 3.5-7), seorang perempuan
asli Papua dari suku Kamoro, ditembak mati oleh
oknum anggota polisi ketika ia dan suaminya
tengah menyeberang sungai menggunakan
perahu kecil di dekat dermaga kargo Amamare.
Otopsi menunjukkan bahwa kematiannya
disebab
kan oleh tembakan di kepala. Dua

21 Pembela HAM Independen (04.01.2018): Ndugama;
Pembunuhan Terhadap Anekanus Komarigi, dapat dilihat di:
https://papuaujungpanah.blogspot.com/2018/01/ndugamapembunuhan-terhadap-anekanus.html
22 JUBI (03.01.2018): Tewas di Pos TNI, Kodam tuding korban ingin
serang pos, dapat dilihat di: https://tabloidjubi.com/artikel-12721-kekerasan-tni-terhadap-sipil-kapendam--xvii---korban-inginmenyerang-tni--.html
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Gambar 3.5-6: Memar dan luka di wajah Anekanus Komarigi
setelah disiksa sampai mati oleh anggota militer (Sumber:
Pembela HAM Independen)

puluh menit sebelum kejadian, anggota Brimob
menang
kap tiga laki-laki Papua yang diduga
mencuri konsentrat mineral di dermaga kargo
Amamare di Distrik Mimika Timur Jauh, tempat
di mana perusahaan tambang PT. Freeport
Indonesia mengangkut mineral untuk diproses
lebih lanjut. Salah satu dari mereka berhasil
melarikan diri dari penangkapan dengan
melompat ke dalam air dan berenang menuju
muara sungai. Ketika Imakulata Emakeparo dan
suaminya mendengar teriakan minta tolong,
mereka ingin membantu. Imakulata Emakeparo
duduk dengan cahaya senter di depan
perahu karena hari sudah gelap. Ketika sang
suami mendengar tiga kali suara tembakan,
ia meminta ibu Imakulata untuk mematikan
senternya. Beberapa saat kemudian sang suami
baru menyadari bahwa istrinya sudah tidak
sadarkan diri.23 Tak lama setelah insiden itu,
Kapolres Mimika, Indra Hermawan, menyatakan
dalam sebuah wawancara publik bahwa tujuh
anggota Brimob sedang diselidiki terkait dengan
insiden tersebut.24 Namun, pada bulan Maret
2018 seorang perwakilan dari Sekretariat untuk
Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Timika,
23 Pembela HAM Independen (08.02.2018): Laporan Singkat Imakulata
Emakeparo, Ibu Kamoro Ditembak Mati, dapat dilihat di: https://
jelatanews.blogspot.com/2018/02/laporan-singkat-emakolataemakeparo-ibu.html
24 JUBI (05.02.2018): Akibat peluru nyasar oknum Brimob, Imakulata
meregang nyawa, dapat dilihat di: http://tabloidjubi.com/artikel13500-akibat-peluru-nyasar-oknum-brimob-emakulata-meregangnyawa-.html
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menyatakan bahwa polisi belum menetapkan
tersangka terkait dengan kasus pembunuhan
tersebut. Status proses hukumnya pun masih
belum jelas hingga saat ini.25

Gambar 3.5-7: Jenazah Imakulata Emakeparo di peti mati pada
upacara pemakamannya (Sumber: Pembela HAM Independen)
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▶ Yulianus Yeimo –korban penyiksaan dalam
kasus “Paniai Berdarah”– meninggal dunia pada
tanggal 1 April 2018 di Desa Ipakiye, Kabupaten
Paniai di usia 19 tahun. Penyiksaan itu merupakan
hukuman yang dialami oleh Yulianus Yeimo
dan tiga temannya –pada saat itu ia berusia
14 tahun– karena telah menegur seorang
anggota TNI yang mengendarai sepeda motor
tanpa lampu depan saat melintasi Desa Ipakiye.
Oknum tentara tersebut melaporkan kejadian
itu kepada rekan-rekannya di Batalyon 753 Arpita
Nabire dan kembali ke desa untuk menghukum
anak-anak tersebut. Penyalahgunaan kuasa
oleh anggota militer ini memicu protes besarbesaran di lapangan Karel Gobai di Paniai pada
hari berikutnya. Aparat keamanan gabungan
secara paksa membubarkan kerumunan massa
dengan senjata api berpeluru tajam hingga
menyebabkan kematian empat siswa sekolah
menengah, dan setidaknya 14 pengunjuk rasa
terluka oleh peluru. Yulianus Yeimo dilaporkan
sering mengalami pendarahan setelah penyiksa

25 Harian Papua (02.03.2018): SKP Nilai Proses Hukum Tewasnya
Imakulata Emakeparo Lamban, dapat dilihat di: https://www.
harianpapuanews.com/kriminal/skp-nilai-proses-hukum-tewasnyaimakulata-emakeparo-lamban/

an yang ia alami pada 7 Desember 2014,
dalam kasus “Paniai Berdarah”. Ia mengalami
pendarahan hidung yang biasanya berlangsung
lebih dari satu jam, muntah darah, dan sering kali
pingsan. Para oknum anggota militer tersebut
telah memukulinya habis-habisan dengan popor
senapan di bagian kepala, menendangnya
dengan sepatu lars di dada dan menyayat
kepala dengan pisau (lihat Gambar 3.5-8).26 Kasus
“Paniai Berdarah” adalah satu dari tiga kasus yang
diidentifikasi sebagai pelanggaran HAM berat
oleh tim ad hoc pemerintah yang dipimpin oleh
mantan Menteri Koordinator bidang Politik,
Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan. Dalam
siklus ketiga dari Tinjauan Periode Universal
Indonesia pada bulan Mei 2017, Menteri Luar
Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan
bahwa kasus tersebut akan diproses oleh Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
dan Jaksa Agung. Namun, hingga saat ini kasus
tersebut belum diproses oleh Kejaksaan Agung
dan tidak ada pelaku yang dituntut.27

Gambar 3.5-8: Bekas luka di kepala Yulianus Yeimo akibat
penganiayaan (Sumber: KPKC Kingmi Papua)

26 JPIC Kingmi Papua (26.04.2018): Yulianus Yeimo 19 Tahun anak yang
pertama kali mendapat penganiayaan oleh TNI Timsus 753 telah
meninggal dunia.
27 ICP (25.03.2017): Human rights in Indonesia under review at the
UPR – eight countries address human rights situation in West
Papua, dapat dilihat di: http://www.humanrightspapua.org/
news/23-2017/235-human-rights-in-indonesia-under-review-atthe-upr-eight-countries-address-human-rights-situation-in-westpapua
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▶ Pada tanggal 21 Mei 2018, Frits Raunsai,
anggota TNI dari Kodim 1709 Yapen Waropen,
membunuh Yohanis Bisai yang berusia 42 tahun
di rumahnya di Jalan Cengkeh, Desa Anotaurei,
Distrik Yapen Selatan. Sekitar pukul 00.30
pagi, pelaku datang ke rumah Yohanis Bisai. Ia
memukul dan kemudian menikamnya dengan
bayonet di dahi (lihat Gambar 3.5-9), di dada,
dan dua kali di punggung. Yohanis Bisai dilarikan
ke unit perawatan intensif Rumah Sakit Umum
di Serui di mana ia meninggal akibat serangan
pisau. Sebelum insiden itu, sekelompok lakilaki dari Desa Mariadei mendatangi rumah Frits
Raunsai, dan melempari rumahnya dengan batu.
Alasan serangan massa tersebut belum jelas.
Frits Raunsai melihat korban duduk bersama
dua temannya yang berjarak sekitar 70 meter
dari rumahnya. Ia mendekati Yohanis Bisai
dan langsung menyerangnya, menuduhnya
bertanggung jawab atas serangan massa di
rumahnya. Seorang kerabat membawa Yohanis
Bisai ke RSU Serui di mana ia meninggal pada hari
yang sama. Setelah kejadian anggota Polisi Militer
menangkap dan menahan pelaku. Juru bicara
Kodam XVII Cenderawasih, Kolonel Muhammad
Aidi, dalam sebuah wawancara yang dirilis pada
22 Mei 2018 menyatakan bahwa unit penegakan
hukum polisi militer (Detasemen Polisi Militer,
DENPOM) di Biak akan menyelidiki kasus ini
untuk diproses lebih lanjut melalui pengadilan
militer. Namun status penegakan hukum atas
kasus ini masih tidak jelas hingga saat ini.28
▶ Pada tanggal 6 April 2018, pukul 19.00 WIT,
anggota pasukan keamanan gabungan datang
ke Desa Mauwa menggunakan dua truk pick-up
dan melepaskan beberapa tembakan ke sasaran
yang tidak diketahui di dalam desa dan daerah
sekitarnya. Setengah jam kemudian, penduduk
desa menghentikan kendaraan pasukan
keamanan ini di jembatan dekat desa untuk
menanyakan siapa yang dicari. Alih-alih bicara
dengan penduduk, salah satu oknum anggota

28 Pembela HAM Independen (27.05.2018): Kronologis pembunuhan
Yohanis Bisai, informasi dapat dilihat di: https://haipapua.com/
rumah-dirusak-anggota-kodim-1709-yapen-waropen-tikam-wargahingga-tewas/
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Gambar 3.5-9: Luka tusuk di dahi Yohanis Bisai (Sumber:
Pembela HAM Independen)

tentara melepaskan tembakan peringatan. Ketika
penduduk desa terus mencegah kendaraan
untuk lewat, maka pasukan keamanan meminta
bantuan ke Polsek Moanemani. Sekitar pukul
19.45 WIT, pasukan polisi dari satuan Brimob
dan Dalmas (pengendalian massa) tiba di
Desa Mauwa dan langsung membubarkan
penduduk desa dengan gas air mata dan senjata
api berpeluru tajam. Rudi Auwe menderita
luka tembak di paha dan pergelangan tangan
kanannya. Gerry Goo (18 tahun) terluka parah
dengan dua peluru di bahu kanan. Ia juga
mengalami memar di punggung, lengan, dan
kakinya ketika polisi menyeretnya di atas aspal
menuju kendaraan polisi. Ia dibawa ke kantor
polsek di mana petugas polisi menyiksanya. Ia
mengalami cedera kepala akibat penyiksaan
(gambar tersedia di Bab 3.6 tentang Penyiksaan
dan Penganiayaan). Pada tanggal 7 April 2018,

Gerry Goo dirawat di RSU Siriwini Nabire dan
dijaga ketat oleh petugas polisi. Anggota
keluarga tidak diizinkan mengunjunginya di
rumah sakit. Pada 21 April 2018, ia dipindahkan
ke Rumah Sakit Dok II di Jayapura karena RSU
Siriwini tidak memiliki fasilitas yang memadai
untuk melakukan operasi. Para dokter di rumah
sakit Dok II menjelaskan bahwa kondisi Gerry
tidak cukup stabil untuk operasi pengangkatan
peluru. Pada tanggal 7 Mei 2018, anggota
keluarga membawa Gerry Goo kembali ke
Kabupaten Dogiyai dengan peluru yang masih
bersarang di tubuhnya. Ia meninggal pada 9
Mei 2018 di Desa Goodide, Kabupaten Dogiyai,
Provinsi Papua. Baik polisi maupun militer tidak
melakukan penyelidikan atas kasus ini.29
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▶ Pada tanggal 4 April 2018, sebuah operasi
militer di Desa Opitawak Kabupaten Mimika
menyebabkan kematian setidaknya satu warga
desa bernama Timotius Omabak. Sementara
dua warga desa lainnya terluka oleh peluru.
Peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari pukul
10.15 WIT di Kabupaten Tembaggapura dekat
tambang emas dan tembaga raksasa milik PT
Freeport Indonesia. Operasi militer dikonfirmasi
oleh berbagai sumber media dan militer
Indonesia (TNI). Kolonel Infantri Muhammad
Aidi dari Kodam XVII Cenderawasih menyatakan
dalam sebuah konferensi pers bahwa anggota
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
(TPN-PB) telah diduga membakar rumahrumah penduduk desa. Ia juga mengklaim
bahwa Timotius Omabak adalah anggota TPNPB.30 Menurut TPN-PBserangan militer juga
mengakibatkan kematian seorang perempuan,
yang diidentifikasi bernama Nataro Omaleng,
dan seorang anak bernama Aprion.31 Namun,

29 JPIC Kingmi Papua (16.04.2018): Aparat Gabungan TNI POLRI
menembak dan melukai2 orang Masyarakat Sipil di Jembatan
kaliMauwa di Desa Mauwa Distrik KamuKabupaten Deiyai Papua
30 JUBI (05.04.2018): Korban sipil mulai berjatuhan, gereja minta TNI
dan TPN-PB tak berperang di wilayah pemukiman warga, dapat
dilihat di: http://tabloidjubi.com/artikel-15152-korban-sipil-mulaiberjatuhan-gereja-minta-tni-dan-tpnpb-tidak-berperang-diwilayah-pemukiman-warga.html
31 The Jakarta Post (04.04.2018): Fatality reported in shootout near
Freeport in Papua, dapat dilihat di: http://www.thejakartapost.com/
news/2018/04/04/fatality-reported-in-shootout-near-freeport-inpapua.html

dalam sebuah video kesaksian yang diterbitkan
secara online pada 18 April 2018 menunjukkan
versi yang berbeda dari insiden tersebut. Video
itu memperlihatkan sekelompok perempuan asli
Papua berjumlah empat orang yang berasal dari
Desa Opitawak. Menurut kesaksian dalam video,
penduduk desa telah mengibarkan bendera
Indonesia dan berkumpul di bawahnya ketika
pasukan TNI mendekati dan tanpa pandang
bulu menembaki mereka. Beberapa penduduk
desa melarikan diri ke hutan untuk berlindung.32
▶ Bentrokan massa pada tanggal 6 Juni 2018
yang terjadi antara penduduk desa Wouma
dan desa tetangganya, Welesi, mengakibatkan
terbunuhnya Pinggiget Murib (lihat Gambar
3.5-10). Kedua kelompok menggunakan batu
dan senjata tradisional seperti busur dan anak
panah. Seorang petugas dari unit khusus Brimob
dan seorang prajurit militer terluka dalam upaya
untuk membubarkan kerumunan dengan gas
air mata dan senjata api. Media independen
Papua, Tabloid Jubi, merilis kesaksian yang
menyatakan bahwa Pinggiget Murib meninggal
akibat peluru yang mengenainya pada saat
operasi pengendalian massa berlangsung.
Namun, Kapolres Jayawijaya membantah
tuduhan itu dan menyatakan bahwa Pinggiget
Murib menderita luka parah akibat lemparan
batu. Keluarga korban menuntut pembayaran
kompensasi atas terbunuhnya Pinggiget Murib
dari pemerintah daerah Jayawijaya.33

32 Youtube Video “Killings of civilians in Opitawak village,
Tembagapura, West Papua by Indonesian military” dapat dilihat di:
https://www.youtube.com/watch?v=doVftB42rGs
33 JUBI (10.06.2018): Warga bantah korban meninggal dalam
bentrokan 6 Juni karena panah dan batu, dapat dilihat di: http://
tabloidjubi.com/artikel-16883-warga-bantah-korban-meninggaldalam-bentrokan-6-juni-karena-panah-dan-batu.html
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Gambar 3.5-10: Jenazah Pinggiget Murib setelah operasi
pengendalian massa (Sumber: Pembela HAM Independen)

▶ Pada tanggal 13 September 2018, pukul 15.00
WIT, salah satu anggota Polisi Brigade Mobil,
Sihombing, seorang prajurit Angkatan Laut
Indonesia, Simon Oskar Merom, dan seorang
anggota Polres Kimaam, Siampa masuk ke
rumah Yudas Gebze di Desa Wogikel, Distrik
Ilawayap, Kabupaten Merauke. Aparat keamanan
secara sewenang-wenang menangkap Yudas
Gebze dan menyiksanya. Mereka menggunakan
senjata tajam untuk memotong bagian telinga
Yudas serta melukai dahi, tangan, dan kaki
kirinya (lihat Gambar 3.5-11). Selain itu, aparat
keamanan memukulnya berulang kali di bagian
belakang kepala, menyebabkan luka berdarah.
Pada tanggal 14 September 2018, pukul 07.00
WIT, anggota polisi setempat menerbangkan
Yudas Gebze dengan pesawat ke Merauke.
Setelah kedatangannya di Bandara Merauke
pukul 7.45 pagi, Yudas Gebze dibawa ke RSU

Merauke. Ketika dua kerabatnya mencoba
mengunjunginya di unit gawat darurat pukul
09.00 pagi, seorang anggota polisi bernama Kace
mencegah mereka memasuki ruangan. Petugas
itu juga memberikan penjelasan bohong
kepada kerabat, yang menyatakan bahwa Yudas
Gebze terluka parah setelah dipukuli oleh massa.
Pukul 10.00 pagi, salah satu kerabat Yudas Gabze
diizinkan mengunjunginya. Menurut kerabat itu,
tangan Yudas Gebze diborgol meskipun kondisi
fisiknya sangat lemah. Pada pukul 17.00 WIT, Yudas
Gebze meninggal di RSU Merauke. Keluarga
memutuskan untuk melakukan otopsi sebelum
mengubur jenazahnya di Desa Wogikel.34 Juru
bicara Kepolisian Papua Kombes. A. M. Kamal
menyangkal tuduhan bahwa anggota polisi
telah menyiksa Yudas Gebze dan menyatakan
bahwa orang-orangnya telah melakukan
penangkapan sesuai dengan prosedur kriminal.
Kamal berargumen bahwa Yudas Gebze
melawan dengan pisau saat penangkapan.
Ia menambahkan bahwa Yudas secara tidak
sengaja jatuh ke atas pecahan kaca dan sudah
terluka ketika petugas menangkapnya.35

Gambar 3.5-11: Tanda bekas penyiksaan di dahi dan kaki Yudas Gebze
(Sumber: Pembela HAM Independen)

▶ Pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2018, terjadi
baku tembak antara anggota TNI dan anggota
TPN-PB di distrik Tingginambut, Kabupaten
Puncak Jaya. Masyarakat di daerah tersebut lari
ke hutan untuk menyelamatkan diri dari pasukan

34 Pembela HAM Independen (18.09.2018): Satu orang asli Papua
meninggal setelah ditangkap, dianiaya dan meninggal oleh Satuan
Brimob, anggota polisi dari Polres Kimaam, dan TNI.
35 The Jakarta Post (18.09.2018): Police accused of killing Papuan
fugitive, dapat dilihat di: http://www.thejakartapost.com/
news/2018/09/18/police-accused-of-killing-papuan-fugitive.html
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militer.36 Patroli militer diduga telah menemukan
sebuah markas pimpinan TPN-PB, Goliath
Tabuni, dan berhasil memaksa anggota TPN PB
mundur ke hutan. Pada tanggal 6 Oktober 2018,
anggota TNI menemukan mayat seorang lakilaki dan perempuan sipil yang berjarak sekitar
50 meter dari markas tersebut. Kedua warga
sipil ini terbunuh oleh pasukan militer selama
baku tembak –mereka diidentifikasi sebagai
Wepi Wonda dan Kopingga Tabuni. Wepi Wonda
adalah istri Goliath Tabuni, jenazahnya dikremasi
pada hari yang sama.37
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▶ Pada tanggal 22 Oktober 2018 pukul 20.00
WIT, Daud Ayomi (27 tahun) mengendarai
sepeda motornya melewati Desa Waroki, Distrik
Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Ketika Daud
melewati empat orang anggota militer, salah
satunya tiba-tiba mengeluarkan senjata dan
melepaskan tembakan ke arah Daud. Peluru
itu mengenai dada dan menyebabkan Daud
Ayomi meninggal seketika. Alasan serangan
belum jelas. Sementara tiga anggota militer
lainnya dapat melarikan diri. Sersan Surya

Ganda Putra Silalahi, seorang anggota komando
distrik militer 1705 Paniai, secara sia-sia
berusaha melarikan diri dengan sepeda motor
Daud. Karena tidak dapat menyalakan mesin,
Sersan Surya terpisah dari rekan-rekannya dan
bersembunyi di belakang rumah Daud Ayomi.
Sekitar pukul 20.30 WIT, sekelompok penduduk
desa menemukan Sersan Surya dan kemudian
membunuhnya dalam sebuah serangan, dengan
memotong lehernya.38 Kepala Departemen
Penerangan Komando Daerah Militer XVII
Cenderawasih, Kolonel Muhammad Aidi, dalam
sebuah wawancara publik menyatakan bahwa
tujuh warga desa di bawah pengaruh alkohol
menyerang Sersan Surya Ganda Putra Silalahi
dengan parang dan pisau. Menurut Kolonel Aidi,
Sersan Surya membunuh Daud Ayomi dengan
pistolnya dalam upaya untuk membela diri dari
serangan massa. Ia membantah bahwa Sersan
Surya didampingi oleh tiga tentara lainnya.39

Gambar 3.5-12/13: Daud Ayomi dalam kantong mayat (kiri); peluru mengenai Daud di dada kanan (kanan), (Sumber: JPIC KINGMI Papua).

36 JUBI (06.10.2018): Diduga ada korban sipil dalam baku tembak
di Tingginambut, dapat dilihat di: http://tabloidjubi.com/
artikel-20101-diduga-ada-korban-sipil-dalam-kontak-tembak-ditingginambut.html
37 DetikPeristiwa.com (08.10.2018): Diduga Media Tabloid jubi
Mengklaim Baku Tembak Satgas Gakkum TNI/Polri Dengan KKSB
Anak Kecil dan Ibu Hamil Jadi Korban adalah Tanpa Dasar, dapat
dilihat di: https://www.detikperistiwa.com/news-74736/didugamedia-tabloidjubi-mengklaim-kontak-tembak-satgas-gakkum-tnipolri-dengan-kksb-anak-kecil-dan-ibu-hamil-jadi-korban-adalahtampa-dasar.html

38 JPIC Kingmi Papua (22.10.2018): TNI Berpakaian Preman Tembak
Mati Daud Ayomi Mahasiswa STTWP di Waroki, Nabire, Papua.
39 Kabar Papua (23.10.2018) Satu Anggota TNI Tewas Dibacok Warga
di Nabire, dapat dilihat di: https://kabarpapua.co/satu-anggota-tnitewas-dibacok-warga-di-nabire/
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▶ Serangan bersenjata oleh anggota Tentara
Pembebasan Nasional Papua Barat yang terjadi
pada tanggal 2 Desember 2018, di daerah
terpencil dataran tinggi Kabupaten Nduga,
menyebabkan kematian setidaknya 19 orang
pekerja konstruksi. Pada tanggal 4 Desember
2018, aparat keamanan gabungan melancarkan
serangan militer. TNI mengirim pasukan darat
dan empat helikopter tempur. Saksi mata
mengklaim bahwa satu helikopter menjatuhkan
bahan peledak sementara tiga helikopter lainnya
menembakkan senapan mesin kaliber besar ke
berbagai sasaran, termasuk beberapa desa. Pada
tanggal 13 Desember 2018, tim penyelamat

berhasil mengevakuasi mayat tiga korban (lihat
Gambar 3.5-14/15/16) dan berbicara dengan
saksi mata di distrik Mbua, Mbulmuyalma dan
Yigi. Bulan Januari dan April 2019, dinas kesehatan
setempat melakukan kunjungan lapangan
ke berbagai distrik lain di Kabupaten Nduga.
Berdasarkan data yang terdokumentasikan, para
korban selama kunjungan lapangan di beberapa
distrik tersebut, menunjukkan bahwa aparat
keamanan telah membunuh 12 penduduk
asli Papua disepanjang bulan Desember 2018,
termasuk dua orang perempuan40 (lihat Tabel
3.5-2).
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Gambar 3.5-14/15/16: Makam Nison Umangge (kiri), Gambar tubuh Mianus Lokbere yang ditemukan oleh anggota tim evakuasi (kanan
atas), luka tembak di punggung Mentus Nimiangge. Korban masih hidup pada saat foto diambil (kanan bawah), (Sumber: Tim Evakuasi
Kemanusiaan Nduga).

40 Tim Evakuasi Kemanusiaan Nduga (27.03.2019): Laporan Kasus
Nduga and Yayasan Teratai Hati Papua (March 2019): Laporan Kasus
Nduga.
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Tabel 3.5-2: Korban sipil yang tewas dalam operasi pasukan keamanan di Kabupaten Nduga.
No

Tanggal
Kematian

Nama

Usia

Jenis
kelamin

Desa/Kab.
tempat
kejadian

Penyebab kematian

1

04/12/18

Kwemisik Gwi

40 tahun

Perempuan

Yal

Ditembak mati oleh anggota TNI

2

04/12/18

Kerry
Gwijangge

30 tahun

Laki-laki

Yigi

Ditembak mati oleh anggota militer di desa
Kojundumu (Distrik Yigi), peluru masuk ke
mulutnya keluar di bagian belakang kepalanya,
menyebabkan kematian seketika

3

04/12/18

Mianus
Lokbere

18 tahun

Laki-laki

Mbua

Ditembak mati oleh tentara Indonesia (TNI),
mayat ditemukan dalam kondisi busuk

4

04/12/18

Nison
Umangge

18 tahun

Laki-laki

Mbua

Ditembak mati oleh tentara Indonesia (TNI)
selama serangan udara

5

05/12/19

Rabu Kogoya

50 tahun

Laki-laki

Nirkuri

Berada di desa Nirigibirit ketika operasi militer
diluncurkan pada tanggal 4 Desember 2018.
Rabu memutuskan untuk berjalan ke desa Mere.
Pada tanggal 5 Desember dia pergi ke desa
Maere dan dicegat oleh anggota militer. Kerabat
menemukan tubuh pada hari berikutnya.
Menurut kerabat, tubuh Rabu menunjukkan
adanya tanda-tanda mutilasi.

6

06/12/19

Oparatianus
Kogoya

17 tahun

Laki-laki

Mugi

Ditembak mati oleh anggota pasukan keamanan
di desa Aluguru

7

08/12/18

Seanus Murib

27 tahun

Laki-laki

Mugi

Ditembak mati oleh anggota militer ketika dia
melarikan diri ke hutan
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8

09/12/18

Arlius Kogoya

39 tahun

Laki-laki

Yigi

Meninggal di rumahnya karena memutuskan
untuk tidak melarikan diri bersama kerabatnya,
dibakar hidup-hidup ketika anggota militer
Indonesia membakar beberapa rumah
tradisional di Desa Karunggame.

9

15/12/18

Mentus
Nimiangge

21 tahun

Laki-laki

Mbulmuyalma

Ditembak oleh tentara Indonesia (TNI) dalam
operasi tanggal 06.12.2019, peluru menembus
leher korban dan masuk ke belakang

10

18/12/18

Pirando
Gwijangge

20 tahun

Laki-laki

Mapnduma

Ditembak mati oleh anggota Kopassus di gunung
Mburum-mbram karena dia ingin melihat
kedatangan personil militer di desa Siginimarem.

Mapnduma

Berdiri di jalur udara ketika anggota militer tiba
di Mapenduma. Dia ditembak mati dari jarak
jauh ketika dia mencoba melarikan diri dari
anggota militer. Peluru menembus dadanya dari
kiri ke kanan.

Mapnduma

Dibunuh oleh anggota Kopassus. Menurut
kerabat, Pdt. Nirigi dipaksa menggali lubang di
belakang rumahnya dan kemudian dieksekusi.
Oknum anggota militer membakar tubuhnya
menggunakan minyak tanah. Komando militer
Cenderawasih dan Kepolisian Daerah Papua
mengklaim bahwa Pendeta Nirigi masih hidup.
Tubuhnya tidak pernah ditemukan

11

12

19/12/18

19/12/18

Bonias Kogoya

Pdt. Geyimin
Nirigi

23 tahun

83 tahun

Laki-laki

Laki-laki
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Pembunuhan Misterius
Selain kasus-kasus pembunuhan di luar hukum,
yang dapat dengan jelas dikaitkan dengan
adanya keterlibatan aktor negara, para pembela
HAM juga menyatakan keprihatinan atas
sejumlah kasus di mana penduduk asli Papua
tewas dalam ‘pembunuhan misterius’. Investigasi
yang dilakukan oleh institusi penegak hukum
biasanya gagal dalam mengidentifikasi pelaku
dari kasus-kasus tersebut. Umumnya kasus-kasus
seperti ini diproses dengan dalih kecelakaan
lalu lintas, tanpa adanya investigasi kriminal
yang layak. Aktivis juga melaporkan beberapa
kasus dibuat seolah-olah seperti aksi bunuh diri
dengan menggantung diri. Meskipun menurut
kesaksian dari kerabat, korban tidak memiliki
motif atau menunjukkan kecenderungan untuk
bunuh diri. Kasus-kasus seperti ini dikeluarkan
dari bagian ini karena kurangnya informasi dan
latar belakang tindakan bunuh diri tersebut.
Dua kasus berikut dicantumkan ke dalam bagian
ini karena saksi mata atau pun penyidik kriminal
tidak dapat mengidentifikasi para pelaku.
Namun, karena adanya ketidakkonsistenan
dan perilaku yang mencurigakan di dalam
badan-badan investigasi penegak hukum,
maka harus dipertimbangkan bahwa petugas
polisi yang melakukan penyelidikan berusaha
untuk menutup kasus dengan cepat supaya
menghindari pertanyaan lebih lanjut terkait
dengan kasus ini. Kadan-kadang tindakan
tersebut adalah inidikasi kurangnya kompetensi
penyidik polisi untuk menyelesaikan kasus ini.
Dalam kasus tertentu penutupan cepat kasus
juga dilakukan untuk melindungi para pelaku
yang berasal dari kalangan polisi atau militer.

orang tua Fredy bahwa ia telah dirawat di RSU
Nabire. Orang tua pergi ke rumah sakit tersebut
dan menerima informasi bahwa anggota
polisi yang membawa jenazah Fredy Tebay ke
rumah sakit dan sedang menyelidiki pelaku
pembunuhan tersebut. Ketika ayah Fredy pergi
ke kantor Polsek Nabire,petugas mengatakan
bahwa Freddy Tebay ditabrak mobil di depan
kompleks angkatan udara setempat sekitar
pukul 20.00 WIT. Berbagai temuan mendukung
anggapan bahwa polisi berupaya untuk
menutupi pembunuhan itu. Tubuh Fredy Tebay
menunjukkan luka tusuk dan sayatan, serta
memar di seluruh tubuh dan (lihat Gambar 3.517 dan 3.5-18). Selain itu, orang tua Fredy dan
beberapa pembela HAM lokal juga bertanya
kepada penduduk di sekitar pangkalan Angkatan
Udara apakah mereka mengetahui tentang
kecelakaan mobil yang terjadi di daerah tersebut,
tetapi tidak ada penduduk yang mendengar apa
pun tentang dugaan kecelakaan mematikan
itu.41

Kasus:
▶ Pada tanggal 3 Maret 2018, pukul 17.00 WIT,
Fredy Tebay (15 tahun) meninggalkan rumahnya
di daerah Wadio, Kota Nabire. Pada 4 Maret 2018,
pukul 6.20 pagi, para tetangga memberi tahu
41 Pembela HAM Independen (06.03.2018): Kronologis Penikaman
Alm. Fredy Tebay.
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Gambar 3.5-17/18: Luka di wajah dan tubuh Fredy Tebay
setelah dugaan kecelakaan lalu lintas (Sumber: Pembela HAM
Independen)

Gambar 3.5-19: Tubuh Sondi Amkai setelah dibawa ke RSU
Kuruk, Merauke (Sumber: Pembela HAM Independen)

▶ Pada malam 13 Oktober 2018, seorang
mahasiswa, Sondi Amkai, diculik oleh pelaku
yang tidak dikenal di Pelabuhan Kelapa Lima,
Kabupaten Merauke. Para penculik mengguna
kan truk pickup dan menarik Sondi ke dalam
mobil. Keluarganya mencoba mencari Sondi
selama dua hari hingga pada dua hari kemudian,
15 Oktober 2018, mayatnya ditemukan di Sungai
Neto, kemudian dibawa ke RSU di Distrik Kurik
untuk diotopsi. Jenazah Sondi dimakamkan pada
pukul 19.00 WIT tanpa adanya persetujuan atau
kehadiran keluarga. Keluarga korban juga tidak
diberitahu tentang hasil otopsi. Polisi setempat
serta bupati menyatakan bahwa tubuh Sondi
Amkai tidak diserahkan kepada keluarganya
karena kondisi fisiknya.42

42 Pembela HAM Independen (19.10.2018): Merauke info, dapat dilihat
di: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=34303998626639
4&id=100016811850592

HAK ASASI MANUSIA DAN ESKALASI KONFLIK DI PAPUA

Rekomendasi
Rekomendasi ICP bagi Pemerintah
Indonesia untuk:
•

•

•

•
•

Memastikan bahwa polisi melakukan investigasi kriminal secara profesional dan
efektif terhadap semua kasus kekerasan, terlepas dari status kelembagaan dari
para tersangka pelaku, etnisitas korban atau mekanisme pengaduan non-yudisial
seperti PROPAM yang mungkin berjalan secara bersamaan;
Memperkenalkan peraturan yang memastikan para personel militer untuk
tidak terlibat dalam operasi penegakan hukum dan meninjau ulang Pasal 4(2)
Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2004, yang memungkinkan pihak kepolisian
untuk meminta dukungan dari militer dalam operasi penegakan hukum. Praktik
ini menghambat penuntutan hukum terhadap pelaku yang berasal dari aparat
keamanan dan berkontribusi pada iklim impunitas di Tanah Papua;
Memastikan bahwa penuntutan dilakukan dalam pengadilan HAM dan proses
pengadilan HAM ad-hoc untuk semua pelanggaran HAM berat, termasuk kasus
Wasior pada tahun 2001/2002 dan kasus Wamena pada tahun 2003;
Memastikan bahwa militer hanya terlibat dalam masalah ancaman eksternal dan
tidak dalam konflik sosial internal, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM;
Membentuk pengadilan HAM di Tanah Papua dan memastikan efektivitas
pengadilan dengan memperluas mandatnya untuk memproses semua kasus
HAM, tidak hanya kasus yang memenuhi kriteria serangan sistematis dan meluas
terhadap warga sipil.

Rekomendasi dari negara-negara:
•

•

Botswana, Latvia, Madagaskar, Portugal, Timor-Leste, Liechtenstein, Hungaria, dan
Guatemala merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi
Statuta Roma mengenai Pengadilan Kriminal Internasional.43
Australia merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk “menyelesaikan
penyelidikan atas semua kasus HAM di Papua”.44

Rekomendasi oleh mekanisme HAM
internasional:
Berbagai mandat Pelapor Khusus PBB merekomendasikan bahwa:
•

Otoritas pemerintah harus melakukan penyelidikan yang cepat, independen,
dan transparan, dengan maksud untuk mengambil semua tindakan disipliner

43 Human Rights Council (14.07.2017): 3rd cycle of the Universal Periodic Review of Indonesia, available at: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.
aspx?si=A/HRC/36/7
44 Ibid.
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•

•

•
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•

dan penuntutan yang tepat, untuk memastikan akuntabilitas setiap orang yang
bersalah atas dugaan pelanggaran, dan untuk memberikan kompensasi kepada
keluarga korban.45
Aparat penegak hukum harus, sebisa mungkin, menggunakan cara-cara nir
kekerasan sebelum beralih ke penggunaan kekuatan dan senjata api. Mereka
diperkenankan menggunakan kekuatan dan senjata api hanya jika cara lain tetap
tidak efektif atau tidak memungkinkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Kekuatan yang digunakan harus proporsional dengan tujuan yang logis.46
Pemerintah harus memastikan bahwa penyelidikan menyeluruh, cepat, dan tidak
memihak atas semua kasus eksekusi di luar hukum, eksekusi sewenang-wenang
dan eksekusi ringkasan tetap dilakukan (Prinsip ke-9 dari Prinsip-prinsip PBB
tentang Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Hukuman Mati yang Tidak
Sah, Sewenang-wenang dan Ringkasan). Kewajiban ini termasuk mengidentifikasi
dan mengadili mereka yang bertanggung jawab; memberikan kompensasi yang
memadai kepada korban atau keluarganya; dan mengambil langkah-langkah
untuk mengakhiri impunitas dan terulangnya eksekusi semacam itu.47
Otoritas penegak hukum harus memastikan bahwa keluarga korban yang
meninggal dan perwakilan hukum mereka harus diberi tahu dan memiliki akses
ke semua sidang yang digelar, serta semua informasi yang relevan dengan
penyelidikan, dan harus diberi hak untuk memberikan bukti lain (Prinsip ke-16
dari Prinsip-prinsip PBB tentang Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap
Hukuman Mati yang Tidak Sah, Sewenang-wenang dan Sumir (1989)).48
Otoritas penegak hukum harus menyelidiki kasus kematian di luar hukum
“dengan segera, efektif dan menyeluruh, dengan independensi, imparsialitas, dan
transparansi” sebagaimana diatur dalam Protokol Minnesota tentang Investigasi
Potentially Unlawful Death (2016). Anggota keluarga harus diberitahu sebelum
dilakukan otopsi dan berhak memiliki perwakilan yang hadir selama otopsi (para
37). Mereka juga harus diberikan kekuatan hukum, dan mekanisme atau otoritas
investigasi harus memberi informasi tentang kemajuan penyelidikan, atas semua
fase dan pada waktu yang tepat kepada mereka (para 35).49

45 Mandat Pelapor Khusus tentang pembunuhan di luar pengadilan, terburu-buru atau sewenang-wenang dan Pelapor Khusus tentang penyiksaan
dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (17.03.2017): Komunikasi terkait dengan dugaan
penyiksaan dan penganiayaan, tidak manusiawi dan merendahkan martabat Edison Hesegem oleh petugas polisi dari Kepolisian Kabupaten
Jayawijaya, Papua yang menyebabkan kematiannya dalam tahanan, AL IDN 1/2017.p. 2, dapat dilihat di: https://spcommreports.ohchr.org/
TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23024
46 Mandat Pelapor Khusus tentang eksekusi di luar hukum, sewenang-wenang dan sumir dan Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan perlakuan
atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (17.03.2017): Komunikasi terkait dengan dugaan penyiksaan dan
penganiayaan, tidak manusiawi dan merendahkan martabat Edison Hesegem oleh oknum polisi dari Kepolisian Kabupaten Jayawijaya, Papua yang
menyebabkan kematiannya dalam tahanan, AL IDN 1/2017. p.4, dapat dilihat di: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPubli
cCommunicationFile?gId=23024
47 Mandat Pelapor Khusus tentang eksekusi di luar hukum, sewenang-wenang dan sumir dan Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan perlakuan
atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (17.03.2017): Komunikasi terkait dengan dugaan penyiksaan dan
penganiayaan, tidak manusiawi dan merendahkan martabat Edison Hesegem oleh oknum polisi dari Kepolisian Kabupaten Jayawijaya, Papua yang
menyebabkan kematiannya dalam tahanan, AL IDN 1/2017. p.4f, dapat dilihat di: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPubl
icCommunicationFile?gId=23024
48 Mandat Pelapor Khusus tentang eksekusi di luar hukum, sewenang-wenang dan sumir; Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat; Pelapor
Khusus tentang bentuk-bentuk rasisme kontemporer, diskriminasi ras, xenofobia dan intoleransi terkait; Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan
perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan Pelapor Khusus tentang hak asasi manusia atas air
minum dan sanitasi yang aman (07.12.2018): Komunikasi sehubungan dengan tuduhan pembunuhan di luar proses pengadilan baik melalui
penyiksaan, pembunuhan yang disengaja atau penggunaan kekuatan berlebihan terhadap enam penduduk asli Papua oleh polisi dan militer
pada tahun 2017 dan 2018 yang diduga merupakan bagian dari pola yang lebih luas dari pembunuhan di luar pengadilan terhadap penduduk asli
Papua, AL IDN 7/2018, hlm. 7, dapat dilihat di: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24202
49 Mandat Pelapor Khusus tentang eksekusi di luar hukum, sewenang-wenang dan sumir; Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat; Pelapor
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Otoritas militer Indonesia harus mematuhi Prinsip 29 dari Prinsip Prinsip yang telah
diperbarui mengenai Perlindungan dan Pengenalan Hak Asasi Manusia melalui
Aksi untuk Memerangi Impunitas (2005), yang menyatakan bahwa “pengadilan
militer harus dibatasi hanya untuk pelanggaran militer khusus yang dilakukan oleh
personil militer, dengan mengesampingkan pelanggaran HAM, yang akan berada
di bawah yurisdiksi pengadilan sipil atau, jika sesuai, dalam kasus kejahatan berat
berdasarkan hukum internasional dari pengadilan pidana yang internasional atau
yang diinternasionalkan.”50

Komite Hak Asasi Manusia PBB (CCPR) merekomendasikan:
•

Pemerintah “harus mengambil langkah-langkah praktis untuk mengakhiri
impunitas bagi personel keamanannya sehubungan dengan pembunuhan
sewenang-wenang dan di luar hukum, dan harus mengambil langkah-langkah
yang tepat untuk melindungi hak-hak “pembangkang” politik dan pembela HAM.
Pihak negara harus secara sistematis dan efektif menyelidiki dan menuntut kasuskasus pembunuhan di luar hukum dan, jika ada hukuman, menghukum mereka
yang bertanggung jawab, dan memberikan kompensasi yang memadai kepada
keluarga para korban.”51

3.6 Penyiksaan dan Penganiayaan
Sepanjang tahun 2017 dan 2018, telah terjadi total 53 kasus penyiksaan dan
penganiayaan yang didokumentasikan. Kasus-kasus tersebut mengarah pada
jumlah total korban sebanyak 239 orang. 66% kasus dilakukan oleh oknum
kepolisian, 24,5% oleh oknum militer, 7,5% oleh oknum aparat keamanan gabungan
dan 1,9% oleh aktor negara lainnya. Data statistik untuk periode 2017/2018
mengungkapkan bahwa 5,4% dari korban masih berusia di bawah 18 tahun.
Bahkan, pada 2018 persentase korban dibawah umur mencapai 10,9%. Pola kasus
menunjukkan bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap anak di bawah
umur sering terjadi di pegunungan tengah. 92,9% dari korban yang dilaporkan
sepanjang 2017/2018 adalah orang asli Papua –hal ini merupakan indikasi kuat
bahwa adanya diskriminasi ras yang terus-menerus dihadapi oleh orang asli Papua.
Penyiksaan paling umum digunakan sebagai bentuk hukuman, di mana 34,5% dari
kasus yang dilaporkan, pola penyiksaan ini diikuti oleh tindakan penganiayaan
sehubungan dengan operasi pengendalian massa dan operasi aparat keamanan
Khusus tentang bentuk-bentuk rasisme kontemporer, diskriminasi ras, xenofobia dan intoleransi terkait; Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan
perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan Pelapor Khusus tentang hak asasi manusia atas air
minum dan sanitasi yang aman (07.12.2018): Komunikasi sehubungan dengan tuduhan pembunuhan di luar proses pengadilan baik melalui
penyiksaan, pembunuhan yang disengaja atau penggunaan kekuatan berlebihan terhadap enam penduduk asli Papua oleh polisi dan militer pada
tahun 2017 dan 2018 yang diduga merupakan bagian dari pola yang lebih luas dari pembunuhan di luar hukum terhadap penduduk asli Papua,
AL IDN 7/2018, hlm. 7f, dapat dilihat di: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24202
50 Ibid., hal. 11.
51 UN Human Rights Committee CCPR (21.08.2013): Concluding observations on the initial report of Indonesia, CCPR/C/IDN/CO/1, p. 5, dapat dilihat
di: http://undocs.org/CCPR/C/IDN/CO/1
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lainnya di mana anggota pasukan keamanan menggunakan kekuatan fisik untuk
mendisiplinkan seseorang. Kasus penganiayaan yang termasuk dalam kategori ini
terdapat 32,8% dari kasus yang dilaporkan. Pola kasus menunjukkan korelasi yang
kuat antara kasus penyiksaan atau penganiayaan dengan pembunuhan di luar
hukum (Extra Judicial Killings, EJK). Dua belas dari 21 kasus EJK yang dilaporkan
terkait dengan penyiksaan dan penganiayaan –ini setara dengan 57%. Korban
penyiksaan tidak memiliki banyak pilihan jika mereka ingin membawa pelaku ke
pengadilan.

88

Pembela hak asasi manusia dan media lokal
melaporkan total 53 kasus penyiksaan dan
penganiayaan selama dua tahun terakhir.
Jumlah tahunan 32 kasus untuk tahun 2017
secara signifikan lebih tinggi daripada tahun
2018 dengan 21 kasus yang dilaporkan. Dengan
demikian, tahun 2017 merupakan tahun dengan
jumlah kasus tahunan tertinggi kedua yang
dilaporkan sejak 2012.1 Mayoritas kasus tersebut
dilakukan oleh anggota polisi. Pada tahun 2017,
65,6% kasus dilakukan oleh anggota polisi,
sementara anggota militer melakukan 28,1%
dari kasus yang dilaporkan. 6,3% dari kasus
melibatkan aparat keamanan gabungan. Pada
tahun 2018, 66,7% kasus dilakukan oleh oknum
polisi, 19,0% oleh oknum anggota militer dan
9,5% oleh oknum anggota aparat keamanan
gabungan. Pembela HAM melaporkan hanya
satu kasus di mana seorang bupati melakukan
penganiayaan terhadap seorang pendeta, setara
dengan 4,8% dari kasus yang dilaporkan pada
tahun 2018 (lihat Tabel 3.6-1).
Kasus-kasus penyiksaan dan penganiayaan
menimbulkan jatuhnya total 239 korban, yang
terdiri dari 184 korban pada tahun 2017 dan
55 korban pada tahun 2018. Tingginya jumlah
korban pada tahun 2017 tidak hanya disebabkan
oleh frekuensi insiden yang lebih tinggi, tetapi
juga karena adanya penangkapan massal di kota
Nabire pada tanggal 4-5 Juli, ketika aparat polisi
1

Konvensi Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan
atau Hukuman Lain yang
Kejam, Tidak Manusiawi atau
Merendahkan Martabat, Pasal
1 (1)
”Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “penyiksaan”
berarti setiap perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja, sehingga menimbulkan
rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik
jasmani maupun rohani, pada seseorang
untuk memperolah pengakuan atau
keterangan dari orang itu atau dari orang
ketiga, dengan menghukumnya atas suatu
perbuatan yang telah dilakukan atau diduga
telah dilakukan oleh orang itu atau orang
ketiga, atau mengancam atau memaksa
orang itu atau orang ketiga, atau untuk
suatu alasan yang didasarkan pada setiap
bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau
penderitaan tersebut ditimbulkan oleh,
atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau
sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak
meluputi rasa sakit atau penderitaan yang
semata-mata timbul dari, melekat pada, atau
diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang
berlaku.”

diduga menyiksa 119 orang pendukung ‘Komite
Nasional Papua Barat’ (KNPB) selama penahanan.
Data statistik untuk periode 2017/2018 meng
ungkap
kan bahwa 5,4% dari korban berusia

Tahun dengan jumlah pelanggaran terbesar dalam tujuh tahun
terakhir adalah 2014, dengan jumlah kasus tahunan sebanyak
76 kasus yang dilaporkan (lihat Koalisi Internasional untuk Papua
September 2017): Hak Asasi Manusia di Papua 2017, Laporan Kelima
Koalisi Internasional untuk Papua (ICP) yang Meliput Kejadiankejadian yang Terjadi dari Januari 2015 hingga Desember 2016, hlm.
9, dapat dilihat di: http://www.humanrightspapua.org/images/
docs/HumanRightsPapua2017-ICP.pdf )
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di bawah 18 tahun. Sementara pada 2018,
persentasenya bahkan mencapai 10,9%. Pola
kasus menunjukkan bahwa penyiksaan dan
penganiayaan terhadap anak di bawah umur
banyak terjadi di daerah pegunungan, sebagian
besar terjadi dalam serangan militer atau operasi
keamanan melawan gerakan kelompok kriminal
bersenjata.
Dari para korban selama periode pelaporan,
92,9% di antaranya adalah penduduk asli
Papua. Angka ini menunjukkan adanya korelasi
yang kuat antara kekerasan struktural di
Tanah Papua dengan isu rasial. Persentase ini

merupakan indikasi yang jelas bahwa adanya
diskriminasi rasial yang terus-menerus harus
dihadapi oleh penduduk asli Papua di Indonesia.
Sementara, kelompok penduduk asli Papua yang
menjadi korban sebagian besar merupakan
anggota masyarakat biasa, korban non-Papua
merupakan karyawan yang mogok di perusahaan
pertambangan PT Freeport Indonesia atau jurnalis
lokal. Jurnalis khususnya, termasuk kelompok
profesional di Tanah Papua, yang menghadapi
risiko tinggi terhadap gangguan, penyerangan,
dan intimidasi dari aparat keamanan (lihat Tabel
3.6-1).

Tabel 3.6-1: Penyiksaan dan penganiayaan yang terjadi di Tanah Papua sepanjang tahun
2017 dan 2018.
3.6_1
2017
Jumlah
Jumlah kasus penyiksaan/penganiayaan yang dilaporkan.

2018
%

Jumlah
14

32

2017/2018
% Jumlah

21

53

Penyiksaan/penganiayaan yang dilakukan oleh anggota polisi.

21

65,6%

Penyiksaan/penganiayaan yang dilakukan oleh anggota militer.

9

28,1%

Penyiksaan/penganiayaan yang dilakukan oleh pasukan keamanan.

2

6,3%

2

9,5%

Penyiksaan/penganiayaan yang dilakukan aparat negara lainnya.

0

0,0%

1

4,8%

Jumlah korban penyiksaan/penganiayaan yang dilaporkan.

184

Jumlah korban masyarakat adat Papua.
Jumlah korban non-Papua.
Jumlah korban yang dilaporkan berusia di bawah 18 tahun.

66,7%

35

66,0%

4 19,0%

13

24,5%

4

7,5%

1

1,9%

55

173

94,0%

11
7

%

49

239
89,1%

222

92,9%

6,0%

6 10,9%

17

7,1%

3,8%

6 10,9%

13

5,4%

Aparat keamanan di Tanah Papua menggunakan
tujuan hukuman, yang terjadi pada 34,5% dari
tindakan penyiksaan dan penganiayaan untuk
kasus yang dilaporkan. Persentase ini termasuk
berbagai tujuan. Definisi penyiksaan oleh hukum
penyiksaan sebagai tindakan balas dendam
internasional menunjukkan bahwa penyiksaan
atau pembalasan. Kondisi umum dalam kasus
adalah segala tindakan yang menimbulkan
tersebut adalah keterlibatan korban dalam
penderitaan fisik atau mental untuk tujuan men
dugaan aktivitas kriminal, aktivitas politik kritis
dapatkan informasi atau memaksa pengakuan
terhadap pemerintah, atau tindakan kekerasan
[1], sebagai bentuk hukuman [2] atau membuat Page terhadap
anggota pasukan keamanan. Meng
1
seseorang dipaksa atau diintimidasi [3] (lihat
gunakan penyiksaan sebagai hukuman merupa
definisi dalam kotak di atas). Alasan lain yang
kan indikasi kurangnya profesionalisme aparat
didasarkan pada diskriminasi [4] adalah elemen
keamanan di Tanah Papua, maka main hakim
umum dalam kasus penyiksaan penduduk asli
sendiri terjadi sebagai tambahan atau sebagai
Papua, namun kategorisasi kasus dalam hal ini
alternatif atas proses penegakan hukum yang
tumpang tindih dengan kategori lainnya dan
didasarkan pada KUHAP (Kitab Undang-Undang
tidak diterapkan dalam analisis ini. Mengingat hal
Hukum Acara Pidana). Penggunaan penyiksaan
ini dan definisi, alasan paling umum sepanjang
untuk tujuan intimidasi atau paksaan lebih
periode pelaporan adalah penyiksaan untuk
jarang digunakan dan mencapai 10,3% kasus,
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serta memaksa pengakuan atau memperoleh
informasi yang mencapai 8,6% dari kasus yang
dilaporkan (lihat Grafik 3.6-1).
Selain tindakan penyiksaan sebagaimana didefi
nisikan oleh hukum internasional, aktor negara
juga melakukan berbagai bentuk penganiayaan.
Hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran
prosedural –sering ditandai dengan tindakan
sewenang-wenang atau penggunaan kekuatan
berlebihan– yang tidak sesuai dengan definisi
hukum yang disebutkan sebelumnya, tetapi
tetap menyebabkan penderitaan mental dan
fisik seseorang. Sepanjang tahun 2017 dan
Sheet1
2018, sebagian besar kasus penganiayaan
Sheet1
Sheet1
yang dilaporkan, terjadi dalam kaitan dengan
Sheet1
Sheet1

14%

90

14%
14%
14%
14%

33%
33%
33%
33%
33%

10%

34%

34%
34%
34%
34%
9%

9%

9%
10% 9%
10% 9%

10%
10%

pengendalian massa atau operasi aparat
keamanan lainnya atau selama situasi di mana
oknum aparat keamanan menggunakan kekuat
an fisik untuk menunjukkan wewenang atau
mendisiplinkan seseorang. Kasus-kasus dalam
kategori ini merupakan 32,8% dari kasus yang
dilaporkan. Sementara dalam 13,8% kasus
lainnya, motif penggunaan kekerasan tidak jelas.
Terdapat sejumlah kasus di mana oknum aparat
keamanan dilaporkan menggunakan kekerasan
sebagai tindakan sewenang-wenang terhadap
seseorang. Dalam beberapa kasus, tidak dapat
ditarik kesimpulan yang jelas mengenai motif
pelaku dalam melakukan penyiksaan (lihat Grafik
3.6-1).
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Grafik 3.6-1: Pola yang menyebabkan penyiksaan dan penganiayaan di Tanah Papua sepanjang tahun 2017 dan 2018.

Pola kasus menunjukkan korelasi yang kuat
antara kasus penyiksaan atau penganiayaan
dan pembunuhan di luar hukum (Extra Judicial
Killings, EJK). Mayoritas kasus EJK bukanlah
merupakan eksekusi yang disengaja, tetapi
disebabkan oleh tindakan penyiksaan yang
mengakibatkan kematian para korban. Dua
belas dari 21 kasus EJK yang dilaporkan terjadi
terkait dengan penyiksaan dan penganiayaan –
ini setara dengan 57% dari kasus yang tercatat.
Lima dari kasus ini terjadi ketika petugas
keamanan melakukan penyiksaan untuk
menghukum tersangka karena keterlibatan
mereka dalam tindak pidana atau dalam upaya
untuk menghindari penangkapan. Lima dari
kasus tersebut dilaporkan berkaitan dengan

penggunaan kekuatan secara berlebihan
selama pengendalian massa atau operasi
aparat keamanan lainnya. Di ketiga kasus, motif
penyiksaan tidak jelas.
Korban penyiksaan dan atau keluarga korban
pembunuhan di luar hukum tidak memiliki
banyak pilihan jika ingin membawa para
pelaku ke pengadilan. Salah satu opsi adalah
mengajukan keluhan ke organisasi semipemerintah seperti Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM), Ombudsman, atau
Komisi Kepolisian Nasional. Organisasi tersebut
bukan bagian dari polisi atau militer dan
penyelidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak ini
cukup adil. Namun, mereka memiliki mandat dan
kekuasaan yang terbatas. Polisi atau mekanisme
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pengaduan internal militer tidak memiliki sikap
ketidakberpihakan dan transparansi (lihat bab
7.3 tentang Mekanisme, Tantangan dan Peluang
Hak Asasi Manusia Nasional).

Kasus:
▶ Melkias Dogomo (33 tahun) ditangkap saat
polisi melakukan sweeping pada tanggal 23
Desember 2016 dan kemudian ditahan di
kantor Polsek Moanemani selama beberapa
jam. Melkias Dogomo disiksa selama penahanan
dan menderita luka parah yang mengakibatkan
kematiannya pada tanggal 7 Januari 2017.
Oknum polisi diduga mengintimidasi Malkias
Dogomo dengan berpura-pura menodongkan
laras senapan ke mulutnya (lihat bab 3.5 tentang
Pembunuhan di Luar Pengadilan).
▶ Pada tanggal 10 Januari 2017 polisi secara
sewenang-wenang menangkap Otis Pekey (21
tahun) di dekat sungai Tuka dan membawanya
ke kantor Polsek Moanemani. Dalam perjalanan
dari sungai menuju kantor polisi oknum polisi
menyiksa Otis Pekey, begitu pula selama
penahanan. Petugas polisi membawa mayat
Otis Pekei ke rumah keluarganya sekitar pukul
3 sore (lihat bab 3.5 tentang Pembunuhan di Luar
Pengadilan).
▶ Pada tanggal 11 Januari 2017, pukul 15.00
WIT, tiga truk pick-up hitam yang penuh
dengan aparat polisi datang ke Desa Berap
dan menangkap David Tarkuo terkait dengan
dugaan keterlibatannya dalam kelompok
bersenjata pro-kemerdekaan. Istri David
menyaksikan bahwa salah satu oknum polisi
melepaskan satu tembakan ke paha kanan
David Tarkuo. Lalu petugas menyeretnya keluar
dan mengangkatnya ke dalam truk. Ketika truk
melewati desa Waibron, oknum polisi menyiksa
David di dalam kendaraan tersebut. Seorang
oknum polisi mengangkat kaki kiri korban
sementara yang lain menembaknya tepat

di bagian tempurung lutut kiri. Ia dibawa ke
Mapolres Jayapura dan kemudian dipindahkan
ke rumah sakit polisi Bhayangkara. Menurut
lembaga Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan
Ciptaan (KPKC) Gereja Injili di Tanah Papua (GKITP), David Tarkuo hanya menerima perawatan
medis dasar selama satu minggu, meskipun ia
mengalami dua luka tembak dan tidak dapat
meninggalkan tempat tidurnya.2
▶ Pada tanggal 11 Januari 2017, pukul 02.00
pagi, enam polisi dari Polres Jayawijaya menang
kap Edison Hesegem (21 tahun) di Jalan Irian di
Wamena. Petugas polisi menuduhnya mencoba
mencuri seekor anjing dalam keadaan mabuk.
Ketika Edison diduga mencoba melarikan
diri, para oknum polisi memukulinya secara
kolektif hingga ia mengalami beberapa memar
pada wajah dan tubuhnya. Petugas kemudian
membawanya ke pos polisi di dekat bandara
(POLSEK KP3) dan menyiksanya selama
penahanan, yang mengakibatkan serangkaian
cedera. Ia mengalami cedera di kepala bagian
belakang dan memar di wajahnya. Pukul 5.30
pagi petugas membawa Edison Hesegem ke
RSU Jayawijaya. Petugas medis menyaksikan
beberapa oknum polisi menariknya keluar
dari mobil dan membantingnya ke tanah.
Selanjutnya, dua petugas memegang lengan
dan menyeretnya dari kendaraan menuju ruang
gawat darurat. Sementara korban tengah diseret,
petugas lainnya secara bergantian menendang
pinggang dan berulang kali memukul kepala
korban dengan popor senapan. Tak berhenti
di situ seorang oknum petugas beberapa kali
membenturkan kepala Edison ke dinding, di saat
seharusnya ia mendapatkan perawatan medis.
Setelah petugas medis mengobati lukanya
selama 30 menit, petugas membawa Edison
ke kantor Polsek KP3. Ketika petugas kembali
menerima Edsion pukul 14.30 WIT, ia sudah
tidak sadarkan diri. Edison Hesegem meninggal
pada 13 Januari pukul 01.00 dini hari di rumah
2
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JPIC GKI-TP (10.01.2017): Kasus Penembakan David Tarkuo di
Kampung Berap.
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sakit karena luka parah yang dideritanya selama
penyiksaan (lihat bab 3.5 tentang Pembunuhan di
Luar Pengadilan).3
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Pada tanggal 20 Januari 2017, oknum anggota
Polsek Moanemani menyiksa Deserius Goo
(22 tahun), Ferdinand Tebai (20 tahun) dan
Aleks Pigai (30 tahun) di Polsek Moanemani,
Kabu
paten Dogiyai. Ferdinand Tebai datang
ke Polsek Moanemani untuk mengadukan
seorang pengemudi yang hampir menabraknya
kemudian mencari perlindungan di kantor polisi.
Seorang oknum petugas diduga menangkap
dan memukul Ferdinand Tebai. Sekitar 15
menit kemudian, Deserius Goo, Aleks Pigai
dan beberapa orang lainnya datang ke Polsek
Moanemani untuk menuntut pembebasan
Ferdinand Tebai. Alih-alih menyelesaikan
perselisihan dengan cara kekeluargaan, para
petugas polisi melepaskan beberapa tembakan
peringatan. Beberapa orangberhasil melarikan
diri, sedangkan Deserius Goo dan Aleks Pigai
ditangkap dan dipukul oleh sekelompok
oknum polisi. Beberapa anggota polisi diduga
menggunakan tongkat. Diserius Goo dan
Ferdinand Tebai menderita memar di wajah
dan punggung. Selain itu, Deserius Goo juga
menderita luka parah di bagian kepala (lihat
gambar 3.6.1).4

▶ Pada tanggal 27 Maret 2017, Unit Gegana
di bawah komando Kepolisian Distrik Yapen
diduga mengeksekusi pimpinan kelompok
kriminal bersenjata Maikel Marani (28 tahun) di
Desa Kontinuai, Distrik Angkaisera, Kabupaten
Kepulauan Yapen (lihat Bab 3.5 tentang
Pembunuhan di Luar Pengadilan). Menurut saksi
mata, Maikel Marani dieksekusi secara sewenangwenang oleh oknum anggota Gegana. Petu
gas juga menyiksa seorang penduduk desa
di dalam rumahnya ketika operasi itu ber
lang
sung. Seorang oknum petugas diduga
memerintah
[kan HS (30 tahun) merayap di
lantai kemudian berulang kali menendang dan
memukulinya. Warga desa lain dengan inisial FA
(28 tahun)5 diancam dengan senjata dan dipaksa
untuk menunjukkan di mana Maikel Marani
menyimpan senjatanya.6
▶ Pada tanggal 14 April 2017 sekitar pukul
20.00 WIT, petugas dari Polres Manokwari
secara sewenang-wenang menangkap Mansar
Rumayom (20 tahun) di kantor cabang Partai
Golkar di Manokwari dan kemudian menyiksanya
selama penahanan. Petugas polisi melakukan
penangkapan karena tuduhan bahwa Mansar
Rumayom terlibat dalam kasus perampokan.
Namun alasan dari penangkapan dan
penyiksaan yang sebenarnya adalah bahwa
ayah Mansar, Onesimus Rumayom, merupakan
seorang aktivis politik pro-kemerdekaan yang
dibunuh oleh aparat kepolisian dalam kerusuhan
di Sanggeng Manokwari pada 27 Oktober
2017. Petugas berulang kali memukuli Mansar
Rumayom di bagian wajah dan punggung, serta
menendangnya dengan sepatu bot di kakinya.
Mansar Rumayom mengalami laserasi di bibir,
memar di punggung, dan cedera pendarahan di
kedua kakinya (lihat gambar 3.6.2).7

Gambar 3.6-1: Diserius Goo mengalami luka parah di kepala,
memar di wajah, dan di punggungnya (Sumber: Jubi)

3
4

JAPH-HAM (22.01.2017): Edison Hesegem.
Jubi (10): Protes temannya ditahan dan terluka puluhan pemuda
datangi POLSEK Moanemai, dapat dilihat di: http://www.
tabloidjubi.com/artikel-3162-protes-temannya-ditahan-danterluka-puluhan-pemuda-datangi-polsek-moanemani.html and at:
http://www.tabloid-wani.com/2017/01/protes-temannya-ditahandan-terluka-puluhan-pemuda-datangi-polsek-moanemani.html

5
6
7

Nama telah diganti dengan inisial untuk alasan perlindungan saksi.
Pembela HAM Independen (05.04.2017): Kesaksian penembakan
Maikel Marani.
LP3BH Manokwari (15.04.2017), media info dari kasus ini dapat
dilihat di: https://www.beritalima.com/2017/04/16/warinussypolisi-yang-main-hakim-sendiri-harus-diproses/
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Gambar 3.6-2: Mansar Rumayom setelah disiksa oleh aparat
kepolisian (Sumber: LP3BH Manokwari)

▶ Pada tanggal 20 April 2017, petugas polisi
menembaki sekitar 1.000 pekerja Freeport
di depan Pengadilan Negeri Mimika, di Kota
Timika. Para pekerja memprotes keputusan
hakim untuk menahan Sudiro Petrus Selestinus,
pimpinan PT. Freeport Indonesia yang telah
dituduh melakukan pencucian uang. Bentrokan
terjadi ketika para pekerja dan pasukan polisi
saling dorong. Alih-alih menggunakan meriam
air, polisi membubarkan kerumunan massa
dengan menggunakan senjata api dan peluru
karet. Lima orang terluka oleh peluru (lihat Tabel
3.6-2): Muhammad Faidzal (25 tahun) menderita
luka tembak di bokong; Zaenal Arifin (44 tahun)
terkena peluru di paha kanan; Puguh Prihantono
(39 tahun) terkena peluru karet di tulang kering
kanan; Andri W. Santoso (38 tahun) terkena
peluru di betis kanan; dan Zakarias terluka oleh
peluru di kaki kiri. Para pengunjuk rasa yang
terluka menerima pertolongan pertama medis
di RSU Timika –tiga dari mereka dirawat di rumah
sakit.8

Tabel 3.6-2: Pengunjuk rasa yang terluka saat kerusuhan pada tanggal 20 April 2017
(Sumber: Lokataru)
No Nama & cedera
1

Nama: Muhammad Faidzal
Cedera: Luka tembak di pantat

2

Nama: Pukuh Prihantono
Cedera: Luka tembak di paha
bawah kanan

3

Nama: Andri Wibowo Santoso
Cedera: luka tembak pada betis
kaki kanan
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8

Lokataru (February 2018): “Freeport’s Workers in Limbo”: Laporan
Kondisi Pekerja Mogok PT Freeport Indonesia
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bawah kanan

3

Nama: Andri Wibowo Santoso
Cedera: luka tembak pada betis
kaki kanan

4

Nama: Zakarias
Cedera: luka tembak pada kaki
kiri

5

Nama: Zainal Arifin
Injury: luka tembak pada paha
kanan
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▶ Pada tanggal 20 April 2017, pukul 00.00 WIT,
tiga oknum anggota Brimob menyiksa Ulis Turot
di Desa Ayawasi, Kabupaten Maybrat. Sebelum
kejadian, Ulis Turot mengonsumsi alkohol dan
meminta rokok kepada seorang pemilik toko.
Pemilik toko langsung menghubungi pos polisi
terdekat untuk meminta bantuan. Kemudian
datang tiga anggota Brimob ke Desa Ayawasi
dan secara beramai-ramai memukuli Ulis Turot.
Ulis Turot berhasil melarikan diri ke rumahnya
yang berada tak jauh dari lokasi kejadian dan
mengambil sebuah parang. Ketika petugas
melihatnya datang dengan senjata, mereka

menembakkan satu tembakan ke arahnya. Peluru
itu menembus perut Ulis Turot, menyebabkan
luka terbuka yang besar di bokong kanannya.
Saksi mata melihat bahwa para petugas kembali
memukul Ulis Turot ke tanah, memborgol
tangan dan menyeretnya ke mobil polisi. Alihalih membawa Ulis Turot ke rumah sakit, tiga
petugas Brimob membawanya ke Kantor Polisi
Kumurkek. Setelah masa penahanan yang
singkat, Ulis Turot diantar ke RSU Sorong (200
km dari kantor polisi Kumurkek) di mana ia harus
menjalani operasi pada hari berikutnya.9

9

Tabloid Jubi (22.04.2017): Oknum Brimob di Sorsel berulah, satu
warga ditembak hingga harus dioperasi, dapat dilihat di: http://
tabloidjubi.com/artikel-5682-oknum-brimob-di-sorsel-berulahsatu-warga-ditembak-hingga-harus-dioperasi.html

HAK ASASI MANUSIA DAN ESKALASI KONFLIK DI PAPUA

Gambar 3.6-3: Ulis Turot selama masa perawatan di Rumah
Sakit Umum Sorong (kiri); luka terbuka di bokong kanan Ulis
Turot (kanan) (Sumber: Jubi).

Gambar 3.6-4: Tim medis memberikan pertolongan pertama
kepada Yus Degei di Rumah Sakit Umum Paniai (Sumber:
Pembela HAM Independen)

▶ Pada tanggal 1 Mei 2017 pukul 09.00 WIT,
dua oknum tentara menyerang Yus Degei dan
Piet Degei dengan menggunakan pisau di
desa Uwibutu, Distrik Madi, Kabupaten Paniai.
Sebelum kejadian, seorang pemilik toko kecil
di desa Uwibutu menuduh mereka mencuri
dan kemudian melaporkan kedua teman ke
pangkalan militer 753 melalui telepon yang
berjarak tidak jauh dari lokasi. Beberapa menit
kemudian, dua oknum anggota unit militer 753
Paniai tiba di lokasi dan langsung menyerang
mereka menggunakan pisau. Piet dan Yus
Degei menderita luka tusuk dan luka sayatan
yang serius. Yus Degei ditusuk di wajahnya,
menyebabkan luka yang dalam di pipi kirinya.
Sementara Piet Degei tersayat di bagian
belakang, menyebabkan luka yang dalam di
dekat kedua tulang belikat di punggung atasnya.
Keduanya dibawa ke RSU Paniai, tempat mereka
menerima perawatan medis secara intensif (lihat
Gambar 3.6.4).10

▶ Pada tanggal 1 Mei 2017 sekitar pukul 09.00
WIT, oknum polisi secara sewenang-wenang
menangkap, kemudian menyiksa jurnalis lokal,
Yance Wenda, saat ia sedang meliput aksi
demonstrasi damai yang digelar oleh organisasi
pro-kemerdekaan Komite Nasional Papua Barat
(KNPB) di Sentani, Kabupaten Jayapura (Gambar
dan informasi tambahan tentang kasus ini tersedia
di Bab 3.1.2 tentang Kebebasan Media).

10 Pembela HAM Independen (16.05.2017): Penyiksaan Dua
Masyarakat Sipil di Uwibutu.

11
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▶ Pada tanggal 18 Mei 2017, seorang oknum
polisi dari Polres Jayapura memukuli Nareky
Kogoya dalam operasi penggerebekan di daerah
Waena, kota Jayapura (informasi tambahan
tentang kasus ini tersedia di Bab 3.3 tentang
Pembela Hak Asasi Manusia).
▶ Pada tanggal 25 Mei 2017, bentrokan terjadi
antara massa pengunjuk rasa dan anggota TNI
di Jayapura, setelah anggota Korem 172/PWY
membakar beberapa buah Alkitab. Tentara
membubarkan massa dengan paksa setelah
para demonstran diduga melemparkan batu
ke polisi dan tentara yang menjaga pos. Saksi
mata melaporkan bahwa tentara melepaskan
beberapa tembakan peringatan ke udara dan
kemudian menembaki kerumunan massa. Tiga
orang demonstran bernama Victor Pulanda, Edi
Siep, dan Alvian Ukago terkena tembakan dan
harus dirawat di rumah sakit.11

JPIC GKI-TP (05.06.2017): Pembakaran Injil di Korem 172/PWY
Jayapura.

95

96
Gambar 3.6-5 & 3.6-6: Viktor Pulanda (atas) selama perawatan
medis di sebuah rumah sakit di Jayapura. Luka tembak di betis
kiri Alfian Ukago (bawah) (Sumber: JPIC GKI-TP)

Gambar 3.6-7: Mr. Eli Siep selama menjalani perawatan medis
di sebuah rumah sakit di Jayapura. (Source: JPIC GKI-TP)

▶ Pada tanggal 29 Mei 2017, Ronald Auparay
meninggal di Rumah Sakit Umum Manokwari
setelah ia ditangkap di daerah Sanggeng,
Kabupaten Manokwari dan kemudian ditahan
di kantor polisi distrik Manokwari selama lebih
dari 20 hari. Anggota keluarga melaporkan
bahwa Ronald Auparay diduga disiksa selama
penangkapan (lihat Bab 3.5 tentang Pembunuhan
di Luar Pengadilan).

Ia muntah, hidungnya mulai berdarah, dan
mengalami pembengkakan di bawah mata
kirinya. Orang tua Alberth segera membawanya
ke Rumah Sakit Umum Jayawijaya di Wamena.
Ia dirawat di rumah sakit dan diharuskan tetap
dalam pengawasan medis karena pendarahan
hidung yang berlanjut hingga pukul 11.00 pagi
hari berikutnya. Alberth tidak bisa berbaring
telentang selama beberapa hari karena memar
yang dideritanya (lihat gambar 3.6-8).12

▶ Pada tanggal 16 Juni 2017, empat oknum
polisi menyiksa Alberth Nawipa yang berusia 15
tahun di Pasar Potikelek di Wamena, Kabupaten
Jayawijaya. Menurut pembela HAM setempat,
para petugas memukul Alberth Nawipa
dengan tangan kosong, tongkat kayu, dan
tongkat karet di bagian kepala, punggung, dan
perut. Kemudian petugas memaksanya untuk
membersihkan pos polisi di Pasar Potikelek.
Polisi menangkap Alberth karena ia diduga
melempar batu ke pos polisi. Sekitar pukul 22.30
WIT, Alberth Nawipa merasa sangat pusing.

▶ Pada tanggal 29 Juni 2017, aparat kepolisian
melakukan serangan besar-besaran di kompleks
‘Karang Barat’ di Kota Nabire, yang dihuni oleh
penduduk asli Papua. Inandus Mote (20 tahun)
ditangkap secara sewenang-wenang ketika
ia menyaksikan petugas polisi melepaskan
tembakan ke arah kompleks. Inandus dibawa
ke Polres Nabire, di mana petugas menyiksanya
dengan memukuli wajahnya berulang kali. Dari
penyiksaan tersebut Inandus Mote mengalami

12

JAPH-HAM (17.07.2017): Alberth (Korban Penyiksaan).
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Gambar 3.6-8: Alberth Nawipa (15 tahun) menerima perawatan
medis di Rumah Sakit Umum Jayawijaya (Sumber: JAPH-HAM)

Gambar 3.6-8: Para pendukung KNPB dipaksa untuk membuka
baju dan duduk di bawah terik matahari (Sumber: KINGMI
Papua).

pembengkakan di sekitar kedua mata disertai
pendarahan hidung dan mulut.13

petugas polisi menyiksa para pengunjuk rasa
dengan tongkat rotan dan tongkat kayu,
pemukulan terutama menargetkan bagian
kepala, tulang belakang, dan dada (lihat Gambar
3.6-10).15

▶ Pada tanggal 4 Juli 2017, pukul 10.00 WIT, 30
anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
berbondong-bondong ke kantor Polres Nabire
untuk menuntut pembebasan Yanto Waine,
yang ditangkap pada tanggal 1 Juli 2017 saat
ia sedang menyiapkan selebaran diskusi politik
yang diselenggarakan oleh KNPB. Petugas polisi
kemudian menangkap 30 orang pendukung
KNPB dan menahan mereka di Polres Nabire.
Pendukung KNPB dipaksa untuk membuka
baju mereka (lihat gambar 3.6-9) dan kemudian
disiksa menggunakan popor senapan, tongkat
kayu, dan tangan kosong. Dua pemimpin KNPB
bernama Andi Ekapia Yeimo dan Samuel Wespa
Kobepa tetap ditahan.14
▶ Pada tanggal 6 Juli 2017, pukul 10.00 WIT,
petugas polisi menangkap 89 orang pendukung
KNPB lainnya di Nabire yang menuntut
pembebasan kedua pemimpin KNPB, Andi
Ekapia Yeimo dan Samuel Wespa Kobepa. Para
pendemo ditangkap dan dipaksa masuk ke dua
truk polisi yang membawa mereka ke kantor
Polsek Nabaruan. Menurut aktivis HAM setempat,

Gambar 3.6-9: Seorang polisi memukul kepala Selvianus Wogee
dengan tongkat selama penahanan di kantor polisi Nabaruan,
mengakibatkan kepalanya berdarah (Sumber: KINGMI Papua).

13 JPIC KINGMI Papua (07.07.2017): Penangkapan, Penganiayaan,
Penahanan dan Penyemprotan Gas Air Mata di Kompleks
Masyarakat Asli Papua oleh Brimob dan Polisi Dalmas Polres Nabire.
14 JPIC KINGMI Papua (08.07.2017): Penangkapan, Penganiayaan dan
Pemenjaraan 92 orang Anggota KNPB oleh Kepolisian RI Polres
Nabire.

15 Ibid.
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▶ Pada tanggal 22 Juni 2017, tiga oknum
anggota Koramil Wamena diduga menyiksa
Niko Hisage (34 tahun), selama tujuh jam di
markas militer kota Wamena. Peristiwa tersebut
terjadi karena perselisihan antara Niko Hisage
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dan Serma Lukas Mulai atas tiga ekor sapi yang
dijual oleh Niko untuk perayaan keagamaan.
Lukas Mulai dan dua anggota tentara lainnya
membujuk Niko Hisage untuk datang ke kantor
markas militer di Wamena, di mana mereka
mulai menginterogasi Niko Hisage sekitar pukul
09.30 pagi. Para petugas berulang kali memukul
wajah dan menendang Niko dengan sepatu
bot di tulang kering. Sebagai akibat dari siksaan
tersebut, Niko Hisage mengalami pendarahan
di telinga kanan, memar dan bengkak di bawah
kedua mata dan kedua kaki, serta luka dalam di
bagian dalam bibir bawahnya. Ketika Niko ingin
memuntahkan darah, para petugas memaksa
untuk menelannya. Sekitar pukul 15.00 WIT,
tiga oknum tentara memaksanya untuk masuk
kekamar mandi, lalu mereka mengguyurkan
air dingin ke kepala Niko dan memaksanya
merangkak di lantai. Pukul 16.00 WIT Niko Hisage
dan istrinya diizinkan meninggalkan markas
militer.16

Gambar 3.6-11: Memar di wajah Niko Hisage setelah disiksa
oleh oknum tentara (Sumber: JAPH-HAM)

▶ Pada akhir Juni 201717 di Pulau Yapen, seorang
oknum Polisi bernama Amos Worembai,
mendekati XX18 saat ia berjalan hendak
berbelanja di pasar tradisional di Desa Waniwon.
XX merupakan saksi mata atas aksi pembunuhan

16 JAPH-HAM (17.07.2017): Niko Hisage.
17 Organisasi HAM setempat tidak dapat merekonstruksi tanggal pasti
kejadian itu.
18 Nama telah dianonimkan dan diganti dengan XX untuk alasan
perlindungan saksi.

di luar hukum terhadap Maikel Marani yang
dilakukan oleh oknum polisi pada tanggal 27
Maret 2017 di Desa Kontinuai (lihat Bab 3.5
tentang Pembunuhan di Luar Hukum). Petugas
memukul XX di pipi kanan dan kepala bagian
belakang sambil menanyakan apakah ia telah
melaporkan nama petugas ke polisi. Selanjutnya,
oknum polisi tersebut mencabut revolver dan
mengarahkannya ke kepala saksi mata sambil
menyatakan “hari ini aku akan membunuhmu”.
Penduduk desa lain yang melihat insiden itu
datang dan membantu saksi mata. Namun,
oknum polisi tersebut mengancam akan
melacak dan membunuhnya. XX memutuskan
untuk bersembunyi dan takut untuk kembali ke
desanya.19
▶ Pada tanggal 1 Agustus 2017, Yulianus Pigai
ditembak mati (lihat bab 3.5 tentang Pembunuhan
di Luar Hukum) dan sepuluh orang asli Papua
lainnya terluka parah oleh peluru setelah
anggota unit Brimob setempat menembaki
kerumunan penduduk desa (lihat Tabel 3.6-3).
Peristiwa itu terjadi di Oneibo, sebuah desa kecil
yang terletak di Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai. Di
mana lima dari korban yang terluka adalah anakanak. Sebelum insiden penembakan itu, seorang
warga desa bernama Kasianus Douw hampir
tenggelam di Sungai Oneibo pada dini hari.
Tiga warga desa yang menolongnya meminta
bantuan kepada pekerja konstruksi PT. Dewa
Krisna Company untuk membawa Kasianus
menuju ke rumah sakit umum Uwibutu dengan
mobilnya. Pekerja konstruksi menolak untuk
membantu, dan Kasianus kehilangan nyawanya
saat perjalanan ke rumah sakit. Karena marah
dengan perilaku pekerja konstruksi, sekelompok
penduduk desa berjalan ke kamp pekerja dan
merobohkan tenda mereka. Sekitar pukul 16.30
WIT, sebuah truk dengan anggota Brimob
yang bersenjata lengkap tiba di lokasi. Ketika
penduduk desa melihat aparat polisi bersenjata,

19 ELSHAM Papua (11.07.2017): Anggota Polisi Ancam Bunuh Saksi
Mata Penembakan Maikel Merani.
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mereka mulai melemparinya dengan batu. Alihalih membubarkan kerumunan massa dengan
tembakan peringatan, para aparat diduga
melepaskan tembakan membabi buta ke
kerumunan massa. Hampir semua korban harus

dirawat di RSU Uwibutu.20 Pada bulan September
2017 para pelaku dihadapkan pada persidangan
‘kode etik’ internal Polri di mana empat petugas
dihukum untuk meminta maaf secara terbuka
dan dipindahkan ke unit polisi di distrik lain.21

Tabel 3.6-3: Para korban penembakan di Desa Oneibo (Sumber: JPIC KINGMI Papua).
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20 JPIC KINGMI Papua (5.08.2017): Brimob Republik Indonesia
menembak mati 1 orang masyarakat sipil dan melukai 10 orang
masyarakat sipil Desa Oneibo, Distrik Waghete, Kabupaten Deiyai,
Papua.
21 CNN Indonesia (31.08.2017): Penembakan di Deiyai, Empat Polisi
Divonis Minta Maaf, dapat dilihat di: https://www.cnnindonesia.
com/nasional/20170831162855-12-238698/penembakan-dideiyai-empat-polisi-divonis-minta-maaf/
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▶ Pada tanggal 4 Agustus 2017, sekelompok
oknum tentara secara sewenang-wenang
menangkap Hendrik Bosayor (30 tahun) di
Sowi I, Kabupaten Manokwari. Menurut LP3BH,
penangkapan dilakukan oleh anggota militer
terkait dengan dugaan pencurian senjata api
yang telah raib dari markas unit khusus TNI
(Kopassus). Oknum tentara menyiksa Hendrik
Bosayor dan memaksanya untuk mengakui
keterlibatan dalam pencurian senjata tersebut. Ia
ditahan secara tidak sah selama delapan hari dan
kemudian dibebaskan pada tanggal 11 Agustus
2017.22
▶ Pada tanggal 9 Agustus 2017, Sersan Kepala
Yusuf Salasar –anggota Wadan Intel II Korem
174 Timika– membunuh Theodorus Cekatem
(lihat Bab 3.5 tentang Pembunuhan di Luar
Hukum) dan melukai dua nelayan lainnya, di
Pelabuhan Poumako di Timika. Insiden ini terjadi
pada perselisihan wilayah penangkapan ikan
adat antara nelayan lokal asli Papua dan nelayan
migran. Pelaku melepaskan beberapa tembakan
yang ditujukan pada kelompok nelayan asli
Papua.23 Rudolf Saran terkena peluru di lengan,
sementara Gabriel Nawipo mengalami cedera

22 LP3BH Manokwari (12.08.2017): Penangkapan sewenang-wenang &
penganiayaan.
23 SKP Timika Diocese (02.09.207): Insiden Poumako: kekerasan
militer mematikan terhadap nelayan asli yang mempertahankan
mata pencaharian mereka, informasi media mengenai kasus ini
dapat dilihat di: http://suarapapua.com/2017/08/31/ini-laporaninvestigasi-skp-keuskupan-timika-dalam-kasus-poumako-berdarah/
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peluru di tangan kirinya. Pada bulan Maret
2018, persidangan terhadap pelaku diproses
di Pengadilan Militer III-19 di Jayapura. Serka
Yusuf Salasar dijatuhi hukuman delapan bulan
penjara, subsider masa penahanan. Asosiasi
Pengacara Hak Asasi Manusia untuk Papua
(PAHAM Papua) menilai bahwa putusan dan
hukuman yang dituntut oleh jaksa militer tidak
sebanding dengan tingkat parahnya kejahatan
yang dilakukan.24
▶ Pada tanggal 19 Agustus 2017, sekitar dua
ribu pekerja PT Freeport Indonesia melakukan
aksi mogok bersama anggota keluarga mereka.
Massa berkumpul di Check Point 28 (CP 28)
dan menuntut agar manajemen perusahaan
menegosiasikan program cuti dan pemutusan
hubungan kerja (PHK) dengan serikat pekerja.
Para pekerja juga melakukan kegiatan
keagamaan. Di tengah-tengah pertemuan,
setidaknya 100 personel Brimob dan tentara
bersenjatakan meriam air, tongkat rotan, dan
gas air mata mendekati lokasi. Para pekerja
dan keluarga mereka dibubarkan dengan
peluru karet dan dipukuli saat melakukan
kegiatan keagamaan. Para imam juga diserang

24 PAHAM Papua (20.03.2018): Serka Yusuf Salasar, Terdakwa Kasus
Penembakan di Pelabuhan Pomako-Timika Divons 8 Bulan Penjara
oleh Hakim.
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oleh aparat keamanan. Operasi ini dipimpin
langsung oleh Kepala Polisi Resort Mimika, Viktor
Machboen, yang didampingi oleh komandan
militer setempat, Kolonel Infantri Indarto. Salah
satu korban yang disebut Pak Haji terkena gas air
mata serta tembakan peluru karet di tangan dan
telapak tangan kirinya. Cidera ini membuatnya
tidak dapat menggerakkan jari tangan kirinya

dan menyebabkan cacat otot. Korban lain,
Ansye Lumenta, didorong dari motor dan jatuh
ke tanah, kemudian aparat memukuli belakang
kepalanya. Merino, salah satu pekerja, ditangkap
dan dipukuli. Petugas polisi memotong
rambutnya secara paksa setelah penangkapan
(lihat tabel 3.6-4).25

Tabel 3.6-4: Peserta pemogokan yang terluka saat pembubaraan massa pada tanggal 19
Agustus 2018 di Check Point 28 (Sumber: Lokataru).
No

Nama & Cidera

1

Name: Sapsuha Sahadil
CIdera: terkembak peluru karet
di bagian pantat

2

Name: John Yawang
Cidera: luka tembak di kaki kiri
(3 jahitan)

Foto
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3

Name: Yudas
Cidera: luka tembak timah panas
(peluru tajam)

25 Lokataru (Februari 2018): “Pekerja Freeport di Limbo”: Laporan
tentang Kondisi Pekerja Mogok PT Freeport Indoensia.
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2

Name: John Yawang
Cidera: luka tembak di kaki kiri
(3 jahitan)

103
3

Name: Yudas
Cidera: luka tembak timah panas
(peluru tajam)

4

Name: Ansye Lumenta
Cidera: Dipukul oleh oknum
Brimob dan terjatuh
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▶ Pada tanggal 20 Agustus 2017, Pilipus (47
tahun) ditangkap pada pukul 12.00 WIT di rumah
Sudiro (Ketua PUK SPSI). Philipus dan lima orang
lainnya tengah duduk-duduk ketika dua mobil
polisi (truk dan patroli), satu kendaraan TNI
dan satu mobil dari unit Satpol PP datang dan
memaksa kelompok itu untuk bubar. Tiga orang
pergi, namun Pilipus dan Bahrudin (50 tahun)
tetap tinggal. Dua petugas polisi menendang
pinggang dan pantat mereka. Ketika Pilipus
bertanya kepada petugas, “apa kesalahan kami?”
para polisi menghina mereka dengan kata-kata
“babi”dan “anjing”sambil terus memukuli mereka.
Pilipus diancam dengan todongan senjata ketika
ia menantang aparat polisi untuk berkelahi, dan
aparat kembali menendang Pilipus. Bahrudin
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ditendang di wajahnya oleh seorang anggota
Satpol PP di depan rumah Sudiro.
Pada hari yang sama, anggota ‘Satpol PP’
pergi ke kantor PUK SPSI di Jalan Pendidikan
dan membubarkan beberapa anggota yang
berkumpul di depan kantor. Polisi, tentara dan
Satpol PP secara sewenang-wenang menangkap
setidaknya sembilan orang tanpa surat perintah
penangkapan. Karyawan Freeport John Yawang,
Steven Edward Yawan, dan Arnon Mirino,
mengalami penyiksaan fisik dan psikologis (lihat
tabel 3.6.5) Kebanyakan dari mereka dipaksa
untuk mengakui kejahatan yang tidak mereka
lakukan, seperti terlibat dalam penghancuran
dan pembakaran properti, hasutan, dan
membawa senjata tajam.26

Tabel 3.6-5: Tiga karyawan yang disiksa selama operasi polisi pada 20 Agustus 2017
di Timika (Sumber: Lokataru).

No

Nama

Bentuk penyiksaan

1

John Yawang

Luka tembak di paha kiri, menerima 3 jahitan

2

Steven Edward Yawan

Bentuk penyiksaan ditahan di ruang isolasi
dengan sedikit akses penerangan dan udara,
mengalami pemukulan dan diintimidasi dengan
menggunakan ular

3

Arnon Mirino

Dipukuli dan kemudian dipaksa untuk memotong
rambutnya

▶ Pada tanggal 5 September 2017, seorang siswa
sekolah menengah atas, Bryan Kowi, diduga
dipukuli dengan tongkat rotan oleh seorang
oknum anggota polisi di Kota Nabire. Hal ini
terjadi karena Bryan dan temannya mengendarai
sepeda motor tanpa memakai helm. Ketika
mereka melewati kantor bupati, seorang polisi
memukul Bryan dua kali dengan tongkat rotan
di kepala dan punggung. Karena penyiksaan ini,

Bryan menderita memar di punggung dan luka
pendarahan di kepalanya (lihat gambar 3.6-12),
dan harus menerima perawatan medis di rumah
sakit umum. Orang tua Bryan melaporkan
kejadian itu ke Polres Nabire. Namun, pengaduan
itu tidak diproses oleh PROPAM. Alih-alih
memulai investigasi terhadap pelaku, perwakilan
polisi hanya menemui orang tua dan meminta
maaf atas kejadian tersebut.27

26 Ibid.
27 JUBI (6.09.2017): Tidak pakai helm, siswa SMA dipukul polisi pakai
rotan, dapat dilihat di: http://www.tabloidjubi.com/artikel-9349tidak-pakai-helm-siswa-sma-dipukul-polisi-pakai-rotan.html
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dan memukuli Alfred dua kali di dada untuk
menantangnya berkelahi. Para oknum tentara
membiarkan Alfred meninggalkan lokasi setelah
ia menolak tantangannya.29

Gambar 3.6-12: Luka di kepala Bryan Kowi yang sudah dirawat,
setelah dipukuli oleh petugas polisi (Sumber: Jubi).

▶ Pada tanggal 4 Oktober 2017, sekitar pukul
20.00 WIT, empat oknum anggota TNI secara
sewenang-wenang menangkap dua warga
bernama Nolbet dan Zakheus di Desa Moso,
Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Mereka diduga
mengganggu warga desa lainnya ketika berada
dalam pengaruh minuman beralkohol. Para
aparat juga pergi ke rumah seorang guru, Thomas
Manufandu, masuk rumah tanpa menunjukkan
surat perintah dan secara sewenang-wenang
menangkap putranya, Kostan Manufandu, saat
sedang tidur di kamar. Selanjutnya, para aparat
membawa Nolbet, Zakheus, dan Kostan ke pos
militer di Moso. Pada pukul 21.30 WIT, Thomas
Manufandu dan istrinya pergi ke pos militer
untuk meminta pembebasan Nolbet, Zakheus,
dan Kostan. Thomas menyaksikan bahwa
para oknum tentara tersebut menampar dan
memukul tiga pemuda di wajah dan tubuh.
Mereka akhirnya dibebaskan.28
▶ Pada tanggal 5 Oktober 2017, pukul 17.30 WIT,
enam oknum anggota TNI bersenjata lengkap
menghentikan Alfred Mandowen di Desa Moso
saat ia mengendarai sepeda motornya. Salah
satu petugas menendang Alfred di punggung
dan Alfred jatuh ke tanah. Selanjutnya, seorang
aparat lain meletakkan senapannya ke samping

28 JPIC GKI-TP (09.11.2017): Anggota Tentara Nasional indonesia/
Militer Memukul Warga kampong Moso Mengintrogasi dan
melakukan tindakan Kekerasan Kepada Petugas gereja di Kampung
Moso, Distrik Muara Tami, kota Jayapura.
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▶ Pada tanggal 5 November 2017, wartawan
Pasific Pos, Ridwan Cholid Abubakar, diserang
oleh oknum anggota Kodim/1704 Wamena di
Jayapura ketika ia sedang menunggu seorang
teman di Kompleks Argapura Bawah. Oknum
tentara itu meninju Ridwan berulang kali yang
menyebabkan pipi kiri dan lehernya memar.
Menurut Ridwan, pelaku berada di bawah
pengaruh alkohol ketika melakukan tindakan
tersebut (Gambar dan informasi tambahan
tentang kasus ini tersedia di Bab 3.1.2 tentang
Kebebasan Media).
▶ Pada tanggal 23 Oktober 2017, Yan Ever
Mengge, yang juga dikenal sebagai Bowake,
memberlakukan blokade hukum adat setelah
PT Permata Putera Mandiri (PPM) tidak menepati
janji untuk memberikan kompensasi kepada
sukunya atas tanah dan kayu yang telah
ditebang oleh perusahaan tersebut. Setelah
itu, tiga petugas Brimob mengejar Bowake
dengan kendaraan. Dengan kecepatan tinggi
mobil tersebut mencoba menabraknya, tetapi
ia masih bisa menghindar tabrakan. Para
petugas membuka pintu kiri mobil dengan
keras, kemudian membantingnya ke tubuh
Bowake. Petugas Brimob melompat keluar dari
mobil dan meninju Bowake secara bergantian
hingga ia jatuh ke tanah. Setelah itu, aparat
juga menggunakan popor senapan untuk
memukul leher, punggung, pinggang, dan
lutut Bowake. Mereka juga menendangnya
dengan sepatu bot di perut, tangan, dan dada.
Seorang oknum anggota Brimob menyatakan,
“Kami akan membunuhmu di sini, hari ini” dan
mengancam bahwa mereka akan menguburnya
hidup-hidup. Bowake menderita luka parah
pada tubuh, kepala, lengan dan kakinya. Petugas

29

Ibid.
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Brimob mengangkatnya ke dalam mobil dan
membawanya ke kamp perusahaan. Disitu,
mereka terus menendangnya hingga pingsan.
Karena tidak bisa berjalan pulang, Bowake
dirawat di sana selama beberapa hari. Seorang
pekerja perusahaan membawa Bowake ke
rumah sakit di Teminabuan karena ia terus
menderita kesakitan di punggung dan tulang
belakang. Luka-lukanya tidak sembuh dan ia
berulang kali muntah darah. Keluarga Bowake
menuntut pembayaran ganti rugi sebesar
150 juta rupiah berdasarkan hukum adat atas
pemukulan dan penyiksaan yang dilakukan
oleh tiga oknum polisi. Namun, keluarga tidak
menerima pembayaran dari perusahaan, PT
Permata Putera Mandiri juga tidak membayar
ongkos perawatan medis Bowake.30
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▶ Pada tanggal 11 November 2017, sekelompok
oknum aparat, setidaknya enam personel
kepolisian dari Polres Mimika menganiaya
seorang jurnalis "OKE Zone", Saldi Hermanto,
ketika ia sedang duduk di sebuah balai warga
yang berada di dekat pos polisi lalu lintas.
Insiden ini terjadi ketika sekelompok aparat polisi
mendekati Saldi dan membawanya masuk ke
pos polisi. Lalu mereka berulang kali memukul
kepalanya dan tubuhnya . Saldi mengalami
memar di pelipis kiri dan tulang rusuk kanan
serta sesak napas setelah penganiayaan itu
(informasi tambahan tentang kasus ini tersedia di
Bab 3.1.2 tentang Kebebasan Media).
▶ Pada tanggal 18 November 2017 sekitar
pukul 11.00 WIT, tiga personel tentara Yonif
755/Yalet bernama Sersan Satu La Dili Wance
(Wakil Komandan Pos Militer Kimaam Satgas
Pamrahwan), Abiatar Harri Katoar dan Fredrik
Pattiasina (personel di Pos Militer Kimaam
Satgas Pamrahwan) secara sewenang-wenang
menangkap Ishak Dewakyekua di rumah
saudara perempuannya di Distrik Kimaam.
Peristiwa itu terjadi setelah Isak diduga minum

30 PUSAKA (19.11.2017): Kronologis Kasus Kekerasan Aparat BRIMOB
PT. PPM terhadap Masyarakat Pemilik Tanah Adat di Sorong
Selatan, e-document dapat dilihat di: https://awasmifee.potager.
org/?p=1577

minuman keras, meski sebelumnya berjanji akan
berhenti minum. Aparat militer menyiksa Isak
secara membabi buta selama penangkapan
dan penahanannya di markas Yonif 755/Yalet.
Mereka masuk ke rumah saudara perempuan
Isak, memukuli dan membanting Isak ke sebuah
kolam di dekat rumah. Para oknum militer
tersebut juga memukuli Isak beramai-ramai
selama hampir satu jam dengan balok kayu.
Pukul 00.00 WIT, Ishak dibawa ke markas Yonif
755/Yalet. Seorang saksi melihat oknum tentara
memasukkan botol 600 ml ke mulut Isak untuk
mencegahnya berteriak, sambil memukul dan
mencambuknya dengan selang karet di luar
markas tentara. Kemudian mereka menaruh
ember di kepalanya dan secara beramai-ramai
memukulinya selama 30 menit. Sekitar pukul
02.00 pagi, para personel militer membawa Ishak
Dewakyekua ke kantor Polsek Kimaam. Ketika
saudara perempuannya mengunjungi Ishak
Dewakyekua pada sore hari, ia menemukannya
tak sadarkan diri di lantai sel. Dadanya bengkak
dan tubuhnya penuh memar dan darah. Pada
pukul 16.00 WIT, Nelson Amirullah dan seorang
petugas polisi bernama Nawir datang ke rumah
keluarga Ishak dan bertanya di mana mereka
ingin mengubur mayat Ishak. Penyelidikan
dilakukan oleh Polisi Militer Merauke (POMDAM
Merauke) pada bulan November 2017 (lihat Bab
3.5 tentang Pembunuhan di Luar Hukum).31
▶ Antara tanggal 12 dan 15 Desember 2017,
aparat keamanan gabungan melakukan
penggerebekan di daerah sekitar Bandara
Daragma, Distrik Mugi, Kabupaten Nduga,
Provinsi Papua. Penggerebekan itu tampaknya
sebagai tindakan balas dendam atas bentrokan
yang terjadi antara Tentara Pembebasan Papua
(TPN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI),
yang menyebabkan kematian seorang pekerja
bangunan. Seorang anggota militer terkena
peluru saat terjadi baku tembak. Saksi mata
menyatakan bahwa anggota aparat keamanan

31 KontraS (18.01.2018): Laporan Investigasi Penyiksaan Warga Kimaam
oleh TNI.
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gabungan menggunakan pesawat sipil, saat
mereka melepaskan tembakan ke arah pen
duduk dan rumah di sekitar bandara. ‘Koalisi
untuk Keadilan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia
di Pegunungan Tengah Papua’ bersama dengan
‘Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan’ (KontraS) melakukan siaran pers pada
tanggal 20 Desember 2017 sebagai tanggapan
atas dugaan serangan aparat keamanan.32
Pasukan gabungan menyiksa empat orang
pen
duduk asli Papua, bernama Ringgenus
Gwijangge (15 tahun), Pendeta Enok Kogoya (58
tahun), Amos Kogoya (54 tahun), dan Iruna Nirigi
(27 tahun),serta membakar dua rumah. Seorang
siswa sekolah menengah atas nama Risok Nepi
Nirigi dan Sabet Gwijangge (47 tahun) masingmasing mengalami cedera peluru di paha kanan.
Robeyam Nirigi tertembak di paha, Rinepi Nirigi
(21 tahun) menderita luka tembak di leher. Saat
penggerebekan terjadi, seorang siswa SMA
bernama Benarupuk Kogoya terluka oleh peluru
di tangan kirinya. Setelah aksi penggerebekan,
aparat keamanan memblokade jalan dari
Jayawijaya ke Kabupaten Nduga. Hanya mereka
yang telah mengantongi surat izin dari polisi
yang memiliki akses keluar masuk di wilayah
tersebut.33
▶ Pada tanggal 3 Januari 2018 pukul 03.00
dini hari, sekelompok penduduk asli Papua
berjumlah sekitar 30 orang, terdiri dari lakilaki, perempuan dan anak-anak dicegat oleh
anggota militer di Kilo tujuh, Distrik Napua.
Aparat mencurigai beberapa anggota kelompok
tersebut membawa amunisi ke Kabupaten
Nduga. Aparat militer menanyai setiap anggota
kelompok termasuk perempuan dan anak-anak
hingga pukul 05.00 pagi. Selama interogasi,
aparat memukuli beberapa orang di antara
mereka dengan tangan kosong dan popor
senapan. Ketika tentara menemukan delapan
peluru amunisi, seluruh kelompok ditangkap dan

32 Koalisi untuk Keadilan, Hukum dan Hak Asasi Manusia di
Dataran Tinggi Tengah Papua & Komisi untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan (20.12.2018): Hentikan Penyisiran dan
Penyerangan Terhadap Warga Sipil di Nduga, Papua.
33 JAPH-HAM (20.12.2017): Kronologis Kasus Nduga.
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dibawa ke Mapolres Jayawijaya, Wamena. Sekitar
pukul 16.00 WIT, wanita dan anak-anak kemudian
dibebaskan setelah tujuh jam penahanan.
Sementara para laki-laki tetap ditahan. Petugas
polisi mengisolasi tiga orang pelajar dari
kelompok tersebut dan menginterogasi mereka
secara terpisah. Mereka disiksa selama interogasi.
Sebelas dari mereka yang ditangkap –yaitu
Abualak Kogoya (28 tahun), Jefri Gwijangge (27
tahun), Sije Wandikbo (17 tahun), Siminggen
Wasiangge (27 tahun), Maniol Nimiangge (28
tahun), Karungganus Wasinaggen (17 tahun),
Iau Gwijangge (30 tahun), Sarian Wasinagge (28
tahun), Nariget Wasinagge (19 tahun), Natanus
Kogoya (12 tahun), Tandanus Tabuni (12 tahun)–
mengalami luka-luka setelah penyiksaan. Sete
lah dibebaskan, para korban pergi ke unit
gawat darurat RSU Jayawijaya, namun tentara
mengikuti dan menghalangi mereka untuk
mendapatkan perawatan medis.34
▶ Pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 08.00 pagi,
Pdt. Edison Giay pergi ke rumah Jamsul Runtuk,
kepala Distrik Yamor, untuk membahas laporan
kesaksian yang ingin ia sampaikan kepada Bupati
Kaimana tentang kecelakaan kapal. Diskusi
berlangsung panas dan dengan cepat berubah
menjadi perselisihan ketika Jamsul Runtuk
menuduh Pendeta Giay membuat kesaksian
palsu. Kepala distrik marah dan memukuli
pendeta di pelipis kiri dan dada. Setelah itu, Pdt.
Giay meninggalkan rumah Jamsul Runtuk dan
pergi ke rumah sakit untuk berobat, kemudian
melaporkan penganiayaan tersebut kepada
polisi setempat.
Pada tanggal 12 Februari 2018, Pdt. Giay bersama
dengan Ronald Kirihio pergi ke Polres Kaimana
di mana ia ingin mengambil surat konfirmasi
(STPL), sebagai persyaratan formal dari prosedur
pengaduan pidana di Indonesia. Ketika mereka
tiba di kantor polisi, Wakapolres Kaimana
meminta Pendeta Giay untuk berbicara secara
34 Suara Papua (05.01.2018): Wene Tabuni: 11 Warga Nduga Dianiaya
di Wamena, dapat dilihat di: https://suarapapua.com/2018/01/05/
wene-tabuni-tiga-puluh-warga-nduga-dianiaya-di-wamena/
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pribadi tentang perselisihan dengan Jamsul
Runtuk, sehingga Ronald Kirihio memutuskan
untuk menunggu di departemen penyelidikan
kriminal sampai pertemuan selesai. Tiba-tiba,
seorang oknum petugas polisi mendekati
Ronald Kirihio dan mulai memukulnya. Ketika
Ronald Kirihio membela diri, petugas polisi
lainnya ikut campur, dan secara bersama-sama
memukuli dan menendangnya hingga Ronald
jatuh ke tanah. Ronald mengalami memar di pipi
dan kepala kanannya (lihat gambar 3.6-13). Ia
kemudian ditahan dan didakwa melanggar UU
Darurat, yang dapat dihukum dengan hukuman
maksimum tujuh tahun penjara.35

dan memborgolnya. Ketika Yuten menolak
dengan keras untuk diborgol, petugas polisi
berulang kali memukulnya dengan tongkat
karet. Yuten Gurik menderita memar parah di
punggung dan bokong akibat siksaan yang
dialaminya. Ia kemudian dipindahkan ke fasilitas
kesehatan mental di Jayapura (lihat gambar 3.614).36
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Gambar 3.6-13: Ronald Kirihio dalam sel tahanan di kantor
polisi (Sumber: ELSHAM Papua).

▶ Pada tanggal 14 Maret 2018, seorang oknum
anggota Brimob diduga menyiksa Yuten Gurik di
RSU Kota Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua.
Yuten Gurik menderita gangguan mental yang
ditandai dengan emosi yang tidak terkendali.
Sekitar pukul 12.00 siang, emosi Yuten Gurik
meluap di depan gedung Gereja Jemaat Yeru
salem Karubaga. Setelah itu, keluarga membawa
nya ke Rumah Sakit Umum Karubaga. Tak lama
kemudian, seorang oknum anggota Brimob
memasuki rumah sakit dan melihat Yuten
Gurik berteriak. Para petugas menganggap
perilakunya itu mengganggu ketertiban umum

35 ELSHAM Papua (05.06.2018): Kepala Distrik Yamor Aniaya Pendeta,
Ronald yang Ditahan, dapat dilihat di: http://elshampapua.
org/2018/06/05/kepala-distrik-yamor-aniaya-pendeta-ronald-yangditahan/

Gambar 3.6-14: Yuten Gurik saat diterbangkan ke fasilitas
kesehatan mental di Jayapura (Sumber: Suara Papua).

▶ Pada tanggal 6 April 2018, pukul 19.00 WIT,
anggota aparat keamanan gabungan datang
ke Desa Mauwa di Kabupaten Dogiyai dengan
dua truk dan melepaskan beberapa tembakan
ke sasaran yang tidak diketahui di dalam desa
dan daerah sekitarnya. Pada pukul 19.30 WIT,
penduduk desa menghentikan kendaraan
aparat keamanan di jembatan dekat desa untuk

36 Suara Papua (21.03.2018) : Oknum Brimob di Tolikara Aniaya
Pasien Gangguan Jiwa, dapat dilihat di: https://suarapapua.
com/2018/03/21/oknum-brimob-di-tolikara-aniaya-pasiengangguan-jiwa/
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bertanya, siapa yang mereka cari. Alih-alih
berbicara dengan penduduk desa, salah satu
tentara melepaskan tembakan peringatan. Ketika
penduduk desa terus mencegah kendaraan itu
melintas, aparat keamanan meminta bantuan
Polsek Moanemani. Sekitar pukul 19.45 WIT,
pasukan polisi dari kesatuan Brimob dan unit
pengendalian massa (Dalmas) tiba di Desa
Mauwa dan langsung membubarkan penduduk
desa dengan gas air mata dan senjata api
berpeluru tajam. Mayoritas warga desa tidak
terluka selama pembubaran. Seorang warga
atas nama Rudi Auwe (16 tahun) menderita luka
tembak di paha kanan dan pergelangan tangan
kanan (lihat gambar 3.6.16), namun ia bisa
menghindari penangkapan. Gerry Goo (18 tahun)
terluka parah akibat dua peluru yang bersarang
di bahu kanan dan memar di punggung, lengan,

Gambar 3.6-15/16: Gerry Goo setelah masuk ke rumah sakit
[kiri]; cedera peluru di paha kanan Rudi Auwe [kanan] (Sumber:
JPIC Kingmi Papua).

dan kakinya ketika aparat polisi menyeretnya di
atas aspal menuju kendaraan polisi. Ia dibawa
ke kantor polsek di mana aparat kepolisian
menyiksanya. Akibat penyiksaan ia mengalami
cedera di kepala (lihat gambar 3.6-15). Gerry
Goo meninggal pada 9 Mei 2018 –para dokter
memutuskan untuk tidak mengeluarkan peluru
yang bersarangdalam tubuhnya karena kondisi
Gerry tidak cukup stabil untuk dioperasi (lihat bab
3.5 tentang Pembunuhan di Luar Pengadilan).37
▶ Pada tanggal 4 April 2018, operasi militer di
Desa Opitawak Kabupaten Mimika menyebab
kan setidaknya satu warga desa bernama
Timotius Omabak tewas. Setidaknya dua warga
desa lainnya –Ruben Kupugau (30-an) dan Kapin
Wamang (15 tahun)– mengalami luka tembak
dan harus dirawat di rumah sakit. Peristiwa
tersebut terjadi pada jam 10.15 pagi di Kabupaten
Tembaggapura dekat tambang raksasa milik PT
Freeport Indonesia. Operasi militer dikonfirmasi
oleh sumber-sumber media dan TNI. Kolonel
Infantri Muhammad Aidi dari Kodam XVII
Cenderawasih dalam sebuah wawancara publik
menyatakan bahwa anggota-anggota TPN PB
diduga membakar rumah-rumah penduduk
desa setelah mereka didorong mundur dalam
pertempuran dengan TNI.38 Namun, dalam
kesaksian video yang dirilis online pada tanggal
18 April 2018 menjelaskan versi yang berbeda
dari insiden tersebut. Video itu memperlihatkan
sekelompok warga yang berjumlah empat
orang perempuan penduduk asli dari desa
Opitawak. Menurut kesaksian video, penduduk
desa telah mengibarkan bendera Indonesia dan
berkumpul di bawah bendera ketika pasukan
militer mendekati kampung dan tanpa pandang
bulu menembaki mereka. Beberapa penduduk
desa melarikan diri ke hutan untuk berlindung.39

37 JPIC Kingmi Papua (16.04.2018): Aparat Gabungan TNI POLRI
Menembak dan Melukai 2 orang Masyarakat Sipil di Jembatan kali
Mauwa di Desa Mauwa Distrik Kamu Kabupaten Deiyai Papua
38 JUBI (05.04.2018): Korban sipil mulai berjatuhan, gereja minta TNI
dan TPN-PB tak berperang di wilayah pemukiman warga, dapat
dilihat di: http://tabloidjubi.com/artikel-15152-korban-sipil-mulaiberjatuhan-gereja-minta-tni-dan-tpnpb-tidak-berperang-diwilayah-pemukiman-warga.html
39 Youtube Video “Killings of civilians in Opitawak village,
Tembagapura, West Papua by Indonesian military”, dapat dilihat di:
https://www.youtube.com/watch?v=doVftB42rGs
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▶ Pada tanggal 5 Mei 2018, Mando Mote (29
tahun), seorang aparatur sipil negara (ASN) dari
Kabupaten Deiyai, dipukuli secara beramai-ramai
oleh oknum aparat kepolisian ketika ia mencoba
masuk ke halaman sebuah guest house di Nabire.
Pada saat itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU)
menyelenggarakan debat politik antar bakal
calon Bupati Kabupaten Deiyai di lokasi tersebut.
Jurnalis Papua, Albert Youw (27) diserang oleh
beberapa oknum petugas polisi karena ia meli
put tindak penganiayaan tersebut (informasi
tambahan tentang kasus ini tersedia di Bab 3.1.2
tentang Kebebasan Media). Ketika Mando Mote
memasuki halaman untuk menyaksikan debat,
oknum petugas polisi melompat ke arahnya dan
menepuk kepalanya dari belakang. Selanjutnya,
belasan oknum polisi mengepung Mando Mote.
Beberapa dari mereka berusaha menenangkan
situasi, sementara yang lain menyerangnya
dengan tendangan dan pukulan. Mando
Mote menderita pendarahan di pelipis kiri dan
memar di lutut kanannya sebagai akibat dari
penganiayaan itu.40

▶ Pada malam hari antara tanggal 9 dan 10 Juni
2018, oknum aparat polisi secara sewenangwenang menangkap lima penduduk asli Papua
di beberapa lokasi di Kota Timika, Kabupaten
Mimika. Tiga dari mereka, yaitu Titus Kwalik,
Julianus Dekme, dan Alosius Ogolmagi dianiaya
selama penangkapan. Pada tanggal 9 Juni 2018
sekitar pukul 21.00 WIT, oknum anggota polisi
dari Polsek Mimika secara tidak sah menangkap
Polce Tsugumol. Selanjutnya, para petugas
melaju ke rumah ibu tiri Polce Tsugumol, atas
nama Orpa Wanjomal, masuk ke rumah dan
mengancamnya dengan todongan senjata.
Anggota polisi memaksa Orpa Wanjomol untuk
menyerahkan dokumen dan amunisi yang
diyakini oleh para petugas ada di dalam rumah
tersebut. Pada tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul
03.00 dini hari, aparat polisi datang ke rumah Titus
Kwalik di SP Lima dan memaksa masuk ke dalam
rumahnya tanpa menunjukkan surat perintah
tugas. Ketika Titus menolak untuk mengikuti
aparat, beberapa petugas menyeretnya keluar
dari rumah. Salah satu anggota polisi dengan
paksa mendorong popor senapannya ke
punggung Titus. Hampir bersamaan, oknum
anggota polisi mendobrak pintu rumah Julianus
Dekme ketika ia dan Alosius Ogolmagi sedang
tidur. Tanpa menunjukkan surat perintah, polisi
tersebut menyeret mereka ke luar dan memukuli
punggung mereka dengan popor senapan.41
▶ Pada tanggal 13 Juni 2018, pukul 06.00
pagi, seorang anggota Brimob, Syarifudin,
dan seorang prajurit TNI memukuli dan
menembaki nelayan, Frans Kbarek (21 tahun).
Penembakan itu terjadi setelah perselisihan
antara lima nelayan dan petugas keamanan
yang menghalangi nelayan untuk meninggalkan
pelabuhan dengan perahunya. Menurut Frans
Kbarek, petugas meminta ia dan teman-temannya
untuk membayar sebesar uang Rp 300.000 untuk
Gambar 3.6-17/18: Mando Mote diserang oleh petugas polisi [atas];
Mando Mote menerima perawatan medis setelah penyiksaan [bawah]
(Sumber: JPIC Kingmi Papua).

40 JPIC Kingmi Papua (06.05.2018): Aparat Brimob, Polisi Dalmas dan
Propos pengeroyokan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Deiya dan Wartawan Jubi di Halaman Guest House.

41 PAHAM Papua (15.06.2018): Kronologi Pendampingan Hukum
Terhadap 5 Korban di Timika
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setiap perahu yang meninggalkan pelabuhan.
Frans Kbarek menolak untuk membayar, dengan
alasan bahwa petugas telah menyalahgunakan
wewenangnya untuk menghasilkan uang. Setelah
itu, petugas polisi mengarahkan senjatanya
ke kepala Frans Kbarek sementara tentara itu
memukul kepala dan kaki Frans dengan popor
senapannya. Ketika Frans mencoba melawan,
petugas Brimob melepaskan beberapa tembak
an. Frans Kbarek menderita luka tembak di perut,
luka di bibir, serta memar di pipi kanan dan lutut
kiri. Ia harus dirawat di Rumah Sakit Angkatan
Laut di Sorong.42

Gambar 3.6-19: Frans Kbarek dalam masa penyembuhan di
Rumah Sakit Angkatan Laut Sorong (Sumber: Suara Papua).

▶ Pada tanggal 6 Juli 2018, sekelompok maha
siswa –sebagian besar mahasiswa adalah
penduduk asli Papua– berkumpul di dalam
asrama Papua di Jalan Kalasan No. 10, Keca
matan Tambaksari, Surabaya. Anggota Aliansi
Mahasiswa Papua (AMP) mengadakan diskusi

42 Suara Papua (13.06.2018): Oknum Anggota Brimob Tembak
Seorang Nelayan di Sorong, dapat dilihat di: https://suarapapua.
com/2018/06/13/oknum-anggota-brimob-tembak-seorangnelayan-di-sorong/
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untuk memperingati 20 tahun Kasus Biak Ber
darah. Pada pukul 19.00 WIB, lebih dari 100
personel aparat keamanan yang terdiri dari
anggota kepolisian, Satpol PP, polisi kabupaten,
prajurit TNI dan Camat Tambaksari, Ridwan
Mubarun, berkumpul di depan asrama dan
bermaksud untuk membubarkan aksi mahasiswa
tanpa surat perintah. Sekitar pukul 20.30 WIB,
mahasiswa Papua didampingi oleh pengacara
LBH dan Anindya Joediono, seorang mahasiswa
hukum Universitas Narotama dan aktivis Front
Mahasiswa Nasional (FMN). Beberapa mahasiswa
Papua bersama pengacara dan Anindya Joe
diono pergi keluar untuk bertemu dengan
Bapak Mubarun. Situasi memanas ketika seorang
oknum petugas polisi dengan kasar meneriaki
Anindya Joediono. Setelah itu, aparat dengan
tidak senonoh menyentuh payudara Anindya
dan menarik bajunya sampai salah satu kancing
bajunya terlepas. Sementara itu, beberapa
petugas polisi berusaha menyeret Anindya ke
kendaraan polisi.43
▶ Pada 30 Juli 2018 dini hari, tiga oknum
anggota polisi Kabupaten Jayapura menganiaya
Raimond Penggu (33 tahun) dan Viki Yikwanak
(33 tahun) di dekat Pasar Lama, Sentani, Kabu
paten Jayapura. Raimond Penggu dan Viki
Yikwanak datang ke Pasar Lama untuk makan
di salah satu restoran. Dalam perjalanan kembali
ke mobil, tiga oknum anggota polisi mencegat
dan memukuli mereka dengan popor senapan
karena mencurigai mereka sebagai pelaku
dalam kasus pencurian. Penganiayaan tersebut
mengakibatkan cedera pada bagian pelipis,
memar dan bengkak di wajah dan punggung
para korban. Kedua korban harus dirawat di RSU
Yowari di Sentani.44

43 LBH Surabaya (06.07.2018): Hentikan Tindakan Represif dan
Intimidasi Mahasiswa Papua, dapat dilihat di: https://www.
gramediapost.com/2018/07/07/lbh-surabaya-hentikan-tindakanrepresif-dan-intimidasi-terhadap-mahasiswa-papua/
44 Suara Papua (30.07.2018): Oknum anggota polisi di Sentani Aniaya
Dua Supir, dapat dilihat di: https://suarapapua.com/2018/07/30/
oknum-anggota-polisi-di-sentani-aniaya-dua-supir/
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Gambar 3.6-20: Raimond Penggu dan Viki Yikwanak (Sumber:
Suara Papua).
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▶ Pada tanggal 27 Agustus 2018, oknum anggota
kepolisian Kota Jayapura menyiksa mahasiswa
Papua, Asmel Yigibalom, di daerah Perumnas 3
Waena, Kota Jayapura. Yetron Kogoya, seorang
mahasiswa lainnya mengalami luka tembak
ketika aparat membubarkan sekelompok maha
siswa dengan paksa. Penembakan itu terjadi
sekitar tengah malam, setelah sekelompok
mahasiswa penghuni asrama Lani Jaya mencari
para pelaku pencurian sepeda motor yang
mencari perlindungan dari gerombolan massa
di pos polisi Perumnas 3 Waena. Ketika para
petugas polisi menolak untuk menyerahkan para
tersangka pelaku, perdebatan sengit antara polisi
dan para mahasiswa terjadi. Para mahasiswa
mengklaim bahwa petugas polisi menghina
mereka dengan “babi”, “anjing”, dan “bodoh”.
Dalam perang mulut tersebut, aparat polisi lalu
menangkap Asmel Yigibalom dan menyeretnya
ke dalam pos polisi. Para petugas berulang kali
memukul kepala Asmel. Sekitar pukul 01.00 dini
hari, para mahasiswa bubar, setelah kesatuan
Pengendalian Massa dengan senjata lengkap
tiba di lokasi dan melepaskan tembakan ke arah
para mahasiswa. Yetron Kogoya terkena peluru
di bahu kanan dan harus dirawat di Rumah Sakit
Polisi Bhayangkara.45

45 Pembela HAM Independen (29.08.2018): Kronologis Penembakan
Terhadap Mahasiswa Lani Jaya.

Gambar 3.6-21: Yetron Kogoya, tak lama setelah dirawat
di Rumah Sakit Bhayangkara (Sumber: Pembela HAM
Independen).

▶ Pada tanggal 26 Agustus 2018 pukul 10.00
WIT, oknum polisi dari Polsek Manokwari Kota
menembaki Ferry Korwa (20 tahun) di depan
Hotel Fajar Roon, di Jalan Trikora Wosi, Manokwari,
Provinsi Papua Barat. Ferry Korwa mengalami
cedera peluru di punggung atas sebelah kanan
dan harus dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut
setempat. Menurut keterangan polisi setempat,
Ferry diduga mencuri ponsel dari seorang siswa
SMP dan berusaha melawan saat penangkapan.
Polisi membenarkan penggunaan senjata api
dan mengklaim bahwa Ferry membawa senjata
tajam dan menyerang para petugas.46 Pernyataan
polisi itu bertentangan dengan keterangan saksi
mata yang menyatakan bahwa Ferry Korwa tidak
membawa senjata apa pun.47

46 Oase Papua (27.08.2018): Polisi Manokwari Tembak Pelaku
Pemalakan dari Bahu Tembus ke Dada, dapat dilihat di: https://
oasepapua.id/polisi-manokwari-tembak-pelaku-pemalakan-daribahu-tembus-ke-dada/
47 Pembela HAM Independen (30.08.2018): Laporan Kejadian Penting
Periode April-Agustus 2018.
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Gambar 3.6-23: Tanda-tanda penyiksaan di punggung Sukay
Alwan Suebu (Sumber: Suara Papua).
Gambar 3.6-22: Ferry Korwa selama masa perawatan medis di
rumah sakit (Sumber: Pembela HAM Independen).

▶ Pada tanggal 10 September 2018, enam
orang oknum anggota TNI AU menyiksa Sukay
Alwan Suebu di Polsek KP3U Bandara Sentani
dan fasilitas asrama pangkalan angkatan udara
(LANUD) di Sentani. Dua oknum anggota
Angkatan Udara mencegat Sukay dalam per
jalan
an pulang dan membawanya ke Polsek
KP3U Bandara Sentani, di mana mereka berulang
kali meninju wajah Sukay. Tak lama kemudian,
empat oknum anggota lain datang ke kantor
polisi KP3U. Sekitar jam 10.00 WIT, keenam
prajurit –semua anggota unit Paskhas Lanud–
membawa Sukay Suebu ke fasilitas asrama
pangkalan angkatan udara. Mereka mengikat
tangan Sukay ke tiang bendera dan secara
bergantian meninju dan menendang tubuh
korban. Sukay Suebu menderita luka memar di
sekujur tubuhnya akibat dari penyiksaan ini dan
harus menjalani perawatan medis di Rumah
Sakit Umum Yowari Sentani selama dua hari.
Penyiksaan itu dimaksudkan sebagai tindakan

balas dendam. Sukay Suebu diduga menampar
salah satu saudara laki-laki anggota angkatan
udara, karena ia mengolok-olok Sukay setelah
yang bersangkutan dipecat dari pekerjaannya.48
▶ Pada tanggal 13 September 2018, pukul 15.00
WIT, anggota Brimob, Sihombong, prajurit
TNI Angkatan Laut, Simon Oskar Merom, dan
anggota Polisi Resort Kimaam, Siampa, memaksa
masuk ke rumah Yudas Gebze di Desa Wogikel,
Distrik Ilawayap. Mereka secara sewenangwenang menangkap Yudas Gebze dan secara
beramai-ramai menyiksanya menggunakan
benda tajam untuk memotong bagian telinga
Yudas serta melukai dahi, tangan, dan kaki
kirinya. Para oknum aparat tersebut berulang
kali memukulnya di kepala bagian belakang
hingga menyebabkan luka terbuka. Yudas
Gebze meninggal pada hari berikutnya di RSU
Merauke (lihat bab 3.5 tentang Pembunuhan di
Luar Hukum).
▶ Pada tanggal 24 September 2018, para
pendukung ‘Gerakan Pembebasan Papua Barat
Bersatu’ (ULMWP) melakukan aksi protes damai

48 Suara Papua (26.09.2018): Seorang warga mengaku dianiaya enam
anggota Paskhas TNI LANUD Jayapura, dapat dilihat di: https://
suarapapua.com/2018/09/26/seorang-warga-mengaku-dianiayaenam-anggota-paskhas-tni-lanud-jayapura/
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di berbagai titik di Kotamadya Jayapura dalam
rangka mendukung Vanuatu dan negara-negara
Pasifik lainnya, yang mengangkat isu Papua dalam
Sidang Majelis Umum PBB ke-73. Mahasiswa
telah mendirikan podium “bebas bicara” di
halaman kampus Universitas Sains dan Teknologi
Jayapura (USTJ), di mana para mahasiswa dapat
mengungkapkan aspirasi dan pendapat mereka.
Sekitar pukul 11.00 WIT, anggota polisi dari
kesatuan pengendalian massa (DALMAS) Kota
Jayapura memasuki kampus dengan beberapa
truk dan membubarkan massa. Seorang oknum
anggota polisi menganiaya Petrus Kosamah
sebagai upaya untuk mencegah para mahasiswa
berbicara di atas podium.49
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▶ Pada tanggal 13 Oktober 2018, para mahasiswa
mengadakan aksi damai sehubungan dengan
situasi HAM di Tanah Papua di asrama mahasiswa
Papua, di Lanto Dg. Jalan Pasewang, Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan. Pada pukul 19.00
WIT, para mahasiswa mulai membaca puisi
melakukan orasi, dan main musik. Sementara
sekitar 20 orang petugas polisi berseragam
berjaga-jaga di depan asrama. Empat anggota
intelijen polisi mengikuti acara di dalam asrama.
Setelah acara tersebut, anggota polisi setempat
secara sewenang-wenang menangkap dan
kemudian menganiaya tiga orang mahasiswa
dan seorang aktivis yang ikut serta dalam
aksi damai tersebut. Seorang anggota polisi
mengarahkan senjatanya ke kepala Amri
dan memaksanya untuk membuka jaket dan
pakaiannya. Aparat kemudian memukul kepala
Amri dan menyeretnya ke mobil patroli. Petugas
polisi juga secara paksa menyeret Wildan menuju
mobil polisi, sambil menampar wajahnya. Fahri
ditangkap secara sewenang-wenang di tempat
parkir asrama. Polisi memukuli kepalanya dan

49 JUBI (24.09.2018): Demo ULMWP; 67 mahasiswa ditangkap, satu
dipukul polisi, dapat dilihat di : https://www.tabloidjubi.com/
artikel-19741-demo-ulmwp-67-mahasiswa-ditangkap-satudipukul-polisi.html

menyeret Fahri dengan paksa ke kendaraan
patroli. Sementara itu, aparat polisi menangkap
Imam di dalam asrama dan menyeretnya ke
mobil patroli. Salah satu petugas polisi meninju
perutnya. Imam merasakan mual sebagai akibat
dari pemukulan tersebut. Polisi juga menganiaya
salah seorang peserta bernama Atu karena
ia merekam tindakan polisi. Seorang petugas
menyeret Atu ke bawah dan menendangnya saat
ia terjatuh di lantai. Para mahasiswa menghalangi
polisi untuk menyeret Atu menjauh dari asrama.
Semua peserta yang ditangkap dibebaskan
pada pukul 00.10 dini hari.50
▶ Pada tanggal 24 November 2018, oknum
anggota kepolisian dari Polres Merauke
menganiaya Bonivasius Buyopu, Anselmus
Erro dan Melkior Jebe. Sebelum insiden itu,
sekelompok warga yang dipersenjatai dengan
parang, tongkat, dan kapak tengah mencari
tersangka pelaku percobaan penculikan anak.
Sekitar pukul 18.00 WIT, delapan anggota
polisi datang ke Kampung Karang Indah untuk
menyelidiki kasus ini. Saksi mata menyatakan
bahwa polisi memerintahkan sekelompok warga
yang terdiri dari sekitar 40 orang penduduk
untuk menghentikan pencarian, berlutut, dan
mengikuti instruksi polisi. Situasi cepat tegang
karena warga merasa bahwa mereka tidak
melakukan kesalahan. Beberapa warga menduga
bahwa polisi berusaha untuk melindungi pelaku.
Situasi memanas ketika seorang oknum polisi
diduga memukuli salah satu warga. Bonivasius
Buyopu mengalami memar di punggung dan
luka berdarah di kepala setelah oknum petugas
memukulnya dengan popor senapan di kepala
sebanyak lima kali dan dua kali di punggung.
Salah satu petugas polisi juga memukuli
Anselmus Erro tiga kali di kepala dan dua kali di

50 Aliansi Mahasiswa Papua AMP (14.10.2018): Kronologi Represif
Aparat dan Penangkapan Empat Mahasiswa di Asrama Papua
Makassar, dapat dilihat di: http://www.ampnews.org/2018/10/
kronologi-represif-aparat-dan.html
& Aliansi Rakyat Makassar Untuk Demokrasi (14.10.2018):
Pernyataan Sikap “Mengecam Tindakan Kekerasan Aparat Kepolisian
di Asrama Mahasiswa Papua di Makassar”, dapat dilihat di: http://
lbhmakassar.org/press-release/aliansi-rakyat-makassar-untukdemokrasi-mengecam-tindakan-kekerasan-aparat-kepolisian-diasrama-mahasiswa-papua-di-makassar/
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punggung. Ketika massa menyerang, petugas
polisi melepaskan beberapa tembakan ke arah
penduduk. Melkior Jebe dipukul pada bagian
kepala dan punggung, serta mengalami satu luka
tembak di bagian kiri bawah dadanya. Pembela
HAM setempat mengklaim bahwa peluru
menembus bagian atas tubuhnya dari belakang
ke depan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa
Melkior Jebe tidak menyerang petugas polisi
tetapi berusaha melarikan diri. Melkior menjalani
operasi di Rumah Sakit Umum Merauke (lihat
gambar 3.6-24).51

Gambar 3.6-24: Melkior Jebe selama perawatan medis di
Rumah Sakit Umum Merauke setelah ditembak dalam operasi
pengendalian massa di Karang Indah (Sumber: Pembela HAM
Independen).

51 Pembela HAM Independen (26.11.2018): Info dari Merauke, & Jubi
(25.11.2018): Satu warga tertembak, 27 warga ditahan di Merauke,
dapat dilihat di: https://tabloidjubi.com/artikel-21358-satu-wargatertembak-27-warga-lainnya-ditahan-di-merauke.html
52 JPIC GKI-TP (12.12.2018): Para pendukung Komite Nasional Papua
Barat (KNPB) ditangkap pada peringatan 1 Desember
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▶ Pada tanggal 1 Desember 2018, petugas
kepolisian kota Jayapura menganiaya lima
orang pengunjuk rasa52 selama penangkapan
dan menyiksa tiga orang yang merekam
penganiayaan dengan kamera ponsel mereka
(lihat Tabel 3.6-6). Para petugas polisi dengan
paksa membubarkan aksi damai yang digelar
di beberapa lokasi di Jayapura, dalam rangka
peringatan 1 Desember. Pada pukul 11.15 WIT,
Benyamin Lagowan (27 tahun) menyaksikan
bagaimana petugas polisi menangkap peng
unjuk rasa di dekat kantor Polsek Abepura. Ketika
Benyamin Lagowan mengeluarkan ponsel
untuk merekam kejadian itu, seorang oknum
anggota Brimob mendekatinya dari belakang
dan menyambar teleponnya. Selanjutnya, tiga
oknum aparat mulai menendang dan memukul
Benyamin secara bersamaan. Para aparat
juga menyerang Laorens Kerebea (24 tahun),
dengan menendang, berulang kali meninju,
dan memukulnya dengan popor senapan di
wajah dan tubuhnya. Beberapa saat setelah
penangkapan, beberapa oknum petugas Brimob
menyiksa Hendrik Madai (27 tahun) di depan
Toko Sumber Makhmur, di Bundaran Abepura.
Insiden ini terjadi setelah mereka melihat
Hendrik mengambil foto penganiayaan. Petugas
dengan paksa mengambil ponselnya dan
berulang kali memukul kepala Hendrik Madai.
Tiga orang yang ditangkap tersebut ditahan
dan kemudian diinterogasi. Petugas polisi terus
memukul Benyamin Lagowan, Hendrik Madai,
dan Laorens Kerebea selama penahanan dan
memaksa mereka untuk menghapus rekaman
video dari ponsel mereka.53

53 Pembela HAM Independen (05.12.2018): Kronologi Tindakan
Kekerasan dan Penganiayaan Brimob dan Polisi terhadap Benyamin
Lagowan, Laorens Kerebea, dan Hendrikus Madai Pada 1 Desember
2018 di Bundaran Abepura.
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Tabel 3.6-6: Tabel nama peserta unjuk rasa dan pengamat yang menjadi sasaran kekerasan
polisi selama peringatan 1 Desember di Jayapura
Sheet1 (Sumber: JPIC GKI-TP)
Cedera yang dialami akibat perlakuan
buruk/penyiksaan

No

Name

Bentuk penganiayaan/penyiksaan

1

Apniel Doo

Ditusuk dengan tiang bendera dari besi di
kepala

Pendarahan dan cidera di kepala

2

Marten Iyai

Dipukuli dengan popor senjata di bagian
rusuk.

Memar di tulang rusuk

3

Obaja Itlay

Oknum anggota polisi memukulinya
dengan tongkat kayu di kepala dan tulang
rusuk, menendangnya empat kali dan
menginjak kakinya dengan sepatu boot.

-

4

Ferdinan Pekei

Oknum anggota polisi memukulinya
dengan tongkat kayu di kepala dan tulang
rusuk, menendangnya empat kali dan
menginjak kakinya dengan sepatu boot.

-

5

Andi Tekege

Oknum anggota polisi menendang dua kali
di paha kiri dan memukulinya dengan
popor senapan di kepala.

-

6

Benyamin
Lagowan
(Pengamat)

Oknum anggota Brimob menendangnya di
paha kanan, dipukul dengan popor senjata
di bahu dan muka, petugas melepaskan
tembakan peringatan dan secara bersamasama meninju setelah ia mencoba
melarikan diri.

Memar di bagian depan kepala dan luka
berdarah di pelipis kiri. Hidung berdarah dan
bengkak, pembengkakan di rahang bawah
mengakibatkan kesulitan mengunyah makanan.
Beberapa gigi terasa mati rasa dan gemetar.

7

Hendikus Madai
(Pengamat)

Oknum anggota Brimob berulangkali
memuluki kepalanya dengan helm.

Luka-luka di kepala.

8

Laorens
Kerebea
(Pengamat)

Oknum anggota Brimob berulang kali
memukulnya, memukul wajahnya dengan
popor senapan dan menendang tubuhnya.

Hidung berdarah, banyak luka memar di badan
dan di wajah serta luka berdarah di belakang
telinga kanan.
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Gambar 3.6-25-27: Laorens Kerebea (kiri), Apniel Doo (tengah), dan Marten Iyai (kanan) selama penahanan di kantor polisi di Jayapura
(Sumber: JPIC GKI-TP)

▶ Serangan bersenjata oleh anggota Tentara
Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pada
tanggal 2 Desember 2018 di kabupaten Nduga
menyebabkan setidaknya 17 orang pekerja
konstruksi meninggal. Dua hari berselang, pada
4 Desember 2018, aparat keamanan gabung
an melancarkan serangan sebagai reaksi atas
serangan bersenjata tersebut dengan menurun

kan pasukan darat dan empat buah helikopter
tempur. Saksi mata mengklaim bahwa satu
helikopter menjatuhkan bom sementara tiga
helikopter lainnya menembakkan senapan mesin
kaliber besar ke berbagai sasaran, termasuk
beberapa desa. Pada tanggal 13 Desember 2018,
tim penyelamat berhasil mengevakuasi mayat
tiga korban (lihat Bab 3.5 Pembunuhan di Luar )
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dan berbicara dengan saksi mata di distrik Mbua,
Mbulmuyalma, dan Yigi. Antara bulan Januari
hingga April 2019, dinas kesehatan setempat
meluncurkan kunjungan lapangan ke berbagai
distrik lain di Kabupaten Nduga. Setidaknya ada
tiga penduduk desa adat yang terluka akibat
tembakan. Di Distrik Mapenduma, oknum ten

tara menyiksa Yuwes Gwijangge (20 tahun) yang
mengakibatkan luka di dahi (lihat Gambar 3.628). Aparat memukulnya dengan popor senapan
di kepala kemudian mengikatkan tali di leher
dan menyeretnya ke landasan udara (lihat Tabel
3.6-7).54

Tabel 3.6-7: Korban yang disiksa atau terluka oleh peluru selama operasi pasukan
keamanan di Kabupaten Nduga.
No

Nama

Waktu
kejadian

Umur

Jenis
kelamin

Tempat
kejadian

Deskripsi

1

Kumunus Lilbid

04/12/19

25 tahun

Laki-laki

Nitkuri

Luka tembak menembus paha kanan

2

Sigiron Nimiangge

04/12/19

22 tahun

Laki-laki

Nitkuri

Luka tembak menembus tangan kanan

3

Kanias Kogoya

19/12/19

23 tahun

Laki-laki

Kagayem

Luka tembak menembus perut dan paha kanan

Mapnduma

Luka berdarah terus menerus di dahi setelah
oknum anggota militer memukulnya dengan
popor senapan, kemudian mengikatkan tali di
lehernya dan menyeretnya ke atas lapangan
terbang.

4

Yuwes Gwijangge

19/12/19

20 tahun

Gambar 3.6-28: Luka di dahi Yuwes Gwijangge akibat dari
penyiksaan oleh anggota militer.

Laki-laki

▶ Pada tanggal 19 Desember 2018, penduduk
asli Papua dan aktivis pro-Papua di beberapa kota
di seluruh Indonesia mengorganisir peringatan
damai operasi Trikora, serangan militer dengan
tujuan untuk merebut dan menganeksasi
wilayah kolonial Nugini Belanda (NederlandsNieuw-Guinea). Aparat keamanan di Jayapura
menanggapi aksi ini dengan penangkapan
massal dan penganiayaan. Di Jayapura, petugas
polisi dengan paksa membubarkan kerumunan
dan secara beramai-ramai memukul para
pengunjuk rasa, diantaranya: Jefri Wenda, Sely
Tebai, dan Arfi Asso, selama penangkapan. Akibat
penganiayaan tersebut Sely Tebai mengalami
luka berdarah di kepala, sementara Arfi Asso
menderita memar dan pembengkakan di dahi
(lihat gambar 3.6-29 & 3.6.30).55

Gambar 3.6-29 – 30: Sely Tebai (kiri) dan Arfi Asso (kanan),
setelah mengalami penganiayaan ketika pasukan polisi
membubarkan kerumunan massa di Jayapura (Sumber:
Pembela HAM Independen).
54 Tim Evakuasi Kemanusiaan Nduga (27.03.2019): Laporan Kasus
Nduga; Yayasan Teratai Hati Papua (Maret 2019): Laporan Kasus
Nduga; Pembela HAM Independen (30 April 2019): Data Pengungsi
Kabupaten Nduga pada Bulan Desember 2018 s/d April 2019
55 Pembela HAM Independen (20.1202918): Kronologis Penangkapan
19 Desember 2018.
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Rekomendasi
ICP merekomendasikan kepada Pemerintah
Indonesia untuk:
•

•

•
118
•

•
•

Memasukkan kejahatan penyiksaan sesuai didefinisi dalam “Konvensi PBB dalam
Menentang Penyiksaan dan Penganiayaan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak
Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia” ke dalam KUHP Indonesia.
Meningkatkan efisiensi mekanisme pengaduan nasional untuk korban penyiksaan
dan penganiayaan dengan memperkuat mandat lembaga, misalnya dengan
memberikan akses tanpa batas untuk anggota keluarga dan para pembela HAM
ke semua fasilitas penahanan militer dan polisi, dan menghubungkan mekanisme
pengaduan dengan lembaga penegakan hukum. Mekanisme tersebut harus
memastikan tindak lanjut, investigasi yang independen, penuntutan terhadap
pelaku dan memungkinkan pemulihan yang memadai bagi korban.
Membentuk Pengadilan HAM di Tanah Papua dan memperluas mandatnya untuk
memproses semua kasus HAM, bukan hanya kasus-kasus yang memenuhi kriteria
serangan yang sistematis dan meluas terhadap warga sipil.
Mendukung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk meningkat
kan pemantauan terhadap tempat-tempat penahanan di seluruh Tanah Papua,
terutama memprioritaskan wilayah pegunungan tengah.
Mengeluarkan kebijakan yang akan mengakhiri stigmatisasi sewenang-wenang
terhadap penduduk asli Papua sebagai separatis atau teroris.
Mengembangkan mekanisme pengaduan yang independen dan efektif bagi para
korban yang proses tindak lanjutnya dapat dipastikan, investigasi yang independen
dan penuntutan terhadap pelaku, serta memberikan fasilitas pemulihan yang
memadai bagi para korban.

Rekomendasi dari negara lain:
•

Georgia, Kazakhstan, Mozambik, Denmark, Guatemala, Hongaria, Montenegro,
Portugal, Turki, Perancis, Bosnia dan Herzegovina, Czechia merekomendasikan
agar Pemerintah Indonesia meratifikasi Protokol Opsional dari Konvensi Menen
tang Penyiksaan.56

56 Human Rights Council (14.07.2017): 3rd cycle of the Universal Periodic Review of Indonesia, dapat dilihat di: http://ap.ohchr.org/documents/
dpage_e.aspx?si=A/HRC/36/7
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Rekomendasi oleh mekanisme HAM
internasional:
Berbagai mandat Pelapor Khusus PBB merekomendasikan:
•

•

•

Merekomendasikan agar para petugas penegak hukum, sebisa mungkin, meng
gunakan cara-cara nir kekerasan sebelum beralih pada penggunaan kekuatan
dan senjata api. Mereka dapat menggunakan kekuatan dan senjata api hanya jika
cara lain tetap tidak efektif atau tidak mungkin mencapai hasil yang diinginkan.
Kekuatan yang digunakan harus proporsional dengan tujuan logis yang ingin
dicapai.57
Merekomendasikan agar otoritas pemerintah harus melakukan penyelidikan
secara cepat, independen dan transparan, dengan maksud untuk mengambil
semua tindakan disipliner dan penuntutan yang sesuai, untuk memastikan
akuntabilitas setiap orang yang bersalah atas dugaan pelanggaran, dan untuk
memberikan kompensasi kepada keluarga korban.58
“Mendesak Pemerintah untuk mengambil tindakan segera untuk mencegah
penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi dan militer yang terlibat
dalam penegakan hukum di Papua. Ini termasuk memastikan mereka yang telah
melakukan pelanggaran HAM terhadap penduduk asli Papua.”59

Komite Hak Asasi Manusia PBB (CCPR) merekomendasikan:
•

Pemerintah “harus memastikan bahwa personel penegak hukum menerima
pelatihan tentang pencegahan dan investigasi penyiksaan dan penganiayaan.
Yaitu dengan mengintegrasikan Manual Investigasi yang Efektif dan Dokumentasi
dari Penyiksaan dan Hal Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan
Martabat, dan atau Hukuman (Protokol Istanbul) ke semua program pelatihan
mereka.”60

Komite PBB menentang Penyiksaan (CAT) merekomendasikan:
•

Bahwa pemerintah “harus mengambil semua tindakan yang diperlukan segera
untuk mencegah aparat keamanan dan polisi menggunakan kekuatan yang
tidak proporsional dan/atau menyiksa selama operasi militer, terutama terhadap
anak-anak. Negara harus segera menerapkan langkah-langkah efektif untuk
memastikan bahwa semua orang mendapatkan perlindungan hukum mendasar

57 Mandat Pelapor Khusus tentang eksekusi di luar pengadilan, sewenang-wenang dan sumir dan Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan perlakuan
atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (17.03.2017): Komunikasi terkait dengan dugaan penyiksaan dan
penganiayaan, tidak manusiawi dan merendahkan martabat Edison Hesegem oleh petugas polisi dari Kepolisian Kabupaten Jayawijaya, Papua
yang menyebabkan kematiannya dalam tahanan, AL IDN 1/2017. hal. 4, dapat dilihat di: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLo
adPublicCommunicationFile?gId=23024
58 Ibid, p.2
59 Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat, Kelompok Kerja Penahanan Sewenang-wenang, Pelapor Khusus tentang situasi pembela hak
asasi manusia, Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat,
Pelapor Khusus tentang bentuk-bentuk kontemporer dari rasisme, diskriminasi ras, xenophobia dan intoleransi terkait (21.02.2019): Pernyataan
bersama mengutuk rasisme dan kekerasan polisi terhadap orang Papua, dapat dilihat di: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=24187&LangID=E
60 UN Human Rights Committee CCPR (21.08.2013): Concluding observations on the initial report of Indonesia, CCPR/C/IDN/CO/1, p. 5, dapat dilihat
di: http://undocs.org/CCPR/C/IDN/CO/1
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•

selama penahanan. Ini termasuk, khususnya, program pelatihan untuk semua
personil militer tentang larangan penyiksaan yang absolut. Negara juga harus
memastikan bahwa semua orang yang ditahan selama operasi militer selalu
terdaftar.”61
Kepada pemerintah untuk “segera mengambil langkah dalam mengatasi kebutuh
an yang mendesak untuk rehabilitasi sejumlah besar korban penyiksaan dan
penganiayaan di negara ini”62

Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan dan Perlakuan atau
Hukuman yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan
Martabat Manusia, merekomendasikan:
•

120
•

•

•

“Para pejabat di tingkat tertinggi harus mengutuk penyiksaan dan mengumumkan
kebijakan tanpa toleransi terhadap semua perlakuan buruk oleh pejabat negara.
Pemerintah harus mengadopsi rencana aksi anti-penyiksaan yang merumuskan
program peningkatan kesadaran dan pelatihan untuk semua pemangku
kepentingan, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan
perwakilan masyarakat sipil, untuk mengarahkan mereka dalam memenuhi
kewajiban HAM mereka dan memenuhi tugas khusus mereka dalam memerangi
penyiksaan.”63
“Semua tuduhan penyiksaan dan penganiayaan harus segera diselidiki secara teliti
dan menyeluruh oleh otoritas independen tanpa ada hubungan dengan otoritas
yang menyelidiki atau menuntutkan kasus kepada korban.”64
“Pemerintah Indonesia harus dengan segera mengakses Protokol Opsional untuk
Konvensi Menentang Penyiksaan, dan membentuk Mekanisme Pencegahan
Nasional (NPM) yang benar-benar independen untuk melakukan kunjungan tanpa
pemberitahuan ke semua tempat penahanan.”65
“Pemerintah Indonesia harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk
menghentikan penggunaan kekerasan yang berlebihan selama operasi polisi dan
militer, terutama di daerah konflik seperti Papua.”66

61 UN Committee against Torture CAT (02.07.2008): Consideration of reports submitted by states parties under article 19 of the convention,
Concluding observations of the Committee against Torture, Indonesia , CAT/C/IDN/CO/2, p. 3f, dapat dilihat di: http://undocs.org/CAT/C/IDN/CO/2
62 UN Committee against Torture CAT (17.10.2002): Report of the Committee Against Torture, A/57/44(SUPP) paras. 36-46, p. 26, dapat dilihat di:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f57%2f44(SUPP)&Lang=en
63 UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (10.03.2018): Report of the Special Rapporteur
on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak, Addendum Mission to Indonesia, A/HRC/7/3/Add.7,
p. 25, dapat dilihat di: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/7/3/Add.7&Lang=E
64 Ibid, hal. 25
65 Ibid, hal. 26
66 Ibid, hal. 26
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HAK EKONOMI,
SOSIAL DAN
BUDAYA
gadis cilik Papua membawa barang-barang miliknya dengan noken di kepala.
Hak SipilSeorang
dan Politik

BAGIAN 4

Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya
Pemerintah pusat di Jakarta mengalokasikan dana yang sangat besar untuk
pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai bagian dari ‘Undangundang Otonomi Khusus’ guna meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan
di Tanah Papua. Meskipun proyek infrastruktur berskala besar seperti jalan raya
Trans-Papua sedang berjalan, bantuan moneter belum membawa perubahan
yang berarti di bidang hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi penduduk asli
Papua. Ada ketidakseimbangan yang besar dalam pemenuhan standar
minimum di bidang kesehatan, pendidikan, hak atas pangan, dan hak-hak
buruh antara daerah perkotaan dan daerah pedalaman yang terpencil, di
mana mayoritas populasi adalah penduduk asli Papua.
Banyak daerah di Tanah Papua 
–terutama di pegunungan tengah dan
pedalaman– masih kekurangan sarana infrastruktur kesehatan yang penting.
Standar kesehatan yang memadai hanya dapat ditemukan di perkotaan. Banyak
kabupaten tidak memiliki rumah sakit maka sistem perawatan kesehatan
di daerah-daerah ini bergantung pada pusat kesehatan (PUKSESMAS atau
PUSTU) yang hanya menawarkan pelayanan kesehatan dasar. Di banyak daerah
terpencil, fasilitas PUKSESMAS dan PUSTU tidak berfungsi karena tidak adanya
petugas kesehatan atau obat-obatan yang lengkap. Beberapa penyebaran
wabah penyakit di berbagai daerah terpencil di Tanah Papua sepanjang tahun
2017 dan 2018 tidak diketahui selama berbulan-bulan karena fasilitas perawatan
kesehatan tidak berfungsi. Pemerintah telah memperkenalkan Kartu Papua
Sehat bagi penduduk asli Papua untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan
secara gratis. Namun, banyak di antara penduduk asli Papua tidak tahu adanya
program ini. Mereka belum memahami pentingnya dan manfaat dari asuransi
kesehatan. Sementara itu, Tanah Papua tetap menjadi ‘titik panas’ HIV/AIDS di
Indonesia dan orang asli Papua berisiko dua kali lebih rentan untuk tertular
HIV/AIDS bila dibandingkan dengan penduduk lainnya.
Di bidang pendidikan, pemerintah telah mencapai beberapa kemajuan
dengan mempekerjakan lebih banyak guru dan membangun banyak gedung
sekolah yang baru. Namun, masalah inti yang dari dulu sudah dapat ditemukan
dalam sistem pendidikan di Tanah Papua tampaknya tetap tidak terselesaikan.
Data pemerintah menunjukkan bahwa rasio guru-murid di Tanah Papua
terus meningkat di ketiga jenjang pendidikan dan tingkat melek huruf terus
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menurun selama lima tahun terakhir. Namun
demikian, provinsi Papua masih berada pada
tingkat melek huruf terendah di Indonesia yaitu
75,8% pada tahun 2017, jauh di bawah rata-rata
nasional dengan 95,92%. Tingkat pendidikan
dan keterampilan guru di Tanah Papua juga
sangat rendah, begitu pula dengan tingkat
ketidakhadiran guru yang tinggi. Sebanding
dengan apa yang terjadi di bidang kesehatan,
kualitas pendidikan di daerah terpencil di Tanah
Papua jauh lebih rendah daripada di kota-kota
besar.
Pelanggaran hak atas pangan di Tanah Papua
terjadi terutama terkait dengan kegiatan
pertanian dan pertambangan yang didorong
oleh program pemerintah menyangkut keta
han
an pangan dan pertumbuhan ekonomi.
Terutama perkebunan kelapa sawit, adalah
ancaman bagi keberadaan hutan hujan tropis,
yang merupakan sumber mata pencaharian dan
identitas budaya bagi masyarakat adat. Konversi
hutan menjadi perkebunan telah menyebabkan
perusakan lahan pohon sagu dan lahan per
buruan. Jika sumber makanan tradisional tidak
lagi tersedia, maka tingkat ketergantungan
masyarakat adat terhadap produk-produk
makan
an komersial seperti beras, mie instan,
dan air kemasan semakin tinggi. Di samping itu,

perkembangan yang mengkhawatirkan terjadi
pula pada kasus malnutrisi yang disertai dengan
wabah penyakit menular, yang terus dilaporkan
dari banyak daerah terpencil di sepanjang tahun
2017 dan 2018.
Jika bicara mengenai krisis besar dalam
layanan pendidikan dan kesehatan, seringkali
pelanggar
an atas hak-hak buruh kemudian
dikesampingkan. Banyak perusahaan melakukan
praktik diskriminatif dalam proses perekrutan
pekerja baru karena adanya prasangka buruk
terhadap penduduk asli Papua. Sebagian besar
kasus pelanggaran atas hak-hak buruh di Tanah
Papua terjadi di industri pertambangan, dimana
hak-hak dalam mendukung kesejahteraan pe
kerja dilanggar dengan sengaja. Kasus pelang
garan hak ketenagakerjaan yang paling
menonjol sepanjang tahun 2017 dan 2018
dilaku
kan oleh perusahaan pertambangan
PT Freeport Indonesia. Sekitar 12.000 orang
pekerja tetap dan 20.000 orang pekerja kontrak
dirumahkan. Sementara 4.200 orang karyawan
lainnya dipecat karena berpartisipasi dalam aksi
mogok kerja. Namun, Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi gagal menegur dan meminta
pertanggungjawaban PT Freeport Indonesia
atas kejadian ini.

4.1 Hak Pendidikan
Data pemerintah menunjukkan bahwa rasio guru-murid di Tanah Papua terus
meningkat di tiga jenjang pendidikan dalam lima tahun terakhir. Namun, jika
dibandingkan dengan rata-rata nasional di Indonesia, rasio guru-murid di jenjang
pendidikan dasar di Tanah Papua masih jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan kondisi
pembelajaran yang kurang menguntungkan bagi siswa di jenjang pendidikan dasar.
Pada jenjang pendidikan menengah, rasio di Tanah Papua hanya sedikit lebih tinggi
dibanding rata-rata nasional. Pemerintah telah berhasil sedikit meningkatkan tingkat
melek huruf di Papua. Namun demikian, provinsi Papua masih memiliki tingkat
melek huruf terendah di Indonesia yaitu 75,8% pada tahun 2017, jauh di bawah ratarata nasional yang berada di angka 95,92%. Krisis pendidikan di Tanah Papua terus
berlanjut karena masalah yang telah berlangsung lama dan belum terselesaikan
dalam sistem pendidikan. Tingkat pendidikan dan keterampilan guru di Tanah Papua
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sangat rendah, tingkat ketidakhadiran guru tinggi, dan tidak ada mekanisme kontrol
yang efektif. Kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil di Tanah Papua –tempat
di mana sebagian besar penduduk terdiri atas orang asli Papua– jauh lebih rendah
jika dibandingkan dengan kota-kota besar. Sebagian besar kota-kota dihuni oleh
penduduk migran yang berasal dari pulau-pulau lain di Indonesia. Selain fasilitas
pendidikan yang banyak didirikan dan lebih banyak guru yang dipekerjakan,
pemerintah telah memperkenalkan beberapa program guna meningkatkan
pendidikan di Tanah Papua. Namun, beberapa program pemerintah ini tampaknya
masih belum mampu mengatasi masalah utama dalam sistem pendidikan.

Statistik Pendidikan
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Pemerintah dan organisasi-organisasi pembangunan lainnya sering menggunakan beberapa set data statistik sebagai referensi untuk
memantau kualitas dan efektivitas sistem
pendidikan. Kebanyakan set data didasarkan
pada pertumbuhan jumlah siswa, fasilitas
sekolah, dan guru dari waktu ke waktu. Nilai
penting yang biasa digunakan sebagai indikator
pendidikan adalah rasio guru-murid. Indikator
ini didasarkan pada asumsi bahwa rasio yang
rendah menciptakan kondisi belajar yang lebih
baik bagi siswa. Sistem pendidikan dengan rasio
guru-murid yang rendah memungkinkan para
guru untuk memberikan perhatian yang lebih
besar pada perkembangan pribadi masingmasing siswa. Negara-negara yang dianggap
memiliki sistem pendidikan yang baik, seperti
Swedia, Islandia, atau Polandia memiliki rasio
guru-murid sepuluh siswa per guru pada tingkat
pendidikan dasar.1

di Provinsi Papua. Menurut data dari Bank Dunia
untuk tahun 2016, rata-rata rasio guru-murid
untuk tingkat pendidikan dasar di Indonesia
hanya 16,2 sementara untuk tingkat menengah
14.3 Dibandingkan dengan rata-rata nasional di
Indonesia, rasio guru-murid di sektor pendidikan
dasar di Tanah Papua masih lebih tinggi. Hal
ini menunjukkan kondisi pembelajaran yang
kurang menguntungkan bagi siswa di tingkat
pendidikan dasar. Di tingkat pendidikan
menengah, rasio di Tanah Papua hanya sedikit
lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Angkaangka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah
perlu mengembangkan program-program yang
melibatkan lebih banyak guru sekolah dasar,
guna mengurangi rasio guru-murid di tingkat
pendidikan ini. Selain itu, adalah penting agar
para guru dilatih dengan baik sebelum bekerja
karena para guru akan menghadapi berbagai
tantangan tambahan selama bekerja di beberapa
wilayah di Tanah Papua.

Data pemerintah menunjukkan bahwa rasio
guru-murid di Tanah Papua terus meningkat di
ketiga jenjang pendidikan selama lima tahun
terakhir. Pada tahun 2017, rasio guru-murid di
wilayah tersebut adalah 22 di sekolah dasar,
15 di sekolah menengah dan 12 di jenjang
pendidikan menengah atas (lihat Tabel 4.41). Angka-angka menunjukkan bahwa rasio di
provinsi Papua Barat sedikit lebih baik daripada

Badan Pusat Statistik (BPS) di provinsi Papua
dan provinsi Papua Barat telah menerbitkan
data tentang jumlah siswa, fasilitas sekolah,
dan guru selama beberapa tahun terakhir.
Data itu menunjukkan fluktuasi yang besar di
semua tingkat pendidikan. Hal ini menimbulkan
keraguan mengenai akurasi dan keandalan data
tersebut. Meskipun normal jika jumlah siswa
dan bahkan guru menunjukkan fluktuasi yang

1

2

World Atlas (25/04/2017): World facts. Countries with the Best
Teacher-to-Student Ratios (Primary Education), dapat dilihat di:
https://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-bestteacher-to-student-ratios-in-primary-education.html

3

World Bank: Pupil-teacher ratio, primary, dapat dilihat di: https://
data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRL.TC.ZS?locations=ID
World Bank: Pupil-teacher ratio, secondary, dapat dilihat di: https://
data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRL.TC.ZS?locations=ID
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Tabel 4.1-1: Tinjauan umum data statistik pemerintah tentang rasio murid-guru di tingkat
pendidikan dasar, menengah, dan menengah atas antara tahun 2013 hingga 2017 (Sumber:
BPS Provinsi Papua/BPS Provinsi Papua
Pendidikan Provinsi Papua).
RatioBarat/Departemen
of Students per Teacher
Rasio murid-guru

2013

2014

2015

2016

2017

Sekolah Dasar
Sekolah Mengengah Pertama (SMP)
Sekolah Mengengah Atas (SMA)
Sekolah Mengengah Kejuruan (SMK)

32,35
21,04
19,05
11,60

29,01
14,30
13,22
8,51

24,50
15,73
13,56
10,23

25,20
16,11
13,98
11,55

24,86
15,69

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

21,80
15,26
11,17
9,19

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

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

17,20
12,62
11,67
10,47

19,40
13,49
12,27
10,80

Papua
Sekolah Dasar
Sekolah Mengengah Pertama (SMP)
Sekolah Mengengah Atas (SMA)
Sekolah Mengengah Kejuruan (SMK)

27,08
18,15
15,11
10,40

24,83
14,01
13,18
9,65

21,07
13,93
12,27
9,70

21,20
14,36
12,82
11,01

22,13
14,59

Provinsi Papua

signifikan, namun konsistensi yang lebih tinggi
diharapkan terlihat dalam angka tentang fasilitas
sekolah. Fluktuasi jumlah fasilitas sekolah –
terutama antara tahun 2013 dan 2015– cukup
besar, sehingga jumlahnya menjadi cenderung
tidak realistis. Misalnya: Menurut data statistik
gabungan dari BPS kedua provinsi, pemerintah
telah membangun 330 sekolah dasar (sekitar

12,62

12,35

satu dari sepuluh) dari tahun 2013 hingga
2014, namun kemudian di tahun 2015 terlihat
peningkatan jumlah sekolah baru sebanyak
535. Pembangunan 205 sekolah tambahan
antara tahun 2013 dan 2015 adalah sangat tidak
mungkin mengingat situasi pendidikan secara
menyeluruh di Provinsi Papua dan Papua Barat
(lihat Tabel 4.1-2).

Tabel 4.1-2: Tinjauan umum data statistik pemerintah tentang siswa, guru, dan fasilitas
sekolah di sekolah dasar, menengah, dan menengah atas antara tahun 2013 hingga 2017
(Sumber: BPI Provinsi Papua/BPI Provinsi Papua
Barat/Departemen Pendidikan Provinsi
COMBO Table
Papua).
2013

2014

2015

2016

2017

Jumlah Total Pelajar di Papua
Sekolah Dasar (SD)

522.324

446.905

544.164

445.243

590.656

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

146.575

125.009

158.951

123.823

175.089

Sekolah Menengah Umum
(SMA/SMU)/Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK)

104.166

90.578

114.147

92.270

132.557

Jumlah Total Guru di Papua
Sekolah Dasar (SD)

17.984

16.307

24.310

25.181

25.302

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

7.688

8.811

10.929

11.265

11.655

Sekolah Menengah Umum
(SMA/SMU)/Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK)

7.472

8.040

9.830

10.426

10.733

2.850

3.385

3.253

3.359

705

false figures

887

914

362

489

513

536

Jumlah Total Fasilitas Sekolah di Papua
Sekolah Dasar (SD)
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Sekolah
Menengah
Umum
Hak
Ekonomi,
Sosial dan
Budaya

(SMA/SMU)/Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK)

3.180
796
438
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(SMA/SMU)/Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK)

104.166

90.578

114.147

92.270

132.557

Jumlah Total Guru di Papua
Sekolah Dasar (SD)

17.984

16.307

24.310

25.181

25.302

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

7.688

8.811

10.929

11.265

11.655

Sekolah Menengah Umum
(SMA/SMU)/Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK)

7.472

8.040

9.830

10.426

10.733

Jumlah Total Fasilitas Sekolah di Papua
Sekolah Dasar (SD)
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3.180

2.850

3.385

3.253

3.359

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

796

705

false figures

887

914

Sekolah Menengah Umum
(SMA/SMU)/Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK)

438

362

489

513

536

Data kuantitatif pemerintah tentang fasilitas
pendidikan, guru dan siswa menunjukkan
peningkatan berkelanjutan di semua jenjang
pendidikan. Lebih banyak siswa terdaftar di
sekolah, sementara sekolah di Tanah Papua
mempekerjakan lebih banyak guru. Pada saat
yang sama, pemerintah juga membangun
fasilitas sekolah baru. Perbaikan kuantitatif ini
menjanjikan beberapa perbaikan dalam sistem
pendidikan, namun belum mampu mengatasi
kekurangan utama lainnya terkait dengan
manajemen, kecukupan budaya, dan masalah
kualitas sistem pendidikan.
Pemerintah telah berhasil untuk sedikit
meningkatkan tingkat melek huruf di Tanah
Papua dalam beberapa tahun terakhir.4 Hal ini
sangat jelas terlihat di provinsi Papua, di mana
tingkat melek hurufnya berada di posisi terendah
di negara ini, dan jauh di bawah rata-rata nasional
95,92%. Statistik pemerintah menunjukkan
bahwa kemajuan signifikan terlihat pada tahun
2017, ketika tingkat melek huruf di Provinsi Papua
naik dari 71,02% pada tahun 2016 menjadi 75,8%
pada tahun 2017. Literasi di wilayah ini masih
sangat bervariasi antara daerah pedesaan dan
perkotaan, serta antara laki-laki dan perempuan.
Sementara 80,3% populasi laki-laki di Provinsi
Papua melek huruf pada tahun 2017, namun
hanya 70,7% populasi perempuan yang bisa
membaca atau menulis. Situasi di provinsi Papua
Barat jauh lebih baik, dengan tingkat melek huruf
rata-rata mencapai 97,38% pada tahun 2017.5

4

5

Persentase populasi berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca
dan menulis, sambil memahami pernyataan sederhana pendek
tentang kehidupan sehari-harinya. Secara umum, ‘literasi’ juga
mencakup ‘berhitung’, kemampuan untuk membuat perhitungan
aritmatika sederhana.
Badan Pusat Statistik Indonesia (27.03.2018): Persentase Penduduk
Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Provinsi,
Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2009-2017, dapat dilihat
di: https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/20/1609/persentase-

Masalah Berkepanjangan dalam
Sistem Pendidikan
Krisis pendidikan di Tanah Papua terus berlanjut
karena masalah yang berkepanjangan dalam
sistem pendidikan belum terselesaikan. Tingkat
pendidikan dan keterampilan guru di Tanah
Papua masih sangat rendah, disamping itu
tingkat ketidakhadiran guru juga sangat tinggi.
Tidak ada mekanisme kontrol yang efektif untuk
memastikan bahwa guru berada di sekolah dan
memenuhi tugas mereka. Pemerintah daerah
telah memperkenalkan program insentif guru,
namun program tersebut tidak dilaksanakan
dengan baik, sehingga terjadi aksi mogok guru
seperti yang dilaporkan dari Kabupaten Mimika
pada bulan Agustus 2018. Alasan atas insentif dan
tunjangan yang belum dibayar diduga karena
adanya perselisihan internal mengenai dana
yang belum terselesaikan antara departemen
pendidikan lokal dan provinsi.6
Guru yang bertugas di perkotaan menjalani
kehidupan yang jauh lebih nyaman daripada
guru yang bekerja di pedesaan, di mana mereka
harus berurusan dengan tidak adanya fasilitas
perawatan kesehatan, kurangnya akses ke
komoditas dasar, dan besarnya kemungkinan
untuk tidak menerima gaji. Mayoritas siswa
di daerah terpencil hanya berbicara bahasa
daerah. Mengajarkan Bahasa Indonesia kepada
anak-anak menjadi tantangan tambahan
bagi guru sekolah dasar di dataran tinggi dan
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penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-melek-huruf-menurutprovinsi-daerah-tempat-tinggal-dan-jenis-kelamin-2009-2015.html
Pembela HAM Independen (14.08.2018): Aksi demo guru SMA dan
SMK Kabupaten Mimika.
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daerah pedalaman. Dengan demikian, kualitas
pendidikan di daerah-daerah terpencil di Tanah
Papua –tempat sebagian besar penduduk asli
Papua tinggal – masih jauh lebih rendah dari pada
di kota-kota besar seperti Jayapura, Manokwari,
dan Sorong. Sebagian besar penduduk di kotakota besar merupakan migran yang berasal dari
pulau-pulau lain di Indonesia. Hal seperti ini
menyebabkan kondisi di mana penduduk asli
Papua menjadi semakin dirugikan dalam sistem
pendidikan.7
Para guru dan dinas pendidikan pemerintah
daerah tidak dapat menerapkan standar nasional
pendidikan, karena kesenjangan pendidikan
yang cukup lebar antara pendidikan di Tanah
Papua dengan rata-rata nasional di Indonesia.
Para guru mengizinkan siswa untuk lulus
ujian dan melanjutkan ke tingkat pendidikan
berikutnya bahkan jika, pada kenyataannya
mereka tidak lulus ujian atau tidak memenuhi
standar yang disyaratkan untuk melanjutkan
ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Di
Kabupaten Yahukimo, diduga tidak ada seorang
siswa pun yang gagal dalam Ujian Nasional
SMA pada tahun 2018. Ini menunjukkan angka
kelulusan yang tidak mungkin mengingat
kondisi pendidikan di Kabupaten pegunungan
yang terpencil.8 Hal yang sama dilaporkan dari
kabupaten Paniai, di mana semua siswa yang
berjumlah 534 orang dinyatakan lulus Ujian
Nasional sekolah menengah atas.9

Pendekatan Baru yang Dilakukan
Pemerintah
Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Indonesia
telah berusaha untuk mengatasi masalah
pendidikan di Provinsi Papua dan Papua

7
8

9

Jakarta Globe (12.10.2016): Papua Still Faces Massive Education
Backlog, dapat dilihat di: https://jakartaglobe.id/news/papua-stillfaces-massive-education-backlog/
Suara Papua (07.05.2018): Siswa danSiswi di Kabupaten Yahukimo
Dinyatakan Lulus Semua, dapat dilihat di: https://suarapapua.
com/2018/05/07/siswa-dan-siswi-di-kabupaten-yahukimodinyatakan-lulus-semua/
Suara Papua (10.05.2018): Siswa SMA dan SMK di Paniai
Lulus Seratus Persen, dapat dilihat di: https://suarapapua.
com/2018/05/10/siswa-sma-dan-smk-di-paniai-lulus-seratuspersen/
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Barat dengan menggunakan pendekatan
baru. Pada tahun 2018, Masyarakat Akademisi
Amerika-Indonesia (IASA) meluncurkan proyek
percontohan yang bekerjasama dengan beberapa
kementerian Indonesia dan Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan
tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan
di provinsi-provinsi se-Tanah Papua. Proyek ini
telah diluncurkan di dua sekolah menengah
atas di Jayapura dan Nabire. Tujuh puluh lima
orang guru akan dilatih metodologi pengajaran
baru. Program ini diikuti oleh penduduk asli
Papua yang akan tinggal di asrama di bawah
pengawasan guru. Menurut perencanaan
proyek, sekolah-sekolah menawarkan program
akademik khusus dan akan dilengkapi dengan
teknologi modern, taman sains, dan perangkat
pengajaran elektronik. Jika proyek percontohan
menunjukkan hasil positif, maka lebih banyak
sekolah dengan format ini direncanakan akan
dibangun di daerah lain di Tanah Papua.10
Sementara program-program ini akan membawa
manfaat bagi sejumlah kecil penduduk asli
Papua, namun patut dipertanyakan bagaimana
program ini akan mengatasi masalah utama yang
masih ada, dan kesenjangan pendidikan di Tanah
Papua. Kedua sekolah percontohan tersebut
terletak di kota besar dan akan menjadi contoh
kasus terbaik bagi terbentuknya elit-elit kecil
siswa dan guru, sementara kondisi pendidikan
yang memprihatinkan di daerah non-perkotaan
tetap tidak tersentuh oleh proyek.
Pada tahun 2015, pemerintah meluncurkan
program Guru Garis Depan (GGD), yang
direncanakan akan dilaksanakan selama sepuluh
tahun di daerah sasaran. Menurut angka
pemerintah, sebanyak 798 guru diperbantukan
ke 28 kabupaten di empat provinsi, termasuk
10 Jubi (13.07.2018): Pola baru menangani pendidikan di Papua,
dapat dilihat di : https://tabloidjubi.com/artikel-17663-pola-barumenangani-pendidikan-di-papua.html
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provinsi Papua dan Papua Barat. Pada tahun 2017,
total 6.296 guru GGD diutus ke 93 kabupaten di
seluruh Indonesia. Sementara distribusi rata-rata
sepanjang tahun 2016 adalah 28 orang guru
GGD per kabupaten, jumlah tersebut meningkat
secara signifikan menjadi 67 pendidik per
kabupaten pada tahun 2017. Semua guru harus
lulus kursus pelatihan khusus (Sarjana Mendidik
di Daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal, SM3T)
yang akan mempersiapkan para guru tersebut
untuk pekerjaan mereka di desa-desa terpencil
di Indonesia.11 Namun, beberapa kabupaten di
Papua seperti Kabupaten Manokwari menolak
program tersebut, pemerintah setempat
menyatakan bahwa guru-guru GGD didatangkan
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dari luar daerah sementara sejumlah besar guru
lulusan lokal menunggu untuk dipekerjakan.
Menurut kepala departemen pendidikan
dan kebudayaan Manokwari, alasan kedua
penolakan tersebut adalah kurangnya dana
untuk membayar gaji GGD.12 Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyatakan
bahwa pada tahun 2017 program ini akan
dirombak karena menuai banyak protes dari
pemerintah daerah. Perombakan program
diperlukan untuk memastikan bahwa dana untuk
mendukung program ini akan dialokasikan ke
pemerintah daerah. Effendy menjelaskan bahwa
daerah asal guru juga akan dipertimbangkan
dalam penempatannya.13

Rekomendasi
ICP merekomendasikan kepada Pemerintah
Indonesia untuk:
•

•
•

•

Mengurangi tingkat ketidakhadiran guru melalui peningkatan manajemen
personalia (mis. dengan memperkenalkan buku absensi wajib untuk guru) dan
memberlakukan sanksi yang tegas bagi guru yang tidak memenuhi tugasnya.
Masing-masing lembaga pemerintah harus meningkatkan perhatian terhadap
kebutuhan guru dan memperkenalkan insentif sebagai apresiasi bagi guru yang
bekerja dengan baik.
Memperkenalkan, menerapkan, dan memantau skema insentif khususnya bagi
para guru yang bekerja di luar wilayah perkotaan.
Memberikan insentif dan dukungan kepada sekolah di daerah pedesaan dan
pedalaman, untuk mempekerjakan guru kontrak dengan honor yang lebih tinggi
untuk menutup biaya transportasi dan peningkatan fasilitas perumahan guru.
Memantau dan mengevaluasi implementasi dari Pasal 36 (2) Undang-Undang
Otonomi Khusus Papua No.21/2001, yang menyatakan bahwa 30% dari dana
otonomi khusus harus dialokasikan untuk pendidikan.

11 Koran Sindo (21.11.2016): Kontrak Guru Garis Depan Harus Jelas,
dapat dilihat di: http://koran-sindo.com/page/news/2016-1121/0/17/Kontrak_Guru_Garis_Depan_Harus_Jelas

12 Pasific Post (23.05.2018): Kadis Pendidikan Tolak Program Guru Garis
Depan, dapat dilihat di: https://www.pasificpos.com/item/25914kadis-pendidikan-tolak-program-guru-garis-depan.
13 Kompas (30.08.2017): Program Guru Garis Depan akan
Dirombak, dapat dilihat di: https://edukasi.kompas.com/
read/2017/08/30/21203061/program-guru-garis-depan-akandirombak
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•

•

Mengembangkan dan menerapkan sistem pendidikan khusus untuk Tanah Papua.
Sistem tersebut harus berorientasi pada budaya Papua, khususnya pelestarian
bahasa asli yang terancam punah.
Memperkuat pedoman rekrutmen guru untuk memastikan standar minimum
untuk kualitas pendidikan, serta sistem promosi guru.

Rekomendasi dari negara lain:
•

Singapura merekomendasikan agar pemerintah “menerapkan kebijakan untuk
memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan bagi semua penduduk
Indonesia, khususnya yang berada di daerah terpencil dan yang berkebutuhan
khusus.”14

Rekomendasi oleh mekanisme HAM
internasional:
Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
•

•

•

Merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia “mempercepat pengiriman
layanan publik yang berkualitas di pulau-pulau terpencil dan daerah-daerah di
Papua dan bagian-bagian lain negara ini, dengan mengalokasikan sumber daya
manusia dan finansial yang diperlukan, dan terus memantau bahwa mereka
benar-benar menjangkau penerima manfaat yang dituju. Serta dengan jelas
mendefinisikan tanggung jawab dari berbagai tingkat pemerintahan.”15
“Mendesak pihak negara [Pemerintah Indonesia] untuk memastikan kualitas
pendidikan yang memadai dan sejalan dengan budaya setempat, terutama
di daerah-daerah terpencil. Termasuk dengan memastikan bahwa sumber
daya yang diinvestasikan dan program-program seperti bantuan operasional
untuk sekolah mengarah pada penikmatan yang efektif atas hak pendidikan.
Komite juga merekomendasikan bahwa pihak negara dapat memastikan bahwa
pendidikan dasar diberikan secara gratis. Serta mengambil tindakan, termasuk
peningkatan kesadaran untuk mengatasi anak putus sekolah di kalangan anak
perempuan. Selain itu, komite merekomendasikan agar negara memperkenalkan
– melalui konsultasi dengan komunitas lokal – pendidikan dalam bahasa lokal jika
diperlukan. Komite merujuk pihak negara pada komentar umum No. 11 (1999)
tentang rencana aksi untuk pendidikan dasar.”16
“Merekomendasikan agar pihak negara [Pemerintah Indonesia] melakukan
upaya yang ditujukan untuk pelestarian bahasa yang terancam punah, termasuk
dengan mempromosikan penggunaannya dan dengan mendokumentasikannya.
Dalam hal ini, Komite merekomendasikan agar negara menginvestasikan sumber

14 Human Rights Council (14.07.2017): 3rd cycle of the Universal Periodic Review of Indonesia, dapat dilihat di: http://ap.ohchr.org/documents/
dpage_e.aspx?si=A/HRC/36/7
15 UN Committee for Economic, Social and Cultural Rights CESC (19.06.2014): Concluding Observations on the initial report of Indonesia, E/C.12/IDN/
CO/1, p. 4, dapat dilihat di: http://undocs.org/E/C.12/IDN/CO/1
16 Ibid. hal 12f
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dayanya untuk implementasi yang efektif atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 81/A tahun 2013 tentang muatan bahasa daerah dalam kurikulum
sekolah dasar, terutama yang berkaitan dengan bahasa yang terancam punah.”17

Komite Hak Anak mendesak Pemerintah Indonesia untuk:
•

•

130

“Dengan penuh semangat menangani semua bentuk diskriminasi de jure dan
de facto dan untuk [...] Mengambil semua tindakan yang diperlukan, khususnya
meningkatkan infrastruktur yang relevan, guna memberikan akses yang sama ke
layanan publik bagi anak-anak dalam komunitas adat.”18
“Mengambil langkah cepat untuk memastikan bahwa pendidikan yang berkualitas
dapat diakses oleh semua anak. Lebih lanjut Komite mendesak pihak negara
untuk: [...]
(b) Meningkatkan dana untuk pendidikan, dengan perhatian khusus pada keluarga
yang tinggal di kabupaten termiskin dan terpencil, serta mengambil tindakan
nyata untuk mengatasi alasan putus sekolah secara efektif;
(c) Memastikan bahwa remaja yang sudah menikah, remaja yang hamil dan ibu
remaja didukung dan dibantu dalam melanjutkan pendidikan mereka di
sekolah umum, dan bahwa mereka dapat tetap melakukan pengasuhan anak
sekaligus menyelesaikan pendidikan;
(d) Tingkatkan jumlah guru, berikan pelatihan yang memadai untuk mereka dan
memastikan mereka hadir untuk bekerja.”19

17 Ibid. hal 14
18 UN Committee on the Rights of the Child (10.07.2014): Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Indonesia,
CRC/C/IDN/CO/3-4, p. 5, dapat dilihat di: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsojFE9Wic32t
m02CjRcUBTBmKPabAgZ7li0nMYRDpozvwgO6Kk9ldi5sHE7D%2fJLQIgxERzDXfrxFiMsl3xlAtLDGNp2JPP1cG8C97NBLgEsa
19 Ibid. hal 14
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4.2 Hak Kesehatan
Banyak wilayah di Tanah Papua –terutama di pegunungan tengah dan di pedalaman–
masih kekurangan sarana dan prasarana kesehatan yang penting. Banyak kabupaten
tidak memiliki rumah sakit, sehingga seluruh sistem pelayanan kesehatan di daerah
ini bergantung pada pusat kesehatan (PUKSESMAS) atau Puskesmas Pembantu
(PUSTU) yang hanya dapat menawarkan pelayanan kesehatan yang sangat mendasar.
Di banyak daerah terpencil, fasilitas PUKSESMAS dan PUSTU tidak berfungsi dengan
baik karena tidak adanya petugas kesehatan atau karena kurangnya persediaan obatobatan. Beberapa rumah sakit di Tanah Papua mempekerjakan dokter umum dan
hanya memiliki satu atau kadang-kadang dua dokter spesialis di seluruh kabupaten.
Tidak adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi dengan baik, kondisi
ini dibuktikan dengan penyebaran beberapa wabah di berbagai daerah terpencil
sepanjang tahun 2017 dan 2018. Standar kesehatan yang layak hanya dapat ditemukan
di area perkotaan. Aktivis HAM mengkritik pemerintah pusat karena sebagian besar
dana kesehatan otonomi khusus hanya mengalir ke pusat-pusat kota, di mana
sebagian besar penduduknya adalah penduduk migran yang berasal dari berbagai
daerah di Indonesia. Sehingga manfaat dari proyek-proyek pembangunan ini hanya
dinikmati oleh mereka. Pemerintah telah memperkenalkan Kartu Papua Sehat yang
memungkinkan penduduk asli untuk menikmati layanan kesehatan secara gratis.
Namun, banyak penduduk asli Papua yang tidak tahu tentang keberadaan program
ini atau tidak memahami pentingnya serta manfaat dari asuransi kesehatan. Selain
itu, praktik dan perilaku budaya penduduk asli Papua terus menjadi tantangan bagi
dokter dan tenaga kesehatan setempat. Provinsi Papua dan Papua Barat tetap berada
di antara ‘titik panas’ penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. 2,4% dari populasi di Provinsi
Papua hidup dengan HIV. Dalam laporannya di tahun 2018, pelapor khusus bidang
kesehatan PBB menyimpulkan bahwa orang asli Papua saat ini dua kali lebih rentan
terkena HIV/AIDS bila dibandingkan dengan populasi lainnya.

Statistik Kesehatan
Data statistik dari tahun 2017 yang dikumpulkan
oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat
menunjukkan jumlah total 14 rumah sakit untuk
dua belas kabupaten dan satu kota. Empat
kabupaten tidak memiliki rumah sakit sama
sekali, yaitu kabupaten Tambrauw, Maybrat,
Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak.1 370
orang dokter melayani seluruh Provinsi Papua

1

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat (16.08.2018): Provinsi
Papua Barat dalam Angka 2018, hal. 91, dapat dilihat di: https://
papuabarat.bps.go.id/publication/
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Barat, yang terdiri dari 131 orang dokter spesialis,
205 orang dokter umum, dan 34 orang dokter
gigi. Semua kabupaten memiliki setidaknya
satu dokter yang mempunyai kualifikasi penuh.
Namun, dokter spesialis hanya dapat ditemukan
di kabupaten dengan rumah sakit. Menurut data
statistik, hanya ada satu dokter spesialis yang
melayani di kabupaten Kaimana, meskipun
kabupaten tersebut memiliki rumah sakit
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umum. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten
Teluk Wondama, yang hanya memiliki dua orang
dokter spesialis untuk melayani seluruh wilayah
kabupaten.2
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Menurut data statistik tahun 2016 yang
diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi
Papua, terdapat 36 rumah sakit di provinsi yang
terdiri dari 28 kabupaten dan satu kota ini.
Namun delapan kabupaten di provinsi ini tidak
memiliki rumah sakit umum, yaitu kabupaten
Waropen, Nduga, Mamberamo Tengah, Yalimo,
Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.3 Secara
keseluruhan terdapat 1.129 orang dokter di
Provinsi Papua. Jumlah ini mencakup 251 orang
doter spesialis, 774 orang dokter umum, dan
101 orang dokter gigi. Berbeda dengan provinsi
Papua Barat, data statistik menunjukkan bahwa
rumah sakit di beberapa kabupaten sama sekali
tidak mempekerjakan dokter spesialis secara
permanen. Kabupaten Puncak Jaya misalnya,
memiliki dua rumah sakit tetapi data statistik
tidak mencantumkan dokter spesialis yang
melayani di kabupaten tersebut. Keadaan yang
sama juga dapat ditemukan di Boven Digoel,
Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara dan
Sarmi. Rumah sakit di kabupaten Mappi dan
Keerom hanya mempekerjakan satu dokter
spesialis secara permanen, rumah sakit di Asmat
memiliki dua dokter spesialis.4

Tantangan dan Kekurangan
dalam Sistem Pelayanan
Kesehatan
Pemerintah provinsi dan daerah terus berjuang
untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam
sistem pelayanan kesehatan yang belum ter
selesaikan di Tanah Papua. Berbagai wabah
epidemi muncul di beberapa daerah ter
pencil sepanjang tahun 2017 dan 2018. Hal

2
3
4

Ibid. hal 93
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (16.08.2018): Provinsi Papua
dalam Angka 2018 , hal. 233, dapat dilihat di: https://papua.bps.
go.id/publication/download.html
Ibid. hal 237

ini menunjukkan kurangnya sarana prasarana
dan kondisi geografis yang mengakibatkan
terbatasnya akses dan disfungsionalitas layanan
kesehatan bagi penduduk di pedesaan serta
keterlambatan respons pemerintah terhadap
krisis kesehatan yang mendesak. Daerah terpencil
di pedalaman dan pegunungan tengah adalah
wilayah yang mayoritas dihuni oleh penduduk
asli Papua, sementara rumah sakit dan fasilitas
layanan kesehatan lainnya berada di dekat pusat
kota. Banyak aktivis HAM mengkritik pemerintah
pusat atas pendekatan pembangunan yang
dilakukan. Sebagian besar dana otonomi khusus
mengalir ke pusat-pusat kota yang mayoritas
penduduknya adalah penduduk migran dari
berbagai daerah di Indonesia, sehingga hanya
mereka saja yang mendapat manfaat dari
proyek-proyek pembangunan tersebut.
Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan
skema asuransi kesehatan pemerintah,
BPJS Kesehatan (Asuransi Kesehatan dari
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang
menyediakan cakupan kesehatan dasar bagi
semua warga negara di Indonesia dengan biaya
bulanan yang sangat rendah. Bagi warga miskin
cakupan ini tidak dipungut biaya. Di Tanah
Papua, pemerintah telah memperkenalkan
‘Kartu Papua Sehat` yang memungkinkan
penduduk asli Papua untuk mengakses layanan
kesehatan dasar secara gratis di Puskesmas.5
Namun, sebagian besar penduduk asli Papua
tidak mengetahui adanya fasilitas pemerintah
ini, terutama mereka yang tinggal di daerah
terpencil. Petugas kesehatan mengamati
bahwa mayoritas penduduk asli Papua tidak
memahami pentingnya asuransi kesehatan dan
juga tidak tahu tentang ‚Kartu Papua Sehat‘ serta
manfaatnya.6
Praktik budaya yang kuat, konsep adat mengenai
penyakit dan metode penyembuhan tradisional

5
6

Jubi (25.09.2016): UP2KP survei Kartu Papua Sehat dan dana Otsus
Kesehatan, dapat dilihat di: https://tabloidjubi.com/artikel-345up2kp-survei-kartu-papua-sehat-dan-dana-otsus-kesehatan.html
ICP (April 2019): Questionnaire for health workers on the right to
health in West Papua
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merupakan hambatan utama bagi para dokter
dan petugas kesehatan di Tanah Papua. Banyak
penduduk asli Papua memprioritaskan obatobatan dan/atau penyembuhan tradisional
daripada pergi ke rumah sakit dan berkonsultasi
dengan dokter. Hal ini terjadi karena banyak
penduduk yang telah kehilangan kepercayaan
pada sistem pelayanan kesehatan atau karena
mereka tidak mempercayai dokter dan staf
medis non-Papua yang bertugas di rumah sakit
umum. Contohnya wabah campak yang terjadi
di Asmat. Wabah ini hanya menyerang anakanak dari beberapa suku asli Papua di Kabupaten
Asmat yang menganut gaya hidup nomaden
sehingga mereka tidak terjangkau program
vaksinasi. Sementara anak-anak non-Papua dan
anak-anak Papua asli dari suku lain di Kabupaten
Asmat telah mendapatkan suntikan vaksinasi
dan tidak terpengaruh oleh wabah ini.7

HIV/AIDS
Data PBB, dari tahun 2016 menunjukkan bahwa
Indonesia memiliki prevalensi HIV/AIDS yang
relatif rendah, sekitar 0,4% dari total populasi
pada kelompok usia 15-45 tahun.8 Analisis yang
lebih mendalam dari pemerintah menunjukkan
bahwa titik-titik panas HIV/AIDS secara geografis
terletak di provinsi Jakarta, Papua, dan Papua
Barat. Menurut data ini, 2,4% dari total populasi
di Provinsi Papua hidup dengan HIV dan terdapat
peningkatan prevalensi HIV di kalangan orang
muda dengan rentang usia antara 15-20 tahun.9 Di
Provinsi Papua, kota Jayapura, Nabire, dan Timika
diperkirakan memiliki tingkat infeksi tertinggi.10
Pelapor Khusus PBB tentang hak semua orang
untuk menikmati standar kesehatan fisik dan
mental tertinggi datang mengunjungi Indonesia

7
8

Ibid.
Data compiled by UN AIDS, available at:www.unaids.org/en/
regionscountries/countries/indonesia/
9 Human Rights Council (05.04.2018): Report of the Special
Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the
highest attainable standard of physical and mental health on his
mission to Indonesia, A/HRC/38/36/Add.1, p. 17, dapat dilihat di:
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/38/36/
Add.1&Lang=E
10 ICP (April 2019): Questionnaire for health workers on the right to
health in West Papua.
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dari tanggal 22 Maret hingga 3 April 2017, dan
menyatakan keprihatinannya terkait situasi HIV/
AIDS di Provinsi Papua. Ia menyimpulkan bahwa
“Penduduk asli Papua saat ini dua kali lebih
rentan terhadap HIV/AIDS dibandingkan dengan
penduduk lainnya, dan tingkat infeksi terus
meningkat di wilayah ini. Situasi di Kabupaten
Wamena, Timika, dan Nabire menunjukkan
bahwa epidemi ini berpindah dari daerah pesisir
ke pegunungan, tempat di mana sebagian besar
etnis Papua tinggal dan seringkali merupakan
daerah terpencil.”11
Petugas kesehatan di Tanah Papua mengamati
bahwa orang-orang yang hidup dengan HIV/
AIDS sering kali dikucilkan dari anggota keluarga.
Anggota keluarga dan masyarakat khawatir
bahwa kehadiran mereka dapat menyebabkan
penyakit menyebar dengan cepat. Penolakan
kerabat juga telah dilaporkan oleh penduduk
non-Papua yang hidup dengan HIV/AIDS,
terutama mereka yang bekerja sebagai wanita
penghibur di bar, salon, atau panti pijat. Banyak
dari mereka menyatakan bahwa para kerabat
akan menyuruh mereka pergi ketika mereka
kembali ke kampung halamannya.12
Begitu orang yang hidup dengan HIV/AIDS
menerima pengobatan ARV, maka mereka
seringkali terpaksa harus tinggal di kota-kota di
mana mereka dapat memperoleh obat-obatan
tersebut secara berkelanjutan. Pusat kesehatan
di daerah non-perkotaan tidak memiliki obat
ARV atau seringkali fasilitas pelayanan kesehatan
ini tidak berfungsi karena kurangnya tenaga
medis. Banyak penduduk asli Papua masih
kurang memahami tentang HIV dan seberapa
pentingnya mengikuti pengobatan seumur
hidup melalui asupan obat yang teratur. Mereka

11 Human Rights Council (05.04.2018): Report of the Special
Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the
highest attainable standard of physical and mental health on his
mission to Indonesia, A/HRC/38/36/Add.1, p.18
12 ICP (April 2019): Questionnaire for health workers on the right to
health in West Papua.
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cenderung menghentikan obat-obatan begitu
sembuh dari penyakit yang menyertai seperti
penyakit kulit, TBC dan diare. Dokter-dokter di
Tanah Papua mengamati perilaku serupa di
antara pasien penduduk asli dengan penyakit
lain yang memerlukan perawatan jangka
panjang, seperti diabetes atau hipertensi.13
Terlepas dari penyediaan obat-obatan ARV
dan program-program konseling dan tes HIV
sukarela (VCT), lembaga kesehatan pemerintah
di Tanah Papua telah meluncurkan kampanye
yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
tentang HIV/AIDS. Meskipun program-program
ini sangat menjanjikan, namun juga tidak secara
otomatis menyebabkan perubahan dalam sikap
dan praktik masyarakat.14
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Studi Kasus:
▶ Media lokal melaporkan kematian dari
37 orang penduduk desa di Distrik Awena,
Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua antara
tanggal 1 Januari 2017 hingga 25 April 2017.
Alasan yang diduga sebagai penyebab kematian
adalah penularan wabah diare yang terjadi di
desa Tinggira, Nambume, Eyumi, Uragabur,
Yugimia dan Indawa. Setidaknya empat orang
warga harus dirawat di Rumah Sakit Umum
Tiom, di mana mereka menerima perawatan
medis. Lembaga-lembaga pemerintahan be
lum mengetahui adanya menyebaran wabah
tersebut hingga bulan April 2017. Menurut
sekretaris dari Dinas Kesehatan Lanny Jaya, Dolly
Kogoya, wabah tersebut terjadi karena penduduk
desa mengkonsumsi air dari tampungan air
yang telah terkontaminasi oleh kotoran manusia
dan hewan. Departemen kesehatan setempat
merespon kejadian ini dengan mendistribusikan
panci untuk merebus air dan untuk sementara
waktu memperbantukan dua orang dokter dan
lima orang perawat ke daerah terdampak.15

13 Ibid.
14 Ibid.
15 Jubi (30.04.2017): 37 warga disebut meninggal akibat diare,
Legislator: harus dibuktikan, dapat dilihat di: http://tabloidjubi.com/
artikel-5885-37-warga-disebut-meninggal-akibat-diare-legislatorharus-dibuktikan.html

▶ Krisis kesehatan berdampak pada tujuh desa di
Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, serta desa-desa di
Lembah Kamuu dan Mapia di Kabupaten Dogiyai.
Laporan masyarakat tentang situasi kesehatan di
daerah yang terimbas mengindikasikan bahwa
pemerintah daerah gagal menyediakan layanan
kesehatan dasar dan mengambil tindakan
pencegahan seperti vaksinasi di desa-desa
terdampak. Berbagai penyakit menyebabkan
kematian setidaknya 93 penduduk desa –
sebagian besar dari korban adalah anak-anak
di bawah usia sepuluh tahun. Para pembela
HAM yang mengumpulkan data di lapangan
memperkirakan bahwa jumlah anak-anak yang
meninggal sebenarnya bahkan lebih tinggi. Data
yang dikumpulkan menunjukkan bahwa wabah
epidemi tersebut sudah mulai menyebar sejak
bulan Februari 2017. Badan-badan kesehatan di
Deiyai belum mengetahui adanya penyebaran
wabah tersebut hingga bulan April 2017, karena
fasilitas pelayanan kesehatan di daerah itu tidak
berfungsi. Penduduk desa menyatakan bahwa
beberapa pos kesehatan (PUSTU) di daerah
itu telah tutup selama lebih dari tiga tahun
dan program vaksinasi terakhir dilaksanakan
empat tahun lalu. Pada tanggal 11 Juli 2017 tim
medis melakukan survei untuk mengidentifikasi
penyebab kematian dan memberikan perawatan
darurat. Tim survei menyimpulkan bahwa
kematian disebabkan oleh berbagai penyakit
menular seperti infeksi saluran pernapasan akut
(ISPA), campak, diare, dan disentri. Menurut
para dokter, kekurangan gizi telah melemahkan
sistem kekebalan tubuh penduduk desa. Survei
kedua oleh anggota gereja yang bekerja sama
dengan dokter menyimpulkan bahwa sebagian
besar kematian disebabkan oleh campak, yang
pada dasarnya bisa dicegah dengan vaksinasi.16

16 JPIC KINGMI Papua (03.08.2017): 93 Anak-anak dan dewasa
meninggal dunia akibat wabah serampah di 7 Desa Distrik Tigi
Barat Kabupaten Deiyai, karena tidak ada perhatian dari Pemerintah
Indonesia.
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Tabel 4.2-1: Total jumlah kematian
di Kabupaten Tigi yang dipisahkan
berdasarkan desa asal.
(Sumber: JPIC KINGMI Papua)
No

Desa

Jumlah yang meninggal

1

Ayatei

6

2

Piyake Dimi

17

3

Jinidoba

14

4

Digikotu

7

5

Epanai

5

6

Wagomani

12

7

Demago
TOTAL

32
93

Tabel 4.2-2: Total jumlah kematian
di Kabupaten Tigi yang dipisahkan
berdasarkan kelompok usia.
(Sumber: JPIC KINGMI Papua)
No Kelompok umur

Jumlah yang meninggal

1

0 bulan - 1 tahun

52

2

1 – 3 tahun

28

3

3 - 5 tahun

5

4

5 - 10 tahun

-

5

10 tahun/lebih

8

TOTAL

93

▶ Kasus dugaan kelalaian kesehatan terjadi
di Distrik Semenage dan Werima, Kabupaten
Yahukimo di pegunungan tengah, Provinsi
Papua. Antara bulan Mei dan Agustus 2017, 38
orang penduduk desa –terdiri dari 22 laki-laki
dan 16 perempuan– meninggal disebabkan
oleh berbagai penyakit karena tidak adanya
layanan kesehatan di kabupaten-kabupaten ini.
Penduduk desa menyatakan bahwa para korban
menunjukkan gejala-gejala, seperti sakit perut,
flu, diare, demam tinggi, dan sakit punggung.
Menurut kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua,
Aloysius Giyai, para korban meninggal karena
Bronchopneumonia, TBC, dan infeksi paru-paru
lainnya, serta diare, malaria, dan HIV/AIDS.17 Tidak
ada fasilitas kesehatan yang berfungsi dengan
baik di sekitar lokasi, sehingga penduduk desa

17 Jubi (28.09.2017): Kadinkes Aloy sius benarkan informasi 38 warga
Samenage meninggal, dapat dilihat di: http://www.tabloidjubi.
com/artikel-10070-kadinkes-aloysius-benarkan-informasi-38warga-samenage-meninggal.html
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harus berjalan selama beberapa hari sampai
rumah sakit terdekat yang berada di kota
Wamena. Sebuah pos kesehatan yang terletak di
desa Wesagelap, telah berhenti beroperasi sejak
empat tahun sebelum kejadian ini.18

Tabel 4.2-3: Total jumlah kematian di
Distrik Seminage dan Werima dipisahkan
berdasarkan desa. (Sumber: JPIC KINGMI
Papua)
No.

Desa

Jumlah yang meninggal

1

Semenage

10

2

Ison

6

3

Asopo

3

4

Hugilokon

6

5

Muke

3

6

Haleroma

3

7

Notnare

5

8

Hirin

2

TOTAL

38

Tabel 4.2-4: Total jumlah kematian di
Distrik Seminage dan Werima dipisahkan
berdasarkan kelompok usia. (Sumber: JPIC
KINGMI Papua)
No.

Kelompok usia

Jumlah yang meninggal

1

0 – 5 tahun

7

2

6 – 16 tahun

3

3

16 – 25 tahun

6

4

26 – 60 tahun

22

TOTAL

38

▶ Setidaknya 73 orang penduduk desa
meninggal di Kabupaten Asmat karena
kekurangan gizi dan wabah campak antara
bulan September 2017 hingga Januari 2018.
Mayoritas penduduk yang terdampak adalah
anak-anak asli Papua yang berusia di bawah lima
tahun. Lebih dari 550 orang yang terinfeksi, dan
setidaknya 175 orang diantaranya harus dirawat
di rumah sakit. Meskipun peringatan dan laporan

18 Jubi (29.09.2017): Data kematian 38 warga Semenage ditelusuri
UP2KP, dapat dilihat di: http://www.tabloidjubi.com/artikel-10075data-kematian-38-warga-semenage-ditelusuri-up2kp.html
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pertama tentang cakupan imunisasi yang
rendah dan kekurangan gizi telah diterima oleh
Kementerian Kesehatan pada bulan September
201719, namun pemerintah pusat, provinsi
atau lokal tidak mengambil tindakan afirmatif
hingga bulan Januari 2018. Hal ini menyebabkan
tingginya jumlah kematian dan penyebaran
campak yang cepat di antara penduduk asli
yang kekurangan gizi di Kabupaten Asmat.
Situasi ini sangat mengindikasikan bahwa, baik
pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah
di provinsi Papua dan Kabupaten Asmat tidak
mampu mengembangkan sistem peringatan
dini dan respons yang efektif untuk mencegah
wabah campak. Juga tidak ada upaya yang
dilakukan untuk mengatasi kerawanan pangan
kronis yang terjadi. Selain itu, di kota Agats yang
merupakan kota terbesar di kabupaten tersebut,
fasilitas pelayanan kesehatan berada dalam

kondisi yang buruk. Rumah sakit umum tidak
dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai
untuk menangani semua pasien campak dan
kekurangan gizi.20 Hingga bulan Februari 2017
situasi tidak membaik secara signifikan.21
▶ Krisis kesehatan juga terjadi di Desa Pedam di
Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang
di pegunungan tengah Papua. Menurut data
yang dikumpulkan oleh tim survei kesehatan,
25 orang penduduk desa meninggal antara
bulan Oktober dan Januari 2018 karena campak,
diare dan kurang gizi. 23 orang di antaranya
adalah anak-anak yang berusia di bawah lima
tahun. Dinas kesehatan mengetahui situasi
tersebut setelah sekelompok mahasiswa dari
Okbab melakukan pengumpulan data tentang
meningkatnya jumlah kematian anak-anak di
Desa Pedam.22

Rekomendasi
ICP merekomendasikan kepada Pemerintah
Indonesia untuk:
•

•

•

Segera berkomunikasi dengan lembaga-lembaga negara terkait di tingkat
provinsi dan kabupaten guna meluncurkan program bantuan kesehatan yang
efektif di kabupaten-kabupaten terpencil di Tanah Papua. Program-program ini
harus mencakup penyediaan suplemen makanan dan makanan pokok termasuk
obat-obatan yang tepat, tenaga medis dan peralatan medis untuk perawatan di
fasilitas kesehatan setempat.
Memastikan bahwa otoritas kesehatan provinsi menyusun dan menerbitkan data
terpilah dalam laporan statistik layanan kesehatan di Tanah Papua. Tujuannya
adalah untuk menunjukkan tingkat ketidaksetaraan kesehatan yang ada dan
menyusun langkah dasar yang lebih spesifik dalam strategi kesehatan provinsi.
Mengambil langkah-langkah pencegahan yang memastikan bahwa wabah
penyakit yang sama tidak kembali terulang di masa mendatang. Misalnya melalui
program vaksinasi, serta program gizi yang berkelanjutan dan kontekstual guna

19 Satu Harapan (15.01.2018): Pemkab Asmat Bentuk Tim Tangani
Wabah Campak-Gizi Buruk, dapat dilihat di: http://www.
satuharapan.com/read-detail/read/pemkab-asmat-bentuk-timtangani-wabah-campak-gizi-buruk
20 Jakarta Post (19.01.2018): EDITORIAL: The death of Papuans, dapat
dilihat di: http://www.thejakartapost.com/academia/2018/01/19/
editorial-the-death-of-papuans.html

21 ACT Care for Humanity, dapat dilihat di: https://act.id/en/news/
detail/71-children-died-from-malnutrition-in-asmat
22 Jubi (22.01.2018): Dinkes: 25 orang meninggal di Pedam karena
diare, campak dan gizi buruk, dapat dilihat di: http://www.
tabloidjubi.com/artikel-13157-dinkes-25-orang-meninggal-dipedam-karena-diare-campak-dan-gizi-buruk.html
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•
•
•

•

mengatasi masalah kekurangan gizi kronis. Langkah-langkah ini harus mencakup
program untuk membangun pusat layanan kesehatan (PUSKESMAS), dan juga
menyusun strategi pangan dan gizi bagi masyarakat adat di dataran tinggi, karena
secara tidak proporsional mereka juga dipengaruhi oleh dampak lingkungan dari
perubahan iklim.
Memungkinkan organisasi kemanusiaan & kesehatan internasional bisa beroperasi
secara bebas di Tanah Papua.
Segera menghentikan keterlibatan militer dalam pelaksanaan program pelayanan
kesehatan, khususnya di daerah yang terkena dampak konflik di Tanah Papua.
Membuat forum kebijakan kesehatan yang bekerja sama dengan pemerintah
daerah di tingkat provinsi dan kabupaten, yang memungkinkan pembuatan
kebijakan partisipatif dengan mendengarkan masukan langsung dari masyarakat
setempat. Sehingga keluhan dan harapan mereka, serta solusi yang tepat dapat
dicari sebagai strategi pendidikan dan kesehatan di masa yang akan datang.
Membangun layanan perawatan kesehatan dan rumah sakit di Tanah Papua
yang peka budaya. Dengan fokus pelayanan yang profesional terhadap penyakit
menular. Terutama untuk HIV/AIDS, TBC, kusta, dan juga perawatan kesehatan
ibu dan anak. Di samping itu, pemerintah harus memastikan fungsinya berjalan
dengan baik termasuk ketersediaan sumber daya manusia dan fasilitas medis
yang memadai.

Negara-negara lain merekomendasikan:
•
•

•

Angola merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk “memperkuat
tindakan pencegahan dan pemantauan di sektor kesehatan.”23
Maladewa merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk“meningkatkan
akses layanan kesehatan dengan mendanai program yang meningkatkan kualitas
layanan kesehatan di desa-desa.”24
Jerman merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia “segera memberikan akses
kepada delegasi ICRC ke provinsi-provinsi di Papua agar mereka dapat memenuhi
mandat mereka.”25

Mekanisme HAM internasional.
Pelapor Khusus tentang hak setiap orang untuk menikmati
standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi
merekomendasikan:
23 Human Rights Council (14.07.2017): 3rd cycle of the Universal Periodic Review of Indonesia, dapat dilihat di: http://ap.ohchr.org/documents/
dpage_e.aspx?si=A/HRC/36/7
24 Ibid.
25 Human Rights Council (14.07.2017): 2nd cycle of the Universal Periodic Review of Indonesia, dapat dilihat di: http://undocs.org/A/HRC/21/7
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•

•

•
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•

•

•

Pemerintah Indonesia “harus secara efektif menangani angka kematian dan
penyakit ibu, bayi dan balita yang tinggi, serta masalah ketimpangan, kemiskinan
dan kesenjangan yang lebar antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini sangat
penting dalam upaya untuk meningkatkan manajemen data yang terintegrasi,
koordinasi kelembagaan, termasuk ketersediaan, dan kualitas dari data kesehatan
terkait.“26
Agar lembaga layanan kesehatan nasional mengembangkan program khusus
untuk “menangani kematian ibu dan anak di bawah usia 5 tahun, termasuk
dengan merujuk pada Strategi Global WHO untuk Kesehatan Perempuan, Anak
dan Remaja (2016-2030). Dan bimbingan teknis tentang penerapan pendekatan
berbasis HAM, implementasi kebijakan dan program untuk mengurangi dan
menghilangkan kematian dan morbiditas ibu dan anak di bawah 5 tahun dapat
dicegah (A/HRC/21/22 dan Kor. 1–2 dan A/HRC/27/31); „27
Bahwa “pihak berwenang harus terus meningkatkan akses kepada pelayanan
kesehatan yang berkualitas baik dan untuk membangun kapasitas struktur
kesehatan di daerah-daerah terpencil. Anggota komunitas adat, termasuk
penduduk asli Papua, harus memiliki akses penuh ke fasilitas kesehatan umum,
barang dan jasa, serta juga ke fasilitas, barang dan jasa yang berkaitan dengan
faktor penentu kesehatan, seperti air yang aman dan dapat diminum, makanan,
dan sanitasi yang memadai.”28
Bahwa otoritas kesehatan setempat harus memastikan “alat dan informasi promosi
kesehatan yang sesuai dengan budaya harus dikembangkan dan disebarluaskan
untuk mencegah penyakit menular dan tidak menular, terutama di daerah
terpencil. Anggota komunitas Adat, termasuk etnis Papua, harus dilatih sebagai
pekerja layanan kesehatan, terakreditasi sebagai praktisi medis dan diintegrasikan
ke dalam sistem layanan kesehatan di semua tingkatan. Kurikulum layanan
kesehatan harus mencakup pelatihan bagi para pekerja layanan kesehatan untuk
memberikan layanan yang sesuai dengan budaya.”29
Bahwa Pemerintah harus “memperkuat sistem layanan kesehatan dan menjamin
pembiayaan yang memadai, adil dan berkelanjutan dengan meningkatkan alokasi
anggaran nasional untuk kesehatan. Serta terus meningkatkan ketersediaan dan
aksesibilitas layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil, yang fokus pada
perawatan primer, peran dokter umum, dan situasi masyarakat adat, termasuk
etnis Papua;”30
Untuk “(I) Menghapus semua ketentuan hukum yang dapat mengkriminalisasi
dan menstigmatisasi orang yang hidup dengan HIV/AIDS, termasuk mereka
yang mengkriminalkan homoseksualitas, pekerja seks, dan HIV/AIDS tanpa
pengungkapan, paparan dan transmisi;”31

26 Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health (05.04.2018):
Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health on his
mission to Indonesia, A/HRC/38/36/Add.1, p. 4, dapat dilihat di: https://undocs.org/A/HRC/38/36/Add.1
27 Ibid. hal 21
28 Ibid. hal 9
29 Ibid. hal 9
30 Ibid. hal 20f
31 Ibid. hal 21
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•

•

Bahwa otoritas layanan kesehatan harus “menjamin sikap yang tidak diskriminatif
terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS di sektor layanan kesehatan, dengan
memastikan bahwa layanan kesehatan, materi dan informasi tersedia, dapat
diakses, dapat diterima, dan berkualitas baik untuk semua populasi kunci, dan
para pekerja kesehatan dilatih dan diperlengkapi dengan baik;”32
Bahwa otoritas layanan kesehatan akan “dengan cepat mengatasi situasi
penyebaran HIV/AIDS di Papua dengan menjamin akses ke pengujian, perawatan,
dan layanan kesehatan terkait yang peka budaya, khususnya untuk kaum muda
dan wanita, serta membangun kepercayaan antara penyedia layanan dan
pengguna;”33

Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESC):
•

•

Merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia harus “mempercepat penyediaan
layanan publik yang berkualitas di pulau-pulau dan daerah-daerah terpencil
di Papua dan bagian lain dari negara ini. Dengan cara mengalokasikan sumber
daya manusia dan finansial yang diperlukan, dan terus memantau bahwa
layanan tersebut mencapai penerima manfaat yang dimaksud, serta dengan
jelas mendefinisikan apa saja yang menjadi tanggung jawab bagi masing-masing
tingkat pemerintahan.”34
“Mendesak pihak negara [Pemerintah Indonesia] untuk meningkatkan anggaran
kesehatannya dan memperluas akses ke layanan perawatan kesehatan primer di
semua provinsi. Serta harus memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses
dan terjangkau bagi semua penduduk baik yang tinggal di wilayah perkotaan
maupun pedesaan, tanpa melihat latar belakang ekonomi mereka. Dan khususnya:
1. Memastikan penyediaan layanan perawatan kesehatan primer bagi semua
wanita hamil, termasuk akses ke perawatan antenatal, perawatan persalinan
yang aman, perawatan kebidanan darurat serta perawatan pascanatal.
Termasuk juga untuk anak-anak, dengan fokus pada upaya untuk mengurangi
berbagai penyakit yang dapat dicegah dan lainnya. Penyakit tersebut
terutama diare, infeksi saluran pernapasan akut, dan kurang gizi, serta
mempromosikan praktik pemberian asupan makan yang baik untuk bayi dan
anak-anak;
2. Memperkuat dan memperluas akses kepada pelayanan kesehatan preventif
dan layanan terapi untuk semua wanita hamil dan anak-anak, terutama
bayi dan anak-anak di bawah usia 5 tahun. Diantaranya termasuk layanan
imunisasi secara menyeluruh, terapi rehidrasi oral, dan pengobatan untuk
infeksi pernapasan akut;
3. Memberikan bantuan profesional gratis yang cukup, baik sebelum atau selama
persalinan, termasuk bagi penduduk di daerah terpencil dan pedesaan, serta
melakukan semua upaya yang diperlukan, termasuk intervensi kebidanan
darurat untuk mengurangi resiko kematian ibu melahirkan;

32 Ibid.hal 21
33 Ibid. hal 21
34 UN Committee for Economic, Social and Cultural Rights CESC (19.06.2014): Concluding Observations on the initial report of Indonesia, E/C.12/IDN/
CO/1, p. 4, dapat dilihat di: http://undocs.org/E/C.12/IDN/CO/1
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4. Merekrut, melatih, dan memantau lebih banyak penyedia layanan kesehatan,
meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan, dan memastikan bahwa
layanan perawatan kesehatan juga mencakup ke sanitasi dan air minum yang
bersih.”35

Komite Hak Anak:
•

“Mendesak pihak negara [Pemerintah Indonesia] untuk mengembangkan dan
memperkuat kebijakan dan program untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS dan
untuk memberikan perawatan serta dukungan bagi anak-anak yang terinfeksi
atau terdampak HIV/AIDS.”36

4.3 Hak atas Pangan
140

Pelanggaran hak atas pangan di Tanah Papua terutama berhubungan dengan
pertanian skala besar dan kegiatan penambangan yang didorong oleh program
pemerintah mengenai ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Khususnya
perkebunan kelapa sawit, merupakan ancaman yang semakin besar terhadap
hutan hujan tropis yang secara tidak langsung menyediakan bahan pangan bagi
masyarakat adat setempat. Konversi hutan menjadi perkebunan telah menyebabkan
perusakan pohon sagu dan lahan perburuan. Perkebunan kelapa sawit dan operasi
penambangan menyebabkan polusi atau pengeringan sumber air minum di berbagai
tempat. Di daerah di mana sumber makanan tradisional tidak lagi tersedia dan
kualitas air tidak layak untuk dikonsumsi, masyarakat adat dipaksa untuk mengubah
kebiasaan mereka. Rumah tangga adat menjadi lebih tergantung pada produk
makanan komersial seperti beras, mie instan dan air kemasan daripada menjaga caracara tradisional produksi makanan lokal yang berkelanjutan. Migrasi spontan dari
pulau-pulau Indonesia lainnya ke Tanah Papua menambah tekanan terhadap lahan
adat dan lahan penangkapan ikan masyarakat adat, yang kemudian mengakibatkan
konflik horizontal dan vertikal. Perkembangan lain yang mengkhawatirkan adalah
kasus malnutrisi disertai dengan wabah penyakit menular, yang telah berulang
kali dilaporkan dari berbagai daerah terpencil selama tiga tahun terakhir. Provinsi
Papua dan Papua Barat tetap sangat rentan terhadap kasus-kasus tersebut karena
kondisi geografis yang menantang, kelangkaan fasilitas kesehatan yang berfungsi,
dan isolasi yang sengaja dipicu oleh pemerintah pusat. Pelapor Khusus PBB tentang
hak atas pangan mengunjungi Indonesia pada bulan April 2018 dan prihatin atas
kasus kekurangan gizi dan dampak proyek pertanian berskala besar terhadap hak
masyarakat adat atas pangan di Tanah Papua.
35 UN Committee on the Rights of the Child (10.07.2014): Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Indonesia,
CRC /C/IDN/CO/3-4, p. 11f, dapat dilihat di: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsojFE9Wic32
tm02CjRcUBTBmKPabAgZ7li0nMYRDpozvwgO6Kk9ldi5sHE7D%2fJLQIgxERzDXfrxFiMsl3xlAtLDGNp2JPP1cG8C97NBLgEsa
36 Ibid. hal 12
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Program Ketahanan Pangan
Pemerintah dan Dampak
Negatifnya Terhadap Komunitas
Penduduk Asli
Pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijak
an pembangunan ekonomi nasional jangka
panjang dan skala besar yang dinamai “Master
Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia” (MP3EI). MP3EI menyarankan
pembagian Indonesia menjadi enam koridor
ekonomi – salah satunya adalah koridor ekonomi
Papua-Maluku. Daerah ini akan dijadikan pusat
produksi bahan makanan, perikanan, energi
dan pertambangan nasional. Provinsi Papua
dikembangkan untuk produksi cadangan
pangan nasional.1 Kegiatan pangan dan per
tanian diwujudkan dalam bentuk program
pembangunan MIFEE (Perkebunan Pangan
dan Energi Terpadu Merauke, yang kemudian
disebut program pembangunan MIFEE untuk
Beras dan Energi Terpadu Merauke) yang telah
menyebabkan kerusakan hutan dan menipisnya
persediaan sagu, yang merupakan sumber
makanan pokok penduduk asli Papua.

Alih-alih melindungi sumber makanan pokok
tradisional masyarakat lokal, program ketahanan
pangan pemerintah sangat berfokus pada
produksi beras. Sejauh ini, pemerintah belum
memperkenalkan kebijakan mengenai diversifikasi makanan lokal di provinsi Papua dan
Papua Barat. Situasi ini telah menimbulkan
kesan di kalangan masyarakat Papua bahwa
Pemerintah Indonesia –baik secara sengaja atau
tidak sengaja– telah mengabaikan kebiasaan
makanan pokok penduduk asli Papua atau
menciptakan ketergantungan bagi penduduk
asli Papua untuk makan nasi daripada makanan
pokok tradisional seperti sagu, talas, ubi jalar
dan singkong. Sekarang semakin banyak
masyarakat adat di Tanah Papua mengonsumsi
beras dibandingkan makanan pokok tradisional.
Fenomena ini diperparah oleh program bantuan
pangan pemerintah yang bernama “RASKIN”
(beras untuk masyarakat miskin). Beras untuk
program bantuan makanan raskin diimpor dari
luar Indonesia. Pemerintah pusat dan provinsi
secara bebas mendistribusikan beras kualitas
rendah di provinsi Papua dan Papua Barat. Sejak
pemerintah mulai memperkenalkan beras
bersubsidi di desa-desa adat, semakin banyak
orang Papua di berbagai daerah meninggalkan
kebun mereka. Kasus-kasus seperti ini telah
dilaporkan dari beberapa daerah pegunungan,
di mana makanan tradisional dikonsumsi sebagai
“makanan pilihan kedua”, jika nasi dan mie instan
tidak tersedia atau tidak terjangkau.2

Kunjungan Pelapor Khusus PBB
tentang Hak atas Pangan

Gambar 4.3-1: Anak-anak memperhatikan para perempuan
dewasa yang sedang membuka lubang memasak yang
merupakan cara tradisional untuk memasak umbi-umbian,
daging babi dan buah merah di Pegunungan Tengah Papua
(Sumber: George Kashou).

Pelapor Khusus PBB tentang hak atas pangan,
Hilal Elver, mengunjungi Indonesia pada tanggal
9 hingga 18 April 2018. Meskipun ia tidak
mengunjungi Tanah Papua, namun ia bertemu
dengan para aktivis masyarakat sipil dan para
korban yang berasal dari Provinsi Papua dan
Papua Barat. Pada tanggal 18 April, Pelapor

1

2

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (20.09.2014): MP3EI dan
Ketahanan Pangan, dapat dilihat di: http://setkab.go.id/mp3ei-danketahanan-pangan-2/
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Marjin News (19.03.2018): Kedaulatan Pangan Lokal Ribuan Tahun
Warga Papua Tergerus Karena Raskin, dapat dilihat di: http://www.
marjinnews.com/2018/03/kedaulatan-pangan-lokal-ribuan-tahun.
html
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Khusus memberikan konferensi pers di mana
ia mempublikasikan hasil pengamatan awal
dan tujuh rekomendasi. Beberapa pengamatan
tersebut, khususnya merujuk pada situasi hak
atas pangan di Tanah Papua.
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Gambar 4.3-2: Pelapor Khusus tentang hak atas pangan, Hilal
Elver (Sumber: Kantor HAM PBB).

Dalam konferensi pers tersebut, Pelapor Khusus
menyatakan keprihatinannya terhadap berbagai
kebijakan nasional terkait produksi pangan yang
terlalu fokus pada produksi beras, serta perlunya
kepekaan terhadap perilaku budaya. Ia menyebut
‘Merauke Integrated Food and Energy Estate’
(MIFEE) sebagai contoh dari kebijakan tersebut.
Ia juga menyatakan bahwa kematian dari 72
anak-anak di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua,
sebagai kasus yang memprihatinkan. Enam
puluh enam anak meninggal karena campak
dan enam anak lainnya meninggal karena
kekurangan gizi. Hal ini terjadi karena beberapa
faktor, termasuk diantaranya adalah masalah
kerawanan pangan kronis dan kurangnya
akses ke layanan kesehatan yang layak. Pelapor
Khusus menyimpulkan bahwa kematian anakanak tersebut pada dasarnya dapat dicegah
dan menyatakan belasungkawa yang terdalam

terhadap para orang tua yang kehilangan anakanaknya dalam penyebaran wabah penyakit.
Selama konferensi pers, Hilal Elver juga berbicara
tentang sejumlah tantangan yang terus meng
ganggu realisasi dari hak atas pangan. Ia menye
but akuisisi tanah skala besar sebagai salah
satu ancaman paling kritis. Kemudian ia juga
menjelaskan bahwa kasus-kasus akuisisi sering
disertai dengan pengusuran dan tuntutan
pidana terhadap anggota masyarakat. Berbagai
ancaman terhadap ketahanan pangan di
banyak provinsi di Indonesia termasuk provinsi
Papua dan Papua Barat terkait dengan kegiatan
bisnis, seperti kelapa sawit, pertambangan, dan
perkebunan lainnya. Pelapor Khusus menekankan
bahwa kehadiran bisnis dan industri skala besar
memiliki dampak yang besar terhadap hak atas
pangan. Di samping itu, deforestasi, degradasi
tanah, konflik, serta penggunaan zat beracun
juga memiliki pengaruh terhadap hak atas
pangan. Ada banyak konflik mengenai konsesi
pertambangan dan perkebunan –beberapa
diantaranya telah diselesaikan tetapi banyak
yang masih bergulir.
Selain itu, Pelapor Khusus juga menggarisbawahi
perubahan iklim dan kondisi cuaca ekstrem.
Ia menyimpulkan bahwa "cuaca ekstrem
yang disebabkan oleh perubahan iklim yang
telah mempengaruhi negara, juga berarti
mempengaruhi kehidupan banyak orang dan
merusak mata pencaharian mereka termasuk
dalam memproduksi makanan. Misalnya,
kemarau El Niño yang berkepanjangan di tahun
2015 dan 2016, telah mengganggu pertanian,
meningkatkan penyakit, dan mengurangi
produksi tanaman. Perubahan iklim bisa memiliki
efek yang lebih menghancurkan pada hak asasi
manusia terutama hak atas pangan jika langkahlangkah yang tepat tidak diambil termasuk
mitigasi dan adaptasi.3
3

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner
(18.04.2018): Preliminary Observations of the Special Rapporteur
on the Right to Food, Hilal Elver, on her mission to Indonesia 9-18
April 2018, dapat dilihat di: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22949&LangID=E

HAK ASASI MANUSIA DAN ESKALASI KONFLIK DI PAPUA

143
Gambar 4.3-3: Keluarga Papua memanen sagu (Sumber: JUBI).

Hak atas Pangan dan Perampasan
Lahan
Bagi mayoritas masyarakat Papua yang tinggal
di daerah pesisir, sagu adalah makanan pokok.4
Pohon-pohon sagu tumbuh di belukar, rawarawa, dan daerah lembab di hutan. Meskipun
pohon sagu bertumbuh secara alami, dusun
sagu dipelihara dan dirawat oleh manusia
selama beberapa generasi, guna memastikan
ketersediaan sumber makanan secara ber
kelanjut
an. Hutan sagu menghubungkan
masya
rakat Papua dengan para leluhurnya,
karena hutan sagu dianggap sebagai tempat
suci bagi mereka. Pentingnya hutan sagu secara
budaya dan spiritual, serta peran vitalnya dalam
penghidupan, mengartikan bahwa kerusakan
hutan memiliki dampak yang luar biasa bagi
masyarakat setempat.5

4
5

Sagu adalah makanan pokok di daerah dataran rendah, sementara
ubi jalar adalah makanan pokok bagi mereka yang tinggal di
dataran tinggi Papua.
JUBI (15.03.2018): Palm Oil Plantation Invades Sacred Sago Forest,
Customary Leader Says, dapat dilihat di: http://tabloidjubi.com/
eng/palm-oil-plantation-invades-sacred-sago-forest-customaryleader-says/
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Dalam beberapa kasus, perusahaan perkebunan
berjanji untuk menyisihkan hutan sagu dari
pengembangan perkebunan. Tetapi pada
praktiknya tetap membersihkannya, dan tidak
meninggalkan zona penyangga untuk melindungi
pohon sagu. Kesaksian dari masyarakat setempat
menunjukkan bahwa stok sagu dan sumber
makanan lainnya semakin langka di dekat
perkebunan. Kisah sulitnya mencari hewan
buruan juga semakin sering terdengar. Populasi
spesies ikan di sungai juga dilaporkan menurun.
Kehadiran perkebunan skala besar ini secara
khusus mempengaruhi para perempuan Papua.
Menurut sistem adat, perempuan bertugas
merawat kebun, memanen makanan, serta
mengumpulkan kayu bakar dan bahan-bahan
organik lainnya. Termasuk obat tradisional
dari hutan. Sehingga hilangnya hak atas tanah
telah memaksa para perempuan Papua untuk

berjalan lebih jauh ke kebun dan hutan untuk
menjamin tersedianya makanan bagi keluarga
mereka. Sejumlah kegiatan penambangan juga
menyebabkan banyak risiko kesehatan bagi
masyarakat adat karena pencemaran sungai
dan tanah yang dipakai oleh masyarakat adat
sebagai sumber pangan (lihat bab 6.3 tentang
Penggundulan Hutan, Perampasan Lahan, dan
Eksploitasi Sumber Daya Alam).

Migrasi Spontan dan Efeknya
terhadap ‘Hak atas Pangan’
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Migrasi spontan dari berbagai wilayah Indo
nesia ke Provinsi Papua dan Papua Barat
meningkatkan tekanan terhadap tanah dan
lahan perikanan masyarakat adat. Konsekuensi
dari perkembangan ini sangat besar, dimana
penduduk asli Papua yang tinggal di beberapa
kabupaten seperti Sorong, Merauke, Kota
Jaya
pura, Keerom dan Mimika saat ini telah
menjadi kelompok minoritas, dan akan semakin
terpinggirkan karena migran non-Papua
terus berdatangan untuk bekerja di industri
ekstraktif, pertanian, dan mengejar peluang
ekonomi lainnya. Hal ini menjadi sumber konflik
horizontal dan vertikal. Migran non-Papua
berbenturan dengan penduduk asli Papua
karena hilangnya tanah adat, meningkatnya
kompetisi atas sumber daya yang tersedia, dan
diskriminasi di lahan pekerjaan, kesehatan dan
layanan pendidikan. Hal ini akan terus berlanjut
dan meluas ketika semakin banyak migran nonPapua datang dan memicu ketegangan etnis
(lihat Bab 6.1 Transmigrasi dan Demokrasi).

Studi kasus:
▶ Pada tanggal 9 Agustus 2017, perselisihan
tentang wilayah adat penangkapan ikan antara
nelayan asli Papua dan nelayan migran terjadi
di Pelabuhan Poumako, Timika. Hal ini terjadi
setelah nelayan lokal berusaha mencegah

para nelayan migran untuk menangkap ikan di
wilayah adat mereka. Masyarakat adat merasa
mata pencaharian mereka terancam oleh
nelayan migran yang memiliki perlengkapan
lebih baik dan metode penangkapan yang lebih
canggih. Disamping itu, praktik penangkapan
modern ini telah mengakibatkan berkurangnya
populasi ikan di daerah tersebut. Pertikaian
antara dua pihak mengakibatkan kematian
nelayan lokal, Theodorus Cekatem. Sementara
dua orang lainnya, Rudolf Saran dan Gabriel
Nawipo, terluka parah oleh peluru (lihat Bab 3.5
tentang Pembunuhan di Luar Pengadilan dan
Bab 3.6 tentang Penyiksaan dan Penganiayaan).
Komunitas adat yang terkena dampak telah
mendiskusikan keprihatinan mereka dengan
para nelayan migran dalam beberapa per
temuan, yang berlangsung sepanjang bulan
Juni dan Juli 2017. Pada tanggal 7 Agustus 2017,
Kepala Badan Kelautan dan Perikanan Mimika,
Leentje A.A. Siwabessy, mengadakan pertemuan
tertutup dengan beberapa pejabat dan lembaga
tersebut. Pejabat tersebut akhirnya secara resmi
menyetujui operasi penangkapan ikan bagi
para migran. Akan tetapi para nelayan lokal,
Lembaga Adat Masyarakat Kamoro (Lembagga
Masyarakat Adat Suku Kamoro –Lemasko) dan
pemangku kepentingan lainnya tidak diundang
dalam pertemuan tersebut.6

Hak Atas Pangan dan Situasi
Kesehatan
Kekeringan, gagal panen, dan kelaparan terus
terjadi secara berkala setiap tujuh tahun di
wilayah pegunungan tengah Pulau Nugini,
sebagai konsekuensi dari fenomena iklim El
Nino. Namun demikian, frekuensi dan intensitas
peristiwa ini semakin meningkat selama
beberapa tahun terakhir. Pegunungan tengah
menghadapi berkurangnya hasil panen, serta
lebih banyak lahan yang tidak dapat dihuni
karena perubahan iklim dan konversi lahan.

6

Secretariat for Justice and Peace of the Timika Diocese (31.08.2018):
Laporan Investigasi Penembakan di Pelabuhan Poumako, Mimika,
artikel media dapat dilihat di: http://suarapapua.com/2017/08/31/
ini-laporan-investigasi-skp-keuskupan-timika-dalam-kasuspoumako-berdarah/
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Sementara pertumbuhan penduduk semakin
menambah tekanan terhadap sumber daya
pangan yang tersedia7.8 Sebagian besar
penduduk asli, terutama anak-anak di bawah
usia lima tahun, serta lansia dan wanita hamil
yang menanggung beban tekanan ini.
Situasi ini membutuhkan pemantauan secara
ketat. Tidak hanya untuk memahami tren, jalur,
dan tingkat keparahan malnutrisi dan wabah
penyakit menular, tetapi juga untuk belajar
dari praktik adat penduduk asli dan bentuk
pertanian berkelanjutan yang lebih seimbang
terhadap alam dan manusia.9 Situasi kesehatan
dan ketahanan pangan di tingkat nasional
telah membaik, namun Tanah Papua masih saja
rentan karena kondisi geografis yang ekstrem,
kelangkaan fasilitas kesehatan yang berfungsi
baik, konversi lahan, dan isolasi wilayah yang
terus dipertahankan oleh pemerintah pusat.
Organisasi kemanusiaan internasional seperti
Komite Palang Merah Internasional (ICRC) tetap
dilarang untuk bekerja di Tanah Papua. Kondisiini
turut menjelaskan kelalaian pemerintah dan
marginalisasi penduduk asli.

Studi-studi kasus yang berkaitan dengan
gizi buruk memiliki dampak kesehatan yang
besar sebagaimana telah dicantumkan dalam
Bab 4.2 tentang Hak atas Kesehatan. Studistudi kasus tersebut memberikan gambaran
penyebaran wabah penyakit dan kematian yang
didokumentasikan di Tanah Papua sepanjang
tahun 2017 dan 2018. Studi kasus ini bukan
hanya peristiwa yang terjadi begitu saja, tetapi
harus dipahami sebagai peristiwa yang didorong
oleh situasi ketahanan dan kedaulatan pangan
yang kronis dan terus memburuk. Situasi ini
membuat rakyat Papua semakin rentan terhadap
gizi buruk. Hal ini selanjutnya mengarah pada
lemahnya sistem kekebalan tubuh, terutama
pada anak-anak. Terjadinya peningkatan risiko
kematian terhadap penyakit menular yang
pada dasarnya dapat dicegah, seperti campak,
pertusis, pnemonia, malaria, diare akut, serta
berbagai infeksi patogen yang ditularkan
melalui makanan dan air. Kasus-kasus tersebut
menunjukkan pola penyakit menulardan gizi
buruk yang mengakibatkan jumlah mortalitas
yang tinggi.

Rekomendasi
ICP merekomendasikan kepada Pemerintah
Indonesia untuk:
•

•

7

8

Mengembangkan potensi pangan lokal di masing-masing wilayah adat Papua
sesuai dengan budaya dan gaya hidup penduduk asli Papuadan menggunakan
potensi ini untuk mendiversifikasi strategi ketahanan pangan nasional dengan
menciptakan program untuk diversifikasi pangan lokal.
Mempublikasikan dan memberlakukan tuntutan hukum yang tegas bagi
perusahaan yang menghancurkan atau mencemari sumber pangan lokal pen
duduk asli Papua, termasuk sumber-sumber air.
Banyak penyebab dari pertumbuhan penduduk di berbagai daerah
di Papua dalam 50 tahun terakhir –khususnya di dataran tinggi–
antara lain berkurangnya perang antar suku dan penghapusan
praktik kontrasepsi tradisional seiring dengan kristenisasi di
komunitas penduduk asli Papua.
UNOCHA. Asia-Pacific Region: El Niño Snapshot (as of January 2016),
dapat dilihat di: http://reliefweb.int/report/world/asia-pacificregion-el-ni-o-snapshot-january-2016
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9

ACAPS. 2016, El Nino Impact on Indonesia: Scenarios. Possible
developments in Indonesia over the next 10 months (to end
2016), dapat dilihat di: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/s-el-nino-la-nina-impact-on-indonesia scenarios.pdf
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•

•

Segera menghentikan ekspansi perkebunan untuk mencegah polusi dan perusakan
hutan adat, termasuk perairan yang digunakan masyarakat adat sebagai sumber
mata pencaharian.
Menghentikan pemberian izin bisnis untuk mega proyek di Tanah Papua.

Rekomendasi yang dibuat oleh mekanisme
HAM internasional:
Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan merekomendasikan
agar:
•
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•

•

•

•

•

Pemerintah harus “mendiversifikasi kebijakan yang ada saat ini, di mana
hanya fokus pada beras dan bahan pokok lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat
mendukung produksi pangan yang lebih beragam dan bergizi, termasuk buahbuahan dan sayur.” Kebijakan baru nantinya harus “mempertimbangkan tradisi
budaya dan preferensi makanan dari berbagai kelompok masyarakat seraya
mempromosikan akses pada makanan sehat”10
“Untuk setiap konsesi di masa depan baik di darat maupun di air, pemerintah harus
memastikan bahwa hak-hak masyarakat terdampak harus dihormati sepenuhnya.
Mereka harus mendapatkan informasi yang memadai tentang dampak yang dapat
diantisipasi secara tepat waktu. Mereka juga harus mendapatkan kesempatan
untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan mereka juga
harus mendapatkan kompensasi yang memadai atas hak-hak yang dilanggar.”11
Otoritas pemerintah harus “mengambil langkah-langkah yang tepat untuk
memberikan akses dan kontrol terhadap para petani kecil, masyarakat adat nelayan,
penggembala, perempuan dan anak atas tanah, air dan sumber daya alam lainnya
yang diperlukan untuk menghasilkan pangan dan untuk menyediakan makanan
bagi diri mereka sendiri atau untuk mendukung mata pencaharian mereka.”12
“Pemerintah harus meninjau kebijakan dan praktik yang ada [...] dan memastikan
bahwa praktik bisnis tersebut sejalan dengan hukum dan standar HAM
internasional, termasuk Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi
Manusia.”13
Pemerintah harus “menerapkan program pendaftaran tanah untuk melindungi
populasi lokal terhadap akuisisi tanah berskala besar oleh perusahaan yang ingin
menebang, menambang, dan menanam kelapa sawit”14
Otoritas pemerintah harus “memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang
terdampak konsesi tanah atau air sepenuhnya dihormati, dan melaksanakan
proyek pembangunan infrastruktur dengan cara yang tidak mengganggu

10 UN Special Rapporteur on the Right to food (28.12.2018): Visit to Indonesia, Report of the Special Rapporteur on the right to food, A/HRC/40/56/
Add.2, p .21, dapat dilihat di: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/447/88/PDF/G1844788.pdf?OpenElement
11 Ibid. hal 16
12 Ibid. hal 21
13 Ibid. hal 19
14 Ibid. hal 21
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penikmatan hak asasi manusia, yang dapat merusak hak atas pangan, khususnya
populasi penduduk yang hidup di sekitar area pembangunan.”15
Otoritas pemerintah harus “memastikan bahwa praktik bisnis sejalan dengan
hukum dan standar HAM internasional, termasuk Prinsip-prinsip Panduan PBB
tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia;”16
“Pemerintah harus bergerak cepat untuk mengurangi gizi buruk. Tindakan ini juga
harus sekaligus memberantas akar penyebab kelaparan dan gizi buruk seperti
kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya layanan kesejahteraan sosial.”17

4.4 Hak Buruh
Kasus pelanggaran hak buruh yang paling serius di Tanah Papua sering terjadi di
lingkungan industri ekstraktif. Banyak perusahaan yang masih melakukan praktik
diskriminatif dalam perekrutan pekerja baru karena adanya prasangka terhadap
penduduk asli Papua. Jika mereka melamar pekerjaan, penduduk migran memiliki
peluang lebih besar terpilih daripada penduduk asli. Beberapa perusahaan di
Tanah Papua secara sengaja melanggar hak-hak para pekerja dengan mengabaikan
kesejahteraan mereka sebagaimana dijamin oleh UUD. Sementara pemerintah juga
tidak mengambil langkah afirmatif yang memadai untuk mencegah atau menghukum
pelanggaran tersebut. Kasus pelanggaran hak ketenagakerjaan yang paling menonjol
selama periode pelaporan dilakukan oleh perusahaan pertambangan PT Freeport
Indonesia. Sekitar 12.000 pekerja tetap dan 20.000 pekerja kontrak dirumahkan. 4.200
karyawan lainnya dipecat karena berpartisipasi dalam aksi mogok kerja. Pemerintah
–melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi– gagal menegur PT Freeport
Indonesia dan meminta pertanggungjawaban perusahaan. Hal lain yang menjadi
perhatian adalah kurang layaknya kondisi kerja. Kondisi ini juga terjadi sebagai akibat
dari tidak adanya kebijakan dan mekanisme kontrol untuk memaksa perusahaan
dalam memenuhi standar minimum dan kewajiban kontrak untuk kesejahteraan
karyawan.
Kasus-kasus pelanggaran hak-hak buruh sering
terjadi di sektor industri ekstraktif terutama
terkait dengan penambangan, penebangan,
dan produksi minyak sawit –ini dimulai dengan
mengabaikan prinsip-prinsip non-diskriminatif
selama proses rekrutmen. Perusahaan biasanya
berjanji untuk menetapkan jumlah minimum

karyawan dari penduduk asli Papua, namun
pada praktiknya seringkali tidak ditepati. Banyak
perusahaan di Tanah Papua masih enggan
mempekerjakan penduduk asli Papua, dan lebih
suka merekrut tenaga kerja migran yang berasal
dari berbagai daerah lain di Indonesia karena
berbagai alasan. Di satu sisi, terkadang mungkin

15 Ibid. hal 21
16 Ibid. hal 21
17 Special Rapporteur on the right to Food (18.04.2018): End of mission statement of the Special Rapporteur on the Right to Food on her mission to
Indonesia, dapat dilihat di: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22949&LangID=E%27
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sulit bagi perusahaan untuk menemukan orang
asli Papua untuk posisi yang membutuhkan
keahlian khusus. Kualitas di semua tingkat
pendidikan di Tanah Papua –termasuk lembaga
akademik– masih berada di bawah standar
nasional. Sehingga sulit bagi banyak lulusan
Papua untuk bersaing dengan para kandidat
dari pulau-pulau lain di Indonesia. Di sisi lain,
ini juga terkait dengan prasangka yang tersebar
luas di kalangan masyarakat sipil non-Papua
di Indonesia –penduduk asli Papua sering
dianggap primitif, malas, atau pemberontak.
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Pada bulan Mei 2015, anggota DPRD Provinsi
Papua Barat, Robert Kardinal, menyatakan bahwa
sebagian besar perusahaan di provinsi Papua
Barat mempekerjakan migran daripada orang
asli Papua. Sebagai contoh, ia menamai Proyek BP
Tangguh Migas di Teluk Bintuni. Ia menyatakan
bahwa BP lebih suka mempekerjakan migran
dan ekspatriat meskipun banyak orang asli Papua
yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan
oleh perusahaan.1
Namun pernyataan menyederhanakan situasi
nyata, Proyek BP Tangguh Migas di Kabupaten
Teluk Bintuni adalah sebuah contoh yang baik

jika dibandingkan dengan banyak perusahaan
besar di Tanah Papua. Pada bulan Juli 2017,
52,2% karyawan dalam proyek ini adalah orang
asli Papua, sementara 47,2% adalah ekspatriat
atau pendatang dari wilayah lain di Indonesia.
Namun, angka-angka dalam tabel di bawah ini
menggambarkan bahwa sebagian besar orang
asli Papua hanya dipekerjakan di posisi-posisi
yang dapat dikategorikan sebagai pekerja tidak
terampil, kurang terampil, atau semi-terampil.
Penduduk asli Papua dalam kategori-kategori ini
merupakan mayoritas. Disisi lain, hanya sekitar
sepertiga dari posisi manajemen/pengawas
atau posisi yang membutuhkan pekerja terampil
telah diisi oleh orang asli Papua (lihat Tabel
4.4.1).2 Merujuk pada dokumen asli penilaian
lingkungan, BP berkomitmen untuk merekrut,
melatih dan mempromosikan penduduk asli
Papua sehingga pada tahun 2029, etnis Papua
akan menjadi 85% dari tenaga kerja, di mana
78% akan bekerja sebagai pekerja terampil dan
33% sebagai pengawas. Pada tahun 2011, 54%
dari seluruh karyawan yang direkrut adalah etnis
Papua. Pada tahun 2017 persentasenya sedikit
menurun menjadi 52,2%.3

Tabel 4.4-1: Angka-angka ketenagakerjaan di Proyek Gas BP Tangguh di
Kabupaten Teluk Bintuni per Juli 2017 (Sumber: Laporan TIAP 2017).

1

Tingkat keterampilan

Orang Asli Papua (OAP) Migran/expatriat

Total karyawan

% OAP per tingkat
keterampilan

Tidak terampil

19

2

21

90%

Keterampilan rendah

195

15

210

93%

Semi terampil

278

64

342

81%

Terampil

225

479

704

32%

Manajer/pengawas

64

156

220

28%

TOTAL

781

716

1497

52,20%

RMOL (15.05.2018): Banyak Perusahaan di Papua Ogah Pakai
Tenaga Kerja Lokal, dapat dilihat di: https://politik.rmol.co/
read/2018/05/15/339893/Banyak-Perusahaan-Di-Papua-OgahPakai-Tenaga-Kerja-Lokal-

2
3

TIAP (December 2017): Tangguh Independent Advisory Panel
Report on Operations and Tangguh Expansion Project, Appendix p.
3
Ibid. hal 30 f
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Situasi Hak-hak Buruh di
Perkebunan Kelapa Sawit.
Indonesia adalah pemimpin pasar dunia untuk
produksi dan ekspor minyak sawit. Perkebunan
kelapa sawit ada di hampir seluruh pulau besar
di Indonesia, termasuk Tanah Papua.4 Karena
berada di bawah tekanan untuk memproduksi
minyak sawit dengan biaya serendah mungkin,
perusahaan-perusahaan minyak sawit sulit
untuk menyediakan kondisi lingkungan kerja
yang bermartabat serta menjunjung tinggi
hak-hak buruh bagi karyawan mereka. Kondisi
ini semata-mata bertujuan agar harga minyak
sawit menjadi lebih kompetitif dan mencapai
keuntungan yang besar di pasar dunia.

tenaga kerja di industri perkebunan kelapa sawit
saat ini, para buruh perempuan khususnya,
adalah pihak yang paling dirugikan. Sebagian
besar perusahaan kelapa sawit mempekerjakan
perempuan sebagai “pekerja kelas dua” yaitu
di bagian perawatan tanaman, di mana
mereka harus bekerja dengan pestisida dan
harus menghadapi risiko yang tinggi terkena
gigitan ular.6 Sebagian besar pekerja di bagian
pemeliharaan perkebunan tidak dipekerjakan
sebagai pekerja tetap. Sebuah LSM Indonesia,
Sawit Watch, memperkirakan bahwa di sebagian
besar perkebunan kelapa sawit di Indonesia,
70% pekerjanya adalah buruh harian.7

Oleh sebab itu, sejumlah pelanggaran atas hakhak buruh dapat ditemukan di perkebunan
kelapa sawit baik di Sumatera maupun di Tanah
Papua. Diantaranya adalah masalah pekerja tak
terlihat –buruh harian yang dipekerjakan setiap
hari tanpa jaminan kesehatan atau peralatan
perlindungan yang memadai. Buruh harian
dapat dipekerjakan oleh perusahaan itu sendiri
(Buruh Harian Lepas atau BHL) atau oleh buruh
yang dipekerjakan secara permanen (kernet),
supaya mereka dapat memenuhi target yang
ditetapkan oleh perusahaan. Target tersebut
biasanya sangat tinggi sehingga pekerja per
manan harus mempekerjakan pekerja harian
atau dipaksa untuk mengikutsertakan anggota
keluarga –termasuk perempuan dan anak-anak–
untuk bekerja di perkebunan tanpa bayaran.
Hampir semua buruh di perkebunan kelapa
sawit harus bekerja lembur tanpa bayaran untuk
memenuhi target perusahaan.5 Dalam konsep

Di Tanah Papua, pendapatan harian buruh di
sebagian besar perkebunan kelapa sawit lebih
rendah dari upah minimum yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah. Lembar fakta dari
Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kelapa
Sawit mencantumkan contoh slip pembayaran
dari perusahaan kelapa sawit di Sorong, Provinsi
Papua Barat. Dimana upah minimum regional
adalah Rp. 96.672, –pekerja hanya menerima
upah harian Rp. 61.295.8 Keterpencilan dari
sebagian besar lokasi perkebunan kelapa sawit
dan standar di lembaga perawatan kesehatan
di Tanah Papua yang rendah, menjadi ancaman
tambahan bagi para buruh. Jika terjadi
kecelakaan, pusat-pusat kesehatan di daerah
terpencil tidak memiliki perlengkapan yang
memadai. Akibatnya, pekerja yang digigit ular
berbisa berisiko tidak tertolong sebelum sampai
ke rumah sakit atau pusat kesehatan lainnya
yang dilengkapi dengan penawar racun.9

4

7

5

6

Indonesia Investments (26.06.2017): Palm Oil, dapat dilihat di:
https://www.indonesia-investments.com/business/commodities/
palm-oil/item166
Koalisi Buruh Sawit (06.03.2018): Lembar Fakta Perlindungan Buruh
Sawit di Indonesia. p. 4f, dapat dilihat di: http://www.turc.or.id/
wp-content/uploads/2018/07/Lembar-Fakta-Koalisi-Buruh-SawitIndonesia-2018.pdf
Kerja Layak (30.08.2018): Rubrik: OPINI, “Memperjuangkan Hak-hak
Buruh Sawit Perempuan”, dapat dilihat di: https://www.turc.or.id/
hak-buruh-sawit-perempuan/
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8

9

The Pam Scribe (07.02.2018): Perbudakan di perkebunan kelapa
sawit: antara aturan dan kenyataan, dapat dilihat di: https://
thepalmscribe.id/id/perbudakan-di-perkebunan-kelapa-sawitantara-aturan-dan-kenyataan/
Koalisi Buruh Sawit (06.03.2018): Lembar Fakta Perlindungan Buruh
Sawit di Indonesia. p. 5, dapat dilihat di: http://www.turc.or.id/
wp-content/uploads/2018/07/Lembar-Fakta-Koalisi-Buruh-SawitIndonesia-2018.pdf
Pasific Pos (14.01.2018): Dipatuk Ular, Karyawan Perkebunan
Kelapa Sawit Tewas, dapat dilihat di: https://www.pasificpos.com/
item/22254-dipatuk-ular-karyawan-perkebunan-kelapa-sawittewas
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Pada tanggal 26 Februari 2017, PT Freeport
Indonesia (PT FI), anak perusahaan dari Peru
sahaan Tambang transnasional Freeport
McMoRan di Indonesia, memperkenalkan pro
gram “cuti sementara”, yaitu membebaskan
pekerja dari kewajiban mereka. Pekerja diberi
surat yang menyatakan bahwa mereka
memi
liki waktu dua hari untuk berkemas
sebelum dipulangkan ke tempat asal mereka
masing-masing. Surat ini merupakan sebuah
pemberitahuan “cuti sementara” tanpa bayaran
kepada pekerja, tanpa adanya celah untuk
naik banding. Perusahaan mengklaim bahwa
program ini merupakan respons terhadap
penurunan laba selama negosiasi pajak yang
sedang berlangsung dengan Pemerintah
Indonesia. Meskipun demikian tidak pernah
ada bukti keuangan nyata dari perusahaan yang
mendukung klaim ini. Sekitar 12.000 pekerja
tetap dan 20.000 pekerja kontrak diberhentikan,
pengurangan jumlah karyawan ini mencapai

10%, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada
karyawan atau mengadakan negosiasi antara
perwakilan serikat pekerja (Kepala Perwakilan
Pekerja dari Serikat Pekerja Indonesia –PUK SPSI)
dengan manajemen Freeport. Para pekerja yang
terpilih untuk mengikuti “cuti sementara” tidak
mendapatkan kesempatan negosiasi.10
Menyusul aksi mogok kerja yang digelar dalam
rangka protes terhadap program “cuti sementara”
tersebut oleh para buruh di awal tahun 2017, PT
FI secara paksa mengusir para pekerja dari rumah
(mess) dan menolak akses mereka ke rumah
sakit dan sekolah perusahaan.11 Organisasi HAM
Indonesia LOKATARU mendokumentasikan
setidaknya terdapat 33 kasus di mana pekerja
tidak mampu membayar sewa sehingga
beberapa dari mereka terpaksa diusir (lihat
Tabel 4.4-1). Pemberhentian pembayaran gaji
dan hak-hak buruh lainnya juga berdampak
buruk terhadap hak pendidikan bagi anggota
keluarga buruh. Setidaknya ada 33 laporan
yang melibatkan pengusiran dan ancaman
pengusiran kepada kerabat buruh dari sekolah
dan universitas (lihat Tabel 4.4-2).12

Tabel 4.4-2: Kasus-kasus di mana penghentian gaji oleh PT FI mempengaruhi hak atas
perumahan yang layak (Sumber: LOKATARU).
No.

Nama

ID

Catatan

1

Rokim Sudaryatmoko

908160

Diusir dari apartemen bersamanya dan terpaksa harus tinggal
bersama seorang teman.
Pembayaran hutang kartu kreditnya ditolak dan sangat membutuhkan
untuk dilunasi. (Bank BTN)

2

Frangklin Monim

888423

3

Alex Wona

891381

4

Reinhard Sokoy

905734

BTN Kamoro Indah Housing Block H7-No. 6
Dalam penangguhan oleh BTN sampai April 2018.
Diusir dari sewa
Kesulitan kontrak
kredit ditarik
Keluar dari rumah kontrakan karena ia tidak mampu untuk membayar,
dan terpaksa tinggal di rumah seorang teman

5

Yan Kurni

895100

Diusir. Sekarang tinggal bersama keluarganya

6

Petrus Mamani

900415

Diusir karena tidak mampu membayar sewa

7

Dolfinur Rumabar

884008

10 8 LOKATARU
(February
2018): “Freeport’s876937
workers in Limbo”: Report
LOKATARU
2018): “Freeport’s workers in Limbo”: Report
Albert
Pekey
Diusironkarena12tidak
mampu(February
membayar
the Condition of the Strike Workers of PT Freeport Indonesia, p. 10.
on the Condition of the Strike Workers of PT. Freeport Indonesia, p.
9
Oktopianus Bunai
878184
Diusir karena tidak
mampu
membayar
49
11 IndustriALL Union (11.08.2018): Statement of IndustriALL
solidarity Mission to Indonesia concerning mass firings of strikers
Diusir karena tidak mampu membayar / harus tinggal bersama
10by PT Freeport
Yarius and
Inggibal
844307from http://www.
PT Smelting, p.1, available
keluarga
industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2017/
11INDONESIA/industriall_indonesia_mission_statement_11-08-2017.
Robert Dimpau
892315
Diusir karena tidak mampu membayar
pdf
12
Matius Kurni
259388
Diusir/terlilit hutang

13

Silas Rumayoni

906447

Diusir/terlilit hutang

14

Markus Edowai

881583

Diusir/terlilit hutang

15

Anjel B. Gebze

877593

Diusir/terlilit hutang

16

Israel V. Wenas

901777

terlilit hutang sejak Mei 2017

17

Marthimis Runaweri

894462

Diusir/harus tinggal bersama keluarganya
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untuk dilunasi. (Bank BTN)
BTN Kamoro Indah Housing Block H7-No. 6
Dalam penangguhan oleh BTN sampai April 2018.
Diusir dari sewa
Kesulitan kontrak
kredit ditarik
Keluar dari rumah kontrakan karena ia tidak mampu untuk membayar,
dan terpaksa tinggal di rumah seorang teman

2

Frangklin Monim

888423

3

Alex Wona

891381

4

Reinhard Sokoy

905734

5

Yan Kurni

895100

Diusir. Sekarang tinggal bersama keluarganya

6

Petrus Mamani

900415

Diusir karena tidak mampu membayar sewa

7

Dolfinur Rumabar

884008

8

Albert Pekey

876937

Diusir karena tidak mampu membayar

9

Oktopianus Bunai

878184

Diusir karena tidak mampu membayar

10

Yarius Inggibal

844307

Diusir karena tidak mampu membayar / harus tinggal bersama
keluarga

11

Robert Dimpau

892315

Diusir karena tidak mampu membayar

12

Matius Kurni

259388

Diusir/terlilit hutang

13

Silas Rumayoni

906447

Diusir/terlilit hutang

14

Markus Edowai

881583

Diusir/terlilit hutang

15

Anjel B. Gebze

877593

Diusir/terlilit hutang

16

Israel V. Wenas

901777

terlilit hutang sejak Mei 2017

17

Marthimis Runaweri

894462

Diusir/harus tinggal bersama keluarganya

18

Irwanzah J. D.

893481

Tidak mampu membayar sewa/harus tinggal bersama keluarganya

19

Billmar Yarisetou

904870

Diusir 2 kali

20

Piet Dimara

905516

Diusir dari apartemen bersama dan harus tinggal bersama
keluarganya

21

Achmad K.

882369

22

Puji Setiono

503060

Tidak mampu membayar tempat tinggal

23

ABD Rahim

846327

Tidak mampu membayar tagihan rumah karena aksi mogok

24

Boy T.

849875

Tidak melakukan pembayaran selama 10 bulan

25

Pekey Selpius

885494

Menunggak uang sewa selama 10 bulan dan harus tinggal bersama
keluarganya

26

Pien Hein Waromi

892711

Meninggalkan apartemen bersama karena menunggak selama 8
bulan

27

Dedi Ramli

906146

Menunggak uang sewa selama 7 bulan karena gaji yang tidak
dibayarkan oleh PT. Freeport Indonesia

28

Salomo Raysumbre

882516

Menunggak uang sewa selama 7 bulan karena gaji yang tidak
dibayarkan oleh PT. Freeport Indonesia

29

Boby Rumbewas

894159

Menunggak uang sewa selama 7 bulan karena gaji yang tidak
dibayarkan oleh PT. Freeport Indonesia

30

Carl Numberi

905716

Diusir karena menunggak uang sewa selama 5 bulan terakhir

31

Derek Ronsubibre

8974911

Menunggak uang sewa selama 9 bulan

32

Moses Amsamsyum

887809

Menunggak uang sewa selama 6 bulan

33

Pitur Kawer

904803

Menunggak uang sewa selama 8 bulan

Tabel 4.4-3: Kasus-kasus di mana pemutusan gaji oleh PT FI mempengaruhi hak atas
pendidikan (Sumber: LOKATARU).
No.

Nama

ID

Catatan

1

Puji Setiono

503060

Menunggak uang kuliah milai Mei 2017 sampai Januari 2018

2

Musa Pigai

879637

Dikeluarkan dari sekolah - menunggak uang sekolah mulai Maret 2017 sampai
Januari 2018

3

Abdul Rahim

846327

Tidak mampu membayar uang sekolah

4

Pekey Selpius

885494

Dikeluarkan dari sekolah - menunggak uang sekolah sejak Mei 2017 - karena
pemogokan

5

Agusthinus Yamko

891301

Tidak bisa mengirim kedua anaknya ke sekolah sejak Mei 2017 hingga Januari
2018 karena gaji pokoknya tidak dibayar selama pemogokan

6

Albert Pekey

876937

Karena tidak mampu membayar uang sekolah anak-anaknya, dua dari mereka
dikeluarkan dari sekolah selama 7 bulan (SMA dan SMP).

7

Sentiorus Rumrewas

887816

Kelulusan isterinya ditunda

8

Max Ronal Orisu

820834

Ketiga anaknya dikeluarkan dari sekolah karena tidak mampu membayar.

9

Albertus Kuwai

892451

Tidak membayar uang sekolah semester dan bulanan selama 6 bulan.

902203

Belum membayar uang pendaftaran sekolah
Tidak bisa mengambil laporan hasil belajar karena menunggak uang sekolah

10
I Ongep Palimay
Hak
Ekonomi,
Sosial dan Budaya
11

J. Duwiri

819734

12

Salomo Ransumme

882516

Tidak mampu membayar uang sekolah untuk dua anak di tingkat SD dan satu

151

152

2

Musa Pigai

879637

3

Abdul Rahim

846327

Tidak mampu membayar uang sekolah

4

Pekey Selpius

885494

Dikeluarkan dari sekolah - menunggak uang sekolah sejak Mei 2017 - karena
pemogokan

5

Agusthinus Yamko

891301

Tidak bisa mengirim kedua anaknya ke sekolah sejak Mei 2017 hingga Januari
2018 karena gaji pokoknya tidak dibayar selama pemogokan

6

Albert Pekey

876937

Karena tidak mampu membayar uang sekolah anak-anaknya, dua dari mereka
dikeluarkan dari sekolah selama 7 bulan (SMA dan SMP).

7

Sentiorus Rumrewas

887816

Kelulusan isterinya ditunda

8

Max Ronal Orisu

820834

Ketiga anaknya dikeluarkan dari sekolah karena tidak mampu membayar.

9

Albertus Kuwai

892451

Tidak membayar uang sekolah semester dan bulanan selama 6 bulan.

10

I Ongep Palimay

902203

Belum membayar uang pendaftaran sekolah

11

J. Duwiri

819734

Tidak bisa mengambil laporan hasil belajar karena menunggak uang sekolah

12

Salomo Ransumme

882516

Tidak mampu membayar uang sekolah untuk dua anak di tingkat SD dan satu
anak di tingkat SMP

13

Daneiel Aruan

853074

Anak-anaknya bersekolah di Kalam Kudus, dua diantaranya di tingkat SD dan
1 PAUD, laporan hasil belajar mereka tidak bisa diambil karena menunggak
uang sekolah selama 5 bulan.

14

Agustinus Pakage

901028

Tidak mampu membayar uang sekolah sehingga anak-anaknya tidak bisa
pergi ke sekolah, 3 anak (SMA, SD, dan PAUD).

15

Sahat Simanjuntak

845001

Seorang anak yang kuliah di sebuah universitas di Bandung, membutuhkan
biaya hidup dan uang kuliah, terancam tidak bisa melanjutkan pendidikannya.

16

Frangklin Monim

8333423

Tidak mampu membayar uang sekolah, tidak bisa pergi ke sekolah

17

Boy Takasihacug

849875

Anak pertamanya tidak bisa mengikuti ujian skripsi karena menunggak uang
kuliah.

18

Denny Dimara E.

909112

Anak pertamanya tidak bisa melanjutkan kuliahnya.

19

Marselus Pakage

876607

Tidak mampu membayar uang sekolah bagi ketiga anaknya (SD, SMP, SMA).
Jika uang tersebut tidak dibayarkan dalam waktu dekat, mereka terancam akan
dikeluarkan.

20

Martinus Iyai

885515

Menunggak uang sekolah sejak Juni 2017, terancam dikeluarkan

21

Oktopianus Bunai

878184

Sejak bulan Agustus 2017 tidak mampu membayar uang sekolah di SMAN 1
Timika, anaknya akan dikeluarkan jika uang tidak dibayarkan.

22

Billmar Yari – Setoo

904870

Sejak bulan Agustus 2017 tidak mampu membayar uang sekolah kedua
anaknya yang bersekolah di SD Yosua dan terancam dalam waktu dekat akan
dikeluarkan

23

Andreas Mote

892518

Sejak bulan September 2017 tidak mampu membayar uang sekolah untuk 1
anak yang bersekolah di SMK Pertanian Kab. Dogiyai, dan 1 anak lagi yang
bersekolah di SD Yosua. Pihak sekolah memberlakukan sanksi kepada
mereka dengan tidak diijinkan mengikuti ujian akhir.

24

Yari Nonggent

884774

Tidak mampu membayar uang sekolah/uang ujian SMA sehingga tidak
diijinkan untuk mengikuti ujian dan ditangguhkan sementara

25

Andarias Rahawanarin

894310

Anak ini mengambil gelar Sarjana Hukum di Universitas Pattimura di Ambon.
Tidak mampu membayar uang sekolah dan terpaksa mengambil cuti semester.

26

Yulianus Adil

883863

Anaknya kelas 3 SMA di Purworejo. Sejak bulan Juni 2017 hingga Februari
2018, ia tidak mampu membayar uang sekolah dan asrama, dan akhirnya
anaknya dikeluarkan dari sekolah.

27

Agustinus Wakum

818906

SMK di Timika (SMK Hermon) dan SMP 7 di Timika. Tidak mampu membayar
uang sekolah sehingga anak-anaknya tidak bisa pergi ke sekolah dan
menunggu kepastian dari pemogokan

28

Petrus Mamani

900415

Sejak bulan Juni 2017 menunggak uang sekolah dan tidak mampu membeli
seragam, anaknya yang bersekolah di PAUD dikeluarkan.

29

Vensky Kailola

8787858

Anak keduanya kuliah di Universitas Ma Chung Malang. Menunggak uang
kuliah selama 4 semester, terpaksa pulang dan cuti kuliah (Anak perempuan =
Irene J. Kailola).

30

Manpres Katouki

897474

Anaknya bersekolah di SMPN 7; menunggak uang sekolah sejak Agustus 2017
hingga Februari 2018; anaknya yang lain yang bersekolah di SDN 9, tidak
mampu membeli perlengkapan sekolah dan seragam

31

Zakarias B. Hay

833464

4 orang anak bersekolah; 1 di SMA Manokwari, menunggak uang sekolah dan
asrama sejak Juni 2017; 2 anak di tingkat SMP (Sda); 1 anak di tingkat SD
(Sda). Pihak sekolah menagih pembayaran.

32

Merpan Douw

884870

Uang sekolah dan seragam di SD Yosua dan PAUD Yosua. Keluarga ini tidak
mampu membayar uang sekolah, dan pihak sekolah ters menagih untuk
dibayarkan segera.

33

Honi Edowai

893670

Menunggak uang sekolah sejak Mei 2017 hingga Februari 2018

Januari 2018
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Pada tanggal 24 Mei 2017, keanggotaan buruh
dalam Asuransi Kesehatan Pemerintah (BPJS
Kesehatan)13 dihentikan oleh PT FI, karena pekerja
yang berpartisipasi dalam aksi mogok dianggap
telah secara sukarela mengundurkan diri dari
perusahaan. Ini bertentangan dengan Pasal 21
(1) Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan
bahwa keanggotaan asuransi kesehatan akan
tetap berlaku setidaknya enam bulan setelah

pemutusan hubungan kerja. Perwakilan serikat
pekerja melaporkan bahwa setidaknya 15
orang meninggal dunia karena mereka ditolak
saat meminta perawatan medis di rumah sakit
milik Freeport (lihat Tabel 4.4-3). Setidaknya
ada empat kasus lain di mana penolakan akses
ke jaminan kesehatan memengaruhi anggota
keluarga karyawan dalam hal pelayanan medis,
termasuk kematian bayi yang baru lahir.14

Tabel 4.4-4: Pekerja PT FI yang meninggal setelah tunjangan kesehatannya dihentikan
karena berpartisipasi dalam aksi mogok (Sumber: LOKATARU).
No

Nama

Tanggal kematian

Departemen

1

Abrianto Rombe

29/06/17

Departemen bawah tanah/pemeliharaan

2

Zeth Makisanti

21/09/17

Departmen Grasberg Operation

3

Nicolas Kabes

07/10/17

Departmen konstruksi bawah tanah

4

Karolus Kasamol

15/10/17

Departmen Grasberg Operation

5

Sattu Saung

17/10/17

Departmen konstruksi bawah tanah

6

Marcel Sualang

03/11/17

Departmen sekop dan bor listrik Grasberg

7

Irwan Dahlan

16/11/17

Departmen Pemeliharaan Tram

8

Selpia Pigai

25/11/17

PT. KPI rebuild shop maintenance Mile 32

9

Edwin Kirioma

14/12/17

Departmen Gudang KKPR

10

Yansen Alberto Yapen

24/12/17

PT. KPI Department Leeve Operation

11

Denny Wowor

27/12/17

Departmen Konstruksi Mill

12

Piet Mambai

17/01/18

Pemeliharaan UG

13

Frits Awom

04/02/18

Departmen Grasberg Operation

14

Hanok Emanratu

28/01/18

Departmen pemeliharaan api

15

Javet Ulo

31/01/18

Departmen Grasberg Operation

Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang bertanggung jawab atas pengawasan eksternal
BPJS, melayangkan surat kepada Direktur BPJS
dan meminta agar keanggotaan asuransi
kesehatan para buruh dapat diaktifkan kembali
selambat-lambatnya tanggal 30 September
2017. Namun, permintaan itu tidak dihiraukan
sehingga asuransi kesehatan para buruh tetap
non-aktif.15
13 BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) adalah sebuah
organisasi yang dikelola oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan
untuk mengimplementasikan sistem jaminan sosial. Badan ini
memperkenalkan skema asuransi kesehatan pemerintah, yang
dikenal dengan nama “BPJS Kesehatan”.
14 Ibid. hal 46 f
15 Ibid. hal 46
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Mantan buruh melaporkan bahwa PT FI juga
menyerahkan nama-nama pekerja yang di-PHK
ke sejumlah bank lokal, sehingga menyulitkan
mereka untuk mengakses kredit. Beberapa
bank kemudian menutup akses bagi mereka,
diantaranya termasuk Bank Papua, Bank Niaga,
BRI, BNI dan Bank Mandiri. PT FI juga meminta
bank di Timika untuk memblokir akun semua
buruh yang terlibat dalam aksi mogok dan bank
tersebut menyetujuinya.16

16

Ibid. hal 48 f
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PT FI mengklaim bahwa aksi mogok yang
dilakukan para buruh tersebut adalah ilegal
dan karenanya para pemogok dianggap telah
“mengundurkan diri secara sukarela.” Freeport
terus menyangkal legalitas pemogokan, dengan
memecat pekerja, mendorong mereka untuk
mengundurkan diri, serta mengakhiri upah dan
tunjangan mereka. Dalam sebuah pernyataan
pada tanggal 28 Agustus 2017, FreeportMcMoRan membantah tuduhan tersebut dan
menyatakan bahwa perusahaan mengakui,
menghormati dan mempromosikan hak asasi
manusia. Dikatakan bahwa semua tindakan
yang diambil oleh PT FI sesuai dengan Kode
Ketenagakerjaan Indonesia, Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) yang berlaku, dan Pedoman
Industri 2015-2017 (IRG).17
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Setelah menerima pengaduan tentang pelanggar
an hak-hak buruh, Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM) melakukan serangkai

an pertemuan dengan perwakilan buruh, PT FI,
dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Komnas HAM menyimpulkan bahwa telah terjadi
pelanggaran hak-hak buruh dan merekomen
dasikan agar PT FI mempekerjakan kembali
semua pekerja yang terkena dampak program
cuti dan memberi kompensasi kepada mereka.18
Para pekerja juga melaporkan masalah ini ke
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di
kantor perwakilannya, di Mimika. Pada awalnya,
lembaga pemerintah mengambil beberapa
tindakan yang tampaknya menguntungkan
para pekerja, termasuk membentuk satuan
tugas khusus untuk memantau masalah
ketenagakerjaan di PT FI. Dilaporkan juga bahwa
satuan tugas tersebut memfasilitasi perjanjian
bersama yang tidak memiliki landasan hukum
antara PT FI dan serikat pekerja. Hal ini diduga
dikendalikan oleh perusahaan sehingga merusak
hak dan kepentingan buruh.19

Gambar 4.4-1: Pekerja PT FI tidur di jalan untuk berpartisipasi dalam serangkaian demonstrasi damai
di Jakarta sepanjang bulan Agustus 2018 (Sumber: LOKATARU).
17 Freeport-McMoRan (28.08.2017): Response Letter
18 Koran Perdjoeangan (31.10.2017): PHK Ribuan Orang di Freeport,
Komnas HAM: Itu Pelanggaran Hak Asasi Manusia, dapat dilihat
di: https://www.koranperdjoeangan.com/phk-ribuan-orang-difreeport-komnas-ham-itu-pelanggaran-hak-asasi-manusia

19 LOKATARU (February 2018): “Freeport’s workers in Limbo”: Report on
the Condition of the Strike Workers of PT. Freeport Indonesia, p. 43 f
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Pada tanggal 28 Agustus, ratusan pekerja
Freeport berkumpul di Jalan H.R. Rasuna Said
di Jakarta Pusat, di depan kantor pusat PT
Freeport Indonesia (PT FI). Aparat keamanan
berulang kali mencoba untuk membubarkan aksi
demonstrasi damai tersebut namun gagal. Para
pekerja terus menggelar aksi protes semalaman,
dan tidur di depan gedung (lihat gambar 4.4-1).20
Dua hari kemudian, pada tanggal 30 Agustus
2018, para pekerja, dengan dukungan dari
lembaga HAM LOKATARU, melaporkan Menteri
Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, ke kantor
nasional Ombudsman di Jakarta. Keluhan diaju
kan dengan alasan maladministrasi. Menteri
diduga tidak mengambil posisi netral dalam
konflik antara pekerja dan PT FI. Para pekerja
telah berulang kali mencoba untuk bertemu
dengan Menteri Dhakiri tetapi tidak pernah
menerima tanggapan apa pun. Pada tanggal 7
Agustus 2018, pekerja Freeport memutuskan
untuk berkumpul di depan kementerian tenaga
kerja selama tiga hari. Alih-alih bertemu dengan
para pekerja, anggota kementerian memposting
video di platform media sosial ‘Instagram’ pada
tanggal 16 Agustus 2018, di mana mereka
mengklaim bahwa para pelaku protes diduga
telah melakukan pelanggaran pidana. Haris
Azhar, koordinator LOKATARU, menyebut video
itu sebuah kebohongan dan distorsi fakta.21

▶ PT Victori Cemerlang Mengakhiri
Tunjangan dan Gaji Kepada
Karyawan
PT Victori Cemerlang (PT VC) adalah salah satu
perusahaan kayu yang beroperasi di Kabupaten
Kaimana, Jayapura (Kabupaten Nimbontong
dan Waena) dan Keerom. Cabang PT VC di
Nimbontong, yang mempekerjakan 164 pekerja,
perlahan-lahan menurunkan produksi kayunya
di sepanjang tahun 2015 dan 2016. Penurunan

20 Seputar Papua (29.08.2018): Korban PHK ‘Sepihak’ Minta Bertemu
Langsung Dua Petinggi Freeport dapat dilihat di: https://
seputarpapua.com/view/4113-korban_phk_sepihak_minta_
bertemu_langsung_dua_petinggi_freeport.html
21 KATADATA (30.08.2018): Karyawan Freeport Adukan Menteri Hanif
atas Dugaan Maladministrasi, dapat dilihat di: https://amp.katadata.
co.id/berita/2018/08/30/karyawan-freeport-adukan-menteri-hanifatas-dugaan-maladministrasi
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pemrosesan kayu ini berdampak langsung
pada kesejahteraan karyawan. Pada tahun 2016,
perusahaan mulai mengurangi jumlah staf,
sementara itu pembayaran gaji berulang kali
mengalami keterlambatan.
Antara bulan Juli dan Desember 2016, PT VC
menghentikan pembayaran JAMSOSTEK (Jaminan
Sosial Tenaga Kerja) dan asuransi kesehatan (BPJS
Kesehatan) untuk para karyawan. Menurut kontrak
kerja, cakupan asuransi sosial dan kesehatan
karyawan dipotong dari gaji bulanan mereka.
Akibatnya, karyawan mengalami kesulitan
ketika mereka membutuhkan perawatan medis,
karena kartu asuransi kesehatan mereka ditolak
oleh pihak rumah sakit. Mulai bulan Desember
2016 perusahaan tidak membayar gaji karyawan
selama tiga bulan. Penunggakan gaji ini memiliki
konsekuensi berat bagi banyak karyawan,
terutama bagi mereka yang telah meminjam
uang di bank. Para karyawan juga melaporkan
bahwa layanan transportasi ke sekolah bagi
anak-anak mereka berkurang, sehingga anakanak sekolah dasar dan TK harus menunggu
siswa SMP dan SMA karena bus perusahaan
hanya beroperasi dua kali sehari.22
Menghadapi kesulitan untuk mencukupi
kebutuhan sehari-hari bagi keluarga mereka,
para karyawan menggelar dua aksi demonstrasi
pada bulan Januari 2017. Sebagai tanggapan,
perusahaan mengancam akan melibatkan
polisi jika karyawan terus menuntut hak-hak
mereka. Meskipun diancam, para karyawan
tetap melaporkan pelanggaran hak-hak buruh
ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) di Jayapura. Namun, Disnakertrans
hanya menyelenggarakan pertemuan antara
perwakilan perusahaan dan pekerja, setelah para
pekerja telah membawa kasus ini ke perhatian
Gereja Protestan (GKI-TP) dan kantor perwakilan
22 JPIC-GKI (03.03.2017): Employees of PT Victori Cemerlang in
Nimbontong complain about unpaid salaries.
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Ombudsman Indonesia di Jayapura.23 Pertemuan
yang dimediasi oleh perwakilan Disnakertrans,
Yudi Harsono Susanto, pada tanggal 28 Februari
2017 tidak menghasilkan kesepakatan apapun
antara manajemen PT VC dan para pekerja.
Pada tanggal 3 Maret 2017 perusahaan secara
resmi memberhentikan semua pekerja, dengan
menyatakan bahwa keputusan tersebut telah
disetujui oleh Disnakertrans. Para pekerja
kemudian mengetahui bahwa pada tanggal 2
Maret 2017, Yudi Harsono Susanto telah bertemu
dengan manajemen PT VC secara pribadi, tanpa

melibatkan mereka. Meskipun para pekerja tidak
setuju dengan keputusan perusahaan, banyak
diantara mereka yang menerima pembayaran
pesangon dari perusahaan dengan alasan bahwa
para pekerja sangat membutuhkan uang. Alihalih mewakili kepentingan buruh, para pekerja
menyimpulkan bahwa Disnakertrans bertindak
untuk mendukung perusahaan. Upaya gugatan
hukum terhadap perusahaan pun gagal –para
hakim berpendapat bahwa PHK yang dilakukan
telah sesuai dengan hukum karena pekerja telah
menerima pembayaran pesangon.24

Rekomendasi
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ICP merekomendasikan kepada Pemerintah
Indonesia untuk:
•

•

•

Mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang menggunakan praktik
eksploitatif dan mengabaikan hak dan kebebasan buruh, khususnya hak mogok
dan kebebasan berserikat.
Mengadaptasi, menerapkan, dan memantau kebijakan serta peraturan daerah
yang mewajibkan perusahaan swasta dan lembaga pemerintah di Tanah Papua
untuk mempekerjakan persentase minimum pekerja asli Papua di tingkat pekerjaan
rendah, menengah, dan atas. Termasuk mempraktikkan prosedur rekrutmen yang
transparan dan tidak diskriminatif, serta melindungi hak dan kebebasan pekerja
beserta keluarga mereka.
Mengambil langkah-langkah untuk memperkuat ketidaktergantungan dan
mandat serikat pekerja di Indonesia.

Rekomendasi oleh negara lain:
•

Guatemala merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk “sesegera
mungkin meratifikasi Konvensi Masyarakat Adat dan Suku ILO, 1989 (No.169).”25

23 Ibid.
24 Surat tuntutan dari para pekerja PT. CV kepada DPRD (Maret 2017):
Surat Tuntutan Para Pekerja Perusahaan PT Victory Cemerlang
Indonesia WoddIndustri Unit III Nimbontong

25 Human Rights Council (14.07.2017): 3rd cycle of the Universal
Periodic Review of Indonesia, dapat dilihat di: http://ap.ohchr.org/
documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/36/7
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SITUASI
PEREMPUAN
PAPUA
Perempuan
Papua penjual pinang.
Hak Sipil
dan Politik

BAGIAN 5

Situasi Perempuan
Papua
Perempuan Papua menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan seharihari. Konsep gender tradisional, bahaya pemiskinan, dan layanan kesehatan
yang buruk membatasi ruang para perempuan Papua untuk berpartisipasi
secara setara dalam masyarakat. Begitu pula kesempatan dalam mengakses
hak-hak dasar. Banyak perempuan Papua mengalami berbagai bentuk
pelanggaran dalam kehidupan mereka, diantaranya adalah kekerasan rumah
tangga, kekerasan negara dalam kaitannya dengan konflik politik, dan bentuk
yang paling umum adalah diskriminasi. Stigma politik yang terkait dengan
dukungan separatisme terus berdampak kuat pada kehidupan perempuan
Papua beserta anak-anak mereka. Hal ini berpengaruh pada sulitnya
mengakses program pemerintah, layanan sosial, dan keadilan hukum.
Penolakan, diskriminasi, dan stigmatisasi berbasis gender adalah faktor utama
yang membuat perempuan Papua rentan terhadap masalah kesehatan,
kemiskinan, dan pengucilan sosial. Khususnya perempuan yang telah
mendapat stigma atau dikriminalisasi sebagai separatis menyatakan bahwa
mereka telah terpinggirkan dari komunitas dan menghadapi kesulitan dalam
mengakses bantuan pemerintah. Pemerintah dan aktor non-negara lainnya
memang telah mengimplementasikan beberapa program bagi perempuan
di Tanah Papua. Namun demikian, pengecualian perempuan dari proses
pengambilan keputusan dan konsultasi, menghalangi perempuan adat –
khususnya di daerah pedesaan – untuk dapat menerima informasi tentang
keberadaan program-program dan mengakses layanan-layanan tersebut.
Partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan juga masih
rendah. Pada tahun 2017, 6.7% anggota DPRD Provinsi Papua Barat adalah
perempuan, sementara di Provinsi Papua persentasenya dua kali lebih
tinggi, 14.5%. Namun demikian, angka ini masih kurang dari setengah dari
30% kuota partisipasi perempuan dalam politik, sebagaimana ditetapkan
oleh pemerintah Indonesia. Representasi perempuan dalam administrasi
pemerintahan di provinsi Papua dan Papua Barat sangat bervariasi di antara
jajaran pegawai negeri. Pada Pegawai Negeri Sipil berpangkat terendah
(Golongan I), jumlah Pegawai Negeri Sipil perempuan di Tanah Papua
adalah sebesar 12,12%. Sementara di golongan yang lebih tinggi partisipasi
perempuan berkisar antara 37,2% dan 44,2%. Masih sangat jarang perempuan
dipromosikan untuk menduduki posisi tinggi dalam pemerintahan. Hanya
Dinas Sosial di Provinsi Papua yang dipimpin oleh seorang wanita asli Papua.
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5.1 Kekerasan terhadap Perempuan

Children reported killed or tortured

Banyak perempuan Papua mengalami berbagai bentuk kekerasan dalam kehidupan
mereka. Kekerasan yang paling umum terjadi adalah kekerasan rumah tangga dan
kekerasan negara dalam kaitannya dengan konflik politik dan diskriminasi. Stigma
politik sebagai pendukung separatisme terus berdampak kuat pada kehidupan
perempuan Papua beserta anak-anak mereka dan mempersulit akses terhadap
program pemerintah, layanan sosial, serta keadilan hukum. Tidak ada layanan
pemerintah yang tersedia bagi perempuan korban kekerasan, sehingga perempuan
yang trauma dibiarkan tanpa dukungan. AJAR, sebuah LSM Indonesia melakukan
penelitian tentang situasi perempuan asli Papua. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa bentuk kekerasan negara yang paling umum adalah kerugian
dan perusakan harta benda. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) melaporkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menuntut keadilan.
Upaya hukum terhadap pelaku seringkali terhambat jika pelaku menduduki posisi
penting atau kurangnya dokumen resmi.
Antara tahun 2013 dan 2018, ‘Asia Justice and
Rights’ (AJAR), sebuah LSM yang berbasis di
Indonesia, melakukan Penelitian Aksi Partisipatif
(PAP) tentang situasi perempuan asli Papua.
Mereka mengundang 249 orang perempuan
dari berbagai wilayah di Tanah Papua yang
berbagi kisah hidup mereka dan berbicara

tentang kekerasan yang dialami. Penelitian ini
mengidentifikasi kekerasan dalam rumah tangga
dan berbagai bentuk kekerasan negara dalam
kaitannya dengan konflik politik sebagai pola
kekerasan yang paling umum terjadi terhadap
perempuan asli Papua.1
1

Situasi Perempuan Papua

AJAR (01.03.2019): I am here, Voices of Papuan Women in the Face
of Unrelenting Violence, p. 21, dapat dilihat di: https://asia-ajar.
org/wp-content/uploads/2019/04/I-am-Here-Voices-of-PapuanWomen-2019.pdf
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65 dari 249 perempuan Papua mengalami
kekerasan negara. Dalam kasus-kasus pelanggaran
HAM ini tidak ada satu pun yang ditangani, baik
melalui penuntutan pelaku maupun dengan
memberikan kompensasi terhadap para korban.
Para perempuan yang selamat dari kekerasan
negara berusaha menekan pihak berwenang
untuk menuntut proses hukum atas kasus
mereka. Namun, pejabat penegak hukum
dilaporkan mengabaikan klaim para korban atau
berusaha meyakinkan mereka untuk berhenti
mengadvokasi keadilan untuk ‘menghindari
masalah’. Penelitian ini sampai pada hasil bahwa
perempuan yang selamat di Tanah Papua
menyatakan kekecewaannya terhadap sistem
peradilan di Indonesia. Kebanyakan dari mereka
berpendapat bahwa pemulihan keadilan tidak
hanya mencakup hukuman bagi pelaku, tetapi
juga kompensasi dan restitusi bagi para korban.
Hal ini sering disinggung, khususnya terkait
dengan akuisisi tanah yang mengakibatkan
keluarga-keluarga adat ini menjadi terlantar.2
Perempuan dari berbagai daerah di Tanah
Papua melaporkan bahwa stigma politik sebagai
separatis atau pendukung OPM3 memiliki
dampak antargenerasi pada kehidupan anakanak mereka. Anak-anak mereka menghadapi
diskriminasi dalam memperoleh pendidikan
dan pekerjaan. Di mana diskriminasi semacam
itu
meningkatkan
potensi
pemiskinan.
Dari semua kesaksian yang menyebutkan
pelanggaran HAM terhadap anak-anak, hampir
60% kesaksian adalah diskriminasi selama masa
kanak-kanak atau terhadap anak-anak mereka.
Sementara 31% kesaksian, para perempuan
responden menyatakan bahwa pelanggaran
seperti penyiksaan, penggusuran, penahanan
sewenang-wenang, atau penelantaran terjadi
selama masa kecil mereka.4

2
3
4

Ibid. hal 31
Operasi Papua Merdeka
Ibid. hal 32

Tidak ada layanan dari pemerintah yang tersedia
bagi para perempuan korban kekerasan.
Program dan layanan sosial bagi perempuan
yang mengalami trauma terkait dengan
kekerasan politik sama sekali tidak ada.5 AJAR
bertanya kepada pejabat pemerintah daerah di
Tanah Papua tentang program dukungan bagi
perempuan. Sebagian besar pejabat merespon
secara defensif dan dengan kecurigaan. Sementara
dilaporkan bahwa beberapa pejabat menyatakan
bahwa mereka hanya bisa memberikan informasi
tentang program tersebut pada sidang DPRD.6
Grafik 5.1 di bawah ini memberikan gambaran
tentang kekerasan negara yang dibagi menjadi
beberapa jenis kekerasan. Bentuk kekerasan
negara yang paling umum adalah kehilangan
dan perusakan properti (36%), diikuti oleh
hilangnya tanah adat (23%), dan penghilangan
paksa kerabat (19%). Sementara beberapa
bentuk kekerasan lainnya hanya mencapai
kurang dari 10%. Sebagian besar pelanggaran
terjadi selama operasi militer terhadap Organisasi
Papua Merdeka (OPM) di pegunungan tengah.
Operasi ini berlangsung selama tiga periode,
yaitu tahun 1977-78, 2005, dan 2007. Kesaksian
korban mengungkapkan bahwa kasus-kasus
kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparatur
negara banyak terjadi pada tahun 1970-an
dan 1980-an. Salah satu titik panas kekerasan
seksual adalah kota Wamena di pegunungan
tengah Papua. Kehadiran kelompok gerakan
perlawanan telah mengakibatkan banyak
didatangkannya personil militer ke Wamena.
Beberapa perempuan hamil mengakui hidup
dengan beban untuk membesarkan anak-anak
yang lahir di luar nikah. Mereka hidup tanpa
dukungan dari suami atau adanya lembaga
pemerintah yang mempekerjakan mereka.
Selain itu, para perempuan ini juga menghadapi
stigma sosial dalam komunitas-komunitas adat.7

5
6
7

Ibid. hal 52
Ibid. hal 55f
Ibid. hal 21f
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Grafik 5.2: Kekerasan negara yang dibagi berdasarkan bentuk kekerasan terhadap perempuan asli Papua (Sumber: AJAR 2019, I am here)

Kekerasan dalam Rumah Tangga.
37 dari 249 perempuan menyatakan bahwa
mereka mengalami kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT), yaitu mencapai angka 15%.
Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga ini
bervariasi, mulai dari infertilitas, masalah jantung,
masalah mata, hingga kondisi yang sering jatuh
sakit dan gangguan stres pasca-trauma jangka
panjang. Banyak perempuan mengamati bahwa
kekerasan berbasis gender sangat erat kaitannya
dengan pengaruh minuman beralkohol di
kalangan laki-laki. Terutama perempuan dari
Sorong dan Merauke menyebutkan bahwa
peningkatan kekerasan terhadap perempuan
dan bentuk-bentuk kekerasan horisontal lainnya
diperburuk oleh kebiasaan mengkonsumsi
minuman beralkohol. Kondisi ini juga berdampak
besar pada kebebasan untuk beraktivitas. Banyak
perempuan yang harus menyesuaikan rutinitas
hariankarena khawatir mendapat gangguan dari
laki-laki mabuk.
Perempuan korban KDRT menghadapi kesulitan
dalam mendapatkan keadilan. Begitu juga
ketika mereka mengusahakan proses hukum

terhadap pelaku. Hambatan prosedural terjadi
ketika pelaku memegang posisi penting di
masyarakat. Selain itu, perempuan dari berbagai
daerah di Tanah Papua melaporkan bahwa
polisi selalu meminta dokumen resmi sebagai
syarat untuk mengambil tindakan terhadap para
pelaku KDRT. Khususnya di daerah pedesaan,
banyak masyarakat adat tidak memiliki akta
nikah atau dokumen resmi lainnya. Hal ini
seringkali menghambat para perempuan dan
anak-anak untuk memperoleh hak-haknya. Para
perempuan melaporkan bahwa polisi seringkali
menolak aduan terhadap pelaku KDRT karena
mereka tidak memiliki KTP atau akta nikah8.9
Mayoritas perempuan korban kekerasan di
Tanah Papua tidak punya pilihan lain selain
mengandalkan sumber daya pribadi mereka.
Kebanyakan dari mereka menyatakan perlunya
dukungan jangka panjang untuk mengatasi
trauma psikologis dan fisik yang dialami. Dampak
yang mereka derita beragam, mulai dari susah
tidur, sakit kronis dan berbagai penyakit lainnya
hingga cacat permanen. Para perempuan ini
juga dilaporkan mengalami depresi, kecemasan,
dan rasa malu.10 Perempuan dari Wamena

8 Ibid. hal 52
9 Ibid. hal 29f
10 Ibid. hal 34f
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melaporkan bahwa tidak ada perlindungan
darurat bagi mereka. Pusat Layanan Terpadu
untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak –
sebuah prakarsa pemerintah yang dimaksudkan
untuk menyediakan layanan bagi perempuan
dan anak-anak korban kekerasan– pun tidak
berfungsi. Perempuan dari Keerom menyatakan
bahwa program ini ada di kabupaten mereka,
tetapi baru diperkenalkan pada bulan Mei 2016.11
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Meskipun Otonomi Khusus menyediakan
anggaran untuk pelaksanaan program sosial di
Tanah Papua, banyak perempuan yang tetap tidak
menerima manfaat dari program pemerintah.
Informasi tentang keberadaan program bantuan
finansial dan sosial jarang mencapai tingkat
masyarakat. Selain itu, banyak dari sumber daya
ini digunakan untuk keperluan administrasi di
tingkat masyarakat dan pemerintah.12

Studi kasus:
▶ Kesaksian NM - Disiksa dan dilecehkan
secara seksual oleh oknum tentara.
Pada tahun 1983, oknum tentara datang ke
rumah NM lalu memaksa ia dan putrinya yang
berusia dua bulan untuk masuk sebuah truk. Para
prajurit menginterogasi NM tentang keberadaan
suaminya, yang bersembunyi di hutan setelah
disiksa di pos militer di Desa Besum. Para prajurit
memaksa NM untuk menuntun mereka ke
tempat persembunyian suaminya di hutan. Ia
disiksa di dalam truk hingga pingsan. NM ditahan
di sebuah pos militer selama lima jam, di mana
tentara menyiksanya menggunakan kejutan
listrik dan pentungan. Lima oknum tentara
mengikat dan memperkosanya di dalam pos
militer. Pada hari berikutnya, NM harus mencari
pertolongan medis karena luka parah yang
dideritanya akibat penyiksaan dan pelecehan
seksual. Anggota pasukan khusus membawanya
ke Jayapura, di mana ia diinterogasi dan dirawat
lagi. Setelah dibebaskan, NM dan suaminya
11 Ibid. hal 52
12 Ibid. hal 54

melarikan diri ke hutan, tempat mereka tinggal
dalam keadaan sulit bersama anak-anak mereka
hingga tahun 1986 sebelum kembali ke desa.13

▶ Kesaksian HB - Berperan aktif di Gereja
untuk mengatasi efek jangka panjang
dari penyiksaan.
HB berulang kali ditahan di pos militer di
desanya dan fasilitas penahanan lainnya, di
mana ia mengalami penyiksaan yang dilakukan
oleh tentara sebanyak tujuh kali antara tahun
1981 dan 1982. Mereka mencurigainya sebagai
pendukung OPM. Tentara memasukkan laras
senapan di mulutnya saat ia disetrum. Metode
penyiksaan ini diterapkan berulang kali –masa
penahanan tersebut berlangsung hingga
dua minggu. HB sangat kecewa karena tidak
ada pelaku yang dituntut atas kejahatan yang
mereka lakukan. Ia mengalami ketidakadilan
lagi ketika anak laki-lakinya meninggal. HB
percaya bahwa para oknum anggota militer
menculik dan kemudian membunuhnya.
Anggota militer membantah bahwa mereka
terlibat dalam pembunuhan itu dan mengklaim
bahwa putranya meninggal karena kecelakaan
lalu lintas. Program pelatihan dan kegiatan lain
yang diselenggarakan oleh gereja dan LSM
secara perlahan membantu HB dalam proses
transformasi pengalaman masa lalu dan rasa
bencinya terhadap pemerintah.14

▶ Kesaksian IS - Trauma setelah
penghilangan paksa kerabatnya.
IS menyaksikan pembantaian “Biak Berdarah”
pada Juli 1998, ketika beberapa aktivis prokemerdekaan menggelar aksi damai pengibaran
bendera Bintang Kejora di atas menara air.
Sekitar 100 orang dikumpulkan di pelabuhan
kemudian disiksa. Sementara para perempuan
diizinkan untuk pergi, tahanan laki-laki dikurung
di kantor polisi setempat. Banyak yang terbunuh
selama penahanan. Itu adalah hari terakhir IS
melihat beberapa kerabat laki-lakinya. Hingga
13 Ibid. hal 23
14 Ibid. hal 25
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hari ini, ia tidak tahu di mana aparat membuang
mayat mereka. Pembantaian di Biak tidak pernah
diselidiki dan para pelaku tetap tidak dihukum.

Pengalaman ini meninggalkan IS dengan perasaan
ketidakadilan dan ketidakberdayaan.15

Rekomendasi
ICP merekomendasikan kepada Pemerintah
Indonesia untuk:
•
•

•

•

Memberikan dukungan keamanan dan layanan sosial khusus bagi para perempuan
asli Papua yang mengalami kekerasan dan pelecehan.
Memberikan program peningkatan kesadaran dan pelatihan HAM kepada
perempuan-perempuan di tingkat desa, serta menyediakan tempat perlindungan
dan layanan khusus lainnya bagi para perempuan yang mengalami berbagai
bentuk kekerasan berbasis gender.
Mendorong lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab untuk
menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap kekerasan dalam rumah tangga
dan meningkatkan jumlah polisi wanita.
Memastikan implementasi penuh atas peraturan daerah (Perdasi) di Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat, khususnya Perdasi untuk perlindungan terhadap
perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan HAM.

Rekomendasi oleh negara lain:
•

Selandia Baru merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk
“memastikan kewajiban akan HAM di Papua benar-benar ditegakkan, dihormati
dan dipromosikan, termasuk kebebasan berkumpul, kebebasan pers, hak-hak
perempuan dan minoritas.”16

Rekomendasi oleh mekanisme HAM
internasional:
Pelapor Khusus PBB tentang Hak Setiap Orang untuk Menikmati
Standar Kesehatan Fisik dan Mental Tertinggi merekomendasikan
kepada Pemerintah Indonesia untuk:
•

“Memastikan perlindungan komprehensif bagi perempuan terhadap semua
bentuk kekerasan berbasis gender dengan mengatasi celah yang ada dalam

15 Ibid. hal 26
16 Human Rights Council (14.07.2017): 3rd cycle of the Universal Periodic Review of Indonesia, dapat dilihat di: http://ap.ohchr.org/documents/
dpage_e.aspx?si=A/HRC/36/7
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undang-undang dan dalam praktik, tanpa adanya penundaan, untuk memastikan
kesetaraan substantif dan hak atas kesehatan serta hak terkait bagi perempuan;”17

Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap
Perempuan
“Merekomendasikan agar pihak negara [Pemerintah Indonesia]:
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1. Mengumpulkan data tentang hubungan antara korban dan pelaku. Yaitu berupa
data terpilah tentang jumlah pengaduan, penuntutan, hukuman, termasuk
hukuman yang terkait dengan kekerasan berbasis seksual dan gender seperti
pemerkosaan dan KDRT, dan kemudian sertakan data tersebut dalam laporan
selanjutnya;
2. Mendorong para perempuan dan anak perempuan untuk melaporkan
tindakan kekerasan kepada otoritas yang kompeten. Hal ini dilakukan dengan
meningkatkan kesadaran terhadap sifat kriminal dari kekerasan terhadap
perempuan, menghilangkan stigma korban dan melatih peradilan, termasuk
hakim pengadilan agama, jaksa penuntut, pengacara dan para penegak hukum
lainnya, serta para tenaga medis tentang prosedur standar dan peka gender untuk
menangani korban dan menyelidiki keluhan mereka secara efektif;
3. Menuntut semua tindakan KDRT dan kekerasan seksual terhadap perempuan
dan anak perempuan, menghukum pelaku dan memberikan kompensasi yang
memadai bagi para korban, serta mempertimbangkan untuk membangun
mekanisme pemantauan guna memastikan penegakan UU No. 23/2004 tentang
kekerasan dalam rumah tangga;
4. Pertimbangkan untuk mengubah KUHP dan UU No. 23/2004, tentang kekerasan
dalam rumah tangga. Dengan tujuan untuk mendefinisikan dan mengkriminalkan
pemerkosaan dalam perkawinan, sesuai dengan konvensi dan rekomendasi umum
No. 19 (1992) dari komite, tentang kekerasan terhadap perempuan.”18

“Mendesak pihak negara [Pemerintah Indonesia]:
1. Untuk segera menginvestigasi, menuntut dan menghukum semua tindak kekerasan
terhadap perempuan, termasuk tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh
orang terdekat, dan oleh para oknum aparat keamanan dan pertahanan termasuk
polisi dan kelompok-kelompok militan; dengan memastikan bahwa penyelidikan
dilakukan secara mendalam, tidak memihak dan transparan;
2. Untuk memberikan reparasi penuh dan efektif, termasuk restitusi, kompensasi,
rehabilitasi, kepuasan dan jaminan bahwa tidak akan terulang lagi, bagi semua
korban pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik;
17 Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health (05.04.2018):
Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health on his
mission to Indonesia, A/HRC/38/36/Add.1, p. 21, dapat dilihat di: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/084/20/PDF/G1808420.
pdf?OpenElement
18 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (07.082012): Concluding Observations of the Committee on the Elimination of
Discrimination against Women, Indonesia, CEDAW/C/IDN/CO/6-7. p. 4, dapat dilihat di: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?en
c=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgA84bcFRy75ulvS2cmS%2f%2bgtV1TKy1sgqgnPGLZ5h45zpQrtbdYq5O5eaoPQg50QAbXdcx%2fDVyOjKh2pk1ih8
gbteu3s6qZj8zuykDO9iMcq
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3. Untuk mengambil langkah-langkah komprehensif guna memberi dukungan
medis dan psikologis bagi para perempuan korban kekerasan. Termasuk kekerasan
seksual, yang dialami selama konflik, dan mendirikan pusat konseling bagi para
korban dalam mengatasi pengalaman traumatis mereka;
4. Untuk mengadopsi rancangan undang-undang baru yang memfasilitasi
pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional, untuk memastikan
bahwa komisi tersebut memiliki otoritas penuh untuk menerima pengaduan dan
penyelidikan pelanggaran HAM berat;
5. Untuk memastikan keamanan bagi para pengungsi perempuan dan
mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan
mereka, khususnya kesempatan untuk bekerja, air bersih dan pendidikan untuk
diri sendiri dan anak-anak mereka;
6. Untuk mengikutsertakan perempuan dalam proses rekonstruksi dan merajut
perdamaian pasca-konflik;
7. Untuk mempertimbangkan ratifikasi Statuta Roma dari Pengadilan Kriminal
Internasional.”19
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5.2 Marginalisasi Ekonomi, Sosial dan
Budaya
Banyak perempuan asli Papua tidak memiliki pendapatan yang stabil untuk membayar
biaya layanan kesehatan. Mereka juga menghadapi kesulitan mengakses layanan
kesehatan karena tidak adanya KTP, sebagai syarat wajib untuk menjadi anggota
BPJS atau program dukungan kesehatan pemerintah lain di Tanah Papua. Mengurus
dokumen resmi sangat sulit bagi perempuan di daerah terpencil, yang seringkali tidak
berbahasa Indonesia dan/atau buta huruf. Beberapa perempuan korban menyatakan
bahwa pejabat pemerintah daerah sering memiliki stigma negatif terhadap jandajanda mantan anggota OPM. Stigma ini mempersulit para perempuan korban stigma
ini untuk mendapatkan KTP. Kehidupan dari banyak perempuan Papua ditentukan oleh
upaya untuk mengatasi tantangan sehari-hari dalam bertahan hidup. Para perempuan
asli Papua merasa semakin terpinggirkan di pasar tradisional. Pada saat yang sama
banyak yang melaporkan adanya penyusutan akses pada tanah dan sumber daya
alam. Kebun dan hutan menjadi bagian yang sangat penting bagi mata pencaharian
keluarga, pelestarian budaya, dan sebagai sumber pendapatan. Meskipun perempuan
memiliki tanggung jawab yang besar dalam pemeliharaan kebun, bercocok tanam
dan panen, namun hak atas kepemilikan tanah bagi perempuan tidak diakui dalam
sistem kepemilikan tanah tradisional. Oleh karena itu mereka sering tidak dilibatkan
dalam proses pengambilan keputusan terkait kepemilikan lahan.
19 Ibid. hal 4
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Akses Layanan Kesehatan
Mengingat tingginya angka kematian ibu, tingkat
penyebaran HIV/AIDS yang mengkhawatirkan,
serta berbagai masalah kesehatan seksual dan
reproduksi, aksesibilitas dan ketersediaan layanan
kesehatan yang memadai menjadi sangat
penting dan mendesak bagi kesejahteraan
perempuan asli Papua. Di Tanah Papua, sebagian
besar fasilitas layanan kesehatan yang berfungsi
hanya berada di kota dan daerah sekitarnya.
Kondisi ini tentu saja memperkecil peluang bagi
para perempuan untuk mendapatkan layanan
kesehatan seksual dan reproduksi.1
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Banyak di antara para perempuan Papua yang
tidak memiliki pendapatan yang stabil untuk
membayar transportasi ke rumah sakit maupun
membayar biaya perawatan. Mereka juga sering
menghadapi kesulitan dalam mendapatkan
layanan kesehatan karena tidak mempunyai
KTP untuk mendaftarkan diri sebagai anggota
BPJS atau kartu program dukungan kesehatan
pemerintah daerah yang lain (Kartu Papua Sehat
atau Kartu Kesehatan Papua).2

yang mereka alami.3 Para perempuan ini lebih
sering memilih obat dan bentuk pengobatan
tradisional saat menghadapi kesulitan dalam
mengakses perawatan medis di fasilitas
kesehatan.4
Menurut AJAR, 17 ibu janda di Wamena yang
kehilangan suami antara tahun 1977-1988 hidup
terisolasi karena stigma menjadi istri mantan
pendukung OPM. Pejabat pemerintah daerah
terus melekatkan stigma tersebut terhadap
mereka dan dengan sengaja mempersulit
mereka untuk mendapatkan KTP. Kartu identitas
ini merupakan syarat untuk mendapatkan
layanan pemerintah seperti Kartu Papua Sehat,
beras untuk kaum miskin (raskin), serta bantuan
perumahan. Tak satu pun dari 17 janda ini
memiliki KTP. Para perempuan yang buta huruf
atau tidak berbahasa Indonesia adalah kelompok
rentan lain yang menghadapi kesulitan yang
sama untuk mengurus dokumen-dokumen
yang dibutuhkan untuk mendapatkan asuransi
kesehatan, serta dokumen pemerintah lainnya
untuk mendaftarkan diri guna menikmati
berbagai program dukungan dari pemerintah5.6

Sebagian besar perempuan melaporkan masa
lah kesehatan yang terkait dengan dampak
kekerasan, pemiskinan dan pekerjaan fisik yang
berat dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Perempuan yang distigmatisasi merasa bahwa
dirinya berada dalam siklus yang berbahaya.
Para perempuan asli Papua yang bekerja di
kebun setiap hari, mengalami berbagai masalah
kesehatan –terutama rasa sakit di pundak,
punggung dan kepala– sebagai akibat seringnya
membawa beban berat, seperti kayu bakar,
tanaman kebun dan anak-anak dengan jarak
yang jauh. Beban pekerjaan rumah tangga yang
berat, seperti merawat anak-anak dan berkebun,
membuat mereka tidak memiliki waktu yang
cukup untuk beristirahat atau pulih dari cedera

Marginalisasi Ekonomi

1

3
4
5
6

2

AJAR (01.03.2019): I am here, Voices of Papuan Women in the Face
of Unrelenting Violence, p. 31, dapat dilihat di: https://asia-ajar.
org/wp-content/uploads/2019/04/I-am-Here-Voices-of-PapuanWomen-2019.pdf
Ibid. hal 55f

Banyak perempuan Papua di berbagai tempat
melaporkan penyusutan akses pada sumber
daya alam dan tanah, serta kebun dan hutan
yang memainkan peran sentral sebagai sumber
mata pencaharian bagi mereka dan keluarga.
Hilangnya akses pada tanah terjadi sebagai akibat
dari konflik kekerasan, kebijakan penggunaan
lahan negara, norma-norma sosial yang
merugikan yang dialami oleh para perempuan
setelah insiden kekerasan, atau kombinasi dari
kesemuanya. Perempuan Papua menganggap
bahwa akses pada tanah dan sumber daya alam
merupakan prasyarat utama bagi kesehatan dan
pelestarian budaya mereka. Konversi hutan adat
Ibid. hal 46f
Ibid. hal 52
Ibid. hal 49
Ibid. hal 31
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menjadi perkebunan dilaporkan berdampak
besar pada kondisi sosial di masyarakat adat.7
Bahan-bahan tas tradisional, pakaian, dan
komoditas lain serta tanaman untuk produksi
obat-obatan tradisional yang diambil dari hutan
menjadi sulit didapat dan bahkan mungkin tidak
tersedia sama sekali.8
Banyak perempuan Papua bersaksi bahwa
perusakan properti, kurangnya akses ke tanah
dan mata pencaharian berdampak negatif secara
langsung pada kesejahteraan mereka. Banyak
keluarga Papua berpendapatan ekonomi kecil
dan tidak stabil –mereka menanam tanaman di
kebun yang kemudian dikonsumsi oleh keluarga
atau dijual di pasar tradisional. Kehidupan dari
banyak perempuan Papua ditentukan oleh
upaya untuk mengatasi tantangan sehari-hari
dalam bertahan hidup. Biaya sekolah sering
disebut-sebut menjadi beban keuangan yang
berat, terutama jika anak-anak mereka telah
terdaftar di sekolah menengah atau menengah
atas.9 Beban perjuangan hidup sehari-hari untuk
menghidupi keluarga mereka, mengurangi
semangat perempuan-perempuan korban
untuk mencari keadilan dan penyembuhan dari
trauma yang mereka alami.10
Perempuan-perempuan asli Papua merasa
semakin terpinggirkan di pasar tradisional
karena mereka tidak mampu bersaing dengan
para pedagang migran. Pedagang migran
memiliki akses yang lebih mudah untuk
mendapatkan modal. Mereka dapat menyewa
kios-kios kecil di tempat-tempat yang lebih
menguntungkan di pasar sementara pedagang
asli Papua didorong ke tempat-tempat di mana
mereka harus menjual hasil panen di lantai.
Barang-barang tradisional seperti sirih, ubi jalar,
talas dan sagu yang dulunya menjadi domain
penduduk asli Papua, kini juga dijual oleh para
pedagang migran. Sehingga persaingan bagi
para pedagang asli Papua menjadi semakin sulit.
7
8
9
10

Ibid. hal 35
Ibid. hal 37
Ibid. hal 59
Ibid. hal 30f
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Tidak ada kebijakan dan sangat sedikit inisiatif
yang dikerahkan untuk mengatasi marginalisasi
ekonomi bagi para pedagang asli Papua.11
Para perempuan asli Papua di berbagai wilayah
Tanah Papua kesulitan untuk mengajukan
pinjaman modal dan kredit di bank. Hal
ini dikarenakan bank menuntut adanya
jaminan keuangan seperti sertifikat tanah dan
persyaratan lain sebelum pinjaman disetujui.
Sementara banyak pedagang meminjam uang
pada rentenir yang tidak meminta jaminan
keuangan tetapi bunganya jauh lebih tinggi
daripada bank.12

Marginalisasi Melalui Tradisi
Budaya
Konsep tradisional dari pembagian kerja di
Tanah Papua didasarkan pada jenis kelamin,
dimana perempuan dibebani dengan berbagai
tanggung jawab dalam kehidupan seharihari. Mereka harus mengurus rumah tangga,
membesarkan anak, memelihara kebun dan
memanen hasilnya, serta mengumpulkan
kayu bakar. Selain itu, banyak perempuan
yang menjual hasil kebun di pasar untuk
mendapatkan penghasilan tambahan bagi
keluarga mereka. Sementara laki-laki sering tidak
cukup mendukung peran perempuan dalam
kehidupan keluarga, dan tetap berpegang pada
berbagai bentuk konsep gender yang tradisional
sesuai adat Papua.13
Meskipun perempuan memiliki tanggung
jawab yang besar dalam pemeliharaan kebun,
ter
masuk penanaman dan pemanenan
hasilnya, hak kepemilikan tanah perempuan
tidak diakui dalam hak penguasaan lahan
tradisional. Oleh karena itu para perempuan
sering tidak diikutsertakan dalam proses
pengambilan keputusan ketika tanah adat
akan dijual.14 Selain itu, para pemimpin desa
11
12
13
14

Ibid. hal 57
Ibid. hal 58f
Ibid. hal 47
Ibid. hal 39
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sering tidak menggunakan dana pemerintah
untuk program dukungan bagi perempuan.15
Dilaporkan juga bahwa para perempuan telah
mencoba meyakinkan para pemimpin desa
agar perempuan dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan, rapat perencanaan
atau konsultasi dengan pihak ketiga tetapi
diabaikan atau bahkan diintimidasi. Akibatnya,
sumber daya keuangan di tingkat desa sering
tidak digunakan untuk kepentingan perempuan
sehingga informasi tentang program dukungan
pemerintah dan LSM tidak menjangkau para
perempuan di desa.16

Penelitian AJAR menjelaskan bahwa sebagian
dari ibu tunggal dan janda menghadapi risiko
yang sangat tinggi untuk menjadi korban
diskriminasi dan pengecualian di komunitas
mereka. Beberapa ibu janda melaporkan
bahwa keluarga suami memaksa mereka
untuk meninggalkan rumah setelah suaminya
meninggal tanpa menerima warisan. Mereka
tidak lagi memiliki tempat tinggal dan tidak
dapat memperoleh layanan sosial. Kondisi
ini membuat perempuan tunggal dan janda
menghadapi risiko pemiskinan.17

Rekomendasi
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ICP merekomendasikan bahwa:
•

•

•

•

•

•

15
16
17

Dinas kesehatan setempat harus memperkenalkan program yang efektif sekaligus
sensitif budaya dalam hal pencegahan, pengujian, dan pengobatan HIV, yang
secara khusus ditargetkan untuk perempuan Papua yang muda di daerah terpencil.
Lembaga kesehatan setempat harus memastikan bahwa perempuan di Tanah
Papua memiliki kesempatan yang luas untuk mendapatkan layanan kesehatan
tanpa adanya didiskriminasi selama pemeriksaan HIV/AIDS.
Pemerintah daerah menjamin implementasi yang penuh dan memadai atas semua
undang-undang dan kebijakan nasional yang menyangkut tentang hak-hak
perempuan di provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya hak untuk menerima
Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran.
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua masyarakat di Papua, terlepas
dari pandangan politik, gender maupun afiliasi ras, tetap memiliki kesempatan
yang sama atas program dukungan pemerintah.
Lembaga-lembaga pemerintah memperkenalkan program kredit mikro bagi para
pengusaha perempuan asli Papua. Program-program tersebut harus didampingi
oleh konsultan ekonomi yang akan membantu dalam hal pemanfaatan anggaran
dan peningkatan kapasitas di bidang ekonomi skala kecil.
Mendorong masyarakat adat untuk melibatkan perempuan dalam proses
pengambilan keputusan melalui program peningkatan kesadaran bersama
dengan Dewan Adat Papua.

Ibid. hal 56
Ibid. hal 55
Ibid. hal 31
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Rekomendasi yang dibuat oleh mekanisme
HAM internasional:
Komite PBB tentang Hak Anak
•

“Mendesak pihak negara [Pemerintah Indonesia] untuk mempertahankan
langkah-langkah pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi, menyediakan
konseling dan meningkatkan perawatan lanjutan bagi ibu yang terinfeksi HIV/
AIDS dan bayinya sehingga diagnosis dan pengobatan dini dapat dipastikan.”18

Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap
Perempuan
“Meminta pihak negara [Pemerintah Indonesia] untuk:
1. Memastikan bahwa dana yang memadai dialokasikan untuk kesehatan, dan
membangun sistem yang dapat memantau pemberian layanan kesehatan yang
efektif dan transparan;
2. Memperbesar upaya untuk mengurangi kejadian dan menghilangkan penyebab
kematian ibu;
3. Secara luas memberikan pendidikan tentang kesehatan dan hak-hak seksual
dan reproduksi, termasuk bagi para perempuan yang belum menikah dan
para perempuan yang bekerja di rumah. Hal ini dilakukan melalui kampanye
peningkatan kesadaran dalam skala besar bagi penduduk secara umum, dengan
perhatian khusus terhadap kehamilan di usia muda dan pentingnya menggunakan
alat kontrasepsi keluarga berencana dan untuk mencegah penularan penyakit
menular seksual, termasuk HIV/AIDS; dan memastikan bahwa, dalam praktiknya,
para perempuan dapat menggunakan alat kontrasepsi tanpa meminta persetujuan
suami mereka; [...]
4. Mengambil langkah holistik untuk memerangi pandemi HIV/AIDS dan memastikan
bahwa para perempuan dan anak-anak perempuan yang terinfeksi HIV/AIDS tidak
didiskriminasi dan diberi bantuan yang tepat.”19

“Mendesak pihak negara [Pemerintah Indonesia] untuk:
1. Memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan-perempuan di
pedesaan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan mendapatkan
layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, layanan sanitasi, dan proyek-proyek
yang menghasilkan pendapatan; serta menghilangkan diskriminasi dalam hal
kepemilikan dan warisan tanah.”20
18 UN Committee on the Rights of the Child (10.07.2014): Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Indonesia,
CRC /C/IDN/CO/3-4, p. 12, dapat dilihat di: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsojFE9Wic32t
m02CjRcUBTBmKPabAgZ7li0nMYRDpozvwgO6Kk9ldi5sHE7D%2fJLQIgxERzDXfrxFiMsl3xlAtLDGNp2JPP1cG8C97NBLgEsa
19 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (07.082012): Concluding Observations of the Committee on the Elimination of
Discrimination against Women, Indonesia, CEDAW/C/IDN/CO/6-7. p. 7, dapat dilihat di: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?en
c=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgA84bcFRy75ulvS2cmS%2f%2bgtV1TKy1sgqgnPGLZ5h45zpQrtbdYq5O5eaoPQg50QAbXdcx%2fDVyOjKh2pk1ih8
gbteu3s6qZj8zuykDO9iMcq
20 Ibid. hal 8
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2. “Mendesak pihak negara [Pemerintah Indonesia] untuk mengambil langkahlangkah legislatif dan praktis guna memastikan bahwa kelahiran dapat dengan
mudah didaftarkan dan akta kelahiran dapat diperoleh secara gratis. Komite juga
merekomendasikan agar negara melakukan kampanye peningkatan kesadaran
publik. Selain itu mengambil langkah nyata untuk memastikan bahwa perempuan
miskin dan perempuan yang tinggal di pedesaan mengetahui syarat dan prosedur
pendaftaran kelahiran, sekaligus memperoleh akta kelahiran dan layanan
pendaftaran yang disediakan oleh pemerintah.“21

5.3 Partisipasi dalam Politik
dan Pemerintahan
170

Partisipasi perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan di Tanah Papua
masih sangat rendah. Pada tahun 2017, hanya 6,7% dari para pembuat undangundang di DPRD Provinsi Papua Barat adalah perempuan. Sementara di Provinsi
Papua persentasenya dua kali lebih tinggi, dengan angka 14,5%. Namun, angka
ini masih di bawah separo dari 30% kuota untuk partisipasi perempuan dalam
politik, sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Di jajaran Aparatur
Sipil Negara (ASN), representasi perempuan dalam administrasi pemerintahan di
provinsi Papua dan Papua Barat sangat bervariasi. Untuk pangkat pegawai negeri
terendah (Golongan I), 12,7% dari ASN di Tanah Papua adalah perempuan, sementara
partisipasi perempuan di golongan yang lebih tinggi berkisar antara 37,2 hingga
44,2%. Namun masih sangat jarang perempuan dipromosikan untuk menempati
jabatan penting dalam pemerintahan. Hanya ada satu lembaga kementerian, yaitu
Dinas Sosial di Provinsi Papua, yang dipimpin oleh seorang perempuan asli Papua.
Marginalisasi perempuan di Tanah Papua telah
mengejawantah dalam bentuk rendahnya
partisipasi perempuan di ranah politik dan
pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua
Barat. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi
undang-undang yang mendukung keterwakilan
perempuan dalam politik. Misalnya, pasal 53 UU
No 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Daerah
mewajibkan partai politik untuk memastikan
bahwa perempuan harus mengisi 30% dari

calon legislatif partai. Namun, partai politik
sering gagal memenuhi persyaratan ini. Pada
tahun 2017, hanya tiga dari sebelas partai
terpilih memiliki anggota perempuan di DPRD
Provinsi Papua Barat.1 Sementara di Provinsi
Papua, lima dari sebelas partai memiliki anggota
perempuan di parlemen. Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P) memiliki jumlah
anggota perempuan tertinggi di DPRD Provinsi
Papua –empat dari tujuh kursi ditempati oleh
perempuan.2

21 Committee on the Elimination of Discrimination against Women (15.08.2007): Concluding comments of the Committee on the Elimination of
Discrimination against Women: Indonesia, CEDAW/C/IDN/CO/05, p. 8f, dapat dilihat di: http://docstore.ohchr.org
1 Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat (Agustus 2018): Provinsi Papua Barat dalam Angka 2018, hal. 24
2 Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (Agustus 2018): Provinsi Papua dalam Angka, 2018, hal. 65
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Data statistik periode 2015 hingga 2017
menunjukkan bahwa persentase perempuan
yang menjadi anggota DPR di Tanah Papua
terus meningkat secara perlahan tapi pasti, yaitu
sekitar satu persen setiap tahun, mulai dari 9
persen pada tahun 2015 menjadi 11 persen pada

tahun 2017. Sementara persentase dalam kurun
waktu ini bervariasi antara 5,4% - 6,7% untuk
Provinsi Papua Barat dan partisipasi perempuan
di Provinsi Papua kira-kira dua kali lebih tinggi,
antara 12,7% - 14,5% (lihat Tabel 5.3-1).

Tabel 5.3-1: Partisipasi perempuan dalam politik antara tahun 2015 hingga 2017 (Sumber:
Provinsi Papua dalam Angka & Provinsi Papua Barat dalam Angka).
Anggota DPRD - Provinsi Papua Barat
Laki-laki
Perempuan
Total anggota dewan
Persentase anggota dewan perempuan

2015

2016

2017

53

41

42

3

3

3

56

44

45

5,4%

6,8%

6,7%
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Anggota DPRD - Provinsi Papua
Laki-laki
Perempuan
Total anggota dewan
Persentase anggota dewan perempuan

48

48

47

7

7

8

55

55

55

12,7%

12,7%

14,5%

101

89

89

10

10

11

111

99

100

9,0%

10,1%

11,0%

Anggota DPRD - di Tanah Papua
Laki-laki
Perempuan
Total anggota dewan
Persentase anggota dewan perempuan
Partisipasi perempuan dalam administrasi
pemerintahan di tingkat provinsi tampaknya jauh
lebih tinggi dibandingkan dalam politik. Pada
tahun 2016, persentase pegawai perempuan
di antara jajaran Aparatur Sipil Negara sangat
bervariasi, dengan sedikit perbedaan antara
provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam tingkat
layanan sipil terendah (Golongan I), hanya 14,6%
dari pegawai negeri di tingkat provinsi di Provinsi
Papua Barat adalah perempuan, dan 11,8% di
Provinsi Papua. Representasi perempuan di
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Golongan II dan III jauh lebih tinggi, berkisar
antara 40,1 hingga 48,9% di kedua provinsi.
Sementara di tingkat tertinggi (Golongan IV),
representasi ASN perempuan sedikit lebih
rendah dengan 36% di Provinsi Papua dan
39,5% di Provinsi Papua Barat (lihat Tabel 5.2 di
bawah). Namun, angka-angka tersebut tidak
memberikan informasi mengenai representasi
perempuan asli Papua dalam administrasi
pemerintah di tingkat provinsi.

Tabel 5.3-2: Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan yang dipisahkan
berdasarkan tingkat (Golongan I - IV) di Papua sepanjang tahun 2016 (Sumber: Provinsi
Papua dalam Angka & Provinsi Papua Barat dalam Angka).
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua Barat tahun 2016
Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

1529

6770

9722

2714

262

5063

9290

1775

1791

11833

19012

4489

14,6%

42,8%

48,9%

39,5%

Laki-laki
Perempuan
Total jumlah ASN
Persentase jumlah perempuan

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua tahun 2016
Laki-laki

3105

20142

23192

5340

414

13465

16800

2999

3519

33607

39992

8339

11,8%

40,1%

42,0%

36,0%

Perempuan
Total jumlah ASN
Persentase jumlah perempuan
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Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tanah Papua tahun 2016
Laki-laki

4634

26912

32914

8054

676

18528

26090

4774

5310

45440

59004

12828

12,7%

40,8%

44,2%

37,2%

Perempuan
Total jumlah ASN
Persentase jumlah perempuan

Angka-angka yang disebutkan di atas
menunjukkan
bahwa
perempuan
juga
dipromosikan di peringkat layanan sipil yang
tinggi, meskipun keterwakilan mereka belum
mencapai 50% sebagai tolok ukur kesetaraan
gender. Namun kenyataannya, baik di Provinsi
Papua maupun Papua Barat perempuan masih
sangat jarang dipromosikan untuk menduduki
posisi penting dalam pemerintahan. Hanya

beberapa Dinas di tingkat provinsi dipimpin
oleh perempuan. Tabel 5.3 mencantumkan
semua lembaga kementerian di Provinsi Papua
dan Papua Barat. Hanya empat dari 48 dinas
dipimpin oleh perempuan. Hanya ada satu
lembaga kementerian, yaitu Dinas Sosial di
Provinsi Papua, yang dipimpin oleh seorang
perempuan asli Papua (lihat Tabel 5.3 di bawah).

Tabel 5.3: Pemimpin badan pemerintah (Dinas) di tingkat provinsi menurut jenis kelamin
sepanjang tahun 2018 (Sumber: artikel berita dan situs web lembaga pemerintah).
No

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kepemimpinan (Prov.
Papua)

Kepemimpinan (Prov.
Papua Barat)

laki-laki (non Papua)

laki-laki (OAP)
laki-laki (OAP)

1

Pariwisata

2

Konservasi kehutanan

laki-laki (OAP)

3

Tenaga kerja, transmigrasi

laki-laki (OAP) perempuan (non Papua)

4

Kesehatan

laki-laki (OAP)

laki-laki (non Papua)

5

Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

laki-laki (OAP)

laki-laki (OAP)

6

Pekerjaan umum dan perencanaan tata ruang

laki-laki (OAP)

laki-laki (OAP)

7

Pendidikan

laki-laki (OAP) perempuan (non Papua)

8

Transportasi

laki-laki (OAP)

laki-laki (OAP)

9

Bidang kelautan dan perikanan

laki-laki (OAP)

laki-laki (OAP)

10

Perkebunan

laki-laki (non Papua)

laki-laki (OAP)

11

Energi dan sumber daya mineral

laki-laki (non Papua)

laki-laki (non Papua)

12

Tanaman pangan dan hortikultura

laki-laki (non Papua)

laki-laki (OAP)

13

Industri dan perdagangan

laki-laki (OAP)

laki-laki (OAP)
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2

Konservasi kehutanan

laki-laki (OAP)

laki-laki (OAP)

3

Tenaga kerja, transmigrasi

laki-laki (OAP) perempuan (non Papua)

4

Kesehatan

laki-laki (OAP)

laki-laki (non Papua)

5

Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

laki-laki (OAP)

laki-laki (OAP)

6

Pekerjaan umum dan perencanaan tata ruang

laki-laki (OAP)

laki-laki (OAP)

7

Pendidikan

laki-laki (OAP) perempuan (non Papua)

8

Transportasi

laki-laki (OAP)

laki-laki (OAP)

9

Bidang kelautan dan perikanan

laki-laki (OAP)

laki-laki (OAP)

10

Perkebunan

laki-laki (non Papua)

laki-laki (OAP)

11

Energi dan sumber daya mineral

laki-laki (non Papua)

laki-laki (non Papua)

12

Tanaman pangan dan hortikultura

laki-laki (non Papua)

laki-laki (OAP)

13

Industri dan perdagangan

laki-laki (OAP)

laki-laki (OAP)

14

Koperasi dan UMKM

laki-laki (OAP)

laki-laki (non Papua)

15

Komunikasi dan teknologi informatika

perempuan (non Papua)

laki-laki (non Papua)

16

Peternakan dan kesehatan hewan

laki-laki (non Papua)

laki-laki (OAP)

17

Pemuda dan olah raga

laki-laki (OAP)

laki-laki (non Papua)

18

Ketahanan pangan

laki-laki (non Papua)

laki-laki (OAP)

19

Manajemen lingkungan

laki-laki (OAP)

laki-laki (OAP)

20

Pemberdayaan masyarakat desa

laki-laki (OAP)

laki-laki (OAP)

21

Penanaman Modal

laki-laki (OAP)

laki-laki (non Papua)

22

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD)

laki-laki (OAP)

laki-laki (OAP)

23

Dinas Sosial

perempun (OAP)

laki-laki (OAP)

24

Kebudayaan

laki-laki (OAP)

laki-laki (OAP)
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Rekomendasi
ICP merekomendasikan kepada Pemerintah
Indonesia untuk:
•

•

Menerapkan sanksi untuk partai politik yang memiliki calon legislatif perempuan
kurang dari 30%, seperti yang disyaratkan dalam pasal 53 UU No 10/2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Daerah.
Mengadopsi, menerapkan, dan memantau kebijakan dan peraturan daerah yang
mewajibkan perusahaan swasta dan lembaga pemerintah di Tanah Papua untuk
mempekerjakan persentase minimum pekerja perempuan dalam tingkat pekerjaan
rendah, menengah dan tinggi, melalui proses rekrutmen yang transparan, sensitif
gender, dan non-diskriminatif.

Rekomendasi yang dibuat oleh mekanisme
HAM internasional:
Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap
Perempuan
“Mendorong pihak negara [Pemerintah Indonesia] untuk mengembangkan
langkah-langkah yang bertujuan untuk diversifikasi pilihan akademik dan
profesional bagi perempuan,termasuk di bidang non-tradisional, dan memonitor
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•

perkembangan karir perempuan hingga strata tertinggi dari sistem pendidikan
untuk memastikan akses yang sama antara perempuan dan laki-laki serta
mencegah dan menghilangkan diskriminasi tersembunyi atau tidak langsung
yang dihadapi oleh perempuan.”3
“Mendesak pihak negara [Pemerintah Indonesia] untuk memberikan perhatian
khusus pada kebutuhan perempuan pedesaan, memastikan bahwa mereka
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki akses penuh
pada bantuan hukum, pendidikan, layanan kesehatan dan fasilitas kredit.”4
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3

4

Committee on the Elimination of Discrimination against Women(15.08.2007):Concluding comments of the Committee on the Elimination of
Discrimination against Women: Indonesia, CEDAW/C/IDN/CO/05, p. 7, dapat dilihat di: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?en
c=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgA84bcFRy75ulvS2cmS%2f%2bimhfv%2f%2bEPTEkrL4zN9pQaotLRO%2fv9udiTzL%2bDKhRFk9exxXEhtPjifvayal59
%2baKn8IYJGMElKmSkuX2OHizsG
Ibid. hal 9
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HAK MASYARAKAT
ADAT
dari pegunungan tengah mengenakan kaos partai pendukung pemerintah, PDI Perjuangan.
Hak SipilLaki-laki
dan Politik

BAGIAN 6

Hak Masyarakat
Adat
Semua orang asli Papua dianggap sebagai masyarakat adat –setiap orang
Papua menjadi bagian dari sistem kekerabatan dengan pandangan dunia
kosmologis, sejarah suku, dan keterikatan erat terhadap tanah adat leluhur
yang sama. Masyarakat internasional secara luas menganggap orang asli
Papua sebagai masyarakat adat, sedangkan Pemerintah Indonesia mewakili
pandangan bahwa semua warga negara Indonesia –sampai batasan
tertentu– adalah masyarakat adat. Karenanya, orang asli Papua memiliki
hak dan kebebasan yang sama dengan kelompok etnis lain di Indonesia.
Penolakan status khusus sebagai masyarakat adat dan menolak sebagian
dari seperangkat hak dan kebebasan sebagaimana diakui oleh hukum
internasional. Pemerintah Indonesia telah berulang kali menggunakan
argumen ini ketika menyatakan reservasi dan penarikan dari kewajiban
sebagaimana diatur dalam perjanjian HAM internasional tentang masyarakat
adat. Saat ini, pergeseran demografis melalui migrasi yang didorong oleh
pemerintah Indonesia maupun migrasi spontan, serta perampasan tanah
dan deforestasi terkait dengan proyek eksploitasi sumber daya dalam skala
besar, dianggap sebagai ancaman paling umum terhadap masyarakat adat
di Tanah Papua.
Pemerintah Indonesia punya pengamalan pertama dengan pada program
transmigrasi. Ketika Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial
Belanda. Setelah Indonesia menjadi merdeka, pemerintah melanjutkan
program tersebut. Program transmigrasi ini dijalankan dengan tujuan
untuk membentuk Indonesia sebagai satu bangsa, sebagai usaha untuk
mengatasi kesenjangan regional, dan mendorong pembangunan ekonomi.
Kemungkinan besar, pemerintah pada zaman itu juga memiliki motivasi
dan strategi keamanan terkait pelaksanaan program tersebut di Tanah
Papua. Pemindahan demografis ini telah menjadi strategi jangka panjang
bagi pemerintah Indonesia untuk ‘menyelesaikan’ ancaman separatisme di
Tanah Papua dengan cara membuat populasi asli Papua menjadi minoritas
dan membuat mereka tidak dapat menggunakan cara demokratis untuk
mengekspresikan aspirasinya untuk penentuan nasib sendiri secara politik.
Oleh karena itu, transmigrasi dan dukungan perpindahan penduduk secara
umum juga harus dianggap sebagai kebijakan yang sangat politis. Saat ini,
pergeseran demografis di Tanah Papua disebabkan oleh tiga bentuk migrasi,
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pertama melalui transmigrasi; kedua melalui
migrasi spontan; dan ketiga melalui lapangan
kerja oleh perusahaan. Pergeseran demografis di
Tanah Papua juga mengakibatkan marginalisasi
penduduk asli Papua dan meningkatnya
ketegangan sosial antara penduduk asli Papua
dan non-Papua. Dampak utama dari gelombang
migrasi ini adalah meningkatnya persaingan atas
kepemilikan tanah dan sumber daya.
Proyek investasi skala besar terus memberikan
berbagai dampak negatif terhadap lingkungan
dan situasi hak atas tanah penduduk asli
Papua. Khususnya, perkebunan kelapa sawit
dan kegiatan penambangan memiliki dampak
besar terhadap ketahanan pangan masyarakat
adat. Deforestasi merupakan ancaman besar
bagi masyarakat adat di Tanah Papua, karena
penebangan dan perdagangan kayu ilegal
dalam skala besar terus terjadi. Upaya-upaya
yang pernah dilakukan oleh pemerintah untuk

mengendalikan industri penebangan di Tanah
Papua gagal karena perusahaan-perusahaan
ini menggunakan celah untuk memproses
kayu yang ditebang secara ilegal. Praktik ilegal
yang paling umum adalah produksi kayu di
luar area konsesi di mana kayu diambil dari
hutan rakyat. Sementara masyarakat adat
dengan terpaksa menerima harga rendah yang
tidak proporsional untuk setiap pohon yang
ditebang. Meskipun kasus-kasus pembalakan
liar berhasil mendapatkan perhatian dari pihak
berwenang, namun tetap tidak menghasilkan
penuntutan pidana. Pemerintah Provinsi Papua
telah merancang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
adat melalui pemanfaatan sumber daya alam.
Namun, implementasi dari prosedur ini masih
sangat buruk karena interpretasi hukum
yang berbeda antara pemerintah pusat dan
pemerintah Provinsi Papua.

6.1 Transmigrasi dan Demografi
Selama lebih dari seratus tahun, pemerintah Indonesia telah mendokumentasikan
pengalaman program transmigrasi. Program ini pertama kali diperkenalkan oleh
Kerajaan Belanda. Setelah menjadi merdeka, pemerintah Indonesia tetap melanjutkan
program tersebut. Tujuan dan skema dari program transmigrasi ini terus diubah
seiring waktu, mengikuti berbagai perubahan dalam konteks politik dan ekonomi.
Program-program tersebut awalnya dirancang untuk mendistribusikan populasi dari
pulau-pulau berpenduduk padat ke daerah-daerah yang berpenduduk jarang. Selain
itu program dirancang untuk memberikan peluang ekonomi bagi petani miskin
serta mempromosikan kesadaran nasional melalui ‘interkulturisasi’ dari berbagai
kelompok etnis di Indonesia. Di masa mendatang program tersebut diharapkan
dapat mendorong pembangunan di daerah tertinggal dan mempercepat eksploitasi
sumber daya alam. Dapat diasumsikan bahwa pemerintah juga memiliki kepentingan
strategis dan pertimbangan keamanan atas pelaksanaan program tersebut di Tanah
Papua. Misalnya, daerah perbatasan dengan Papua Nugini (PNG) diistimewakan,
karena menjadi penyangga antara PNG dan Indonesia. Pemukiman transmigran
diharapkan dapat membatasi ruang gerak kelompok sipil bersenjata untuk melintasi
perbatasan, sementara infrastruktur terkait transmigrasi membantu ‘mengamankan’
provinsi tersebut. Saat ini, pergeseran demografis di Tanah Papua disebabkan oleh
tiga bentuk migrasi, pertama melalui transmigrasi; kedua melalui migrasi spontan;
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dan ketiga melalui lapangan pekerjaan langsung oleh perusahaan. Pergeseran
demografis ini telah menjadi strategi jangka panjang pemerintah Indonesia untuk
“menyelesaikan” ancaman separatisme di Tanah Papua. Oleh karena itu, kebijakan
transmigrasi dan kebijakan yang berkaitan dengan migrasi spontan umumnya sangat
politis.

Awal Mula Program Transmigrasi
Selama Era Kolonial (sebelum
1945)
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Asal usul program transmigrasi di Indonesia
dapat ditelusuri kembali melalui program
redistribusi populasi bernama ’Kolonisatie’.
Program ini diperkenalkan pada masa peme
rintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1905,
155 keluarga dibawa dari Kabupaten Bagelen
(sekarang dikenal sebagai Purworejo) di Jawa
Tengah ke Gedongtataan, Provinsi Lampung,
Sumatera Selatan, di mana mereka membangun
pemukiman perintis. Uji coba transmigrasi yang
pertama telah dilakukan sebelum Program
Kolonisatie. Pada tahun 1902, pemerintah
kolonial Belanda mengirim beberapa keluarga
petani Jawa ke Nederlands Nieuw Guinea
(sekarang wilayah Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat). Petani serta keluarganya harus
menanam padi, sayur dan buah-buahan di
daerah Merauke.1

Republik Indonesia dan memutuskan untuk
melanjutkan program tersebut dengan nama
baru ‘transmigrasi’. Pada waktu itu, ‘Program
Transmigrasi’ dirancang untuk meningkatkan
kesejahteraan di provinsi-provinsi terpencil di
Indonesia dengan membawa para petani dari
pulau Jawa dan Bali yang sudah padat penduduk.
Diharapkan program ini akan mempercepat
pembangunan dan mengurangi kesenjangan
ekonomi dan budaya di seluruh Indonesia.2 Di
bawah Presiden Sukarno program ini masih
terbatas hanya pada beberapa provinsi di
Indonesia Timur. Namun, pemerintah kemudian
memperkenalkan program relokasi skala kecil
lainnya di tahun 1960-an yang menargetkan
lokasi tujuan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Salah satu contohnya adalah “Program Pelopor
Pembangunan Irian Barat atau PPIB”3 yang
mengarah pada transmigrasi keluarga-keluarga
Jawa di Manokwari, Merauke, dan Jayapura pada
tahun 1964.4

Transmigrasi Setelah Kemer
dekaan Indonesia (1945-1967)

Program Transmigrasi Selama
“Orde Baru” di Bawah Presiden
Soeharto (1967-1998)

Program ‘transmigrasi’ resmi dimulai pada tanggal
12 Desember 1950. Pemerintah Indonesia yang
baru di bawah Presiden Sukarno mengakui
manfaat program ‘Kolonisatie’ untuk membangun

Pada tahun 1969, tanggung jawab untuk
pelaksanaan ‘Program Transmigrasi’ dialihkan
ke Kementerian Transmigrasi dan Koperasi.

1
2

3

Dominggus Mampioper (2008): Dari Kolonisasi sampai
Transmigrasi di Tanah Papua, dapat dilihat di: http://www.
kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20080721134337
Kementerian Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (2005): Transmigrasi, Masa Doeloe, Kini dan Harapan
Kedepan, dapat dilihat di: http://ditjenpkp2trans.kemendesa.go.id/
resources/files/a2e27404a080382134857e7ef4874c6f.pdf
Istilah ‘Irian Barat’ bermula di bawah Presiden Indonesia pertama
Sukarno dan mengacu pada bagian barat pulau New Guinea, yang
berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda sampai tahun
1963. Belanda memberi nama ‘Nederlands Nieuw Guinea’ (‘Nugini
Belanda‘). Di bawah Presiden Soeharto ‚Irian Barat‘ akhirnya diganti
nama menjadi ‚Irian Jaya‘. Hanya setelah jatuhnya rezim Soeharto,

4

provinsi ‚Irian Jaya‘ menjadi provinsi ‚Papua‘. Dalam pelanggaran
terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus, pemerintah Indonesia
di bawah Presiden Megawati Sukarnoputri membagi ‚Papua‘
menjadi dua provinsi, yaitu ‚ Provinsi Papua‘ dan, Provinsi Papua
Barat‘. Saat ini, istilah ‘West Papua’ sering digunakan dalam konteks
internasional untuk merujuk ke bagian barat pulau New Guinea
yang berada di bawah pemerintahan Indonesia, yang terdiri dari
provinsi-provinsi yang disebutkan sebelumnya.
Dominggus Mampioper (2008): Dari Kolonisasi sampai
Transmigrasi di Tanah Papua, dapat dilihat di: http://www.
kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20080721134337
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Kementerian ini kemudian berganti nama
menjadi Kementerian Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Koperasi pada tahun 1974. Dasar hukum
pertama dari program ini dibuat pada tahun
1970-an.5 Sebelum 1987, program transmigrasi
hanya menetapkan daerah Sumatera Selatan,
Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat sebagai
daerah tujuan. Kemudian Keputusan Presiden
No. 7/1987, memperluas daerah tujuan dari
program ini ke Provinsi Sumatera Utara dan
Indonesia Timur, khususnya provinsi Aceh,
Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Irian Jaya
(sekarang, Provinsi Papua dan Papua Barat.6

Transmigrasi Sejak Masa
Reformasi (1998-2018)
Pemerintah Indonesia kekurangan dana untuk
mengimplementasikan skema transmigrasi skala
besar, sehingga program ini direstrukturisasi dan
dirampingkan. Selama periode reformasi, konsep
tersebut berubah dari pendekatan top-down di
bawah pimpinan pemerintah pusat, menjadi
program kerja sama antardaerah antara provinsi
pengirim dan provinsi penerima yang dikenal
dengan nama “Kerja Sama Antar Daerah” (KSAD).8

Pada pertengahan 1980-an, ruang lingkup
program transmigrasi berskala besar di bawah
Presiden Soeharto dikurangi secara drastis,
setelah donor internasional Bank Dunia menarik
dana untuk program tersebut. Antara tahun
1976 dan pertengahan tahun 1980-an, Bank
Dunia mendukung tujuh proyek di kepulauan
Sumatera dan Kalimantan dengan total US$
560 juta.7 Setelah Bank Dunia memotong dana
untuk program tersebut, transmigrasi yang
disponsori pemerintah menurun, semen
tara migrasi spontan dengan cepat men
jadi bentuk dominan dari transmigrasi yang
menyebabkan pergeseran demografis di Tanah
Papua. Kesaksian anekdotal tentang tiket
bersubsidi untuk kapal yang bepergian ke Tanah
Papua mendukung klaim bahwa pemerintah
Indonesia mengkampanyekan perubahan
demografis sebagai strategi jangka panjang
untuk menyelesaikan ancaman gerakan separatis
dengan membuat penduduk asli Papua menjadi
minoritas.

Restrukturisasi program transmigrasi ini juga
memiliki dampak signifikan terhadap tujuan
nya, yaitu: terutama transmigrasi harus
mempercepat eksploitasi ekonomi atas sumber
daya yang tersedia di wilayah-wilayah terpencil.
Pergeseran dari relokasi ke program berorientasi
pembangunan antara lain tercermin dalam
perubahan kementerian Indonesia yang ber
tanggung jawab atas program tersebut.
Pada tahun 2014, pemerintah mengalihkan
tanggung jawab untuk program transmigrasi
ke Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.9 Selain komponen ekonomi
dari program tersebut, promosi menyangkut
persatuan nasional tetap terus menjadi tujuan
penting dari kebijakan transmigrasi.10 Harus
diasumsikan bahwa pemerintah juga memiliki
motivasi strategis dan tujuan keamanan dalam
pelaksanaan program ini di Tanah Papua.
Daerah perbatasan dengan PNG –seperti
Keerom dan Arso di utara dan Merauke di
selatan– diistimewakan, karena difungsikan
menjadi penyangga antara PNG dan Indonesia.

5

7

6

Undang-undang terpenting yang mengatur transmigrasi yang
disponsori pemerintah di Indonesia hingga saat ini adalah UU No.
3/1972 tentang kondisi dasar transmigrasi (dapat dilihat di: https://
www.bphn.go.id/data/documents/72uu003.pdf ), UU No. 15/1997
tentang Transmigrasi (dapat dilihat di: https://www.ndaru.net/wpcontent/uploads/201106/UU_15_1997.pdf ), Peraturan Pemerintah
No. 2/1999 tentang implementasi praktis dari pemukiman kembali
(dapat dilihat di: http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_2_1999.htm)
serta Peraturan Pemerintah No. 3/2014 tentang implementasi dari
UU No. 15/1997 tentang transmigrasi (dapat dilihat di: https://
peraturan.bpk.go.id/Home/Download/55782/PP%20Nomor%20
03%20Tahun%202014.pdf )
Kementerian Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (2005): Transmigrasi, Masa doeloe, Kini dan Harapan
Kedepan, dapat dilihat di: http://ditjenpkp2trans.kemendesa.go.id/
resources/files/a2e27404a080382134857e7ef4874c6f.pdf
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8

Independent Evaluation Group (IEG) of the World Bank Group:
Transmigration in Indonesia, dapat dilihat di: http://lnweb90.
worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/4B8
B0E01445D8351852567F5005D87B8

Kementerian Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (2005): Transmigrasi, Masa doeloe, Kini dan Harapan
Kedepan, dapat dilihat di: http://ditjenpkp2trans.kemendesa.go.id/
resources/files/a2e27404a080382134857e7ef4874c6f.pdf
9 Situs web tersedia di: http://kemendesa.go.id/
10 Kementerian Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (2005): Transmigrasi, Masa doeloe, Kini dan Harapan
Kedepan, dapat dilihat di: http://ditjenpkp2trans.kemendesa.go.id/
resources/files/a2e27404a080382134857e7ef4874c6f.pdf
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Pemukiman transmigran diharapkan dapat
membatasi ruang gerak kelompok sipil ber
senjata di daerah perbatasan. Sementara
infrastruktur terkait transmigrasi membantu
‘mengamankan’ provinsi yang berada di bawah
Pemerintah Indonesia. Pusat-pusat transmigrasi
seperti Tanah Miring dan Arso di Provinsi Papua
telah menjadi lokasi perkebunan dan agribisnis
utama untuk produksi beras dan kelapa sawit.11
“Kota-kota Transmigrasi” pertama, yang dikenal
sebagai “Kota Terpadu Mandiri” (KTM), didirikan
pada tahun 2008 dan seterusnya merupakan
bagian dari program. Saat ini, kota-kota trans
migrasi terbesar di provinsi Papua terletak di
Senggi (Kabupaten Keerom), Salor dan Muting
(Kabupaten Merauke).12
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Tabel 6.1-1 menunjukkan jumlah wilayah seluas
2.100.740 Ha, yang disediakan oleh Pemerintah
Provinsi Papua untuk pelaksanaan program
transmigrasi di sepuluh kabupaten hingga 31
Agustus 1999. Gubernur mengeluarkan perda,
yang menyediakan kerangka hukum untuk
pemukiman transmigrasi.
Ada beberapa jenis skema program transmigrasi
di Tanah Papua, di mana setiap jenis skema
menerapkan perbedaan alokasi luas tanah dan
tunjangan negara. Mayoritas skema transmigrasi
(sekitar 90%) di Tanah Papua dilaksanakan untuk
pengembangan dan pengelolaan pertanian.
Dalam tipe transmigrasi ini, setiap keluarga
menerima dua hektar lahan, yang terdiri dari
0,25 hektar untuk membangun peternakan,
0,75 hektar digunakan untuk pertanian dan
satu hektar untuk hutan produksi. Lahan
pertanian digunakan untuk penanaman
sayuran, tetapi terutama untuk penanaman
padi. Skema transmigrasi lain berkaitan dengan
pembangunan perkebunan kelapa sawit skala
besar yang dapat ditemukan di Arso (Kabupaten
Keerom) dan Perafi (Kabupaten Manokwari).
Setiap keluarga menerima tiga hektar lahan,

11 Ibid.
12 Antara News (29.11.2011): 12 kota transmigrasi akan dibangun
di perbatasan, dapat dilihat di: https://www.antaranews.com/
berita/286869/12-kota-transmigrasi-akan-dibangun-di-perbatasan

Tabel 6.1-1: Wilayah yang disetujui
oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk
pelaksanaan program transmigrasi di
sepuluh kabupaten (Sumber: Kantor
Wilayah Transmigrasi Provinsi Papua 2000).
No Kabupaten

Luas wilayah yang disediakan untuk
program transmigrasi

1

Jayapura

201.150 Ha

2

Manokwari

598.500 Ha

3

Sorong

214.530 Ha

4

Nabire

135.610 Ha

5

Jayawijaya

6

Merauke

155.000 Ha

7

Mimika

146.075 Ha

8

Fakfak

388.025 Ha

9

Biak Numfor

10 Yapen Waropen
TOTAL

1.500 Ha

100 Ha
260.250 Ha
2.100.740 Ha

terdiri dari 0,25 hektar untuk pembangunan
rumah, 0,75 hektar untuk penanaman tanaman
kebun dan dua hektar untuk penanaman
kelapa sawit.13 Skema transmigrasi ini sangat
dipertanyakan. Sampai hari ini, beberapa
perkebunan kelapa sawit terus merekrut pekerja
dari luar Tanah Papua dan bukan penduduk asli
Papua dari komunitas lokal. Praktik ini memicu
kecemburuan sosial karena orang asli Papua
tidak dipekerjakan di perkebunan yang berada
di atas tanah adat mereka.
Selain jenis yang disebutkan di atas, varian
lain dari skema transmigrasi terbatas pada
beberapa daerah di Tanah Papua, misalnya
untuk meningkatkan sumber daya ikan lokal.
Untuk tujuan ini, para nelayan ditransmigrasikan
ke Desa Wimro, Kabupaten Bintuni. Pemerintah
daerah menyediakan 10.000 hektar lahan untuk
pemukiman transmigrasi jenis ini di pulau Waigeo,
di Kabupaten Raja Ampat. Model transmigrasi
terbatas lainnya diciptakan untuk penggunaan
komersial kawasan hutan produksi. Pemukiman
13 Dominggus Mampioper (2008): Dari Kolonisasi sampai
Transmigrasi di Tanah Papua, dapat dilihat di: http://www.
kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20080721134337

HAK ASASI MANUSIA DAN ESKALASI KONFLIK DI PAPUA

transmigrasi jenis ini dibangun di Aranday I dan
Aranday II di Kabupaten Manokwari. Skema ini
terbatas pada eksploitasi stok sagu liar yang
tak berkelanjutan. Pohon sagu ditebang untuk
produksi makanan komersial tanpa ditanami
kembali.14
Pada tahun 2016, pemerintah Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat memperkenalkan
skema transmigrasi baru yang terbatas pada
pemukiman penduduk di wilayah batas-batas
provinsi. Menurut Dinas Kependudukan, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat, 350
keluarga yang kurang beruntung secara sosial
diberi kesempatan untuk pindah ke kabupaten
Manokwari, Fakfak, Maybrat, dan Manokwari
Selatan di bawah program baru tersebut.
Program ini didukung secara finansial oleh
pemerintah provinsi dan kabupaten yang ambil
bagian dalam program ini. Pemerintah setempat
menyediakan sebidang tanah dan rumah bagi
para peserta. Menurut informasi pemerintah,
semua keluarga telah dilengkapi dengan
peralatan untuk berladang serta panel surya
sebagai pembangkit listrik.15 Pada tahun yang
sama, Pemerintah Provinsi Papua membangun
200 rumah pemukiman transmigrasi di Kabupaten
Keerom (Senggi) dan Merauke (Muting) sebagai
bagian dari program serupa.16
Dalam beberapa tahun terakhir, pejabat senior
pemerintah di Indonesia telah membuat per
nyataan yang kontradiktif mengenai kelanjutan
dan
penghentian
“Program-Transmigrasi”.
Menurut Natalius Pigay, mantan komisioner
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM) hingga 2017, dan staf penasihat di bawah
mantan Menteri Transmigrasi, Al Hilal Hamdi,
transmigrasi yang disponsori pemerintah ke
14 Ibid.
15 Cahaya Papua (19.02.2016): 4 Kabupaten, Target Transmigrasi Lokal
Tahun ini, dapat dilihat di: http://www.cahayapapua.com/11355-2/
16 Kabar Papua (01.09.2016): Pemerintah Papua Bangun Ratusan
Rumah untuk Transmigrasi Lokal, dapat dilihat di: http://
gubernurlukasenembe.com/2016/09/05/pemerintah-papuabangun-ratusan-rumah-untuk-transmigrasi-lokal/
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Provinsi Papua telah dihentikan pada tahun
2000.17
Pernyataan ini bertentangan dengan kebijakan
yang dibuat oleh beberapa pejabat tinggi
pemerintah. Pada bulan Februari 2010, Gubernur
Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mencapai
kesepakatan dengan pemerintah provinsi Papua
Barat, bahwa 700 keluarga dari Jawa Barat akan
ditransmigrasikan ke Provinsi Papua Barat setiap
tahun. Menurut Pemerintah Provinsi Papua
Barat, 5,8 juta hektar lahan telah dialokasikan
untuk pelaksanaan program bersama ini.18
Pada tahun 2013, Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, secara terbuka
mengumumkan bahwa kementeriannya telah
mempromosikan migrasi ke Tanah Papua melalui
pengembangan 271 pemukiman transmigrasi di
provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam hal ini,
menteri menyebut nama kota transmigrasi Salor
dan Muting di kabupaten Merauke.19
Setidaknya kota Salor ditepatan dalam peta
yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2014.
Peta ini terus mencantumkan Provinsi Papua
sebagai tujuan transmigrasi (lihat Gambar 6.1-1,
situs Salor [23]). Kabupaten Merauke adalah lokasi
pelaksanaan proyek MIFEE (Merauke Integrated
Food and Energy Estate) yang dibangun di
bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dan dilanjutkan oleh Presiden
Jokowi yang mengubah namanya menjadi MIRE
(Merauke Integrated Rice Estate).
Pada tahun 2015, 25 provinsi menandatangani
perjanjian untuk melanjutkan program transmigrasi di bawah Menteri Marwan Djafar. Dalam
sebuah wawancara pada tanggal 22 September
17 Kompas (07.06.2015): Upaya Hentikan Transmigrasi ke Papua Sudah
Dilakukan 15 Tahun Lalu, dapat dilihat di: http://nasional.kompas.
com/read/2015/06/07/15520261/Upaya.Hentikan.Transmigrasi.
ke.Papua.Sudah.Dilakukan.15.Tahun.Lalu
18 VIVA News (10.02.2010): 5 Juta Ha Lahan Transmigrasi di Papua
Barat, dapat dilihat di: https://www.viva.co.id/arsip/128406-5-jutaha-lahan-transmigrasi-di-papua-barat
19 VIVA News (01.12.2013): Kemenakertrans Kembangkan 271
Pemukiman Transmigrasi di Papua, dapat dilihat di: http://www.
viva.co.id/prancis2016/read/462588-kemenakertrans-kembangkan271-pemukiman-transmigrasi-di-papua
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2015, Djafar mengumumkan sepuluh provinsi
pengirim yaitu: Lampung, Banten, DKI Jakarta,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta,
Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara
Timur. Ia menyatakan bahwa 15 provinsi telah
setuju untuk menerima para transmigran,
antara lain Provinsi Aceh, Riau, Kepulauan Riau,
Bengkulu, Sumatra Selatan, Gorontalo, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan,
Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan
Utara, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Maluku
Utara.20 Meskipun provinsi Papua atau Papua
Barat tidak disebut di antara 15 provinsi tujuan,
Marwan Djafar mengumumkan niatnya untuk
memperluas program transmigrasi ke Tanah
Papua.21 Pernyataan Marwan ini berseberangan
dengan pernyataan Presiden Jokowi. Pada
tanggal 4 Juni 2015, dalam sebuah konferensi
pers Presiden Joko Widodo mengumumkan
tentang penghentian sementara program
transmigrasi ke provinsi-provinsi di Tanah Papua,
dengan alasan bahwa program tersebut telah
menyebabkan konflik sosial antara penduduk
asli Papua dan para pendatang di masa lalu.22

Gambar 6.1-1: Peta yang diterbitkan oleh Kementerian Desa,
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2014 (Sumber:
Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Tim Komunikasi
Pemerintah Kemkominfo).

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,
mengkritik usulan untuk melanjutan program
transmigrasi di Provinsi Papua. Dalam sebuah
wawancara pada tanggal 16 Agustus 2016, Ia
menjelaskan bahwa pemerintah provinsi Papua
tidak akan berpartisipasi dalam program ini. Lebih
lanjut ia menyatakan keprihatinannya mengenai
peningkatan migrasi spontan. Lukas Enembe
mengumumkan bahwa ia ingin memperketat
persyaratan hukum untuk masuknya penduduk
migran ke Provinsi Papua dan akan bekerja sama
dengan pemerintah kabupaten.23 Landasan
hukum untuk peraturan imigrasi ke Provinsi

Papua diatur oleh peraturan khusus provinsi
(PERDASI) No. 11/2013 tentang kontrol populasi.
Peraturan khusus melarang implementasi lebih
lanjut dari "Program-Transmigrasi" selama total
populasi Provinsi Papua tetap di bawah 20 juta
jiwa.24 Pada tahun 2014, provinsi ini menghitung
sekitar 3,5 juta penduduk. Peraturan tersebut
menetapkan kepemilikan kartu identitas pribadi
dengan tempat tinggal di Papua (domisili
Papua) sebagai persyaratan utama bagi para
migran yang ingin menetap secara permanen
di Provinsi Papua. Namun, terlepas dari dasar
hukum ini, migrasi spontan ke Provinsi Papua
meningkat. Salah satu alasan peningkatan ini
adalah kurangnya implementasi dan mekanisme
kontrol yang konsisten oleh pemerintah daerah
dan lembaga-lembaga yang bertanggung
jawab.25

20 CNN Indonesia (23.09.2015): Kementerian Desa Kerja Sama
Transmigrasi dengan 25 Provinsi, dapat dilihat di: http://www.
cnnindonesia.com/nasional/20150922153651-20-80330/
kementerian-desa-kerja-sama-transmigrasi-dengan-25-provinsi/
21 CNN Indonesia (13.05.2015): Menteri Marwan Akui Transmigrasi
Picu Adanya Konflik, dapat dilihat di: http://www.cnnindonesia.
com/nasional/20150512164252-20-52850/menteri-marwan-akuitransmigrasi-picu-adanya-konflik/
22 Kompas (09.05.2015): Jokowi Hentikan Transmigrasi ke Papua, dapat
dilihat di: http://nasional.kompas.com/read/2015/06/04/18471741/
Jokowi.Hentikan.Transmigrasi.ke.Papua

23 Kabar Papua (16.08.2016): Lukas Enembe: Saat ini Terjadi Migrasi
Luar Biasa ke Papua, Ini Transmigrasi Gelapkah? dapat dilihat di:
http://kabarpapua.co/lukas-enembe-saat-ini-terjadi-migrasi-luarbiasa-ke-papua-ini-transmigrasi-gelapkah/
24 Tabloid Jubi (30.10.2014): Transmigrasi Lagi, Tabrak Perdasi No. 11
Tahun 2013, dapat dilihat di: http://tabloidjubi.com/16/2014/10/30/
transmigrasi-lagi-tabrak-perdasi-11-tahun-2013/
25 Tabloid Jubi (20.06.2016): OAP Kian Tersingkir, Papua Butuh
Pengendalian Penduduk, dapat dilihat di: http://tabloidjubi.
com/16/2016/06/20/oap-kian-tersingkir-papua-butuhpengendalian-penduduk/
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Dampak Transmigrasi di Tanah
Papua

kabupaten di Tanah Papua, di mana penduduk
asli Papua telah menjadi minoritas.29

Program transmigrasi memiliki dampak serius di
Provinsi Papua dan Papua Barat, yang mengarah
pada konflik sosial, perubahan demografis, dan
konflik kepemilikan lahan antara masyarakat
adat dan otoritas publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, pejabat
pemerintah Indonesia telah berulang kali ber
komentar tentang perubahan demografis
di Tanah Papua. Direktur Pengembangan
Kota dan Otoritas Transmigrasi, SE Wibowo,
pada tahun 2008 menyatakan bahwa sekitar
17% dari populasi di Provinsi Papua adalah
transmigran. Dia mencatat bahwa jumlah ini
tidak termasuk generasi berikutnya.30 Mantan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi, Djafar Marwan, dalam sebuah
wawancara pada tahun 2015 menyatakan
bahwa sekitar 62% dari total populasi di provinsi
Papua adalah migran.31

Konsekuensi Demografis
Setelah pengambilalihan Indonesia pada tahun
1962-63, perubahan demografis yang serius
mulai terjadi di Tanah Papua. Menurut laporan
resmi pemerintah kolonial Belanda pada
tahun 1960, populasi di Nugini Belanda adalah
736.700 jiwa.26 Sebuah sensus pada tahun 1971
menunjukkan total populasi sudah mencapai
923.000 jiwa, yang terdiri dari 96% orang
Papua dan hanya 4% atau 36.000 jiwa orang
non-Papua. Sensus berikut pada tahun 2000
menunjukkan bahwa total populasi meningkat
menjadi 2.213.830, terdiri dari 68% orang Papua
dan 32% orang non-Papua. Menurut Badan
Pusat Statistik Indonesia, sensus pada tahun
2010 menunjukkan total populasi 3.612.854 jiwa
untuk provinsi Papua dan Papua Barat. Menurut
sensus tersebut, jumlah total dapat dirinci
sebagai berikut: 1.730.336 (47,89%) Papua dan
1.882.517 (52,10%) non-Papua.27 Hasil sensus
berdasar etnis ini hanya tayang sementara dan
kemudian dihapus dari semua data statistik
karena sensitivitas politik atas angka-angka ini.
Penduduk asli Papua telah menjadi minoritas di
pulau mereka sendiri.28 Saat ini ada 12 (dua belas)

26 Dominggus Mampioper (2008): Dari Kolonisasi sampai Transmigrasi
di Tanah Papua, dapat dilihat di: http://www.kabarindonesia.com/
berita.php?pil=20&dn=20080721134337
27 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), dapat dilihat di: http://apjjf.org/2017/02/Elmslie.
html
28 Baik pemerintah Indonesia yang lama maupun baru menekankan
persatuan nasional Indonesia sebagai landasan penting negara.
Pemerintah mewakili pandangan bahwa hasil Sensus 2010
mengenai komposisi etnis yang sebenarnya dari sebuah populasi
dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik baik di Papua
maupun provinsi-provinsi lainnya.
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Meskipun angka-angka tersebut hanya me
mungkinkan kesimpulan tentang komposisi
demografis Papua saat ini, tidak dapat disangkal
bahwa persentase segmen penduduk nonPapua terus meningkat. Perpindahan penduduk
yang tak terkendali memicu konflik di Tanah
Papua dan mengarah pada persaingan ekonomi
dan konflik atas akses pada sumber daya seperti
tanah, hutan, dan mineral.32 Pendatang nonPapua berbenturan dengan penduduk asli
Papua yang kehilangan tanah adat, persaingan
terhadap akses ke sumber daya yang tersedia dan
diskriminasi dalam pekerjaan, layanan kesehatan,
dan pendidikan. Hal ini akan terus berlanjut dan
tumbuh ketika lebih banyak migran non-Papua
datang, yang memicu ketegangan antar etnis
dan meletakkan dasar bagi konflik horizontal
dan vertikal yang besar.
29 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), dapat dilihat di: http://apjjf.org/2017/02/Elmslie.
html
30 Dominggus Mampioper (2008): Dari Kolonisasi sampai
Transmigrasi di Tanah Papua, dapat dilihat di: http://www.
kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20080721134337
31 CNN Indonesia (13.05.2015): Menteri Marwan Akui Transmigrasi
Picu Adanya Konflik, dapat dilihat di: http://www.cnnindonesia.
com/nasional/20150512164252-20-52850/menteri-marwan-akuitransmigrasi-picu-adanya-konflik/
32 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), dapat dilihat di: http://apjjf.org/2017/02/Elmslie.
html
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Penduduk yang berpindah dari daerah lain
di Indonesia membawa budaya dan tradisi
yang berbeda-beda. Mayoritas penduduk di
Indonesia makan nasi sebagai makanan pokok.
Hal ini berdampak besar pada pasar pangan,
pertanian, dan perilaku konsumsi penduduk
asli Papua. Bahkan di banyak desa terpencil,
beras impor telah menggantikan makanan
pokok tradisional seperti ubi, talas atau sagu,
yang telah menciptakan ketergantungan
pada barang-barang komersial di antara
banyak orang Papua. Pedagang dan pebisnis
migran mendominasi pasar lokal, sementara
banyak orang Papua kekurangan sumber daya
keuangan dan pengetahuan bisnis praktis untuk
bersaing dengan para pendatang. Di kabupaten
terpencil di Tanah Papua, harga barang komersial
seperti minyak goreng sangat tinggi sehingga
masyarakat tidak sanggup membelinya. Hal ini
telah menyebabkan munculnya kecemburuan
sosial di antara banyak penduduk asli Papua.
Sebagian besar dari pendatang beragama
Islam. Banyak aturan dan nilai dalam Islam
bertentangan dengan adat istiadat yang
dipraktikkan oleh penduduk asli Papua, yang
sebagian besar beragama Kristen. Penduduk
asli Papua memelihara anjing dan babi, serta
memakan dagingnya. Pakaian tradisional Papua
membiarkan banyak bagian tubuh terbuka dan
menggunakan bahan alami seperti kulit kayu
dan kerang. Ini hanya beberapa contoh di antara
banyak adat dan tradisi yang tampak asing dan
mungkin menjijikkan bagi para pendatang yang
telah menyebabkan meluasnya pemahaman
yang keliru bahwa orang Papua tidak terpelajar
atau primitif. Pemerintah daerah telah gagal
mempromosikan toleransi antaragama serta
integrasi sosial dan budaya melalui program
pemerintah. Oleh karena itu tidak mengherankan
bahwa sebagian besar konflik horizontal antara

penduduk asli Papua dan pendatang terjadi di
sekitar pemukiman transmigrasi.
Sumber konflik lainnya bermula dari ketidak
adilan sosial terkait dengan pelayanan kese
hatan dan pendidikan. Distribusi guru yang
tidak merata hanyalah satu dari banyak contoh
yang mengarah pada tuduhan kebijak
an
pembangunan yang diskriminatif di Tanah
Papua. Sebuah studi lapangan yang dilakukan
oleh Pastor John Jongga dan Dale Cypri di
Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa
ada kondisi pendidikan yang tidak sama di
pemukiman transmigrasi dan desa-desa tradi
sional. Di desa-desa seperti Towe, di mana
mayoritas penduduknya adalah penduduk asli
Papua, seorang guru mengajar hingga 52 orang
siswa di tingkat sekolah dasar. Di pemukiman
transmigran Arso dan Skanto, rata-rata hanya
ada 11 siswa per guru.33 Di banyak daerah
pedalaman yang terpencil, di mana mayoritas
penduduknya terdiri dari penduduk asli Papua,
masih kekurangan sekolah menengah dan tinggi,
yang memaksa anak-anak untuk pindah ke kota
atau berjalan jauh ke sekolah. Kurangnya guru di
daerah-daerah ini bahkan lebih memprihatinkan
daripada kurangnya fasilitas yang memadai.
Kondisi kehidupan yang keras untuk guru dan
kurangnya program insentif pemerintah bagi
guru yang bekerja di daerah-daerah ini telah
meninggalkan sistem pendidikan di banyak
daerah non-perkotaan di Tanah Papua dalam
kondisi kehancuran.
Kesenjangan yang kuat antara daerah perkotaan
dan non-perkotaan juga dapat diamati di
sektor kesehatan. Selama tiga tahun terakhir,
media lokal dan pembela HAM berulang kali
memberitakan bahwa wabah campak, pertusis,
pneumonia, malaria, diare akut dan patogen
infeksi makanan dan air lainnya menyebabkan
banyak kematian (lihat Bab 4.2 tentang Hak atas
Kesehatan). Kasus-kasus tersebut menunjukkan
33 ICP (2015): Human Rights in West Papua 2015, The fourth report
of the International Coalition for Papua (ICP) covering events from
April 2013 until December 2014, dapat dilihat di: http://www.
humanrightspapua.org/images/docs/HumanRightsPapua2015-ICP.
pdf
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pola penyakit menular mengarah pada
kematian kronis yang pada dasarnya dapat
dicegah. Sementara situasi kesehatan di tingkat
nasional membaik, Tanah Papua tetap masih
rentan terhadap penyebaran wabah. Kondisi ini
berubah lambat karena kondisi geografis yang
menantang, kelangkaan fasilitas kesehatan yang
berfungsi dan isolasi Tanah Papua yang terus
dipertahankan oleh pemerintah pusat.
Meningkatnya potensi konflik horizontal antara
pendatang dan penduduk asli Papua antara lain
tercermin dalam pembentukan gerakan migran,
yang membentuk antipode nasionalis terhadap
organisasi-organisasi yang advokasikan kemer
dekaan politik di Tanah Papua. Kelompokkelompok nasionalis seperti ‘Barisan Merah Putih’,
‘Milisi Merah Putih’ dan ‘Kelompok Nusantara’
menggelar aksi massa di Jayapura pada tanggal
2 Juni 2016. Mayoritas besar peserta aksi adalah
migran. Demonstrasi didaftarkan dengan nama
‘Barisan Rakyat Pembela NKRI’ dan menyerukan
larangan bagi organisasi-organisasi pro kemer
dekaan seperti KNPB (Komite Nasional Papua
Barat) dan ULMWP (Gerakan Pembebasan Papua
Barat Bersatu).34

Konflik Hak atas Tanah
Salah satu konsekuensi yang paling terlihat dari
“Program Transmigrasi” di Tanah Papua adalah
konflik yang terkait dengan hak atas tanah. Hingga
saat ini, ada puluhan kelompok masyarakat adat
yang tidak menerima pembayaran kompensasi
(kompensasi yang tidak sesuai) atas tanah yang
digunakan untuk pembangunan pemukiman
transmigrasi. Kasus-kasus pelanggaran hak atas
tanah tersebut diketahui terjadi di semua pusat
transmigrasi utama di Kabupaten Keerom, Sarmi,
Jayapura, Manokwari, Sorong dan Merauke. Di
bawah rezim totaliter Presiden Suharto, tanah

34 Warta Plus (02.06.2016): Ribuan Pendemo di Jayapura Turun Jalan
Bawa Bendera Merah Putih, dapat dilihat di: http://www.wartaplus.
com/ribuan-pendemo-di-jayapura-turun-jalan-bawa-benderamerah-putih/
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tanpa bukti hukum dianggap sebagai tanah milik
negara yang sewaktu-waktu dapat digunakan
oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat
adat.
Pemukiman transmigrasi pertama di Kabupaten
Jayapura didirikan di distrik Nimbokrang
dan Namblong (Besum) pada tahun 1975.
Di Namblong (Besum) sekitar 500 Ha lahan
digunakan untuk pemukiman transmigrasi
dan pengembangan pertanian. Masyarakat
adat di kedua distrik tersebut terus menuntut
kompensasi atas tanah yang digunakan oleh
pemerintah untuk implementasi “Program
Transmigrasi”.35 Konflik hak atas tanah yang
serupa dilaporkan di Arso, Kabupaten Keerom,
di mana pada tahun 1982 lokasi perkebunan
kelapa sawit milik pemerintah didirikan.
Mayoritas pekerja perkebunan adalah buruh
migran. Pemilik tanah adat masih berselisih
dengan pemerintah setempat atas ribuan hektar
lahan yang telah digunakan untuk perkebunan
kelapa sawit dan pembangunan pemukiman
transmigrasi di Arso.36

Kesimpulan
Pergeseran demografis di Tanah Papua telah
dan masih disebabkan oleh tiga bentuk migrasi,
pertama melalui transmigrasi; kedua melalui
migrasi spontan; dan ketiga melalui perusahaan
yang membawa pekerja dari luar ke Tanah
Papua. Transisi demografis ini telah menjadi
strategi jangka panjang pemerintah Indonesia
untuk “menyelesaikan” ancaman separatis
dengan merongrong penduduk asli Papua dan
membuat mereka tidak mampu menggunakan
cara demokratis untuk mengekspresikan aspirasi
mereka untuk penentuan nasib sendiri secara
politik. Oleh karena itu, kebijakan transmigrasi
dan kebijakan migrasi lainnya sangat politis.
35 Antara News Papua (01.05.2015): Penyelesaian lahan transmigrasi
Jayapura diproses di kementerian, dapat dilihat di: https://papua.
antaranews.com/berita/449997/penyelesaian-lahan-transmigrasijayapura-diproses-di-kementerian
36 Pasifik Post (02.12.2015): Masyarakat Adat Merasa Dibohongi
Pemerintah Keerom, dapat dilihat di: https://www.pasificpos.com/
headline/6585-masyarakat-adat-merasa-dibohongi-pemerintahkeerom
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Rekomendasi
ICP merekomendasikan bahwa:
•

•

•
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•

Pemerintah harus segera menghentikan program transmigrasi dan mengendalikan
migrasi spontan sebagai akar penyebab konflik dan marginalisasi penduduk asli
Papua.
Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Papua dan Papua Barat harus mengumpulkan
dan mempublikasikan data populasi yang akurat di Tanah Papua yang harus
dipilah berdasarkan etnis (penduduk asli Papua dan bukan penduduk asli Papua),
untuk membantu para pemangku kepentingan dalam proses pemberdayaan
masyarakat adat Papua melalui adopsi kebijakan otonomi khusus yang afirmatif.
Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Papua dan Papua Barat harus memisahkan
data untuk berbagai kelompok etnis dalam statistik demografik, layanan kesehatan
dan pendidikannya, misalnya penduduk asli Papua dan bukan penduduk asli
Papua; Data tersebut akan memberikan wawasan tentang ketidaksetaraan yang
ada dan dapat menjadi dasar bagi strategi kesehatan khusus untuk menangani
masalah HIV/AIDS, masalah kesehatan reproduksi dan seksual, penyalahgunaan
zat dan masalah sumber daya manusia di Tanah Papua.
Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat mengembangkan prosedur untuk
implementasi dan pengawasan peraturan khusus provinsi (PERDASI) No. 11/2013
tentang pengendalian populasi bersama dengan lembaga pemerintah terkait.

Rekomendasi yang dibuat oleh negara lain:
•

Meksiko merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk “menyampaikan
undangan kepada Pelapor Khusus tentang Hak-hak Masyarakat Adat untuk
mengunjungi Indonesia, termasuk Papua, sejalan dengan keterbukaan Indonesia
untuk berkolaborasi dengan pemegang mandat prosedur khusus.37

Rekomendasi oleh mekanisme HAM
internasional:
Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial
•

“Mendorong pihak negara [pemerintah Indonesia] untuk mempertimbangkan
definisi masyarakat adat dan suku sebagaimana tercantum dalam Konvensi
ILO No.169 tahun 1989 tentang Penduduk Asli dan Masyarakat Adat, dan untuk
berupaya meratifikasi instrumen tersebut.”38

37 Human Rights Council (14.07.2017): 3rd cycle of the Universal Periodic Review of Indonesia, dapat dilihat di: http://ap.ohchr.org/documents/
dpage_e.aspx?si=A/HRC/36/7
38 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (01.10.2017): Concluding Observations, A/62/18, p. 35 dapat dilihat di: http://docstore.
ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebBHVOpdciO2EGHqWKI8pHWV%2fPnZIYc5Fq9nY0fnFvJ3x3rAigWw0vFdU
%2fEcR43Q%2fpQ%2fSNHgYAedY%2fgnTA8Akd4Q%3d

HAK ASASI MANUSIA DAN ESKALASI KONFLIK DI PAPUA

•

“Sangat merekomendasikan agar pihak negara [pemerintah Indonesia] meningkat
kan upaya untuk mencegah timbulnya kembali konflik etnis di wilayahnya.
Pemerintah harus menilai dampak buruk dari program transmigrasi, khususnya
pada hak-hak komunitas lokal, dan mempromosikan toleransi antara komunitas,
serta pengetahuan timbal balik dan rasa hormat terhadap sejarah, tradisi, dan
bahasa mereka.”39

6.2 Deforestasi, Perampasan Tanah dan
Eksploitasi Sumber Daya Alam
Pembalakan dan perdagangan kayu ilegal dalam skala besar terus terjadi Tanah
Papua meskipun ada upaya untuk memperkenalkan Sistem Informasi Perijinan Usaha
Hasil Hutan (SIPUHH) pada tahun 2009. Studi kasus menunjukkan bahwa perusahaan
menggunakan celah dalam SIPUHH untuk memproses kayu yang ditebang secara
ilegal. Perusahaan kayu di Tanah Papua menggunakan berbagai metode untuk
menutupi penebangan liar –penyelidik dan auditor disuap agar tidak melaporkan
kegiatan ilegal. Pada umumnya, perusahaan penebangan membalak kayu hingga
ke luar wilayah konsesi mereka dan membayar masyarakat adat setempat agar
dapat menebang kayu di hutan adat dengan harga yang sangat rendah. Beberapa
kasus pembalakan liar diangkat agar menjadi perhatian pihak berwenang, namun
tetap tidak menghasilkan penuntutan pidana. Pemerintah Provinsi Papua telah
merancang prosedur Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum
Adat (IUPHHK-MHA) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat melalui
pemanfaatan sumber daya alam mereka sendiri. Namun, interpretasi hukum yang
bertentangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua mengenai
implementasi IUPHHK-MHA telah memaksa para pemegang IUPHHK-MHA untuk
menunggu persetujuan izin. Proyek investasi berskala besar terus berdampak negatif
terhadap lingkungan dan situasi hak atas tanah penduduk asli Papua. Khususnya,
perkebunan kelapa sawit dan keberadaan kegiatan penambangan berdampak kuat
pada ketahanan pangan masyarakat adat.

Kegiatan Perdagangan Kayu
Ilegal dan Penebangan
Kementerian Kehutanan pada tahun 2009
memperkenalkan konsep ‘Sistem Informasi
Perijinan Usaha Hasil Hutan’ (SIPUHH).1 Peme
rintah telah membentuk sistem tersebut untuk
39 Ibid. hal 36
1 SIPUHH dapat diakses secara online. Dapat dilihat di: http://sipuhh.
phpl.menlhk.go.id:7777/itts/home_default
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meyakinkan pembeli asing dan mendapatkan
kembali akses ke pasar kayu Eropa. Sebelum
adanya SIPUHH, pembeli dari Eropa sering
menolak kayu Indonesia karena mereka khawatir
bahwa kayu ditebang secara ilegal. Setelah
pembentukan terakhir SIPUHH pada tahun 2015,
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nilai kayu yang diekspor ke Eropa mencapai
lebih dari 43 juta Euro (setara dengan 645 milyar
rupiah, dengan perkiraan nilai tukar 1 EUR =
Rp 15.000,-). Sistem ini dipromosikan sebagai
kemajuan revolusioner yang memungkinkan
pemegang konsesi hutan untuk melaporkan
jumlah kubikasi kayu yang ditebang melalui
aplikasi online.
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Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa
perusahaan menggunakan celah dalam SIPUHH
untuk memproses kayu yang ditebang secara
ilegal. Peneliti sains mengkonfirmasi temuan
ini. Penelitian oleh Yayasan Auriga Nusantara
didasarkan pada citra satelit sampai pada
hasil bahwa deforestasi hutan di Tanah Papua
pada tahun 2016 dan 2017 tiga kali lebih besar
daripada kayu yang beredar di pasar nasional
dan global. Auriga memperkirakan bahwa
penipuan tersebut telah menyebabkan kerugian
negara hampir 200 juta Euro pada tahun 20162017 (setara dengan 3 trilyun rupiah, dengan
perkiraan nilai tukar 1 EUR = Rp 15.000,-).
Menurut kementerian kehutanan, lebih dari
300.000 meter kubik kayu ilegal dari Tanah Papua
dilaporkan telah memasuki pasar global melalui
praktik ilegal tersebut. Jika kayu ilegal tidak
langsung diekspor dari Tanah Papua, biasanya
kayu-kayu tersebut dikirim ke Pelabuhan Tanjung
Emas di Semarang, Jawa Tengah, atau Pelabuhan
Tanjung Perak di Surabaya, Jawa Timur.2
Ketika kayu ilegal tiba di pulau Jawa, kayu disimpan
sementara dan kemudian dikirim ke Cina, Eropa,
Jepang, dan Timur Tengah. Dokumen pengiriman
menyebutkan setidaknya 10 perusahaan di
Tanah Papua memasok perusahaan-perusahaan
di pulau Jawa. Perusahaan kayu penerima di
Jawa tidak menyebut sebagian besar kayunya
dalam dokumen kayu. Beberapa perusahaan
tidak mencatat satu meter kubik pun dalam
SIPUHH. Ini dimungkinkan karena perusahaan
pengolah di Jawa tidak memiliki kewajiban untuk
melaporkan lalu lintas kayu. Prosedur SIPUHH
2

Hidayat, Bagja & Agung Wijaya (31.12.2018): Legal Timber’s
Loophole, p. 13, in Tempo English, December 25-31, 2018, p.13 - 25

hanya mengikat pada perusahaan penebangan
untuk mendokumentasikan kayu yang ditebang
di tempat asal.3
Perusahaan penebangan di Tanah Papua meng
gunakan berbagai metode untuk menutupi
pembalakan liar. Investigator dan auditor disuap
agar tidak melaporkan kegiatan ilegal perusa
haan, sehingga badan pemerintah menyetujui
sertifikat kayu yang sebenarnya ditebang secara
ilegal. Perusahaan kayu sering menghasilkan kayu
di luar wilayah konsesi. Perusahaan membayar
masyarakat adat agar dapat menebang kayu di
hutan masyarakat dengan harga yang murah,
sekitar 50 Euro (setara dengan Rp 750.000,dengan perkiraan nilai tukar 1 EUR = Rp 15.000,) per meter kubik untuk kayu Merbau. Nilai di
pasar global dapat mencapai hingga 1.300
Euro (setara dengan Rp 19.500.000,- dengan
perkiraan nilai tukar 1 EUR = Rp 15.000,-) per
meter kubik. Selain itu, banyak perusahaan
penebangan membalak lebih banyak kayu
daripada yang mereka laporkan dalam SIPUHH,
atau kayu berharga tinggi dilaporkan sebagai
kayu berkualitas rendah untuk mengurangi
kewajiban pajak.4
Beberapa kasus pembalakan liar diangkat agar
menjadi perhatian pihak berwenang, namun tetap
tidak berujung pada penuntutan pidana. Dalam
beberapa kasus, otoritas pemerintah menyita
kayu ilegal, namun kemudian kayu ituhilang dan
telah masuk kembali ke pasar dengan sertifikasi
legal. Pada bulan Desember 2017, penyelidik
dari divisi pencegahan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) memeriksa 10 perusahaan kayu di
Tanah Papua, dan menemukan sejumlah besar
kayu ilegal. Penemuan itu kemudian diteruskan
ke kementerian lingkungan dan kehutanan.
Namun, tidak ada sanksi terhadap perusahaanperusahaan yang memproduksi dan memproses
kayu ilegal ini.5

3
4
5

Ibid. hal 21
Ibid. hal 13
Ibid. hal 21
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Studi Kasus:
▶ Desa Angkasa II, Kabupaten Sarmi:
Antara bulan Maret dan Mei 2018, penduduk
desa setempat melaporkan bahwa setiap malam
terdapat sekitar tujuh truk penuh mengangkut
kayu Merbau. Kayu Merbau ilegal dibawa ke PT
Mansinam Gobal Mandiri di Abepura Pantai,
Kabupaten Jayapura. Meskipun perusahaan
tersebut memegang izin penebangan kayu
dan izin ekspor, namun mereka tidak memiliki
konsesi untuk hutan adat Desa Angkasa, lokasi di
mana kayu tersebut berasal. Menurut data resmi,
pemasok utama perusahaan adalah perusahaan
Unit Hanurata Jayapura di Kabupaten Keerom.
PT Mansinam Gobal Mandiri secara resmi
melaporkan bahwa mereka telah menerima
bahan baku kayu dari perusahaan penebangan
Hanurata dan Batasan dengan jumlah 225 meter
kubik selama dua tahun terakhir. Faktanya,
otoritas pengiriman mendokumentasikan bahwa
perusahaan mengekspor 131 kontainer kayu ke
kota-kota di Cina, yaitu Shanghai, Ningbo, dan
Hunagpu selama periode yang sama.6

▶ Desa Klawon, Distrik Sayosa Timur,
Kabupaten Sorong
Pada awal tahun 2018, seorang pialang kayu
bernama Pasiale mendekati komunitas adat di
Desa Klawom dan memberi pemimpin suku
750 Euro (setara dengan Rp 11.250.000,- dengan
perkiraan nilai tukar 1 EUR = Rp 15.000,-), untuk
mendapatkan izin memanen kayu Merbau di
kawasan hutan komunitas Klawmo. Menurut
broker kayu tersebut, pembayaran tambahan
kepada masyarakat adat tergantung pada jumlah
kayu yang ditebang dan dapat mencapai hingga
13 Euro (setara dengan Rp 195.000,- dengan
perkiraan nilai tukar 1 EUR = Rp 15.000,-). Kayu
tersebut dijual kepada Alco Timber Group dan
perusahaan Maridjo di Distrik Aimas, Kabupaten
Sorong, yang membayar para broker itu sebesar
300 Euro (setara dengan Rp 4.500.000,- dengan
perkiraan nilai tukar 1 EUR = Rp 15.000,-) per
meter kubik Merbau. Untuk menghindari
6

Ibid. hal 20f

Hak Masyarakat Adat

pemeriksaan polisi, pemasok mendapat faktur
perusahaan untuk mengangkut kayu yang tidak
bersertifikat dari desa ke perusahaan. Pada bulan
Agustus 2017, perusahaan mengangkut 30
TEU (unit setara dengan dua puluh kaki) kayu
Merbau ke Shanghai, Cina dan menyangkal
bahwa ada pasokan kayu yang berasal dari
hutan adat. Menurut perusahaan, pasokan
kayu dipasok oleh perusahaan Alco Group
yang memproduksi kayu secara legal. Meskipun
salah satu perusahaan Grup Alco (Alco Timber
Irian) memiliki izin untuk pembukaan lahan,
izin tersebut hanya mencakup area produksi
di Sorong Selatan, yakni di tanah perkebunan
kelapa sawit Inti Kebun Sawit dan Inti Kebun
Sejahtera, yang jauh dari Distrik Sayosa Timur.7

Izin Konsesi Hutan Adat (IUPHHKMHA)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Papua memungkinkan
Pemerintah Provinsi di Tanah Papua memiliki
wewenang lebih besar atas sumber daya alam
dan pendapatannya. Undang-undang ini juga
menyediakan kerangka kerja untuk mengakui
dan memperkuat hak-hak adat masyarakat
adat Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus
Papua, tidak secara eksplisit menyebutkan hutan
sebagai sumber daya di bawah wewenang
pemerintah provinsi. Namun, Peraturan Daerah
Provinsi Papua No. 21/2008 tentang Pengelolaan
Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Perdasus
No. 21/2008) menetapkan bahwa masyarakat
adat Papua memiliki hak atas hutan alam, yang
menunjukkan bahwa semua hutan di provinsi
Papua berada di bawah kekuasaan masyarakat
adat. Perdasus No. 21/2008 mengatur bahwa
hutan masyarakat adat mengacu pada hutan
yang berada di dalam wilayah masyarakat adat.
Definisi ini berbeda dari definisi hutan adat
berdasarkan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan,
yang juga dikenal sebagai UU Kehutanan
(sebelum Keputusan Mahkamah Konstitusi No.

7

Ibid. hal 21f
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35/2012). UU tersebut menyatakan bahwa hutan
adat sebenarnya adalah hutan milik negara yang
terletak dalam wilayah masyarakat adat.8
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Perdasus No. 21/2008 juga mengatur bahwa
implementasi pemanfaatan hutan di semua
jenis fungsi hutan (konservasi, perlindungan,
dan produksi) harus mengikuti ketentuannya.
Misalnya, kayu dapat digunakan untuk mening
katkan kesejahteraan masyarakat adat, selama
komunitas adat menggunakan kawasan hutan
sesuai dengan konsesi hutan. Hutan dapat
digunakan untuk tujuan komersial dan nonkomersial. Dengan demikian, masyarakat adat
dapat mendirikan perusahaan untuk tujuan
komersial dan kemudian mengajukan izin
pemanfaatan hutan kepada pemerintah provinsi
dan kabupaten. Salah satu izin yang diatur
berdasarkan Pasal 38 Perdasus No. 21/2008
adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA).9
IUPHHK-MHA dirancang sebagai instrumen
untuk mengatasi dampak negatif dari Izin
Pemanfaatan Kayu bagi Masyarakat Adat (IPKMA), yang dicabut pada tahun 2005 karena
diyakini telah memperluas praktik pembalakan
tak berkelanjutan. IUPHHK-MHA diberikan kepada
masyarakat adat Papua yang memiliki sertifikat
tanah adat. Sertifikat tersebut memungkinkan
masyarakat adat untuk memanen atau mene
bang, memproses, menanam, memelihara, dan
mengamankan kayu di hutan adat mereka. Izin
tersebut disetujui melalui keputusan gubernur,
sedangkan rencana kerja (RKU) dan rencana
kerja tahunan (RKT) harus disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala
Dinas Kehutanan Kabupaten. Koperasi dan
perusahaan milik masyarakat adat setempat
dapat mengajukan izin IUPHHK-MHA dengan

8

9

Auriga Nusantara, Jerat Papua, Elsam (2018): Half-Hearted
Recognition: A Study on Customary Forest Concession License in
Papua, p. 7f, dapat dilihat di: https://www.google.com/url?sa=t&r
ct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiE5fqf9s7gA
hUysaQKHTTXBeAQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fauriga.
or.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2Fhalf-heartedrecognition-on-customary-forest-concession-license-papua.
pdf&usg=AOvVaw3jhMifQm7U-YaXamJR7_aU
Ibid. hal 9f

ukuran konsesi maksimum 5.000 Ha yang berlaku
selama 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk
10 tahun berikutnya. Pemegang IUPHHK-MHA
dilarang menggunakan alat berat untuk operasi
penebangan atau mengoper izin IUPHHK-MHA
kepada pihak ketiga.10

Kelemahan dalam Proses
Implementasi IUPHHK-MHA
Ada 18 izin IUPHHK-MHA yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Provinsi Papua hingga tahun 2017.
Semua pemegang izin IUPHHK-MHA memiliki
pengalaman yang sama tentang penantian
panjang atas keluarnya persetujuan izin
mereka. Banyak yang menggambarkan semakin
besarnya distribusi kayu ilegal di sekitar konsesi
IUPHHK-MHA mereka. Masalahnya terletak pada
interpretasi hukum yang bertentangan antara
pemerintah pusat yang berpegang pada UU
Kehutanan, dan Pemerintah Provinsi Papua yang
tetap mengacu pada UU Otonomi Khusus Papua.
Konflik ini menjadi alasan bagi pemerintah
provinsi untuk tidak memberikan lampu hijau
kepada pemegang IUPHHK-MHA. Kondisi ini
sekali lagi menggambarkan bahwa pemerintah
pusat tidak konsisten dalam implementasi
otonomi khusus Papua. Tanpa lampu hijau dari
pemerintah provinsi, pemegang IUPHHK-MHA
takut bahwa polisi akan menangkap pemegang
IUPHHK-MHA atas tuduhan pembalakan liar.11
Kekhawatiran bahwa area yang ditunjuk oleh
IUPHHK-MHA terletak di wilayah konsesiatau
sudah dialokasikan untuk izin lainnya juga
menjadi alasan kenapa Dinas Kehutanan Provinsi
Papua masih ragu-ragu untuk menyetujui izin
operasional bagi pemegang IUPHHK-MHA.12
Contohnya adalah Koperasi Serba Usaha (KSU)
‘Mo Make Unaf‘. IUPHHK-MHA yang diusulkan

10 Ibid. hal 14
11 Ibid. hal 17f
12 Ibid. hal 30f
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koperasi tersebut berada di dalam kawasan
konsesi hutan industri perusahaan PT Selaras Inti
Semesta. Situasi ini akan semakin sulit mengingat
kenyataan bahwa sejak tahun 2016, pemerintah
pusat telah menyetujui konsesi dengan luas
lebih dari 17 juta hektar. Saat ini ada 18 konsesi
IUPHHK-MHA yang disetujui oleh Gubernur
Papua, yang mungkin menghadapi nasib yang
sama seperti ‘Mo Make Unaf’. Jika pemilik tanah
adat mengajukan konsesi IUPHHK-MHA dan
mengetahui bahwa tanah adat mereka terletak
di daerah dengan konsesi lain, meningkatnya
risiko konflik antara kedua pemegang izin.13

Eksploitasi Sumber Daya Alam
dan Perampasan Tanah
Proyek investasi berskala besar di Tanah Papua
memiliki banyak dampak negatif terhadap
lingkungan dan situasi hak-hak tanah penduduk
asli Papua. Konversi kawasan hutan menjadi
perkebunan kelapa sawit atau area logging

telah menyebabkan perusakan sumber pangan
dan menyebabkan pemiskinan bagi masyarakat
adat. Situasi ini telah memaksa masyarakat adat
yang terkena dampak untuk melamar pekerjaan
di perusahaan, di mana mereka kebanyakan
bekerja sebagai buruh harian lepas. Pendapatan
sebagai buruh seringkali tidak cukup untuk
menutupi biaya hidup keluarga jika akses pada
sumber makanan tradisional sudah tertutup
oleh perusahaan.14
Perusahaan minyak kelapa sawit terus menjadi
ancaman terbesar bagi hutan primer di Tanah
Papua. Kehadiran perkebunan kelapa sawit
dilaporkan memiliki dampak yang besar pada
ketahanan pangan masyarakat adat. Banyak
LSM melaporkan bahwa setidaknya delapan
perusahaan –semuanya adalah perkebunan
kelapa sawit, dengan satu pengecualian– telah
menebangi area hutan dan menghancurkan
area sagu antara bulan Januari hingga Oktober
2018.15

Tabel 6.2-1: Perusahaan perkebunan di Tanah Papua yang melakukan kegiatan pembukaan
6.2.1
lahan sepanjang tahun 2018 (Sumber: Pusaka).
No Perusahaan

Grup

1

Periode
pembersihan hutan
Lokasi perkebunan
sepanjang tahun
2018

Februari – September

Akibat bagi
masyarakat lokal
yang dilaporkan

KabupatenTeluk Bintuni,
Distrik Meyado and
Moskona

Desa-desa suku Barma
dan Meyado sering
mengalami banjir,
perusahaan menebangi
hutan yang digunakan
masyarakat untuk
produksi pangan

Salim/Indofood
Group

2

PT. Bintuni Agro Prima
Perkasa (Corn plantation)

Agustus

KabupatenTambrauw,
Distrik Kebar

Pembersihan hutan sagu
di Lembah Kebar yang
digunakan masyarakat
adat Mpur sebagai
sumber makanan pokok

3

PT. Putera Manunggal
Perkasa

Juli - Agustus

KabupatenSorong
Selatan, Distrik Kais

Pembersihan hutan sagu
di Kais Distrik

Kabupaten Sorong
Selatan , Distrik
Inanwatan

Pembersihan area dan
hutan sagu di Desa
Puragi yang digunakan
masyarakat adat Kokoda
sebagai sumber makanan
pokok

4

PT. Permata Putera Mandiri

Austindo Nusantara
Jaya (ANJ) Group

Januari – Augustus

PT. Medco Papua Hijau

Kabupaten Manokwari,

Capitol Group
Mei – Oktober
N/Ahak atas pangan.
13 5 Ibid.Selaras
hal 35f
15 Yayasan Pusaka
Laporan kasus
Distrik(23.11.2018):
Sidey
14		Suara Papua (04.08.2018): Orang Papua, Pendatang Papua
Kabupaten Boven Digoel ,
Persatuan
Nasional,
dapat
dilihat di: https://suarapapua. Maret – Oktober
6 danPT.
Megakarya
Jaya
Raya
N/A
Distrik Jair
com/2018/08/04/orang-papua-pendatang-di-papua-danPacific Interlink
persatuan-nasional/
Group
7

PT. Kartika Cipta Pratama

8

PT. Agrinusa Persada Mulia

Hak Masyarakat Adat

GAMA (Wilmar)
Group

Mei – Oktober

Kabupaten Boven Digoel,
N/A
Distrik Jair

April – Augustus

Kabupaten Merauke,
Distrik Eligobel

N/A
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adat Mpur sebagai
sumber makanan pokok
3

PT. Putera Manunggal
Perkasa

4

PT. Permata Putera Mandiri

5

PT. Medco Papua Hijau
Selaras

6

PT. Megakarya Jaya Raya

7

PT. Kartika Cipta Pratama

8

PT. Agrinusa Persada Mulia

Austindo Nusantara
Jaya (ANJ) Group

Capitol Group

Pacific Interlink
Group
GAMA (Wilmar)
Group

Juli - Agustus

KabupatenSorong
Selatan, Distrik Kais

Pembersihan hutan sagu
di Kais Distrik

Januari – Augustus

Kabupaten Sorong
Selatan , Distrik
Inanwatan

Pembersihan area dan
hutan sagu di Desa
Puragi yang digunakan
masyarakat adat Kokoda
sebagai sumber makanan
pokok

Mei – Oktober

Kabupaten Manokwari,
Distrik Sidey

N/A

Maret – Oktober

Kabupaten Boven Digoel ,
N/A
Distrik Jair

Mei – Oktober

Kabupaten Boven Digoel,
N/A
Distrik Jair

April – Augustus

Kabupaten Merauke,
Distrik Eligobel
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N/A

beracun. Perikanan tradisional telah terdegradasi
oleh ‘partikel tersuspensi’ (suspended particulate
matter, SPM) dan keracunan dari limbah produksi
tembaga.18

▶ Sejak penandatanganan Kontrak Karya (KK)
pada tahun 1973, PT Freeport Indonesia, anak
perusahaan dari perusahaan besar Amerika,
SPM dibawa oleh sungai Ajikwa ke daerah hutan
Freeport McMoRan, telah membuang limbah
hujan dan laut, di mana zat-zat ini memiliki efek
produksi dari eksploitasi mineral ke Sungai Ajikwa.
serius pada flora dan fauna lokal. Berdasarkan
Tambang ini menghasilkan dan membuang
analisis gambar satelit, diperkirakan total area
lebih dari 200.000 ton limbah produksi per hari
yang telah dipengaruhi oleh tambang lebih luas
(lebih dari 80 juta ton per tahun) ke sungai
dari 138 km2.19 Sistem sungai Ajikwa memiliki
Otomina dan Ajikwa, ke muara lahan basah, dan
daya dukung sedimen alami yang relatif rendah,
kemudian keluar ke Laut Arafura.16 Tambang ini
diperkirakan 15.000 dan 20.000 ton per hari.
terletak di tanah adat Amungme dan Kamoro,
Antara akhir tahun 1980-an dan awal tahun
dua suku asli yang telah dikecualikan dari
1990-an tambang Grasberg mengendapkan
negosiasi sejak Kontrak Karya ditandatangani di
sekitar 19.000 ton limbah per hari ke Sungai
bawah rezim diktator Soeharto pada tahun 1973.
Ajikwa – hal ini telah mendorong sistem sungai
PT Freeport Indonesia tidak pernah memberikan
melampaui kapasitasnya dan menyebabkan
kompensasi kepada masyarakat adat yang
sedimentasi daratan serta intrusi air yang
mengalami penggusuran paksa karena operasi
17
terkontaminasi pada sungai Minajerwi dan
Penipisan batuan yang
penambangan.
20
disebab
kan oleh limbah beracun dan asam Page 1sungai Kopi yang berdekatan. Tingkat padatan
tersuspensi yang diangkut ke Laut Arafura
selama beberapa dekade telah berdampak
meningkat secara signifikan setelah tahun 1998
parah pada sungai, danau, dan hutan, termasuk
di atas 40 g/m3. Tingkat kontaminasi ini telah
sumber makanan dan tempat sakral bagi suku
terbukti secara langsung berkontribusi pada
Amungme dan suku Kamoro, yang tanah adatnya
kematian tanaman air dan mempengaruhi siklus
terletak di hilir di dataran rendah pesisir. Sumber
reproduksi invertebrata dan ikan.21
makanan pokok mereka, seperti ikan laut,
kepiting, udang, stok pohon sagu (Metroxylon
▶ Kegiatan penambangan emas ilegal telah
sagu) dan pohon buah Matoa (Pometia pinnata),
mempengaruhi masyarakat adat dari kelompok
sangat terdampak oleh endapan limbah yang
etnis Koroway di Distrik Yaniruma dan Firiwage

16 Mining, Minerals, and Sustainable Development (2002): Mining for
the Future Appendix J: Grasberg Riverine Disposal Case Study.
International Institute for Environment and Development and World
Business Council for Sustainable Development.
17 Leith, D. (2002): The Politics of Power: Freeport in Suharto’s
Indonesia. (University of Hawaii Press)

18 Michael Alonzo, Jamon Van Den Hoek & Nabil Ahmed (11.10.2016):
Capturing coupled riparian and coastal disturbance from
industrial mining using cloud-resilient satellite time series
analysis, p. 2, dapat dilihat di: https://www.nature.com/articles/
srep35129
19 Ibid. hal 3
20 Ibid. hal 5f
21 Hettler, J., Irion, G. & Lehmann, B. (1997): Environmental impact of
mining waste disposal on a tropical lowland river system: a case
study on the Ok Tedi Mine, Papua New Guinea. Miner. Depos. 32,
280–291
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di Kabupaten Boven Digoel. Penduduk setempat
melaporkan bahwa dugaan penggunaan merkuri
telah mencemari Sungai Deiram. Air sungai
itu dulunya jernih, kemudian konon berubah
menjadi cokelat akibat aktivitas penambangan.
Tambang emas ilegal dioperasikan oleh para
migran –namun beberapa orang Papua
dipekerjakan sebagai buruh di tambang.
Penggunaan merkuri merupakan risiko serius
bagi mata pencaharian masyarakat Koroway,
mengingat bahwa masyarakat Koroway ber
gantung pada sungai Deiram untuk peng
hidupan sebagai sumber makanan dan air
bersih.22 Kegiatan penambangan emas ilegal
serupa juga dilaporkan dari Distrik Langda dan
Seradala di Kabupaten Yahukimo.23
▶ Pada tanggal 22 Maret 2017, suku Moi dari
distrik Klaso, Saengkeduk dan Selekobo di
Kabupaten Sorong berkumpul di perkebunan
kelapa sawit PT Mega Mustika dan menutupi
jalan sebagai tanda protes. Konsesi perusahaan
telah diberikan pada tahun 2011 dengan total
area konsesi seluas 9,835 hektar. Masyarakat Moi
mengorganisir protes karena perusahaan dan
pemerintah daerah tidak menanggapi protes
sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2012
dan 2016. Masyarakat adat mengklaim bahwa
kehadiran perusahaan telah menyebabkan
pemiskinan di antara banyak orang Moi. Banyak
masyarakat adat yang bekerja dengan PT Mega
Mustika dipecat setelah menuntut pembayaran
kompensasi untuk penggunaan tanah leluhur
mereka. Dalam aksi protes tersebut, masyarakat
Moi menyatakan bahwa kehadiran perkebunan
kelapa sawit berdampak besar pada situasi
pangan mereka. Tanah adat yang tersisa tidak
cukup luas untuk menyediakan makanan bagi
seluruh anggota suku.24
22 Awas Mifee (23.02.2018): They’re killing the Koroway with mercury
and precious metals, dapat dilihat di: https://awasmifee.potager.
org/?p=1627 & JUBI (20/02/2018): Mereka sedang membunuh
Koroway dengan air perak dan logam mulia, dapat dilihat di:
https://tabloidjubi.com/artikel-13875-mereka-sedang-membunuhkoroway-dengan-air-perak-dan-logam-mulia-.html
23 Yayasan Pusaka (23.11.2018): Laporan kasus hak atas Pangan.
24 Mongabay (29.03.2017): Tolak Perkebunan Sawit, Masyarakat
Adat Moi Palang Jalan, dapat dilihat di: http://www.mongabay.
co.id/2017/03/29/tolak-perkebunan-sawit-masyarakat-adat-moipalang-jalan/
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▶ Pada bulan September 2017, terjadi konflik
antara masyarakat adat di Desa Puragi,
Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua
Barat, dengan PT Permata Putera Mandiri,
anak perusahaan dari Austindo Nusantara
Jaya Group. Perusahaan telah membuka area
hutan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit
tanpa memberi kompensasi kepada tujuh klan
pemilik tanah. Perusahaan tidak menepati janji
untuk mengadakan pertemuan pengambilan
keputusan dengan masyarakat untuk mencapai
kesepakatan atas status tanah dan kompensasi
atas sumber mata pencaharian yang hilang.
Sebagai tanggapan, masyarakat adat mendirikan
blokade di atas tanah mereka untuk mencegah
perusahaan melanjutkan operasinya. Penduduk
desa berulang kali diintimidasi oleh anggota
aparat keamanan. Pada 23 Oktober 2017, seorang
warga desa bernama Yan Ever Mengge disiksa
berat oleh tiga oknum anggota Brimob karena
berusaha menuntut hak atas tanahnya (lihat Bab
3.6 tentang Penyiksaan dan Penganiayaan).
▶ Pada tanggal 20 September 2017, pemerintah
memberikan konsesi kepada perusahaan kelapa
sawit PT Menara Wasior (bagian dari Grup Salim),
yang mendirikan perkebunannya di dekat
Desa Ambuni di Kabupaten Teluk Wondama,
Provinsi Papua Barat. Perusahaan telah mencoba
untuk mempresentasikan rencananya dan
berkonsultasi dengan masyarakat adat setempat
mengenai penilaian dampak lingkungannya.
Namun, masyarakat menentang rencana
tersebut dan tidak menghadiri pertemuan.
Pada tahun 2015 konsesi ini tetap disetujui
meskipun ada protes keras dari masyarakat
lokal dan organisasi masyarakat sipil setempat.
Masyarakat dan aktivis Ambuni khawatir bahwa
pendirian perkebunan PT Menara Wasior akan
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mengakibatkan kerusakan atas hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat adat sebagai mata
pencaharian, untuk makanan, air dan obat-obatan. Masyarakat juga memanfaatkan hutan sebagai
sumber pendapatan dan untuk mempertahankan tradisi budaya mereka.25
▶ Pembukaan hampir 100 hektar hutan oleh perusahaan PT Bintuni Agro Prima Perkasa (PT BAPP)
untuk pendirian perkebunan jagung dilaporkan dari Lembah Kebar di Kabupaten Tambrauw, Provinsi
Papua Barat. Tanah itu milik masyarakat Mpur, yang memprotes keras atas hilangnya hutan dan pohon
sagu.26 Pada tanggal 17 November 2017, para perwakilan klan Mpur mengadakan pertemuan untuk
membahas masalah ini kemudian menghasilkan pernyataan bersama yang menentang perusahaan.
Mereka juga telah berulang kali menyatakan ketidaksetujuan mengenai konsesi perkebunan kepada
pemerintah daerah, namun aspirasi masyarakat Mpur tetap di abaikan.27 Beberapa klan telah berusaha
mengembalikan uang yang diberikan perusahaan sebagai ‘uang pintu‘ tetapi perusahaan menolak
untuk menerimanya.28

Rekomendasi
ICP merekomendasikan kepada pemerintah
Indonesia untuk:

194
•

•
•

•

•

Memperkenalkan prinsip-prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa
Paksaan (PADIATAPA) ke dalam peraturan nasional, termasuk penuntutan hukum
terhadap perusahaan yang tidak menghargai prinsip Padiatapa.
Segera menghentikan ekspansi perkebunan untuk melindungi kualitas udara dan
air, keanekaragaman hayati dan masyarakat adat di Tanah Papua.
Mengkaji dan mencabut izin perusahaan yang bertentangan dengan undangundang, serta peraturan konstitusional dan merugikan hak-hak masyarakat adat
Papua.
Memperbaiki prosedur pemberian izin untuk perusahaan agrikultur, kayu, dan
pertambangan untuk menjamin hak minoritas penduduk asli Papua atas sumber
pangan dan penentuan nasib sendiri atas tanah dan sumber daya leluhur mereka.
Perbaikan itu harus memastikan adanya transparansi yang lebih besar dalam
penerbitan izin, yang memungkinkan masyarakat adat untuk mendapatkan
informasi secara lengkap dan tepat waktu dalam mengambil keputusan.
Meningkatkan Sistem Informasi Perizinan Usaha Hasil Hutan (SIPUHH). Seharusnya
ada badan yang secara ketat memantau bahwa kayu hanya ditebang dalam
batas-batas area konsesi perusahaan dan memastikan bahwasemua kayu yang
diperdagangkan dilaporkan dan terdaftar dengan benar di SIPUHH.

25 PUSAKA (23.03.2018): “Hutan sumber kehidupan kami bukan kelapa sawit”, Terjemahan bahasa Inggris tersedia di: https://awasmifee.potager.
org/?p=1633
26 Awas MIFEE (07.02.2018): The Salim Group and land conflicts around West Papua, dapat dilihat di https://awasmifee.potager.org/?p=1611
27 JPIC GKI-TP (23.05.2018): The Traditional Community of Mpur in Kebar Valley Refuse the Company of Bintuni Agro Prima Perkasa
28 Awas Mifee (12.08.2018): Mpur people return 100 million Rupiah to PT Bintuni Agro Prima Perkasa, attempt to take their land back, dapat dilihat di
https://awasmifee.potager.org/?p=1640
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•

•

•

•

Menuntut para pelaku pembalakan liar serta penambangan ilegal dan menerapkan
sanksi tegas terhadap perusahaan yang terlibat dalam perdagangan kayu atau
mineral ilegal.
Meningkatkan skema Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat
Hukum Adat (IUPHHK-MHA), yang memungkinkan masyarakat adat untuk
berdagang kayu di tanah leluhur untuk kesejahteraan mereka sendiri. Jika lisensi
IUPHHK-MHA disetujui, pemegang lisensi harus diminta untuk berpartisipasi
dalam pelatihan peningkatan kapasitas untuk pengelolaan hutan berkelanjutan.
Meninjau kembali kebijakan pembangunan dan proyek pertanian, pertambangan
dan penebangan berskala besar yang mengarah pada perusakan hutan dan
budaya masyarakat adat.
Mengeluarkan undangan tetap kepada Pelapor Khusus PBB tentang Hak-hak
Masyarakat Adat untuk menilai situasi di Tanah Papua dan melakukan studi
komprehensif tentang penikmatan hak-hak masyarakat adat.

Mendesak perusahaan yang beroperasi di Tanah Papua untuk:
•

•

Menghormati keputusan 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.
Menghormati prinsip-prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa
Paksaan (PADIATAPA), mematuhi prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan
hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang diabadikan dalam
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

Mendesak produsen dan konsumen:
•

Tidak menggunakan dan mengkonsumsi produk yang dihasilkan dari eksploitasi
sumber daya alam di Tanah Papua; yang telah diproduksi di bawah kondisi yang
tidak adil, pelanggaran hak asasi manusia dan perusakan lingkungan.

Rekomendasi yang dibuat oleh negara lain:
•

•

Peru merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk “mengevaluasi
pembentukan mekanisme yang memungkinkan masyarakat adat untuk dijamin
hak atas tanah leluhur mereka.”29
Meksiko merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk “mengeluarkan
undangan kepada Pelapor Khusus tentang Hak-hak Masyarakat Adat untuk
mengunjungi Indonesia, termasuk Papua, sejalan dengan keterbukaan Indonesia
untuk berkolaborasi dengan pemegang mandat prosedur khusus.”30

29 Human Rights Council (14.07.2017): 3rd cycle of the Universal Periodic Review of Indonesia, dapat dilihat di: http://ap.ohchr.org/documents/
dpage_e.aspx?si=A/HRC/36/7
30 Ibid.
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Rekomendasi yang dibuat oleh badanbadan hak asasi manusia internasional:
Berbagai mandat prosedur khusus PBB merekomendasikan untuk
•

Melindungi keberadaan dan identitas penduduk minoritas di wilayah mereka
dan untuk melakukan tindak pengukuran hingga tuntas (pasal 1, ICCPR) dan
mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa orangorang yang termasuk dalam kelompok minoritas dapat menggunakan hak asasi
mereka tanpa adanya diskriminasi (pasal 4, ICCPR ).31 32

Pelapor Khusus PBB tentang Hak atas Pangan merekomendasikan
•
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Bahwa pemerintah Indonesia harus “menerapkan program pendaftaran tanah
untuk melindungi populasi lokal terhadap akuisisi tanah berskala besar oleh
perusahaan yang berusaha untuk menebang, menambang, dan menanam kelapa
sawit.”33

Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESC)
•

“Meminta pihak negara [pemerintah Indonesia] untuk meninjau kembali undangundang, peraturan dan praktik di sektor pertambangan dan perkebunan dan:
a) Menjamin bantuan hukum bagi masyarakat selama konsultasi mengenai
proyek ekstraktif yang mempengaruhi mereka dan sumber dayanya dengan
tujuan untuk memastikan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa
Paksaan;
b) Memastikan bahwa perjanjian lisensi tunduk pada pemantauan HAM dan
dampak lingkungan selama pelaksanaan proyek ekstraktif;
c) Menjamin bantuan hukum bagi masyarakat yang mengajukan pengaduan
tentang dugaan pelanggaran HAM, menyelidiki dengan seksama semua
dugaan pelanggaran perjanjian lisensi, dan mencabut izin, jika perlu;
d) Memastikan bahwa manfaat nyata dan distribusinya tidak semata-mata
diserahkan pada kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga
ditentukan dalam perjanjian lisensi, misalnya dalam bentuk penciptaan
lapangan kerja dan peningkatan layanan publik untuk penduduk setempat. ”34

•

“Mendesak pihak negara [Pemerintah Indonesia] untuk mengadopsi kebijakan
pertanahan yang

31 Sebagaimana diatur dalam standar internasional mengenai perlindungan hak-hak orang yang termasuk kelompok minoritas, pasal 27 dari ICCPR
dan Deklarasi 1992 tentang Hak-Hak Orang yang Menjadi milik Minoritas Nasional atau Etnis, Agama dan Linguistik
32 Mandates of the Special Rapporteur on minority issues; the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion
and expression; the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association and the Special Rapporteur on the
situation of human rights defenders (08.09.20l7): Communication in relation to excessive use of force by police officers against Papuan villagers –
some of them minors– during protests in Oneibo Village, AL IDN 6/2017, p. 5, dapat dilihat di: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/Do
wnLoadPublicCommunicationFile?gId=23322
33 Special Rapporteur on the Right to food (28.12.2018): Visit to Indonesia, Report of the Special Rapporteur on the right to food, A/HRC/40/56/Add.2,
p .20f, dapat dilihat di: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/447/88/PDF/G1844788.pdf?OpenElement
34 UN Committee for Economic, Social and Cultural Rights (19.06.2014): Concluding Observations on the initial report of Indonesia, E/C.12/IDN/CO/1,
p. 9f, dapat dilihat di: http://undocs.org/E/C.12/IDN/CO/1
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a) Membentuk lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi penyelesaian seng
keta tanah;
b) Mempromosikan pendekatan penyelesaian yang memperhitungkan fakta
bahwa sertifikat tanah tidak selalu tersedia;
c) Mengkaji hukum dan peraturanrelevan yang membuat individu dan masyarakat
rentan terhadap perampasan tanah;
d) Memfasilitasi pemberian sertifikat tanah tanpa biaya administratif yang mahal;
e) Mengamankan keterlibatan lembaga HAM nasional dan masyarakat sipil. ”35
•

“Mendesak pihak negara [Pemerintah Indonesia] untuk mempercepat adopsi
rancangan Undang-undang (RUU) tentang Hak-hak Masyarakat Hukum Adat36 dan
memastikan bahwa RUU:
a) Mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat dan menetapkan prinsip identifikasi
diri, termasuk kemungkinan mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat;
b) Secara efektif menjamin hak mereka yang tidak dapat dicabut untuk memiliki,
mengembangkan, mengendalikan dan menggunakan tanah dan sumber daya
adat mereka;
c) Menetapkan mekanisme yang kuat untuk memastikan penghormatan atas
Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan pada keputusan yang
mempengaruhi mereka dan sumber dayanya, serta kompensasi yang memadai
dan kompensasi yang efektif jika terjadi pelanggaran.
Komite juga merekomendasikan bahwa pihak negara berusaha untuk menye
laraskan hukum yang ada sesuai dengan undang-undang baru tentang hak-hak
Masyarakat Hukum Adat dan meratifikasi Konvensi ILO tentang Penduduk Asli dan
suku Asli, 1989 (No. 169).”37

•

35
36
37
38

“Bahwa, sebagai prioritas untuk implementasi Rencana Aksi atas Perjanjian
Bersama untuk Percepatan Penentuan Wilayah Hutan, pihak negara [pemerintah
Indonesia]:
a) Mengubah semua ketentuan legislatif yang tidak sesuai dengan Keputusan
Mahkamah Konstitusi 35/PUU-X/2012, termasuk yang terkandung dalam UU
18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penghancuran Hutan, dan
mengambil langkah-langkah untuk meninjau kembali keputusan terhadap
anggota Masyarakat Hukum Adat yang berdiam di atasnya; dan
b) Mengidentifikasi dan menentukan batas tanah dan hutan adat, menyelesaikan
perselisihan, dengan berkonsultasi pada perwakilan Masyarakat Hukum Adat
dan lembaga HAM nasional. ”38

Ibid. hal 10
The term ‘MasyarakatHukumAdat’ refers to the English term ‘Customary Law Community’
Ibid. hal 13
Ibid. hal 13f
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Pelapor Khusus PBB untuk Perumahan yang Layak sebagai
Komponen dari Hak atas Standar Kehidupan yang Layak,
dan tentang Hak untuk Tidak Melakukan Diskriminasi
merekomendasikan bahwa
•

•

Pemerintah harus memastikan bahwa “kebijakan pertanahan harus melindungi
kepentingan rumah tangga berpendapatan rendah, masyarakat adat, dan
masyarakat yang menempati tanah berdasarkan hukum adat.”39
“Pemerintah harus memastikan keamanan kepemilikan –pengakuan hukum atas
kepemilikan, hak tanah komunal, kepemilikan lahan hutan. Untuk tujuan ini,
aturan pertanahan harus direvisi untuk menyelesaikan ambiguitas antara hukum
adat dan hukum pertanahan.”40

Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD)
merekomendasikan bahwa:
•
198

•

Pemerintah “harus meninjau kembali perundang-undangannya, khususnya UU No.
18 tahun 2004 tentang Perkebunan, serta cara menafsirkan dan melaksanakannya
dalam praktik, untuk memastikan bahwa perundang-undangan menghormati
hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, mengendalikan, dan
menggunakan tanah komunal mereka.”41
“Pihak negara [pemerintah Indonesia] mengamankan hak milik dan kepemilikan
komunitas lokal […]. Pihak negara juga harus memastikan bahwa konsultasi
dengan masyarakat terkait dilakukan secara serius, dengan maksud untuk
mendapatkan persetujuan dan partisipasi mereka di dalamnya. “42

39 UN Special Rapporteur on Adequate Housing as a Component of the Right to an Adequate Standard of Living, and on the Right to Nondiscrimination (26.12.2013): Report of the Special Rapporteur on Adequate Housing as a Component of the Right to an Adequate Standard of
Living, and on the Right to Non-discrimination in this context, Raquel Rolnik, Addendum, Mission to Indonesia, A/HRC/25/54/Add.1, p. 21, dapat
dilihat di: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/191/55/PDF/G1319155.pdf?OpenElement
40 Ibid. hal 21
41 UN Committee for the Eradication of Racial Discrimination (01.10.2017): Concluding Observations, A/62/18, p. 36, dapat dilihat di: http://docstore.
ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=dtYoAzPhJ4NMy4Lu1TOebBHVOpdciO2EGHqWKI8pHWV%2fPnZIYc5Fq9nY0fnFvJ3x3rAigWw0vFdU
%2fEcR43Q%2fpQ%2fSNHgYAedY%2fgnTA8Akd4Q%3d
42 Ibid. hal 36
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PEMERINTAHAN,
SISTEM HUKUM
DAN SEKTOR
KEAMANAN
Presiden Joko
Hak Masyarakat
AdatWidodo melakukan inspeksi pasukan.

BAGIAN 7

Pemerintahan,
Sistem Hukum dan
Sektor Keamanan
Setelah terpilihnya kembali Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilu presiden
lalu, masyarakat sipil Indonesia memiliki harapan besar bahwa reformasi akan
berdampak lebih luas, seperti misalnya membawa keadilan, meningkatkan
penegakan hukum, memberantas korupsi, dan menegakkan prinsip-prinsip
demokrasi di negeri ini. Secara khusus di Tanah Papua, reformasi diharapkan
dapat segera mengatasi kelemahan yang serius dalam: mekanisme HAM
nasional, hukum pidana, hukum otonomi khusus, dan sektor militer.
Meskipun Presiden Jokowi telah terpilih kembali untuk masa jabatan kedua,
pemerintahan yang dipimpinnya masih belum sepenuhnya memenuhi “janji”.
Diantaranya adalah penyelesaian pelanggaran HAM di Tanah Papua. Beberapa
tokoh masyarakat sipil Indonesia secara luas mengkritik pemerintah karena
kelalaian mereka terkait masalah HAM di Tanah Papua. Tanah Papua menjadi
salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat kemiskinan tertinggi, indeks
pembangunan sumber daya manusia terendah dan laporan pelanggaran
HAM yang masih sering terjadi. Selama empat tahun pemerintahannya,
Presiden Jokowi menekankan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua
namun mengabaikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di wilayah
ini.
Orang-orang Papua masih terus ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihukum
dengan dalih pasal pengkhianatan, atau ketentuan makar berdasarkan KUHP.
Penggunaan pasal-pasal itu secara terus-menerus menegaskan kembali
seruan perubahan atas pasal-pasal tersebut, serta penghilangan pasal-pasal
tersebut dari rancangan revisi KUHP. Dewan Perwakilan Rakyat berencana
untuk menetapkan KUHP baru pada bulan September 2019, dan kemudian
akan memberlakukannya pada tahun 2022. KUHP baru telah gagal mengatasi
kurangnya kejelasan tentang pengkhianatan dan berbagai ketentuan lainnya.
Sejalan dengan hukum pidana, sistem HAM nasional sangat membutuhkan
reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitasnya. Sistem di
Indonesia saat ini terdiri dari lembaga semi-independen serta prosedur
pengaduan internal di kepolisian dan militer. Dari pelanggaran HAM di Tanah
Papua hanya sebagian kecil yang ditindaklanjuti dengan penuntutan hukum
terhadap para pelaku, kondisi ini menjadikan opsi penuntutan menjadi ‘tidak

menarik’ bagi para korban dan kerabat mereka.
Lembaga semi-independen memiliki mandat
dan kekuasaan yang terbatas, sementara meka
nisme internal di dalam organisasi militer dan
polisi tidak memiliki transparansi dan impar
sialitas.
Status Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua
dan Papua Barat mengamanatkan pemerintah
daerah untuk mengatur dan mengelola kepen
tingan penduduknya, atas inisiatif sendiri, ber
dasarkan aspirasi dan hak-hak dasar mereka.
Seperti halnya gubernur, DPRD provinsi juga
memiliki kekuatan untuk memberlakukan Per
aturan Daerah Khusus (Perdasus) dan juga
Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi). Setelah
anggaran dasar disusun, naskah tersebut harus
diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri yang
memiliki tanggung jawab untuk memberi
nomor pada anggaran dasar sebagai persyaratan
prosedural minor. Namun, persyaratan tersebut
telah disalahgunakan oleh Jakarta untuk men

cegah Perdasus atau Perdasi yang tidak mereka
setujui untuk dijalankan.
Pemerintah pasca-Soeharto telah mereformasi
TNI untuk mengurangi pengaruh politik dan
ekonominya. Terlepas dari upaya-upaya ini,
para mantan dan pemimpin militer yang
berkuasa masih memiliki pengaruh luas dalam
urusan ekonomi dan politik. Para pengamat
berpendapat bahwa kekuatan TNI bahkan telah
meningkat di bawah presiden baru, Joko Widodo
(Jokowi), yang menunjuk beberapa mantan
jenderal militer sebagai penasihat presiden dan
menteri, termasuk menunjuk Prabowo Subianto
sebagai menteri pertahanan pada Oktober 2019.
Tanah Papua tetap menjadi salah satu benteng
militer di Indonesia. TNI terus melibatkan
diri dalam berbagai masalah sipil, termasuk
perlindungan bisnis swasta, pelaksanaan proyek
pembangunan pemerintah dan dalam operasi
penegakan hukum.

7.1 Kebijakan Pembangunan dan
Pendekatan Keamanan
Masa jabatan periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berakhir
pada Oktober 2019. Meskipun demikian, ia dipilih kembali untuk masa jabatan
kedua. Pemerintahan Jokowi masih meninggalkan ‘janji’ yang belum terpenuhi,
seperti penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua. Ini adalah salah satu
masalah penting, mengingat ada banyak kasus dugaan pelanggaran HAM berat di
Tanah Papua, serta eksploitasi sumber daya alam besar-besaran, sementara hak-hak
masyarakat adat terabaikan. Kegagalan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM
terjadi karena tidak adanya keseriusan pemerintah pada masalah ini di Provinsi Papua
dan Papua Barat. Dalam empat tahun masa pemerintahan, Jokowi lebih menekankan
pembangunan infrastruktur. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 129 tahun
2018 tentang Anggaran Negara untuk tahun 2019 yang ditandatangani pada tanggal
29 November 2018, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Otonomi Khusus
Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar 882.677.451,6 Dolar AS (12,6 triliun Rupiah).1

1

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (10.12.2018): APBN 2019: Pemerintah Alokasikan Rp 20,979 Triliun untuk Otonomi Khusus Aceh, Papua dan
Papua Barat, dapat dilihat di: http://setkab.go.id/apbn-2019-pemerintah-alokasikan-rp20979-triliun-untuk-otonomi-khusus-aceh-papua-danpapua-barat/
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Sebagian besar dari anggaran ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Pendekatan pemerintah dikritik secara luas, karena Provinsi Papua dan Papua
Barat terus menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dengan indeks
pembangunan sumber daya manusia terendah di Indonesia. Infrastruktur terbesar
di Tanah Papua adalah proyek jalan Trans-Papua, yang bertujuan membuka akses ke
daerah-daerah terpencil di Tanah Papua.2

Kualitas Hidup Masyarakat Papua
yang Mandek.
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Tanah Papua menerima anggaran pembangunan
yang lebih besar daripada daerah lain. Namun,
kualitas dan ketersediaan layanan publik di
Tanah Papua masih termasuk yang terburuk di
Indonesia. Berbagai bencana kesehatan memberi
dampak sangat buruk terhadap masyarakat
adat. Selama bulan Januari 2018, beberapa
kabupaten di Papua, seperti Kabupaten Asmat
dan Pegunungan Bintang dirundung wabah
campak dan malnutrisi. Sembilan puluh delapan
orang meninggal dunia, sebagian besar di
antaranya adalah anak-anak, di dua kabupaten
yang berjarak ratusan kilometer tersebut.3
Kepala Kepolisian Daerah Papua, Jenderal Boy
Rafli Amar, menyatakan bahwa setidaknya ada
tiga penyebab kekurangan gizi di Kabupaten
Asmat. Pertama, akses layanan kesehatan
yang jauh dari pemukiman masyarakat; kedua,
kurangnya obat-obatan dan vaksin; dan ketiga,
kurangnya staf medis.4 Namun, Kepala Kantor Staf
Presiden (KSP) Jenderal Moeldoko dan Menteri

2

3
4

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, Basuki Hadi
muljono, ada 3 tujuan utama yang terkait dengan pembangunan
infrastruktur di Papua, yaitu (1) untuk mewujudkan keadilan;
(2) untuk mengurangi kesenjangan pendapatan; (3) dan untuk
mengurangi harga tinggi di masing-masing daerah. Lihat liputan6.
com (05.03.2017): Ini Tujuan Utama Pemerintah Bangun Jalan Trans
Papua, tersedia di: https://www.liputan6.com/bisnis/read/2876420/
ini-tujuan-utama-pemerintah-bangun-jalan-trans-papua
BBC Indonesia (22.01.2018): ‘Kelaparan’ dan Wabah Campak di
Papua Menyebar, Korban Jiwa Hampir 100 Orang, dapat dilihat di:
https://www.bbc.com/indonesia/majalah-42758636
IDN Times (25.01.2018): Polri Jelaskan 3 Penyebab Gizi Buruk
Melanda Asmat, IDN Times, 25 January 2018, dapat dilihat di:
https://www.idntimes.com/news/indonesia/vanny-rahman/polrijelaskan-3-penyebab-gizi-buruk-melanda-asmat/full

Kesehatan Nila F. Moeloek membuat pernyataan
yang kontradiktif. Mereka menyebutkan bahwa
kebiasaan masyarakat dan sanitasi adalah fak
tor utama yang menyebabkan wabah keku
rangan gizi dan campak di Kabupaten Asmat.5
Kedua pejabat itu berpendapat bahwa gaya
hidup masyarakat adalah penyebab utama
bencana kesehatan di kabupaten-kabupaten
ini. Namun, penyebab krisis kesehatan yang
lain di Tanah Papua adalah konversi hutan
menjadi perkebunan dan lokasi pertambangan.
Ekspansi hutan Tanah Papua berdampak pada
ketersediaan dan keamanan pangan penduduk
asli, di mana mata pencaharian mereka ber
gantung pada hasil hutan.6
Ekspansi perusahaan swasta juga menghasilkan
perubahan gaya hidup dan cara mengelola
makanan bagi masyarakat Papua. Komunitas
Papua menjadi lebih rentan terhadap kelaparan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)7 yang
dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017,
menunjukkan bahwa dari tahun 2010 hingga
2017, Provinsi Papua masih dikategorikan dalam
“pembangunan manusia yang rendah”.8

5

6

7

8

Tirti id (19.01.2018): Pemerintah Ungkap Penyebab Merebaknya
Campak & Gizi Buruk di Asmat, dapat dilihat di: https://tirto.id/
pemerintah-ungkap-penyebab-merebaknya-campak-amp-giziburuk-di-asmat-cDtr
ELSAM (18.01.2018): Campak dan Gizi Buruk di Asmat dan
Tanggung Jawab Korporasi, dapat dilihat di: http://elsam.
or.id/2018/01/campak-dan-gizi-buruk-di-asmat-dan-tanggungjawab-korporasi/
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk
mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup
manusia. IPM menjelaskan bagaimana suatu populasi dapat
mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh penghasilan,
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Badan Pusat Statistik, BPS (16.04.2018): “Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Tahun 2017”, dalam Berita Resmi Statistik. No.33/
Th.XXI, p.5
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Graphic 7.1-1. Ratio of Human Development Index of 2017

di Indonesia (lihat Grafik 7.1-1). Status laju
pembangunan manusia dari tahun 2010 hingga
2017 adalah indikator rendahnya kualitas hidup,
khususnya di Provinsi Papua. Angka-angka ini
juga berkorelasi dengan persentase populasi
masyarakat miskin di Provinsi Papua dan Papua
Barat.
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Grafik 7.1-1: Rasio Indeks Pembangunan Manusia tahun 2017
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Grafik 7.1-2: Persentase populasi masyarakat miskin di pulau-pulau yang berbeda yang dipisahkan antara daerah pedesaan
dan perkotaan (Maret 2018), (Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia).

Grafik 7.1-2 menunjukkan bahwa persentase
populasi penduduk miskin di desa-desa Maluku
dan Tanah Papua adalah yang tertinggi di
Indonesia. Sementara itu, persentase kemiskinan
di wilayah perkotaan di kedua pulau tersebut
hanya 5,03%, terendah kedua setelah Pulau
Kalimantan dengan persentase 4,33% di
pemukiman perkotaan (lihat Grafik 7.1-2).

9

Badan Pusat Statistik (16.07.2018): “Profil Kemiskinan di Indonesia
Maret 2018”, Berita Resmi Statistik. No.57/07/Th.XXI, p.3
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Jumlah penduduk desa miskin di Maluku dan
Tanah Papua telah mencapai 1,41 juta jiwa,
dengan kata lain bahwa 9% dari penduduk
desa miskin di Indonesia tinggal di kedua pulau
tersebut.10 Oleh karena itu dapat disimpulkan
bahwa fokus pada pembangunan ekonomi di
bawah pemerintahan Jokowi dan peningkatan
alokasi anggaran belum membawa kemajuan
berarti bagi kesejahteraan rakyat Papua.

10

Ibid. hal 7
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Investasi Besar dan Deforestasi
Orientasi pengembangan administrasi Jokowi
juga sejalan dengan target investasi besar di
Tanah Papua. Badan Koordinasi Penanaman
Modal Indonesia (BKPM) menargetkan realisasi
investasi di Tanah Papua mencapai 18.581.821.200
Dolar AS (265 triliun Rupiah) selama tahun 20152019. Target investasi dalam pemerintahan
Jokowi dilaporkan meningkat secara drastis
dibandingkan dengan realisasi investasi tahun
2010-2014 sebesar 4.698.045.360 Dolar AS (67
triliun Rupiah).11 BKPM juga menyebutkan bahwa
investasi akan tersebar di berbagai bisnis, antara
lain meliputi: tanaman pangan dan perkebunan,
industri makanan, industri kayu, transportasi,
gudang, telekomunikasi dan pertanian.
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Menurut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mana
jemen Tata Ruang Papua (KMSTRP), hingga tahun
2017, pemerintah telah mengeluarkan 338 izin
untuk industri berbasis lahan di Tanah Papua. Izin
tersebut terdiri dari 171 izin pertambangan, 114
izin perkebunan kelapa sawit dan 43 IUPHHKHA
(izin penggunaan produk hutan alam), dan 10
IUPHHK-HTI (izin perkebunan kayu) dengan total
area konsesi yang diizinkan seluas 14.853.646,60
hektar, setara dengan 34,77% dari total luas
tanah di Papua.12
Dalam berbagai kasus, banyak izin yang tumpang
tindih dengan kawasan hutan lindung. Analisis
spasial dengan metode overlay yang dilakukan
oleh koalisi masyarakat sipil KMSTRP dan KPRHPB
menunjukkan adanya 162 izin industri berbasis
lahan. Jumlah tersebut terdiri dari 102 izin
pertambangan, 25 izin perkebunan kelapa sawit,

11 Merdeka.com (01.03.2015): Investasi di Papua selama Pemerintahan
Jokowi Ditarget Rp 265 T, dapat dilihat di: https://www.merdeka.
com/uang/investasi-di-papua-selama-pemerintahan-jokowiditarget-rp-265-t.html
12 Tirto.id (09.10.2018): ICBE 2018: Mimpi Konservasi di Tengah
Deforestasi yang Ugal-Ugalan, dapat dilihat di: https://tirto.id/
icbe-2018-mimpi-konservasi-di-tengah-deforestasi-yang-ugalugalan-c5BU
13 Ibid
14 Greepeace (23 August 2011): Hutan Surga Papua yang semakin
terancam, dapat dilihat di: https://www.greenpeace.org/archiveindonesia/blog/hutan-surga-papua-yang-semakin-terancam/
blog/36462/

dan 35 izin hutan alam atau perkebunan kayu,
yang tumpang tindih dengan hutan lindung
dan kawasan konservasi seluas 2.627.010 hektar
atau setara 11,43% total luas kawasan lindung
di Tanah Papua. Akibatnya, menurut penelitian
Forest Watch Indonesia, dalam tujuh tahun
terakhir (2009-2016), deforestasi di Tanah Papua
mencapai 170.494 hektar per tahun.13
Pada tahun 2015, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan telah mencatat bahwa
wilayah hutan di Provinsi Papua dan Papua
Barat –termasuk hutan produksi, hutan produksi
terbatas, dan hutan lindung– mencapai
38.153.269 hektar. Pada tahun 2009, luas hutan
di Tanah Papua mencapai 42.000.000 hektar.
Menurut data Greenpeace dari tahun 2011, laju
deforestasi mencapai 143.680 hektar per tahun
di Provinsi Papua dan 293.000 hektar per tahun
di Provinsi Papua Barat14.15

Konflik dan Penangkapan
Masyarakat Papua
Peningkatan investasi swasta telah menyebabkan
konflik antara perusahaan dan masyarakat adat
di Tanah Papua. Misalnya, konflik yang terjadi
ketika sekitar dua puluh orang perwakilan dari
lima komunitas adat mendesak PT Bintuni Agro
Prima Perkasa (BAPP), anak perusahaan Salim
Group (milik Indofood),16 untuk meninggalkan
tanah mereka. BAPP memiliki konsesi untuk
19.363 hektar di Lembah Kebar, Kabupaten
Tambarauw, yang beroperasi di tanah adat Suku
Mpur.17

15 Tirto.id (03.01.2018): Tahun Tak Pernah Berakhir: Saat Paru-Paru
Dunia Kian Sesak, dapat dilihat di: https://tirto.id/tahun-tak-pernahberakhir-saat-paru-paru-dunia-di-papua-kian-sesak-cCDM
16 Indofood juga memiliki empat perusahaan perkebunan di Papua,
tiga di Papua Barat, yaitu PT Subur Karunia Raya (38.620 ha) di
Teluk Bintuni, PT Rimbun Sawit Papua (30.596 ha) di Fakfak, PT
Menara Wasior (32.173 ha) di Teluk Wondama, dan PT Tunas Agung
Sejahtera (40.000 ha) di Mimika, Papua.
17 Lusia Arumingtyas Mongobay.com (04.12.2018): Warga Adat Papua
Desak Pemerintah Cabut Izin Kebun Sawit Bermasalah, dapat dilihat
di: https://www.mongabay.co.id/2018/12/04/warga-adat-papuadesak-pemerintah-cabut-izin-kebun-sawit-bermasalah/
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Pada tanggal 18 Desember 2018, para pemimpin
masyarakat adat Papua dan aktivis masyarakat
sipil menerbitkan pernyataan bersama bahwa
mereka mengangkat keprihatinan atas tanah
adat sebagai sumber mata pencaharian mereka.
Pernyataan itu juga menyoroti kurang
nya
kemampuan pemerintah untuk memenuhi
akuntabilitas dalam menyelesaikan pelanggaran
HAM dan kejahatan lingkungan. Ketidak
mam
puan pemerintah dalam menyelesaikan
pelanggaran HAM di Tanah Papua akan melang
gengkan siklus kekerasan.18
Pada awal Desember 2018, pembangunan jalan
Trans Papua terganggu oleh serangan terhadap
pekerja konstruksi, yang mengakibatkan
setidaknya 17 orang pekerja di Kabupaten
Nduga, Provinsi Papua, meninggal dunia.
Polisi dan militer merespon insiden ini melalui
penggerebekan besar-besaran yang berdampak
sangat parah bagi penduduk asli di desa-desa
di Kabupaten Nduga. Sejak operasi gabungan
dilancarkan, ribuan warga sipil terpaksa
meninggalkan desa mereka dan melarikan diri
ke daerah hutan dan kabupaten tetangga.19

Kurangnya Ruang untuk
Mengekspresikan Pendapat
Secara Damai
Berbagai kejadian di sepanjang tahun 2018
menjelaskan adanya penindasan terhadap
kebebasan berkumpul dan berekspresi di
Tanah Papua, meskipun sebenarnya hakhak mereka telah diatur dan dilindungi oleh
Undang-undang Dasar Indonesia. Lembaga
pene
gak hukum tidak jarang menggunakan
pasal makar untuk mengkriminalisasi aktivis
Papua serta mengintimidasi kebebasan ber
kumpul dan berekspresi dengan damai.
Keke
rasan, penangkapan, dan penuntutan
telah mengakibatkan menyempitnya ruang
demokrasi. Kondisi ini membuat hampir tidak
adanya kemungkinan bagi masyarakat sipil Papua
untuk secara damai mengekspresikan pendapat
mereka. Atau pun menuntut pemerintah untuk
menegakkan kewajiban hak asasi manusia di
Tanah Papua.
•

Pembela HAM dan media sering meliput
kasus-kasus kekerasan di Tanah Papua. Pada
tanggal 1 Desember 2018, sebagai hari
peringatan kemerdekaan Papua dari Belanda,
polisi menangkap 539 orang peserta aksi
damai di beberapa kota di Indonesia. Polisi
menangkap 18 orang di Kupang, 99 orang
di Ternate, 43 orang di Ambon, 27 orang di
Manado, 24 orang di Makassar, 233 orang di
Surabaya, dan 95 orang di Provinsi Papua.20

•

Pada tanggal 10 Desember 2018, 132 orang
lainnya ditangkap oleh aparat keamanan
dalam peringatan hari HAM Internasional.
Penangkapan dilakukan terhadap 90
orang di Timika, dan 42 pengunjuk rasa di
Merauke.21

Secara khusus, insiden di Kabupaten Nduga
menjelaskan bahwa pendekatan keamanan di
bawah pemerintahan Jokowi mengakibatkan
pelanggaran HAM. Pemerintah gagal mem
bentuk tim independen untuk menyelidiki
kasus pembunuhan dan mencegah terjadinya
kekerasan di Kabupaten Nduga.

18 Resolusi Maranatha (08.12.2018): Dialog Kebijakan dan Konferensi
Masyarakat Adat Papua, dapat dilihat di: https://pusaka.or.id/
assets//2018/12/Resolusi-Maranatha-Des-2018.pdf
19 Tirto.id (21.12.2018): Natal Duka di Nduga: Korban Sipil saat
TNI-Polri Memburu TPNPB-OPM, dapat dilihat di: https://tirto.id/
natal-duka-di-nduga-korban-sipil-saat-tni-polri-memburu-tpnpbopm-dcnk
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20 Tirto.id (02.12.2018): Tangkap 539 Demonstran Aksi Damai Papua,
Rasisme ala Jokowi? Dapat dilihat di: https://tirto.id/tangkap-539demonstran-aksi-damai-papua-rasisme-ala-jokowi-daQi
21 CNN Indonesia (11.12.2018): KNPB: Aparat Tangkap 132 Orang
Papua Saat Peringati Hari HAM, dapat dilihat di: https://www.
cnnindonesia.com/nasional/20181211135338-20-352745/knpbaparat-tangkap-132-orang-papua-saat-peringati-hari-ham

205

•

Pada tanggal 28 Desember 2018, aksi
kampanye ‘Kamisan’22 di Tanah Papua
dilarang dan dibubarkan oleh aparat
kepolisian.23 Hingga saat ini, kampanye
‘Kamisan’ hanya dilarang di Tanah Papua,
sementara di daerah lain aksi damai ini dapat
berjalan dengan lancar.

•

Pada tanggal 31 Desember 2018, enam
orang ditangkap oleh polisi ketika mereka
sedang mengadakan ibadah untuk
meraya
kan ulang tahun KNPB di Timika.
Keesokan harinya tiga orang diantaranya
dibebaskan setelah dipaksa untuk membuat
pernyataan, sementara tiga lainnya dituduh
melakukan makar. Pada hari penangkapan,
polisi menggeledah sekretariat tanpa surat
perintah, menyebabkan kerusakan fasilitas
kantor dan menyita sekretariat.
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•

Sebelumnya, pada tanggal 19 November
2018, aparat keamanan gabungan menang
kap 107 orang yang menghadiri diskusi
dalam acara ulang tahun KNPB di Asrama
Mahasiswa di Pegunungan Bintang di
Waena, Jayapura.24

Apa yang Harus Dilakukan oleh
Presiden Jokowi?
Karena berbagai masalah masih terus menerus
terjadi selama bertahun-tahun, pemerintah
harus mengubah pendekatan konflik di Tanah
Papua. Jika pemerintah hanya selalu fokus pada
pembangunan infrastruktur, itu pasti tidak dapat
menyelesaikan masalah di Tanah Papua. Kebijakan
pemerintah harus mempertimbangkan hak-hak
masyarakat sebagai landasan utama dari semua
program pembangunan. Pemerintahan Jokowi

harus berani mengadopsi kebijakan untuk
penyelesaian pelanggaran HAM agar dapat
menembus lingkaran kekerasan di Tanah Papua.
Selanjutnya, pemerintah harus menghilangkan
pendekatan
berbasis
keamanan
untuk
menangani masalah struktural yang sudah lama
ada di Tanah Papua. Sejarah Papua menunjukkan
bahwa pendekatan semacam itu hanya akan
menghasilkan pelanggaran HAM baru.
Sebagai gantinya, pemerintah harus meningkat
kan prosedur birokrasi terkait dengan peng
uasaan lahan dan izin peruntukannya. Kegiatan
ekstraktif seperti pembukaan lahan untuk
bisnis perkebunan, operasi penambangan dan
pembalakan liar, sangat tidak menguntungkan
bagi penduduk asli Papua. Hasil dari kerusakan
lingkungan dan penggundulan hutan tidak
hanya menjadi ancaman bagi mata pencaharian
mereka, tetapi juga bertentangan dengan
pengurangan emisi karbon, sebagai kepentingan
nasional dan global dalam perjuangan melawan
pemanasan global.
Instansi pemerintah harus melakukan penga
wasan ketat dan tindakan tegas terhadap peru
sahaan yang melakukan perusakan hutan dan
perampasan tanah secara sewenang-wenang.
Jika langkah-langkah tersebut tidak segera
dilakukan, konflik antara masyarakat adat dan
perusahaan bisnis, pemerintah dan aparat
keamanan kemungkinan akan meluas dan terus
terjadi.

22 Kamisan adalah aksi damai yang diadakan setiap Kamis sejak 18
Januari 2007 oleh para korban pelanggaran hak asasi manusia dan
keluarga mereka di depan Istana Presiden.
23 Tirto.id (28.12.2018): Cuma di Papua Kamisan Dilarang, Filep
Karma: Masih Eranya Soeharto, dapat dilihat di: https://tirto.
id/cuma-di-papua-kamisan-dilarang-filep-karma-masih-eranyasoeharto-dcKS.
24 Tempo.co (19.11.2018): 107 Orang Ditangkap Saat HUT KNPB di
Asrama Mahasiswa Papua, dapat dilihat di: https://nasional.tempo.
co/read/1147768/107-orang-ditangkap-saat-hut-knpb-di-asramamahasiswa-papua/full&view=ok

HAK ASASI MANUSIA DAN ESKALASI KONFLIK DI PAPUA

Rekomendasi
ICP merekomendasikan kepada pemerintah
Indonesia untuk:
•
•
•

•

Mengadopsi kebijakan untuk penyelesaian pelanggaran HAM guna menembus
lingkaran kekerasan di Tanah Papua.
Meninggalkan pendekatan berbasis keamanan dalam menangani masalah
struktural yang sudah lama ada di Tanah Papua.
Meningkatkan prosedur birokrasi terkait dengan penguasaan lahan dan izin
peruntukannya untuk meningkatkan mata pencaharian dan ketahanan pangan
masyarakat adat.
Melakukan pengawasan ketat dan tindakan afirmatif terhadap perusahaan yang
melakukan perusakan hutan dan perampasan tanah secara sewenang-wenang.

Mekanisme HAM internasional
merekomendasikan:
Komite Hak Anak
•

“Mendesak pihak negara [pemerintah Indonesia] untuk mengambil semua
langkah yang diperlukan untuk menghilangkan kemiskinan di lingkungan masya
rakat adat dan memantau kemajuannya, serta memberikan akses yang sama
terhadap semua layanan publik, mengusahakan upaya-upaya demiliterisasi dan
memastikan persetujuan yang diinformasikan sebelumnya kepada masyarakat
adat sehubungan dengan eksploitasi sumber daya alam di wilayah adat mereka.”
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7.2 Pembaruan KUHP
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Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2017-2018 Orang-orang
Papua masih terus ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihukum dengan dalih pasal
pengkhianatan, atau ketentuan makar berdasarkan KUHP. Penggunaan pasalpasal itu secara terus-menerus menegaskan kembali seruan perubahan atas pasalpasal tersebut, serta penghilangan pasal-pasal tersebut dari rancangan revisi
KUHP. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan sekelompok orang Papua
mengajukan dua gugatan terpisah ke Mahkamah Konstitusi yang mengajukan
uji materi terhadap pasal-pasal pengkhianatan. Mahkamah Konstitusi dengan
suara bulat memutuskan bahwa pasal-pasal pengkhianatan tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
telah dijadwalkan untuk menetapkan KUHP baru pada bulan September 2019,
dan akan mulai berlaku pada tahun 2022. Namun, kritik keras dari masyarakat
terhadap rancangan tersebut menyebabkan penundaan dalam pemberlakuannya.
Rancangan KUHP baru yang tidak membahas mengenai kurangnya kejelasan dalam
ketentuan makar menuai kritik dari anggota masyarakat sipil dan yang juga akan
memuat ketentuan yang mengkriminalisasi pelaku penghinaan terhadap presiden,
wakil presiden, dan pemerintah yang sah.
KUHP memiliki tujuh pasal yang berkaitan
dengan makar, tetapi Pasal 106 yang paling
sering digunakan oleh otoritas Indonesia
untuk menangkap, menahan, menuntut, dan
menghukum orang-orang Papua yang mengeks
presikan pandangan politik mereka. Pasal 106
berbunyi "Makar dengan maksud supaya selu
ruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh
ke tangan musuh atau memisahkan sebagian
wilayah negara dari yang lain, diancam dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara sementara paling lama dua puluh tahun."
Tindakan seperti apa yang berarti membawa
wilayah Indonesia jatuh ke tangan musuh atau
memisahkan sebagianwilayahnya ini masih tidak
jelas.
Ketidakjelasan ketentuan ini memungkinkan
Peme
rintah Indonesia untuk menggunakan

Pasal 106 untuk menangkap dan menghukum
orang yang melakukan kegiatan politik damai.
Empat mahasiswa Papua di Manado, Sulawesi
Utara, ditangkap dan didakwa berdasarkan Pasal
106 sebelum mereka berpartisipasi dalam protes
untuk mendukung keanggotaan penuh United
Libération Movement for West Papua (ULMWP)
di Melanesian Spearhead Group (MSG). Hiskia
Meage, salah satu mahasiswa yang ditangkap
yang juga adalah Ketua Komite Nasional Papua
Barat (KNPB), menyatakan bahwa mereka
dituduh memegang poster bergambar bendera
Bintang Kejora, yang merupakan simbol
kemerdekaan Papua Barat.1
Pada bulan Maret 2018, Ketua KNPB Timika, Yanto
Awerkion, dijatuhi hukuman 10 bulan penjara
karena keterlibatannya dengan sebuah petisi
yang menyerukan kemerdekaan Tanah Papua.2
1

2

Jubi (23.12.2016): Di Manado, Empat Anggota KNPB Manado
Dikenakan Pasal Makar, dapat dilihat di: https://www.jubi.co.id/
staging/di-manado-empat-anggota-knpb-manado-dikenakanpasal-makar/.
Unrepresented Nations & Peoples Organisation (16.03.2018):West
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Satu tahun sesudahnya, seorang mahasiswa
Papua, Simon Carlos Magal, ditangkap karena
berkomunikasi dengan seorang warga negara
Polandia yang ditangkap beberapa hari
sebelumnya karena dicurigai sebagai seorang
jurnalis dan dilaporkan bertemu dengan
orang-orang yang diduga anggota kelompok
kemerdekaan bersenjata.3
Mengingat ketidakjelasan tentang pasal
pengkhianatan dalam KUHP, Institute for Criminal
Justice Reform (ICJR) dan sejumlah orang Papua
mengajukan dua tuntutan terpisah kepada
Mahkamah Konstitusi yang mana isinya adalah
menuntut pengujian meteriil dari pasal-pasal
ini terhadap Undang-Undang Dasar. ICJR
menuntut Mahkamah untuk menguji apakah
Pasal 106 yang terkenal kejam dan artikel-artikel
terkait lainnya bertentangan dengan hak atas
kepastian hukum dan kebebasan berekspresi
yang ditetapkan dalam Undang-Undang
Dasar.4 Tuntutan yang diajukan oleh orangorang Papua meminta Mahkamah Konstitusi
untuk mempertimbangkan uji materi pasal
pengkhianatan dengan aturan hukum (negara
hukum) dan sejumlah ketentuan hak asasi
manusia dalam Undang-Undang Dasar.5
Para penuntut dalam kedua tuntutan tersebut
berpendapat bahwa teks KUHP yang dibuat
oleh Belanda menggunakan istilah tertentu,
'aanslag', yang berarti serangan dalam bahasa
Indonesia, atau 'attack' dalam bahasa Inggris,
dalam semua pasal tentang pengkhianatan.
Oleh karena itu serangan diperlukan agar suatu
tindakan diklasifikasikan sebagai pengkhianatan
berdasarkan KUHP. Kegagalan teks KUHP
berbahasa Indonesia untuk menjelaskan hal
ini telah menyebabkan ketidakpastian hukum,
dimana setiap individu yang terlibat dalam
kegiatan politik meskipun tanpa adanya tindak

3

Papua: Yanto Awerkion Sentenced to Jail for Involvement in
Independence Petition, dapat dilihat di: https://unpo.org/
article/20686
TAPOL (07.09.2018): Joint statement: Call for immediate release of
Simon Magal and Jakub Skrzypski – The West Papuan and Polish
pair have been charged with treason, dapat dilihat di: https://www.
tapol.org/news/joint-statement-call-immediate-release-simonmagal-and-jakub-skrzypski-west-papuan-and-polish.

kekerasan beresiko ditangkap, dituntut, dan
dihukum.
Dalam keputusannya yang dikeluarkan pada
bulan Januari 2018 tentang kedua tuntutan
tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan suara
bulat memutuskan bahwa pasal pengkhianatan
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang Dasar. Mahkamah tidak
menyetujui alasan yang diberikan ICJR bahwa
diperlukan adanya serangan untuk tindakan
yang termasuk dalam definisi pengkhianatan
dalam KUHP. Mahkamah mengutip Pasal 87
KUHP yang menetapkan bahwa ‘niat’ yang
diwujudkan dalam ‘upaya untuk melakukan
kejahatan’ (permulaan pelaksanaan) sendiri
sudah cukup.6
Mahkamah menerima bahwa tidak ada para
meter yang ditetapkan atau disepakati untuk
menentukan tindakan apa yang merupakan
‘upaya untuk melakukan kejahatan’. Namun,
ini tidak berarti ketidakjelasan hukum karena
interpretasi diserahkan kepada hakim. Argu
men ICJR bahwa ketentuan makar telah
memungkinkan pihak berwenang di Indo
nesia untuk menangkap, menuntut, dan meng
hukum orang-orang yang percaya ter
hadap
kemerdekaan dari Indonesia adalah alasan
untuk penerapan hukum. Namun Mahka
mah Konstitusi menerima bahwa adanya
ketidakjelasan sehingga perbuatan-perbuatan
yang disandarkan kepadanya juga tidak
mengandung ketidakjelasan.7
Mahkamah selanjutnya menyimpulkan bahwa
ketentuan makar tidak membatasi kebebasan
berekspresi yang dijamin dalam UndangUndang Dasar. Pengkhianatan bukanlah kebe
basan berekspresi. Bahkan bila benar, penerap
annya akan dibatasi oleh Pasal 28J (2) dalam
4
5
6
7
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Mahkamah Konstitusi Indonesia (2017): Putusan Nomor 7/PUU-XV/2017,
dapat dilihat di: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/7_
PUU-XV_2017.pdf
Mahkamah Konstitusi (2017):Putusan Nomor 28/PUU-XV/2017, dapat
dilihat di: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/28_PUUXV_2017.pdf.
Lihat Putusan Nomor 7/PUU-XV/2017 cited above, paras. 3.13.3 –
3.13.6.
Putusan Nomor 7/PUU-XV/2017, halaman 155
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Undang-undang Dasar.8 Pasal ini menetapkan
bahwa hak-hak yang diatur dalam UndangUndang Dasardapat dibatasi selama itu
ditentukan oleh hukum dan untuk alasan
yang adil “sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam
masyarakat demokratis.”
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana untuk
mengesahkan KUHP baru pada bulan September
2019. KUHP yang baru tidak akan berlaku hingga
tahun 2022, hal ini untuk menyediakan masa
transisi selama tiga tahun.9 KUHP baru akan tetap
membawa pasal-pasal tentang pengkhianatan
yang serupa dengan yang ada dalam KUHP
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yang berlaku hingga sekarang.10 KUHP baru
tidak membahas mengenai ketidakjelasan
dalam pasal pengkhianatan yang dikritik oleh
banyak anggota masyarakat. KUHP yang baru
nanti juga akan membawa pasal-pasal yang
mengkriminalisasi penghinaan terhadap presi
den, wakil presiden, dan pemerintah yang sah.11
KUHP yang berlaku sekarang juga memiliki
ketentuan serupa. Namun pasal-pasal ini dicabut
oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006,
yang memutuskan bahwa pasal-pasal tersebut
bertentangan dengan kebebasan berekspresi
yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar.

Rekomendasi
ICP merekomendasikan kepada Pemerintah
Indonesia untuk:
•

•
•

•
•

8
9

Merevisi undang-undang dan peraturan yang mengancam demokrasi dan
perlindungan atas hak asasi manusia, seperti perubahan yang diadopsi ke hukum
nasional tentang organisasi massa, UU Darurat no. 12/1951, serta Pasal 106 dan
110 tentang pengkhianatan, dan Pasal 160 tentang penghasutan dalam KUHP
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
Meninjau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesuai dengan
perjanjian hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi.
Menghentikan penerapan Pasal 106 dan 110 KUHP tentang pengkhianatan, serta
Pasal 160 tentang penghasutan, hingga KUHP diperbaharui dan membebaskan
semua tahanan yang saat ini ditahan berdasarkan pasal-pasal ini.
Membatalkan UU Darurat no. 12/1951.
Mengamandemen Peraturan Pemerintah no. 99/2012 untuk menghapus
persyaratan pembebasan bersyarat untuk pernyataan kesetiaan dalam kasus
kejahatan terhadap negara, dan/atau mempertimbangkan mengatur tahanan
yang ditahan berdasarkan tuduhan tersebut secara terpisah dari mereka yang
dihukum karena terorisme, korupsi dan kejahatan narkoba

Putusan Nomor 7/PUU-XV/2017, para. 3.13.7.
News Detik.com (03.09.2019): Masa Transisi 3 Tahun, RUU KUHP
Baru Efektif Berlaku 2022, dapat dilihat di: https://news.detik.com/
berita/d-4691192/masa-transisi-3-tahun-ruu-kuhp-baru-efektifberlaku-2022
10 News Detik.com (02.09.2019): Begini Definisi Makar dalam RUU
KUHP, dapat dilihat di: https://news.detik.com/berita/d-4690617/

begini-definisi-makar-dalam-ruu-kuhp
11 Tirto.Id (25.07.2018): Mengapa Rancangan KUHP Terlalu
Berbahaya untuk Disahkan?, dapat dilihat di: https://tirto.id/
mengapa-rancangan-kuhp-terlalu-berbahaya-untuk-disahkan-cPQf
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Rekomendasi oleh negara lain:
•

•

Honduras, Republik Korea, dan Kanada merekomendasikan bahwa Pemerintah
harus meninjau ulang KUHP untuk memastikan bahwa didalamnya terdapat
definisi mengenai penyiksaan yang konsisten dengan Konvensi Anti Penyiksaan.12
Jerman merekomendasikan kepada Pemerintah untuk melakukan upaya
“mencabut atau mengubah pasal 106 dan 110 KUHP untuk menghindari
pembatasan kebebasan berekspresi”13

Rekomendasi oleh mekanisme HAM
internasional
Parlemen Eropa
•

“Menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk mencabut Pasal 156
dan 156 (a) KUHP, dan untuk menghapus pasal penistaan dalam

RUU revisi KUHP
saat ini, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang
Pemberontakan (khususnya Pasal 106 dan 110 KUHP), dan Indonesia berkewajiban
untuk menyelaraskan semua hukum yang berlaku agar sesuai dengan hukum
hak asasi manusia internasional, khususnya tentang kebebasan berekspresi,
berpikir, kepercayaan dan beragama, kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan
dari diskriminasi, dan hak untuk berekspresi dan berkumpul; perlu dicatat bahwa
seseorang dapat dipenjara karena ‘fitnah’ selama lima tahun”14

Komite Hak Asasi Manusia PBB (CCPR)
•

Merekomendasikan bahwa Pemerintah harus “memastikan bahwa KUHP yang
direvisi mencakup definisi tentang penyiksaan yang mencakup semua elemen
yang terkandung dalam pasal 1 dari Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan
serta Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat,
serta pasal 7 dari Kovensi tersebut. Pihak Negara juga harus memastikan bahwa
undang-undang ini memberikan aturan yang cukup mengenai penyelidikan
dan penuntutan yang efektif terhadap para pelaku tindakan tersebut dan kaki
tangannya; bahwa, jika dinyatakan bersalah, pelaku dan kaki tangannya dihukum
dengan sanksi yang sepadan dengan keseriusan kejahatan; dan bahwa para
korban mendapat kompensasi yang memadai. ”15

12 Dewan HAM (14.07.2017): Siklus ketiga Indonesia dalam Universal Periodic Review, dapat dilihat di: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.
aspx?si=A/HRC/36/7
13 Ibid.
14 Resolusi Parelemen Eropa 2017/2506 (RSP) tentang Indonesia yang diadopsi pada tanggal 19 Januari 2017 di Strasbourg, dapat dilihat di: http://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0002&language=EN&ring=P8-RC-2017-0072
15 Komite HAM PBB (21.08.2013): Kesimpulan Pengamatan terhapad laporan Perdana Indonesia, CCPR/C/IDN/CO/1, p. 5, dapat dilihat di: http://
undocs.org/CCPR/C/IDN/CO/1
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•

•

“Mendorong Pihak Negara untuk memastikan bahwa KUHAP direvisi untuk
memastikan bahwa siapa pun yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana
harus diajukan dihadapan hakim dalam waktu 48 jam”16
Mendesak Pemerintah untuk “meninjau Undang-undang tentang organisasi
massa guna memastikan bahwa hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 18, 19 dan
22 dari Kovenan sebagaimana diuraikan oleh Komite dalam komentar umum No.
22 (1993) mengenai hak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan agama dan No.
34 (2011) tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi.”17

Pelapor Khusus PBB untuk penyiksaan dan perlakuan atau
hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan
lainnya merekomendasikan:
•
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•

Kepada Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa “penyiksaan harus
didefinisikan dan dikriminalisasi sebagai masalah prioritas dan sebagai bentuk
nyata dari komitmen Indonesia untuk memerangi masalah tersebut, sesuai dengan
pasal 1 dan 4 Konvensi Anti Penyiksaan, dengan hukuman yang sepadan dengan
beratnya siksaan.”18
“Pemerintah harus memastikan bahwa hukuman fisik, terlepas dari penderitaan
fisik yang diakibatkannya, secara eksplisit harus dikriminalisasi di seluruh wilayah
negara.”19

Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang
merekomendasikan kepada Pemerintah agar:
•

“Semua undang-undang dan tindakan darurat harus dibatalkan dan diganti oleh
sistem hukum yang akan berlaku pada saat krisis nasional dan dalam keadaan
darurat dan yang sesuai dengan pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil
dan Politik, yaitu: prosedur hukum untuk pernyataan keadaan darurat; daftar
semua hak yang tidak dapat dilanggar; langkah-langkah yang memastikan
penghormatan terhadap prinsip proporsionalitas, baik dalam kaitannya dengan
waktu (durasi terbatas dan pembaruan yang tunduk pada kondisi tertentu) dan
dengan ruang (pembatasan zona wilayah yang dicakup oleh keadaan darurat).”20

16 Ibid, hal 6
17 Ibid, hal 7
18 Pelapor Khusus PBB mengenai dan penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat
manusia (10.03.2018): Laporan Pelapor Khusus PBB mengenai dan penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi
atau merendahkan martabat manusia, Manfred Nowak, Addendum Misi ke Indonesia, A/HRC/7/3/Add.7, p. 25, dapat dilihat di:http://daccess-ods.
un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/7/3/Add.7&Lang=E
19 Ibid, hal 25
20 Kelompok Kerja PBB mengenai Penahanan Sewenang-wenang(12.08.1999): Laporan Kunjungan Kelompok Kerja PBB mengenai Penahanan
Sewenang-wenang ke Indonesia (31 Januari-12 Februari 1999), E/CN.4/2000/4/Add.2, p. 24, dapat dilihat di: http://docstore.ohchr.org/
SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW0JehA%2fFj8BhFpaBkMTxmJkImf7qwZetZFMgSZJ1ArZOQspkZ26si6wgQw%2bQ%2
bX%2bt9ECiRLy%2bd8WjHOknyi%2fhFVMYwS1AUUnYVmLoVy%2fpFAnjIFN2ifHBRIH2v0BDmwoZaA%3d%3d
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7.3 Mekanisme Hak Asasi Manusia
Nasional –Kekurangan, Tantangan &
Peluang
Sistem hak asasi manusia di Indonesia mencakup berbagai mekanisme yang dapat
digunakan untuk mengajukan pengaduan. Mekanisme tersebut terdiri dari lembagalembaga semi-independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman, serta prosedur pengaduan
internal di Kepolisian dan Militer. Terlepas dari adanya mekanisme-mekanisme ini,
hanya sebagian kecil pelanggaran HAM di Tanah Papua yang menghasilkan penuntutan
terhadap para pelaku kejahatan, menjadikan opsi-opsi ini tampak ‘tidak menarik’
bagi para korban dan kerabat mereka. Lembaga-lembaga semi-independen memiliki
mandat dan kekuasaan yang terbatas, sementara mekanisme internal di dalam militer
dan polisi tidak memiliki transparansi dan imparsialitas. Selama tahun 2017 dan 2018,
ada beberapa pencapaian yang membuka peluang baru bagi lembaga-lembaga HAM
di Indonesia untuk melindungi kebebasan mendasar dan hak asasi manusia di Tanah
Papua, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan interpretasi atas
kejahatan pengkhianatan, dan penandatanganan Kesepahaman Bersama antara Polri
dan Komisi Kepolisian Nasional tentang penanganan pengaduan terhadap aparat
kepolisian.

Kekurangan dan Tantangan
Persentase penuntutan terhadap pelaku pelang
garan HAM di Tanah Papua masih sangat
kecil, demikian juga terhadap para pelaku
pembunuhan di luar hukum atau pun penyiksa
an. Amnesty International melaporkan bahwa
dari 69 kasus pembunuhan di luar hukum di
Papua selama delapan tahun terakhir, tidak ada
yang diselidiki secara hukum oleh lembaga
independen. 25 kasus tidak ada investigasi,
sementara 26 kasus lainnya pihak kepolisian atau
militer mengklaim telah melakukan investigasi
internal tetapi tanpa mengumumkan hasilnya.
Hanya dalam enam kasus para pelaku dimintai
pertanggungjawaban atas perbuatannya.1 Per
sen
tase penuntutan yang rendah tersebut

1

Amnesty International (2018): “Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati“,
Pembunuhan dan Impunitas di Papua, h. 7f, dapat dilihat
di: https://www.amnesty.org/download/Documents/
ASA2181982018INDONESIAN.PDF
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merefleksikan kegagalan pemerintah dalam me
nerapkan kerangka hukum yang efektif untuk
menyeret para pelaku pelanggaran HAM ke
meja hukum.
Korban penyiksaan dan kerabat korban pem
bunuhan di luar hukum hanya akan menghadapi
opsi yang tidak menarik ketika ingin membawa
pelaku ke pengadilan. Salah satu opsi yang
tersedia adalah mengajukan pengaduan melalui
organisasi semi-pemerintah seperti Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
Ombudsman, atau Komisi Kepolisian Nasional.
Karena mereka bukan bagian dari polisi atau
militer, penyelidikan yang dilakukan oleh pihakpihak ini cukup adil. Namun, mereka hanya
memiliki mandat dan kekuasaan yang terbatas.
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UU No. 39 tahun 1999 memberi wewenang
kepada Komnas HAM untuk menerima
peng
a
duan dari individu, atau kelompok
individu, yang menganggap bahwa hak asasi
mereka telah dilanggar, dan untuk memulai
penyelidi
kan setelah pengaduan tersebut.
Pada akhir investigasi, Komnas HAM dapat
mengeluarkan laporan yang menjabarkan
temuan dan rekomendasi, namun semuanya
ini tidak mengikat secara hukum. Investigasi
yang dilakukan oleh Komnas HAM dapat
mengakibatkan persidangan di pengadilan HAM
hanya dalam keadaan terbatas, yaitu, dalam
kasus-kasus yang melibatkan pembunuhan
massal/kejahatan genosida dan kejahatan
terhadap kemanusiaan. Mekanisme proses
hukum atas kasus pembunuhan massal dan
kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam
UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut
menetapkan mandat terhadap Komnas HAM
untuk menginvestigasi potensi kejahatan geno
sida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.
Komnas HAM mengajukan laporannya ke
Kejaksaan Agung, yang meninjau dan menyerah
kannya ke pengadilan ad-hoc hak asasi manusia
dan memulai penuntutan, jika laporan itu
dianggap memenuhi persyaratan hukum.
Keputusan untuk menuntut sepenuhnya berada
di tangan Jaksa Agung.

Kantor Kejaksaan Agung mengklaim bahwa
bukti-bukti dalam kesembilan kasus tersebut
tidak cukup untuk memulai proses hukum.
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik,
menyatakan pendapatnya bahwa tidak adanya
badan pengawas yang memantau kinerja
fungsi Kantor Kejaksaan Agung dan kurangnya
komitmen pemerintah untuk menyelesaikan
kasus-kasus HAM, sehingga penuntutan tidak
dapat dilakukan.3 Sejak tahun 2002, sembilan
berkas perkara telah bolak-balik diteruskan
antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung tanpa
kemajuan yang berarti.4
Ombudsman hanya dapat mengeluarkan
laporan yang tidak mengikat secara hukum
dan memberikan rekomendasi. Di atas kertas,
UU No. 37 tahun 2008 mengharuskan para
pejabat negara yang dikeluhkan dan atasan
nya untuk mematuhi rekomendasi yang
dikeluarkan oleh Ombudsman. Kegagalan untuk
mematuhi rekomendasi dapat menyebabkan
dikeluarkannya sanksi administratif kepada
pejabat negaradan atasan mereka dan/atau
masalah tersebut dilaporkan kepada Presiden
dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam praktiknya,
sebagaimana diakui oleh pimpinan Lembaga
Ombudsman, rekomendasi Ombudsman lebih
sering diabaikan daripada dipatuhi.

Pada tanggal 27 November 2018, Kantor
Kejaksaan Agung mengembalikan berkas kasus
dari sembilan dugaan pelanggaran HAM berat
kepada Komnas HAM untuk penyelidikan lebih
lanjut. Di antara berkas-berkas yang dikembalikan
salah satunya adalah yang terkait dengan kasus
Wamena dan Wasior, dua pelanggaran HAM
berat di Tanah Papua yang masing-masing
terjadi pada bulan April 2003 dan Juni 2001.2

Dalam kasus-kasus di mana pelanggaran HAM
dilakukan oleh anggota kepolisian, para korban
dan/atau kerabat mereka memiliki opsi untuk
mengajukan pengaduan ke Komisi Kepolisian
Nasional (Kompolnas). Kompolnas bukan
lembaga independen yang bertanggungjawab
kepada Presiden, tetapi merupakan entitas
yang terpisah dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Keluhan terhadap aparat kepolisian
juga dapat diajukan melalui Propam, sebuah
divisi internal kepolisian yang juga merupakan

2

3

Tempo (11.01.2019): Sembilan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM
yang dikembalikan Kejaksaan Agung, dapat dilihat di: https://
nasional.tempo.co/read/1163801/sembilan-kasus-dugaanpelanggaran-ham-yang-dikembalikan-kejaksaan

4

Tempo (11.01.2019): Kejaksaan Agung Kembalikan Berkas
Pelanggaran HAM ke Komnas HAM, dapat dilihat di: https://
nasional.tempo.co/read/1163767/kejaksaan-agung-kembalikanberkas-pelanggaran-ham-ke-komnas-ham
BBC Indonesia (11.01.2019): Kejaksaan Agung kembalikan berkas
kasus pelanggaran HAM berat, bagaimana komitmen Presiden
Jokowi? Dapat dilihat di: https://www.bbc.com/indonesia/
indonesia-46822119
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satuan investigasi kriminal kepolisian. Divisi ini
yang seharusnya bertanggung jawab untuk
menjaga akuntabilitas para anggotanya. Ketika
menerima pengaduan tentang penyiksaan atau
pembunuhan di luar hukum yang dilakukan
oleh oknum anggotanya, baik langsung dari
masyarakat atau Kompolnas, polisi mempunyai
opsi untuk menyelidiki hal itu sebagai tindak
kriminal dan/atau masalah kedisiplinan.
Namun kepolisian cenderung tidak melakukan
keduanya, karena tidak ada konsekuensi hukum
atas kegagalan dalam melaksanakan opsi
tersebut.
Walaupun jarang terjadi, ketika polisi memutus
kan untuk memulai proses disipliner, oknum
anggota yang diselidiki dikenakan sanksi
indisipliner yang ringan seperti mutasi,
penangguhan, atau wajib membuat permintaan
maaf publik dalam ‘pengadilan kode etik’
internal (Sidang Kode Etik)5. Prosesnya tidak
terbuka untuk umum dan para penuntut tidak
selalu mendapatkan laporan tentang kemajuan
dalam kasus mereka. Investigasi kriminal yang
mengarah pada penuntutan pelaku dalam
persidangan umum jarang terjadi. Sebagai
hasil dari proses sidang disiplin internal, empat
anggota polisi yang terlibat dalam penembakan
di Desa Oneibo pada bulan Agustus 2017 diminta
untuk membuat permintaan maaf publik dan
dipindahkan ke unit polisi di distrik lainnya.6

dari TNI. Menurut UU No 31 tahun 1997, oknum
anggota militer yang diduga melakukan
kejahatan (bahkan kejahatan ‘sipil’ seperti
pencurian atau penyerangan) harus diadili oleh
Pengadilan Militer. Jika anggota militer dihukum
karena penyerangan, mereka seringkali hanya
divonis dengan masa hukuman penjara yang
pendek. Serka Yusuf Salasar dijatuhi hukuman
delapan bulan penjara, dan dikurangi dengan
periode penahanan yang telah ia jalani atas kasus
penembakan yang menyebabkan meninggal
nya Theodorus Cekatem dan melukai beberapa
orang lainnya. Peristiwa ini terjadi pada bulan
Agustus 2017.7 Tidak ada mekanisme yang
memungkinkan publik untuk mengawasi dan
memastikan bahwa para oknum anggota militer
ini menjalani hukuman mereka.

Keadaan serupa dapat ditemukan dalam
kasus penyiksaan atau pembunuhan di luar
hukum yang dilakukan oleh oknum anggota
militer. Dalam kasus-kasus ini, para korban atau
kerabat mereka dapat mengajukan pengaduan
ke Polisi Militer (POM) atau ke ‘Satuan Khusus
untuk Keamanan’ atau ke Penyidik Pembantu
(PROVOST), yang keduanya merupakan bagian

Proses disipliner internal di dalam kepolisian
dan militer tidak transparan dan pada umumnya
gagal menghukum para pelaku atau memberikan
keadilan bagi para korban. Kasus pembunuhan
di luar hukum yang terjadi sepanjang tahun 2017
dan 2018 menunjukkan bahwa penyelidikan
oleh sistem internal sering memakan waktu
lama, sementara bukti penting dan kesaksian
para saksi tidak dipertimbangkan. Kasus-kasus
tersebut juga mengungkapkan pola pelanggaran
struktural yang baru terhadap hak atas peradilan
yang parsial. Ada laporan bahwa persidangan
militer diadakan di Jayapura, meskipun insiden
tersebut terjadi di kabupaten-kabupaten lain di
Provinsi Papua. Hal ini menghambat para saksi
untuk menghadiri persidangan dan bersaksi
melawan para pelaku, karena sebagian besar
keluarga korban tidak memiliki sarana keuangan
yang cukup untuk melakukan perjalanan ke
Jayapura. Sebuah organisasi HAM Indonesia
non-pemerintah, KontraS, melaporkan bahwa
persidangan terhadap tiga anggota militer yang

5

7

6

Perkap POLRI Nomor 21 Tahun 2010, Lampiran F Divpropam
Polri, dapat dilihat di :https://www.propam.polri.go.id/pol/
download.php?f=peraturan/1299751013_LAMPIRAN%20F%20
DIVPROPAM%20PERKAP%2021.pdf&id=85&dir=peraturan&mnu=p
eraturan
CNN Indonesia (31.08.2017): Penembakan di Deiyai, Empat Polisi
Divonis Minta Maaf, dapat dilihat di: https://www.cnnindonesia.
com/nasional/20170831162855-12-238698/penembakan-dideiyai-empat-polisi-divonis-minta-maaf/
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PAHAM Papua (20.03.2018): Serka Yusuf Salasar, Terdakwa Kasus
Penembakan di Pelabuhan Pomako-Timika Divonis 8 Bulan Penjara
oleh Hakim. Lihat juga: http://tabloidjubi.com/artikel-14817oknum-tni-pelaku-penembakan-nelayan-pomako-hanya-divonisdelapan-bulan-penjara.html
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membunuh Isak Dewakyekua pada tanggal 19
November 2017 diadakan di Pengadilan Militer
III-19 Jayapura, meskipun fakta bahwa insiden
itu terjadi di Distrik Kimam, Kabupaten Merauke.
Saksi penting atas kasus pembunuhan tersebut
tidak dapat bersaksi di depan pengadilan karena
mereka tidak memiliki dana untuk berangkat ke
lokasi persidangan.8

Kesempatan
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Terlepas dari begitu banyaknya tantangan dan
kekurangan dalam mekanisme HAM nasional, ada
beberapa peristiwa di tahun 2017 dan 2018 yang
membuka peluang baru bagi kemajuan HAM
di Tanah Papua. Putusan Mahkamah Konstitusi
nomor 7/PUU-XV/2017 dan 28/PUU-XV/2017
memberikan beberapa klarifikasi tentang ruang
lingkup beberapa pasal dalam KUHP terkait
dengan pengkhianatan/makar. Meskipun me
no
lak permohonan anggota masyarakat sipil
untuk mencabut pasal pengkhianatan dalam
KUHP,9 Mahkamah Konstitusi mengklarifikasi
bahwa kepemilikan Bendera Bintang Kejora atau
atribut politik lainnya sendiri bukanlah bukti
yang cukup untuk menyeret seseorang dengan
tuduhan pengkhianatan ataupun pidana. Hakim
selanjutnya mengklarifikasi bahwa polisi dapat

8

9

Asian Human Rights Commission (31.07.2018): INDONESIA: Military
court III-19 Jayapura Papua must examine witnesses from victim’s
family, dapat dilihat di: http://www.humanrights.asia/news/urgentappeals/AHRC-UAU-006-2018/
Kabar 24 (31.01.2018): Uji Materi Pasal Makar: Begini Putusan
Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat di: https://kabar24.bisnis.com/
read/20180131/15/732882/uji-materi-pasal-makar-begini-putusanmahkamah-konstitusi

menangkap seseorang karena memiliki atau
mengibarkan Bendera Bintang Kejora, hanya
jika dapat membuktikan bahwa tindakan
semacam itu merupakan awal atau bagian dari
perencanaan tindakan pengkhianatan.10 Analisis
pola dakwaan pidana yang digunakan terhadap
tahanan politik menunjukkan bahwa pihak
berwenang di Indonesia telah mulai mereformasi
penggunaan dakwaan makar secara sederhana
sejak bulan Januari 2015.11
Perkembangan yang menjanjikan selanjutnya
yang dicapai oleh Kompolnas, yaitu pada
bulan Oktober 2017, di mana Kompolnas
menandatangani Kesepahaman Bersama (MoU)
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang menetapkan bahwa pengaduan yang
diterima oleh Kompolnas dapat dibawa ke
Satuan Pengawasan Internal Polri. Kompolnas
dapat meminta satuan tersebut untuk
menindaklanjuti pengaduan atau –tergantung
pada kondisi tertentu, untuk memulai kembali
atau melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Kompolnas juga dapat merekomendasikan
proses pidana atau proses disipliner dilakukan,
meskipun keputusan tentang tindakan lebih
lanjut yang akan dilakukan diserahkan kepada
POLRI.12

10 KBR News (31.01.2018): ICJR: BerdasarkanPutusan MK,
PengibaranBendera Papua TidakBolehAsalDitangkap, dapat
dilihat di: https://kbr.id/nasional/01-2018/icjr__berdasarkan_
putusan_mk__pengibaran_bendera_papua_tidak_boleh_asal_
ditangkap/94812.html
11 International Coalition for Papua (September 2017): Human Rights
in West Papua 2017, the fifth report of the International Coalition
for Papua (ICP) covering events from January 2015 until December
2016, h. 9, dapat dilihat di: http://www.humanrightspapua.org/
images/docs/HumanRightsPapua2017-ICP.pdf
12 Kesepemahaman Bersama antara Komisi Polisi Nasional dengan
Kepolisian Republik Indonesia, No: 01/X/2017/ KOMPOLNAS, No:
B/80/X/2017, tentag Kerja Sama dan Hubungan Tata Kerja, Fungsi,
Tugas, dan Wewenang antara Komisi Polisi Nasional dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia (09.10.2017), dapat dilihat
di: https://ppid.kompolnas.go.id/wp-content/uploads/MOUKompolnas-Polri-2017.pdf
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Rekomendasi
ICP merekomendasikan kepada Pemerintah
Indonesia untuk:
•

•

•

•

•

•

•

Membentuk pengadilan HAM di Tanah Papua dan memastikan efektivitas
pengadilan dengan memperluas mandatnya untuk memproses semua kasus
HAM, dan tidak hanya mereka yang memenuhi kriteria serangan terhadap warga
sipil yang sistematis dan meluas.
Memperkuat kantor perwakilan Komnas HAM Papua melalui sumber daya
keuangan serta peningkatan mandatnya termasuk wewenang untuk melakukan
investigasi independen dan kemampuan untuk melakukan koordinasi langsung
dengan Kantor Kejaksaan Agung.
Mendukung Komnas HAM, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Kantor
Ombudsmen untuk meningkatkan pemantauan tempat-tempat penahanan di
seluruh Tanah Papua, terutama yang berada di pegunungan tengah.
Memastikan bahwa POLRI menerapkan pengawasan yang efektif terhadap Polda di
Papua dan Papua Barat agar menjamin bahwa penduduk Papua dapat menikmati
standar yang tinggi atas penegakan hukum. Kelalaian dan korupsi di kepolisian
perlu ditangani dengan sanksi serius dan prosedur pidana yang berlaku.
Menguji UU no. 31/1998 tentang Peradilan Militer. Anggota militer yang melakukan
pelanggaran HAM terhadap warga sipil tidak boleh diproses di pengadilan militer
tetapi dimintai pertanggungjawaban di pengadilan sipil, publik, dan transparan.
Memastikan bahwa pengadilan militer berlangsung di kabupaten, di mana dugaan
pelanggaran tersebut dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa
para korban dan saksi dapat hadir dan berpartisipasi dalam persidangan.
Memastikan bahwa Sidang Kode Etik internal kepolisian berlangsung secara
transparan dan dapat diakses oleh publik melalui jurnalis, pengacara, korban
serta kerabat mereka.

Rekomendasi oleh mekanisme HAM
internasional:
Komite Hak Asasi Manusia PBB (CCPR) merekomendasikan bahwa
Pemerintah Indonesia harus:
•

“Sebagai hal yang mendesak, atasi kebuntuan antara Komnas HAM dan Jaksa
Agung. Hal ini diperlukan guna mempercepat pembentukan pengadilan untuk
menyelidiki kasus penghilangan paksa yang dilakukan antara tahun 1997 dan 1998
seperti yang direkomendasikan oleh Komnas HAM dan DPR RI. Lebih lanjut, pihak
negara harus secara efektif menuntut kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran
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•

HAM masa lalu [...] dan memberikan ganti rugi yang memadai kepada para korban
atau anggota keluarga mereka.”13
“Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat Komisi Kepolisian
Nasional guna memastikan bahwa komisi dapat secara efektif menangani kasus
dugaan pelanggaran yang dilaporkan, yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum.”14

Komite Anti Penyiksaan PBB (CAT) merekomendasikan bahwa
Pemerintah Indonesia harus:
•

•
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“Mempertimbangkan untuk merevisi Undang-undang Pengadilan HAM, karena
adanya kesulitan serius dalam melaksanakan mandat yudisial, yang telah menye
babkan impunitas secara de facto bagi pelaku pelanggaran HAM berat.”15
“Mereformasi kantor Kejaksaan Agung untuk memastikan bahwa mereka melanjut
kan proses tuduhan penyiksaan dan penganiayaan menjadi penuntutan pidana
yang independen dan imparsial. Selain itu, negara harus membentuk mekanisme
pengawasan yang efektif dan independen untuk memastikan bahwa investigasi
berjalan cepat, tidak memihak, dan efektif terhadap semua tuduhan penyiksaan
dan penganiayaan. Negara juga harus mempublikasikan, tanpa penundaan,
laporan hasil investigasi Komnas HAM.”16

Perwakilan Khusus PBB tentang Situasi Para Pembela HAM
merekomendasikan agar:
•

•

“Mahkamah Agung menetapkan pedoman dan standar investigasi yang efektif,
dengan arahan yang memaksa lembaga investigasi dan penuntutan untuk
memastikan bahwa kasus didasarkan pada investigasi yang dilakukan berdasarkan
pedoman tersebut.”17
“Sistem koordinasi dan dukungan yang lebih baik harus dibuat oleh Komnas HAM
untuk memastikan bahwa perwakilan regional mereka dapat beroperasi secara
efektif. Mereka harus menerima dukungan penuh dan tepat waktu dari komisi jika
menghadapi gangguan dan/atau masalah di daerah dalam menjalankan fungsi
mereka.”18

13 Komite Hak Asasi Manusia PBB (21.08.2013): Kesimpulan Pengamatan atas laporan perdana Indoensia, CCPR/C/IDN/CO/1, p. 3, dapat dilihat di:
http://undocs.org/CCPR/C/IDN/CO/1
14 Ibid. hal 5
15 Komite Anti Penyiksaan PBB (02.07.2008): Pertimbangan atas laporan dari negara-negara pihak tentang pasal 19 Konvensi, Kesimpulan
Pengamatan dari Komite Anti Penyiksaan, Indonesia, CAT/C/IDN/CO/2, p. 9f, dapat dilihat di: http://undocs.org/CAT/C/IDN/CO/2
16 Ibid, hal 10
17 Perwakilan Khusus PBB mengenai situasi pembela HAM (28.01.2008): Laporan Perwakilan Khusus Sekretaris Jendral tentang situasi pembela HAM,
Misi ke Indonesia, A/HRC/7/28/Add.2, p. 25, dapat dilihat di:http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/7/28/Add.2&Lang=E
18 Ibid, hal 25
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7.4 Demokrasi dan Pemilihan Umum di
Tanah Papua
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi
Papua (UU Otsus) mengamanatkan pemerintah daerah di Papua untuk mengatur dan
mengelola kepentingan masyarakat setempat, atas inisiatifnya sendiri, berdasarkan
aspirasi dan hak-hak dasar mereka. Bersama Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat
Papua (DPRP) memegang kekuasaan untuk memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi
Khusus (Perdasus) dan juga Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi). Setelah rencangan
peraturan siap, rancangan tersebut harus diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri
yang bertanggung jawab atas pemberian nomor pada peraturan sebagai persyaratan
prosedural kecil. Namun, persyaratan tersebut telah disalahgunakan oleh pemerintah
pusat untuk mencegah Perdasus atau Perdasi yang tidak mereka setujui untuk
diberlakukan. Dengan menolak menyebutkan nomor Perdasus atau Perdasi yang
dirancang oleh pemerintah Papua yang terpilih, pemerintah pusat secara tidak sah
telah memotong kekuasaan konstitusional Mahkamah Agung untuk memutuskan
penolakan terhadap undang-undang. Pilkada tahun 2018 dan pemilihan umum tahun
2019 membangkitkan kembali diskusi tentang pembentukan partai politik lokal di
Papua. Persiapan Pilkada di kabupaten pegunungan Nduga dan Puncak Jaya disertai
dengan bentrokan antara kelompok bersenjata dan pasukan keamanan.
Kerangka Kerja Konstitusional dan Hukum
Setelah amandemen Undang-undang Dasar
yang kedua pada tahun 2000, provinsi, kabu
paten, dan kota di Indonesia (pemerintah
daerah) diberi wewenang untuk mengatur
wilayahnya sendiri.1 Undang-undang Dasar yang
diamandemen memperkenalkan prinsip desen
tralisasi kekuasaan yang luas: segala hal yang
tidak diatur oleh undang-undang untuk berada
di bawah wewenang Jakarta, adalah untuk diatur
oleh pemerintah daerah.2 Undang-undang Dasar
mensyaratkan bahwa, hubungan kekuasaan
antara pemerintah pusat dan daerah ditentukan
oleh hukum dan mempertimbangkan kekhusus
an dan keanekaragaman masing-masing dae
rah.3

1
2
3

Pasal 18A (1) UUD 1945 yang diamandemen
Pasal 18 (5) UUD 1945 yang diamandemen
Pasal 18A (1) UUD 1945 yang diamandemen
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Setahun kemudian, pada tahun 2001, UndangUndang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua
(UU Otsus) mulai berlaku. UU menyatakan bahwa
pemerintah daerah di Tanah Papua mengatur
dan mengelola kepentingan masyarakat setem
pat, atas inisiatifnya sendiri, berdasarkan pada
aspirasi dan hak-hak dasar mereka. Kekuasaan
‘khusus’ ini akan mencakup semua urusan
pemerintah, kecuali hal-hal terbatas yang berada
di bawah tanggung jawab pemerintah pusat di
Jakarta, yaitu urusan internasional, pertahanan,
keamanan, peradilan, keuangan dan fiskal
nasional, agama, dan hal-hal lain yang harus
ditentukan oleh hukum.4
Kekuasaan “khusus” akan dilaksanakan bersama
oleh pemerintah provinsi yang terdiri dari Dewan
Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), sebagai cabang

4

Pasal 4 Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua, UU no. 21/2001.
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kekuasaan legislatif, dan gubernur beserta pe
rangkatnya, sebagai eksekutif.5 Bersama dengan
gubernur, DPRP memegang kekuasaan untuk
memberlakukan peraturan daerah pro
vinsi
khusus (Perdasus) dan juga peraturan daerah
provinsi (Perdasi) serta untuk membahas dan
menentukan anggaran daerah provinsi.
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UU Otsus membentuk Majelis Rakyat Papua
(MRP) sebagai bagian dari pemerintah provinsi.
Majelis ini harus mewakili penduduk asli Papua
dan diberi kekuatan khusus untuk melindungi
hak-hak masyarakat adat. MRP memiliki
kekuatan, misalnya, untuk memberikan saran,
pertimbangan, dan persetujuan rencana Peme
rintah Provinsi untuk mengadakan perjanjian
kerja sama dengan pihak ketiga yang dapat
memengaruhi perlindungan terhadap hak-hak
penduduk asli Papua.

Perdasus dan Perdasi6
Perdasus dan Perdasi, keduanya merupakan
produk dari DPRP dan gubernur. Seperti
halnya undang-undang lainnya, status hukum
keduanya dalam hierarki hukum Indonesia
berada di bawah Peraturan Presiden. Tetapi
berada di atas undang-undang yang berlaku
di tingkat kabupaten atau kota.7 Namun, isi
Perdasus dan Perdasi tidak boleh bertentangan
dengan ketentuan dalam undang-undang yang
lebih tinggi yang dibuat di tingkat nasional,
diantaranya: Undang-undang Dasar, keputusan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan
MPR), Hukum Nasional (Undang-undang),
Peraturan Pemerintah Pengganti Hukum (Perpu),
Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Pre
siden (Perpres).8

implementasi dari UU Otsus. DPRP dan Peme
rintah dengan demikian tidak dapat mem
berlakukan Perdasus di luar dari apa yang
diamanat
kan oleh UU Otsus, seperti hal-hal
yang berkaitan dengan simbol daerah dan
keanggotaan MRP. Disisi lain, Perdasi adalah
merupakan peraturan reguler. Mereka tidak
‘istimewa’ dalam artian bahwa pemberlakuannya
tidak wajib sebagai implementasi UU Otsus.
Perdasi setara dengan peraturan lainnya yang
dibuat oleh pemerintah daerah di berbagai
wilayah lain di Indonesia, meskipun dengan
nama yang berbeda.
Untuk dapat mengesahkan Perdasus, diperlukan
persetujuan dari MRP. Namun, DPRP dan Guber
nur tidak memerlukan persetujuan MRP jika
mereka ingin mengesahkan Perdasi, meskipun
MRP dapat mengajukan peninjauan terhadap
Perdasi jika dianggap bertentangan dengan hakhak penduduk asli Papua. Perdasus dan Perdasi,
menurut UU Otsus, mengikat secara hukum
setelah diterbitkan dalam Lembaran Negara.
Namun UU Otsus tidak memberikan penjelasan
terperinci tentang bagaimana Perdasus
dan Perdasi dibuat. Juga tidak menjelaskan
hubungan mereka dengan hukum nasional,
atau kemungkinan keterlibatan pemerintah
pusat dalam menentukan penerapan undangundang ini. Aspek-aspek Perdasus dan Perdasi ini
dengan demikian tunduk pada undang-undang
lain yang lebih tinggi: terutama UndangUndang Otonomi Daerah (UU Otonomi Daerah)
dan Undang-Undang tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

Yang membedakan Perdasus dan Perdasi
terutama adalah fungsi dan isinya. Diundangkan
nya Perdasus diperlukan untuk memungkinkan

Otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi
Papua tidak datang dengan kebebasan untuk
memberlakukan perundang-undangan apa pun
seperti yang diinginkan oleh DPRP, Pemerintah
Provinsi, maupun MRP. Sebagai permulaan,

5

7

6

Dalam tulisan ini, referensi apa pun yang merujuk ke ‘Pemerintah’
(ditulis dengan ‘P’ kapital) sebagai cabang kekuasaan eksekutif,
sedangkan ‘pemerintah’ (dengan ‘p’ undercase) mengacu pada
kedua cabang eksekutif dan legislatif.
Setiap referensi ke Perdasus dan Perdasi dalam tulisan ini merujuk
pada bye-law (peraturan) di tingkat provinsi.

8

Pasal 7(1) dari Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, UU No. 12 tahun 2011
Pasal 7(1) dari Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, UU No. 12 tahun 2011
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Perdasus atau Perdasi tidak dapat mengatur halhal yang berada dalam kekuasaan Pemerintah
Pusat seperti yang berkaitan dengan urusan
internasional, keamanan, pertahanan dan
agama. Selanjutnya, di bawah undang-undang
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (UU P3), DPRP dan Pemerintah Provinsi
seharusnya hanya membuat undang-undang
yang tercantum dalam Program Legislasi Daerah
(Prolegda), sebuah daftar tahunan perundangundangan yang akan diberlakukan dalam satu
tahun tertentu.
Perundangan yang pemberlakuannya dibutuh
kan oleh undang-undang yang lebih tinggi
seperti hukum nasional atau Peraturan Peme
rintah harus diprioritaskan dalam Prolegda
(Program Legislasi Daerah). Prioritas selanjutnya
adalah perundangan tentang perencanaan
pembangunan provinsi, pelaksanaan kekuatan
otonominya dan berbagai perundangan lain
yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.9
Prolegda juga dapat mencakup anggaran
rumah tangga daerah dan amandemen
anggaran rumah tangga yang diperintahkan
oleh Mahkamah Agung.10 Hanya dalam keadaan
terbatas DPRD Provinsi dan Pemerintah Provinsi
dapat mengeluarkan undang-undang yang
tidak tercantum dalam Prolegda, misalnya
yang diperlukan untuk menanggapi keadaan
luar biasa seperti konflik atau bencana alam.11
Setelah DPRP dan Gubernur menyetujui teks
akhir Perdasus atau Perdasi, beberapa persyarat
an prosedural harus dipenuhi sebelum Perdasus
atau Perdasi memiliki efek hukum. DPRP per
tama-tama harus secara resmi menyerahkan
Perdasus atau Perdasi yang telah disepakati
kepada Gubernur, yang pada gilirannya, harus
mengirimkan draft tersebut kepada Menteri

9

Pasal 35 dari Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, UU No. 12 tahun 2011.
10 Pasal 38 (1) dari Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, UU No. 12 tahun 2011.
11 Pasal 38 (2) dari Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, UU No. 12 tahun 2011.
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Dalam Negeri. Setiap tahap dari proses ini
harus dilakukan dalam waktu tiga hari setelah
penerima menerima Perdasus atau Perdasi yang
disepakati.
Menteri Dalam Negeri secara resmi diharuskan
untuk memberi nomor Perdasus atau Perdasi
dalam waktu tujuh hari,12 namun demikian tidak
ada konsekuesi hukum bagi Menteri jika ia gagal
dalam pelaksanaannya. Gubernur selanjutnya
harus menandatangani Perdasus atau Perdasi
yang sudah diberi nomor tersebut dalam waktu
tiga puluh hari setelah naskah akhir disetujui.
Jika Gubernur gagal memberikan tanda
tangannya dalam jangka waktu yang ditentukan
oleh undang-undang, Perdasus atau Perdasi
akan secara otomatis mulai berlaku dan harus
diumumkan dalam Lembaran Negara.
Ketentuan mengenai penomoran Perdasus atau
Perdasi oleh Menteri dimaksudkan untuk menjadi
persyaratan prosedural kecil. UU Otonomi Daerah
menjelaskan bahwa alasan di balik persyaratan
ini adalah untuk menciptakan apa yang disebut
"perintah administratif", karena hal itu akan
memungkinkan pengumpulan informasi kom
pre
hensif tentang semua perundangan yang
diberlakukan oleh pemerintah daerah di seluruh
Indonesia.13
Namun dalam praktiknya, persyaratan tersebut
telah disalahgunakan oleh Jakarta untuk
mencegah Perdasus atau Perdasi yang tidak
mereka setujui untuk diberlakukan. Misalnya
Perdasus mengenai partai politik lokal yang
disetujui oleh DPRP dan gubernur pada tahun
2016, tidak pernah berlaku karena Menteri
Dalam Negeri membiarkannya tidak bernomor.14
Perdasus atau Perdasi yang tidak dinomori tidak
dapat diumumkan dan dengan demikian tidak
akan pernah berlaku.15 Dua Perdasus lain tentang

12 Pasal 242(5) dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah,
UU No. 23 tahun 2014.
13 Lihat poin 8 dari penjelasan UU No. 23 tahun 2014.
14 Jubi (3.12.2018): Registrasi Kemendagri Hambat Perdasus Parpol
Lokal Papua, dapat dilihat di: https://www.tabloidjubi.com
15 Pasal 243(1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU
No. 23 tahun 2014
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Penduduk Asli Papua dan Perekrutan Politik, dua
draft ini menghadapi nasib yang sama.16
Setiap perselisihan antara pemerintah pusat dan
pemerintah Papua tentang isi dari Perdasus atau
Perdasi tidak dapat dipakai sebagai alasan oleh
menteri untuk menghindari kewajiban mereka
dalam memberikan nomor perundangan yang
disetujui oleh DPRP dan Gubernur. Seperti
yang ditunjukkan oleh keputusan Mahkamah
Konstitusi pada tahun 2015 dan 2016,17 eksekutif
(yang mencakup Menteri Dalam Negeri dan
Gubernur) tidak memiliki kekuatan konstitusional
untuk membatalkan perundang-undangan.
Sesuai dengan Pasal 24A (1) Undang-undang
Dasar, kekuasaan tersebut berada di bawah
wewenang Mahkamah Agung.
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Jika Pemerintah pusat tidak setuju dengan isi
Perdasus atau Perdasi, ia harus mengajukan
pengaduan ke Mahkamah Agung, di mana
para hakim akan memutuskan apakah suatu
perundangan bertentangan dengan hukum
yang lebih tinggi, kepentingan publik, moralitas,
dan jika naskah tersebut memiliki efek hukum.
Dengan menolak untuk memberi nomor
Perdasus atau Perdasi yang disetujui oleh
pemerintah Papua yang terpilih, Pemerintah
pusat secara tidak sah memotong kekuasaan
konstitusional Mahkamah Agung serta proses
dan pertumbuhan demokrasi di Papua.

Pemilihan Umum Daerah di
Papua
Pada tahun 2018, pemilihan kepala daerah
diadakan di seluruh Provinsi Papua dan berbagai
wilayah lain di Indonesia untuk memilih kepala
daerah masing-masing untuk masa jabatan
tahun 2018 hingga 2023. Gubernur Papua
petahana, Lukas Enembe, dan Wakil Gubernur,

16 JUBI (12.03.2017): Bertemu Dubes AS, DPRP Angkat Isu HAM dan
Kebebasan Berpendapat, dapat dilihat di: http://www.tabloidjubi.
com
17 Keputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia No. 137/PUU-XIII/2015
dapat dilihat di: https://mkri.id/public/content/persidangan/
putusan/137_PUU-XIII_2015.pdf dan Keputusan No. 56/PUUXIV/2016, dapat dilihat di: https://mkri.id/public/content/
persidangan/putusan/56_PUU-XIV_2016.pdf.

Klemen Tinal, berkompetisi melawan penantang
John Wembi Wetipi dan Habel Suwai, atau
yang dikenal dengan Josua. Lukas Enembe dan
Klemen Tinal didukung oleh sepuluh partai
politik, termasuk Partai Demokrat, Golkar, Partai
Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Keadilan
Sejahtera (PKS). Sementara Josua didukung oleh
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
dan Partai Gerindra.
Pilkada tahun 2018 dan pemilihan umum 2019
telah menghidupkan kembali diskusi tentang
pembentukan partai politik lokal di Papua. Partai
Persatuan Papua, sebuah partai politik lokal
yang didirikan pada tahun 2014, mendaftarkan
diri untuk bersaing dalam pemilihan umum
2019 mendatang tetapi Komisi Pemilihan
Umum perwakilan Papua memutuskan bahwa
partai tersebut tidak memenuhi syarat untuk
berpartisipasi. Kurangnya dasar hukum disebut
sebagai alasan tidak diizinkannya partisipasi
partai lokal dalam pemilu.18
Partai Persatuan Papua mengklaim bahwa orang
Papua diberikan hak untuk mendirikan partai
lokal di bawah Undang-undang Dasar dan UU
Otsus. Pandangan ini mendapat dukungan
dari pemerintah Provinsi Papua, tetapi terbukti
tidak populer di Jakarta (lihat di atas). Pada
tahun 2015, Kementerian Hukum dan HAM
mencabut keputusannya sendiri yang mengakui
pembentukan Partai Persatuan Papua. Mereka
yang menentang partisipasi partai lokal Papua
dalam pemilu berpendapat bahwa UU Otsus
hanya memberikan hak kepada masyarakat
Papua untuk membangun partai politik nasional,
dan bukan partai lokal seperti di Aceh.
Berbeda dengan UU Pemerintahan Aceh,
UU Otsus tidak memiliki ketentuan khusus
untuk pembentukan partai politik lokal dan
18 Lihat ‘Ketua KPU Minta Partai Lokal Kembali Daftar Lima Tahun
Lagi’, Kabar Papua, 6 Desember 2018, dapat dilihat di: https://
kabarpapua.co
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partisipasinya dalam pemilihan umum. Pasal
28 UU Otsus menyatakan bahwa masyarakat
Papua dapat membentuk partai politik, tanpa
mengklarifikasi apakah merujuk pada partai
politik nasional atau lokal. Menafsirkan Pasal 28
hanya untuk pembentukan partai nasional bagi
masyarakat Papua telah mengarah pada hasil
yang absurd. Semua orang dewasa Indonesia
memiliki hak untuk mendirikan partai politik
nasional –jadi tidak ada yang khusus dalam
Pasal 28 UU Otsus jika ketentuan tersebut dibaca
secara sempit. Ada wacana untuk membawa
Mahkamah Konstitusi ke dalam diskusi ini,
sehingga dapat memperjelas pembacaan yang
benar dan sesuai dari Pasal 28 UU Otsus.
Persiapan pemilihan umum daerah di Kabu
paten Pegunungan Nduga dan Puncak Jaya
disertai dengan bentrokan antara kelompokkelompok bersenjata dan pasukan keamanan
yang telah dikerahkan ke kabupaten untuk
memberikan pengamanan dalam proses
pemilihan. Pada tanggal 25 Juni 2018, sebuah
kelompok bersenjata yang tidak dikenal
melepaskan tembakan ke sebuah pesawat
sipil milik perusahaan penerbangan Trigana,
ketika pesawat itu mendarat di Bandara
Kenyam di Kabupaten Nduga. Pesawat Twin
Otter membawa personel pasukan keamanan
ke Nduga, tempat mereka dikerahkan untuk

mengamankan Pilkada. Pilot mengalami
luka tembak dan harus menjalani perawatan
medis. Bentrokan bersenjata berikutnya antara
kelompok bersenjata dan anggota pasukan
keamanan menyebabkan kematian Henrik Sattu
Kola (35 tahun), istrinya Margaretha Pali (20
tahun), dan Zaenal Abidin (28 tahun). Sementara
Arjuna Kola, yang berusia enam tahun terluka
dan harus dirawat di rumah sakit.19 Menurut
Radio New Zealand International, sebuah faksi
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengaku bertanggung jawab atas insiden
penembakan itu.20
Pada tanggal 26 Juni 2018, serangan kedua
terhadap sekelompok aparat kepolisian terjadi
di distrik Torere, Kabupaten Puncak Jaya.
Insiden itu menimpa sekelompok warga Desa
Torere dalam perjalanannya menuju tempat
pemungutan suara di dekat perbatasan
Kabupaten Mamberamo Raya. Dua perahu cepat
mengantar mereka untuk berpartisipasi dalam
Pilkada. Dalam perjalanan pulang menuju Distrik
Torere, salah satu perahu diserang, para pelaku
melepaskan beberapa tembakan dari tempat
tersembunyi di tepi sungai. Kepala Distrik Torere
dan sembilan anggota polisi menjadi target
sasaran mereka. Kepala distrik dan dua anggota
polisi dari Polres Puncak Jaya tewas dalam
serangan itu.21

Rekomendasi
ICP merekomendasikan kepada Pemerintah
Indonesia untuk:
•

Memantau dengan ketat kepatuhan terhadap Pasal 242 (5) UU No. 23/2014 tentang
Pemerintah Daerah dan menerapkan sanksi bagi para menteri yang menghalangi
diberlakukannya peraturan daerah dengan menolak untuk memberi nomor
perundangan.

19 Pejuang HAM lokal (01.07.2018): Aksi Penembakan Pesawat Trigana
Twin Otter PK-YRU oleh OTK di Kab. Nduga
20 Radio New Zealand (28.06.2018): West Papua Liberation Army
behind deadly Nduga attack, dapat dilihat di: https://www.radionz.
co.nz/international/pacific-news/360628/west-papua-liberationarmy-behind-deadly-nduga-attack
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21 Kompas (28.06.2018): Seorang Camat dan 2 Polisi Tewas Ditembak
KKB di Distrik Torere Papua, dapat dilihat di: https://regional.kompas.
com/read/2018/06/28/07075251/seorang-camat-dan-2-polisitewas-ditembak-kkb-di-distrik-torere-papua
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•

•

Mengajukan tuntutan terhadap legalitas perundangan ke Mahkamah Agung
dari pada menghalangi berlakunya mereka dengan menghambat prosedur
pengesahannya melalui intervensi birokrasi.
Memungkinkan pembentukan partai politik lokal dan partisipasinya dalam
pemilihan umum daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat.

7.5 Tentara Nasional Indonesia (TNI)
dan Pengaruhnya
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Meskipun ada upaya untuk mereformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan
mengurangi pengaruhnya dalam bidang ekonomi dan politik, para mantan pemimpin
dan pejabat militer terus mananamkan kekuatan mereka di belakang layar. Pengamat
berpendapat bahwa kekuatan TNI bahkan meningkat di bawah presiden baru, Joko
Widodo, yang menunjuk beberapa mantan jenderal militer berpangkat tinggi sebagai
penasihat dan menteri. Militer menggunakan pengaruhnya untuk menghambat
upaya politik yang membahayakan impunitas bagi para jenderal yang diduga terlibat
dalam pelanggaran HAM masa lalu. Organisasi para-militer dan kelompok-kelompok
Islam radikal dilaporkan telah didanai dan dikoordinasi oleh para mantan pemimpin
dan pejabat TNI untuk memulai kudeta terhadap Presiden Jokowi pada tahun 2016
karena ia mendorong upaya-upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa
lalu. Tanah Papua tetap menjadi salah satu benteng militer di Indonesia karena konflik
politik jangka panjang yang belum terselesaikan di wilayah tersebut. TNI terus terlibat
dalam berbagai masalah sipil di Tanah Papua, termasuk perlindungan bisnis swasta,
implementasi proyek pembangunan pemerintah dan operasi penegakan hukum.

Kekuatan TNI di Jakarta
Pemerintah Indonesia di era ‘reformasi’ telah
berusaha untuk mengurangi kekuatan politik
dan ekonomi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Hak istimewa yang dimiliki TNI di bawah Presiden
Soeharto berkurang setelah diktator militer
itu mengundurkan diri. TNI tidak lagi memiliki
jumlah kursi permanen yang dijamin di DPR dan
hak politik anggota militer aktif untuk memilih
atau mencalonkan diri dalam pencalonan dalam
pemilihan umum dicabut.1 Selain itu, militer
1

Aljazeera (12.04.2019): Indonesia election and the role of its
powerful military, dapat dilihat di: https://www.aljazeera.
com/news/2019/04/indonesia-election-role-powerfulmilitary-190409075921126.html

harus menyerahkan fungsi ganda (Dwi Fungsi
TNI) yang mengamanatkannya selama periode
Orde Baru untuk terlibat dalam masalah sipil di
samping perannya sebagai lembaga pertahanan
nasional.2 Pada tahun 2004, DPR mengadopsi
undang-undang di mana TNI harus menarik
diri dari kegiatan bisnisnya hingga tahun
2009.3 Sementara upaya-upaya ini memaksa
militer untuk meninggalkan panggung politik
di Indonesia. Mantan jenderal dan petahana
2
3

Bilveer Singh (2001): Civil Military Relations in Democratising
Indonesia, pp. 37–40.
Human Rights Watch (11.01.2010): ‘Unkept Promise’, Failure to End
Military Business Activity in Indonesia, dapat dilihat di: https://www.
hrw.org/report/2010/01/11/unkept-promise/failure-end-militarybusiness-activity-indonesia
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terus menarik kekuatan mereka di belakang
layar. Beberapa pengamat berpendapat bahwa
kekuatan militer bahkan meningkat di bawah
Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang dirinya
sendiri tidak berasal dari latar belakang militer.
Menyadari bahwa militer terus menjadi salah
satu aktor kunci politik di Indonesia, Presiden
Jokowi memilih beberapa mantan jenderal
militer sebagai menteri dalam kabinetnya.
Pada 2015, Jokowi memilih mantan komandan
pasukan militer, Luhut Binsar Panjaitan, sebagai
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum
dan Keamanan. Satu tahun kemudian, ia
memberikan jabatan itu kepada mantan tentara
Jenderal Wiranto, terlepas dari kenyataan
bahwa PBB menuduh Wiranto terlibat dalam
“kejahatan terhadap kemanusiaan” selama
operasi militer dalam pemungutan suara
kemerdekaan Timor Timur tahun 1999. Para
pengamat memperkirakan bahwa dalam operasi
tersebut lebih dari 1.000 orang Timor Timur
menjadi korban. Presiden Jokowi menunjuk
Luhut Panjaitan sebagai Menteri Koordinator
baru untuk Urusan Maritim setelah Wiranto
menempati posisinya terdahulu.4 Presiden juga
menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri
Pertahanan pada tahun 2019.
Presiden Jokowi bahkan melangkah lebih jauh
–setelah pertemuan bersama antara TNI dan
para petinggi POLRI pada tanggal 29 Januari
2019, Jokowi dan Komandan TNI, Panglima
Udara Marsekal Hadi Tjahjanto, mengumumkan
rencana untuk menciptakan enam puluh karier
baru bagi brigadir, mayor, dan letnan jenderal
yang tidak bisa lagi dipekerjakan di pasukan
keamanan Indonesia. Jokowi menyarankan
untuk menempatkan para perwira dalam posisi
pegawai negeri sipil. Sebuah rencana yang
bertentangan dengan semangat reformasi

4

Aljazeera (12.04.2019): Indonesia election and the role of its
powerful military, dapat dilihat di: https://www.aljazeera.
com/news/2019/04/indonesia-election-role-powerfulmilitary-190409075921126.html
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militer: untuk mengurangi peran militer agar
menjadi tentara profesional yang hanya
bertanggung jawab atas pertahanan nasional.
Implementasi dari rencana tersebut akan
membutuhkan amandemen dari UU 34/2004
tentang peran dan fungsi TNI. Amandemen
tersebut akan menjadi langkah mundur yang
sangat jauh dalam kemajuan demokrasi
Indonesia selama dua puluh tahun terakhir.5
Kelompok liberal di Indonesia sebelumnya
berharap bahwa Jokowi akan berhasil
mengendalikan militer dan menyerahkan kantorkantor politik dan administrasi pemerintahan
kepada para aktor dari masyarakat sipil. Harapanharapan itu didorong ketika pemerintah Jokowi
untuk pertama kalinya menyelenggarakan
Simposium pertama pada tahun 2016, yang
memungkinkan para korban pembantaian 1965
bersaksi tentang kejahatan yang dilakukan oleh
militer sebagai bagian dari perjuangan Soeharto
melawan ‘komunisme’. Banyak orang Indonesia
berpikir bahwa Presiden Jokowi akan mengambil
sikap untuk menangani pelanggaran HAM
masa lalu dan membawa pelaku ke pengadilan.
Selama simposium, tokoh-tokoh petinggi TNI –
yang sebelumnya secara terbuka dipromosikan
sebagai pahlawan perang yang melindungi
negara dari ancaman komunisme yang terus
merongrong– tiba-tiba dituduh sebagai
pelaku pelanggaran HAM. Simposium tersebut
memunculkan wacana bahwa para pelaku suatu
hari nanti harus menghadapi penuntutan. TNI
menganggap simposium dan Presiden Jokowi
sebagai ancaman terhadap impunitas mereka.6
Pada bulan April 2014, the Intercept menerbitkan
artikel di mana sekelompok mantan pejabat
militer aktif diduga berkonspirasi melawan
Presiden Jokowi sebagai reaksi terhadap sim
posium para penyintas tragedi ‘65. Artikel

5
6

The Jakarta Post (04.02.2019): Restless Colonels, dapat dilihat di:
https://www.thejakartapost.com/academia/2019/02/04/restlesscolonels.html
Allan Nairn (19.04.2017): Trump’s Indonesian Allies in Bed with ISISBacked Militia Seeking to Oust Elected President, dapat dilihat di
https://theintercept.com/2017/04/18/trumps-indonesian-allies-inbed-with-isis-backed-militia-seeking-to-oust-elected-president/
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tersebut menggambarkan modus operandi
TNI yang menggunakan pengaruh politik di
belakang layar. Organisasi para militer dan
kelompok Islam radikal akan didanai dan
dikoordinasi oleh TNI. Menurut artikel tersebut,
mantan pejabat militer aktif bersama dengan
para pemimpin Front Pembela Islam (FPI)
merencanakan kudeta terhadap Jokowi. FPI
seharusnya melakukan demonstrasi besarbesaran, mencoba menduduki Istana Presiden
atau Gedung DPR dengan tujuan menciptakan
kekacauan. Skenario tersebut seharusnya seolaholah menampakkan masyarakat sipil yang
mengangkat suara mereka dalam menentang
presiden. Selanjutnya, TNI akan turun tangan
dan membangun kembali ketertiban umum.
Wartawan investigasi, Allan Nairn, mengklaim
bahwa elit lama –termasuk berbagai tokoh TNI,
berusaha menggunakan tuduhan penistaan
agama 
terhadap mantan Gubernur Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai alasan
untuk melakukan demonstrasi massa skala besar
di Jakarta untuk melancarkan rencana konspirasi
mereka. Setelah demonstrasi FPI di depan
Istana Presiden pada tanggal 4 November 2016,
pemimpin gerakan FPI, Muhammad Khattath,
dan mantan Jenderal TNI, Kivlan Zein, ditangkap
dengan tuduhan mencoba menggulingkan
Presiden Jokowi. Artikel itu juga menyebut
mantan pemimpin TNI dan mantan petahana
TNI lainnya, di antaranya mantan presiden Susilo
Bambang Yudoyono (SBY), kandidat presiden
Prabowo Subianto dan jenderal infanteri Gatot
Nurmantyo, sebagai pendukung diam-diam dan
penyandang dana dari gerakan kudeta tersebut.
Meskipun demikian, berulang kali upaya untuk
menuntut Kivlan Zein atas keterlibatannya dalam
tindakan makar tidak pernah sampai ke jaksa
penuntut umum. Ia tidak ditahan dan diizinkan
keluar negeri.7 Upaya terbaru untuk menuntut
mantan Jenderal Angkatan Darat itu terjadi pada
Mei 2019. Ia dipanggil sebagai tersangka terkait
7
8

Ibid.
CNN Indonesia (09.05.2019): Laporan Makar Kivlan Zein Dilimpahkan
ke Siber Bareskrim, dapat dilihat di: https://www.cnnindonesia.com/
nasional/20190509194844-12-393541/laporan-makar-kivlan-zeindilimpahkan-ke-siber-bareskrim

dengan tuduhan kudeta terhadap Pemerintah
Jokowi.8

Pengaruh Militer di Tanah Papua
Lingkup pengaruh militer meluas jauh, ke
luar dari ibukota Indonesia, Jakarta, hingga ke
ujung kepulauan. Kehadiran militer berskala
besar di Tanah Papua, banyaknya pangkalan
militer dan pos militer menjadikan daerah ini
menjadi salah satu benteng TNI di Indonesia.
Tidak diragukan lagi bahwa TNI adalah institusi
negara paling kuat di Tanah Papua. Konflik
politik yang belum terselesaikan di Tanah Papua
memperkuat dan “membenarkan” posisi TNI
sebagai pemangku kepentingan utama. Kondisi
ini memungkinkannya untuk melebarkan ruang
lingkup pengaruhnya jauh melampaui lembagalembaga profesional pertahanan negara lainnya.
Undang-Undang No. 34/2004 tentang TNI
menetapkan bahwa semua bisnis yang dimiliki
oleh militer akan dialihkan ke tangan sipil pada
tahun 2009. Implementasi dari undang-undang
tersebut ditunda hingga mantan presiden SBY
mengeluarkan Dekrit Presiden No. 43 tahun 2009
tentang Pengambilalihan Kegiatan Bisnis TNI.
Banyak organisasi HAM mengidentifikasi kurang
seriusnya dekrit ini, antara lain kemungkinan
mempertahankan bisnis TNI dengan meng
alih
kan kepemilikannya menjadi salah satu
dari banyak yayasan dan koperasi.9 Hingga
hari ini, TNI di Tanah Papua –sebagai lembaga
atau melalui anggota perorangan– masih
terlibat dalam berbagai urusan sipil, termasuk
perlindungan bisnis swasta, implementasi
proyek pembangunan pemerintah dan operasi
penegakan hukum. Selain itu, TNI menggunakan
media nasional dan jejaring lembaga pemerintah
lain untuk mempengaruhi opini publik serta
membatasi kritik.

9

Human Rights Watch (11.01.2010): ‘Unkept Promise’, Failure to End
Military Business Activity in Indonesia, dapat dilihat di: https://www.
hrw.org/report/2010/01/11/unkept-promise/failure-end-militarybusiness-activity-indonesia
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Keterlibatan dalam Bisnis Pribadi dan
Proyek Infrastruktur Pemerintah
Pengamat memperkirakan bahwa sebagian besar
pendapatan TNI dihasilkan dari keterlibatannya
dalam proyek-proyek infrastruktur dan perke
bunan berskala besar serta eksploitasi sumber
daya alam ekstraktif yang dijalankan oleh
perusahaan swasta dan/atau pemerintah pusat.
Sementara keterlibatan dengan investor swasta
terutama hanya berfokus pada penyediaan
layanan keamanan. TNI juga telah mengambil
proyek infrastruktur dari pemerintah pusat di
mana anggota TNI bekerja dalam pembangunan
infrastruktur.
Pendapatan tertinggi dari investor swasta
kemungkinan berasal dari anak perusahaan
Freeport McMoRan di Indonesia, PT Freeport
Indonesia (PT FI), yang menjalankan tambang
tembaga dan emas terbesar di dunia di Kabupaten
Mimika, Provinsi Papua. Sebuah laporan Freeport
kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika
Serikat10 menyatakan bahwa POLRI dan TNI telah
menerima US$ 20 juta untuk layanan keamanan
pada tahun 2016, US$ 21 juta pada tahun 2015,
dan US$ 27 juta pada tahun 2014. Untuk periode
sebelumnya, laporan lain bahkan menyebutkan
nama-nama komandan TNI yang telah berulang
kali menerima dana dari PT FI –dalam beberapa
kasus lebih dari seratus ribu dolar AS– yang
dinyatakan sebagai tunjangan ‘uang makan’ atau
tunjangan perjalanan. Laporan menunjukkan
bahwa Freeport tidak hanya membayar dana
untuk berbagai keperluan kepada individu tetapi
juga kepada TNI sebagai sebuah institusi.11
TNI juga terlibat langsung dalam pelaksanaan
proyek infrastruktur pemerintah. Proyek infra
struktur terbesar di Tanah Papua adalah Jalan
Trans Papua, sebuah jaringan jalan sepanjang
4.325 Km yang akan menghubungkan kota-

10 United States Securities and Exchange Commission (24.02.2017):
Annual Report Pursuant to Section 13 or 15 (d) of the Securities
Exchange Act of 1934 for the fiscal year ended December 31,
2016, dapat dilihat di: https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK0000831259/3453e93c-2322-4b36-8e56-c5170b2a4660.pdf
11 Tirto (20.11.2017): Biaya Jutaan Dolar Mengamankan Freeport
di Papua, dapat dilihat di: https://tirto.id/biaya-jutaan-dolarmengamankan-freeport-di-papua-cAfw
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kota pesisir utama dan dataran tinggi Papua.
Secara bertahap, tentara telah dikerahkan untuk
melindungi kontraktor pemerintah mengerja
kan pembangunan jalan.12 Namun, Peraturan
Presiden (Perpres) No. 40/2013 tentang per
cepatan pembangunan di Provinsi Papua dan
Papua Barat, menjelaskan bahwa sebagian
tugas dan wewenang untuk penyelesaian
jalan diserahkan kepada TNI. Sementara bagian
lain dari sistem jalan akan berada di bawah
tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum
(PUPR). Untuk proyek jalan ini, di tahun 2017
saja pemerintah mengalokasikan dana sebesar
3,4 triliun rupiah.13 Sementara tidak jelas berapa
jumlah dana yang diterima oleh TNI.

Anggota Militer dan Penegak Hukum
Sejumlah besar kasus pelanggaran HAM di
Tanah Papua terus dilaporkan, di mana para
perwira militer bertindak dalam kapasitas
sebagai aparat penegak hukum (lihat Bab 3.3.
Hak untuk Kebebasan dan Keamanan Pribadi).
Sangat umum bahwa insiden semacam itu
disertai dengan tindak kekerasan. Dalam laporan
ini, Bab 3.5 tentang Pembunuhan di Luar
Hukum dan Bab 3.6 tentang Penyiksaan dan
Penganiayaan, menambah banyaknya daftar
kasus yang menguraikan pola ini. Tidak ada
kasus yang ditindaklanjuti melalui investigasi
independen dan penuntutan terhadap para
pelaku karena anggota militer tidak dapat
dimintai pertanggungjawaban di pengadilan
sipil.

Pengaruh Opini Publik dan Represi
Terhadap Kritik
TNI menggunakan berbagai strategi untuk
melawan kritik yang ‘bermetode kekuatan
besar’ seperti serangan atau intimidasi. Semen
tara serangan dan intimidasi terus digunakan
12 Milimeter.com (28.06.2017): TNI Bangun Jalan Raya Trans Papua
Sepanjang 4.325 Km, dapat dilihat di: http://militermeter.com/tnibangun-jalan-raya-trans-papua-sepanjang-4-325-km/
13 Berita Monas (15.03.2018): Triliunan Rupiah Demi Membangun
Papua, dapat dilihat di:http://www.beritamonas.com/index.
php/2018/03/15/triliunan-rupiah-demi-membangun-papua/
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terhadap pembela hak asasi manusia per
orangan, aktivis politik atau jurnalis. Namun
metode ini memiliki keterbatasan, terutama
ketika berhadapan dengan kritikus asing atau
kelompok yang lebih besar. Dalam kasus seperti
itu, untuk melawan kritik, TNI menggunakan
hubungannya dengan lembaga pemerintah
lainnya atau dengan media nasional.
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Ada beberapa contoh di mana TNI berhasil
menggunakan hubungannya dengan kantor
imigrasi untuk mengambil tindakan tegas
terhadap orang asing yang telah mengkritik
TNI. Wartawan BBC, Rebecca Henschke, terpaksa
meninggalkan Tanah Papua pada awal Februari
karena diduga menyinggung anggota militer di
akun Twitter-nya. Saat itu Henschke berada di
wilayah Asmat untuk meliput situasi kesehatan
di sana, di mana telah terjadi penyebaran
epidemi campak dan masalah gizi buruk. Militer
mengeluarkan keluhan kepada polisi dan agen
imigrasi setempat, yang menyatakan bahwa
setelah jurnalis itu memposting komentar kritis
tentang pasokan makanan yang tidak sehat
yang dibawa oleh TNI ke Kabupaten Asmat. Polisi
dan petugas imigrasi kemudian menginterogasi
Rebecca Henschke selama 17 jam.14 Kasus
lain terjadi pada Maret 2017, ketika jurnalis
independen Al Jazeera yang tinggal di Indonesia,
Jack Hewson, masuk daftar hitam tanpa alasan
yang jelas. Seorang petugas imigrasi mengakui
bahwa anggota TNI telah melaporkan Jack
Hewson ke kantor imigrasi, meminta agar dia
dicekal untuk tinggal di Indonesia.15

Strategi lain adalah dengan menggunakan situs
internet dan media sosial yang mencurigakan
(baca lebih lanjut di Bab 3.1.2 tentang
Kebebasan Media) atau media besar nasional
untuk memengaruhi opini publik tentang
berbagai masalah, di mana TNI memiliki
kepentingan tertentu. Sebuah kasus yang
menggambarkan strategi ini terjadi pada 17
November 2017 terkait dengan insiden baku
tembak dengan Pejuang Perlawanan Papua
ketika aparat keamanan gabungan berusaha
untuk mengevakuasi penduduk lokal di desa
Banti dan Kimbeli. Panglima TNI kala itu, Gatot
Nurmantyo, ketika diwawancarai oleh sebuah
media besar menggambarkan bahwa situasi
di mana Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)
menyandera 1.400 orang.16 Media tersebut
melaporkan bahwa penyanderaan terjadi di desa
Banti dan Kimbeli, karenanya situasi keamanan di
Tambang Freeport mendapat perhatian luas dari
Indonesia melalui surat kabar nasional dan siaran
televisi. Beberapa media nasional melaporkan
bahwa TPN membakar toko-toko kecil milik
pendatang. Setelah wawancara dengan Jenderal
Gatot Nurmantyo, media nasional menyebut
pejuang kemerdekaan Papua sebagai penjahat
kriminal, yang menjarah dan membakar desadesa lokal. Para jurnalis yang bekerja untuk
jaringan media independen Australia Fairfax
berhasil mewawancarai penduduk desa dari
Desa Banti terkait dengan apa yang disebut
‘penyanderaan’. Menurut penduduk desa, tidak
ada yang disandera dan tidak ada toko yang
dibakar seperti yang dipaparkan oleh perwakilan
militer.17

14 Human Rights Watch (06.02.2018): BBC Correspondent Detained
in Indonesia Now Freed, dapat dilihat di: https://www.hrw.org/
news/2018/02/06/bbc-correspondent-detained-indonesia-nowfreed
15 Tempo (28.03.2017): Imigrasi Cekal Jurnalis Al Jazeera, Ini
Tanggapan Aktivis HRW, dapat dilihat di: https://nasional.tempo.
co/read/860279/imigrasi-cekal-jurnalis-al-jazeera-ini-tanggapanaktivis-hrw

16 The Straits Times (10.11.2017): Armed separatists hold 1,400 villagers
hostage in Indonesia’s Papua: Police, dapat dilihat di:https://
www.straitstimes.com/asia/se-asia/armed-separatists-hold-1400villagers-hostage-in-indonesias-papua-police
17 Sydney Morning Herald (12.11.2017): Papuan villagers near Freeport
mine conflict zone are ‘safe’ despite unrest, dapat dilihat di: https://
www.smh.com.au/world/papuan-villagers-near-freeport-mineconflict-zone-are-safe-despite-unrest-20171112-gzjpn1.html
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Rekomendasi
ICP merekomendasikan kepada Pemerintah
Indonesia untuk:
•

•
•

•

•

Menerapkan dan memantau 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 apa pun
untuk mencegah polisi, militer dan pejabat eksekutif negara untuk bekerja di
posisi keamanan di perusahaan perkebunan. Anggota militer yang melanggar
peraturan harus dituntut dalam persidangan umum secara transparan.
Segera memulai proses demiliterisasi di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Menginvestigasi pelanggaran HAM masa lalu dan meminta pertanggungjawaban
oknum anggota militer bersangkutan atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan
genosida dalam pengadilan publik yang transparan.
Memperkuat kerangka kerja hukum yang mencegah pejabat militer untuk
menduduki jabatan di kantor pemerintah atau mencalonkan diri dalam pemilihan
eksekutif dan legislatif.
Mencabut Keputusan Presiden No. 43 tahun 2009 tentang Pengambilalihan
Kegiatan Bisnis TNI dengan pandangan bahwa militer tidak dapat menjalankan
bisnis dengan nama yayasan dan koperasi.
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TRANSFORMASI
KONFLIK
Pejuang adat
Hak Masyarakat
Adat Papua. (oleh: Myron Asso di pixabay)

BAGIAN 8

Transformasi
Konflik

Konflik bersenjata di Tanah Papua berakar pada peristiwa pengambilalihan
wilayah tersebut oleh Indonesia pada tahun 1963. Kehadiran militer
Indonesia disertai dengan penindasan terhadap penduduk asli di Papua,
yang telah melahirkan gerakan perlawanan (Organisasi Papua Merdeka,
OPM) dan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
(TPN-PB). Sejak awal konflik bersenjata, Pemerintah Indonesia telah berusaha
mencegah eskalasi konflik dengan dihadirkannya aparat keamanan berskala
besar dan berbagai kebijakan yang membatasi. Kebijakan ini diantaranya
adalah membatasi ruang kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul dan
hak-hak asasi manusia lainnya. Pemerintah di bawah presiden saat ini, Joko
Widodo (Jokowi), menitikberatkan konflik sebagai hasil dari keterbelakangan
dan ketimpangan ekonomi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di
Indonesia. Namun, akar penyebab konflik yang panjang –yaitu perselisihan
tentang integrasi bersejarah Tanah Papua ke Indonesia, kasus-kasus
pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dan semakin terpinggirkannya
penduduk asli Papua– tetap belum terselesaikan.
Konflik di Tanah Papua telah menyebabkan banyak korban jiwa dan luka, baik
dari aparat keamanan Indonesia, pejuang TPN-PB dan warga sipil, terutama
di Pegunungan Tengah Papua. Mimika dan Nduga telah menjadi kabupaten
dengan jumlah serangan bersenjata terbanyak sepanjang tahun 2017 dan
2018. Berdasarkan jumlah bentrokan atau serangan bersenjata, statistik
menggambarkan bahwa konflik bersenjata semakin memburuk dalam
empat tahun terakhir. Yang paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya
jumlah kematian warga sipil secara signifikan. Tingginya jumlah warga sipil
yang menjadi korban, salah satunya terkait dengan serangan bersenjata
terhadap kontraktor pemerintah di Kabupaten Nduga, dan serangan militer
berikutnya yang menelan korban sedikitnya 50 jiwa warga sipil terjadi selama
bulan Desember 2018 dan lebih banyak lagi sepanjang tahun 2019.
Komponen lebih lanjut dari konflik adalah meningkatnya marginalisasi
penduduk asli Papua karena masuknya orang-orang dari berbagai daerah
Indonesia lainnya. Program transmigrasi yang pernah dicanangkan

pemerintah dan migrasi spontan telah meng
hasilkan pergeseran demografis. Sebagian besar
penduduk migran yang berasal dari daerah lain di
Indonesia adalah muslim, dan mereka menguasai
sebagian besar bisnis dan tempat perdagangan
di kota-kota Papua. Sementara penduduk asli
Papua, yang sebagian besar beragama Kristen,
menjadi semakin terpinggirkan dari daerah
perkotaan. Kecemburuan sosial, tidak hanya
antara penduduk asli Papua dan pendatang,
tetapi juga antara orang Kristen dan Muslim.
Hal ini telah menyebabkan ketegangan
horizontal di antara kelompok-kelompok ini.
Beberapa organisasi Islam radikal besar telah
mengimplementasikan program-programnya di
Tanah Papua, yang mengancam keberagaman
dan toleransi antar umat beragama di Tanah
Papua.
Presiden Joko Widodo telah berulang kali
menyatakan dukungannya terhadap dialog
untuk menyelesaikan konflik di Tanah Papua
secara damai. Namun, pemerintahannya gagal
dalam mengambil langkah-langkah yang berarti
untuk pelaksanaan dialog tersebut sepanjang
tahun 2017 dan 2018. Pemerintah masih belum
mengambil posisi yang jelas mengenai apakah
dialog sektoral tersebut juga akan merangkul
kelompok-kelompok gerakan separatis dan
apakah akan menyentuh isu-isu sensitif seperti
penyelesaian pelanggaran HAM dan sejarah
Tanah Papua. Sementara mayoritas masyarakat
Indonesia menganggap dialog ini penting
untuk menyelesaikan konflik yang sudah lama
terjadi di Tanah Papua. Sebuah survei yang
dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) mengungkapkan perbedaan
yang signifikan mengenai persepsi tentang isuisu inti di Tanah Papua. Kebanyakan orang nonPapua menganggap ‘pendidikan rendah’, dan
‘masalah infrastruktur dan transportasi’ sebagai
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masalah paling parah di Tanah Papua, sementara
penduduk asli Papua menganggap ‘pelanggaran
HAM’ dan ‘korupsi’ adalah isu utama.
Implementasi yang tidak konsisten dari ‘UndangUndang Otonomi Khusus’ telah meningkatkan
marginalisasi penduduk asli. Pola pelanggaran
HAM yang meluas juga telah memicu aspirasi
untuk menentukan nasib sendiri di Tanah
Papua. Aspirasi-aspirasi ini juga dipicu oleh
proses dekolonisasi yang terjadi di negaranegara kawasan Pasifik yang saling berdekatan.
Setidaknya, hingga tahun 1994 terdapat 10
wilayah yang telah memeroleh kemerdekaan
penuh. Berbeda dengan beberapa daerah lain,
proses dekolonisasi sebagian besar dilakukan
tanpa kekerasan dan mungkin hal inilah yang
menjadi dasar dari pembentukan Persatuan
Gerakan Pembebasan Papua Barat (United
Liberation Movement of West Papua - ULMWP)
yang mencoba mengadvokasi kemerdekaan
politik Tanah Papua melalui intervensi diplomatik.
Dalam lima tahun terakhir, lobi di tingkat negara
dan upaya advokasi lainnya telah membuka jalan
untuk diskusi tentang situasi HAM di Tanah Papua
di berbagai forum internasional. Sepanjang
tahun 2017 dan 2018, sejumlah negara telah
mengangkat isu pelanggaran HAM di Tanah
Papua di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Beberapa negara Pasifik, khususnya Vanuatu dan
Kepulauan Solomon, menyatakan dukungan
terhadap hak atas penentuan nasib sendiri
secara politik bagi rakyat Papua dan membahas
situasi HAM pada sidang Majelis Umum PBB dan
sidang Dewan Hak Asasi Manusia. Pelanggaran
HAM di Tanah Papua juga diangkat di berbagai
mekanisme HAM PBB, misalnya selama siklus
ketiga dari Peninjauan Berkala Universal
(Universal Periodic Review - UPR) ke Indonesia dan
oleh beberapa mandat dari Prosedur Khusus
Dewan Hak Asasi Manusia.
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8.1 Konflik Bersenjata
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Konflik bersenjata di Tanah Papua berakar pada peristiwa pengambilalihan daerah
ini menjadi bagian dari Indonesia sesuai dengan ‘Perjanjian New York’ pada tahun
1963. Kehadiran militer Indonesia secara masif disertai dengan penindasan terhadap
penduduk asli di Tanah Papua, telah melahirkan gerakan perlawanan OPM (Organisasi
Papua Merdeka) dan sayap militernya, yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
(TPN-PB). Alih-alih menemukan solusi damai untuk menyelesaikan konflik, Pemerintah
Indonesia lebih memilih untuk melakukan pendekatan berbasis keamanan. Yang
kemudian diperluas seiring dengan pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas
pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun demikian, pemerintah Jokowi belum
menindaklanjuti janji-janji untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, juga
tidak pernah melakukan dialog damai dengan para wakil gerakan kemerdekaan. Konflik
di Tanah Papua, terutama di wilayah Pegunungan Tengah Papua, telah menimbulkan
banyak korban jiwa dan luka-luka baik dari aparat keamanan Indonesia, pejuang
TPN-PB, ataupun warga sipil. Sementara wilayah Puncak Jaya terus menerus menjadi
titik panas bentrokan bersenjata, di mana Mimika dan Nduga merupakan kabupaten
dengan jumlah serangan bersenjata terbesar selama dua tahun terakhir. Peningkatan
serangan bersenjata di Kabupaten Mimika terkait dengan negosiasi perpanjangan
izin penambangan antara Freeport McMoRan dan Pemerintah Indonesia hingga tahun
2041. Berdasarkan data statistik jumlah bentrokan atau serangan bersenjata, nampak
bahwa konflik bersenjata selama empat tahun terakhir ini dapat dikategorikan
memburuk. Di mana jumlah warga sipil yang tewas mengalami peningkatan yang
signifikan. Kondisi ini tentu sangat mengkawatirkan. Angka-angka yang meningkat
secara signifikan ini terlihat pada tahun 2018, jika dibandingkan dengan angka-angka
pada tahun 2014 dan 2017. Tingginya jumlah warga sipil yang menjadi korban juga
terkait dengan serangan bersenjata terhadap kontraktor pemerintah di Kabupaten
Nduga dan serangan militer sesudahnya, yang menelan korban jiwa setidaknya 51
orang warga di sepanjang bulan Desember 2018.

Akar Historis dari Konflik
Bersenjata
Konflik bersenjata di Tanah Papua memiliki akar
sejarah di era kolonial Belanda. Pada tahun 1950an, pemerintah Belanda mulai mempersiapkan
‘Nugini Belanda’ untuk merdeka melalui proses
dekolonisasi. Jalan menuju kemerdekaan ter
putus ketika pemerintah Republik Indonesia
yang baru, pada bulan Desember 1961 me
luncur
kan operasi militer untuk “kembalinya”
Papua (saat itu dikenal oleh Indonesia sebagai

Irian Barat). Datang pada masa politik Perang
Dingin, ekspansi militer Indonesia menarik
perhatian internasional. Sejarah juga mencatat
bahwa pada saat itu investor AS baru saja
mendapatkan saham atas kekayaan alam Tanah
Papua. Sehingga Amerika Serikat melangkah
untuk menengahi kesepakatan antara Belanda
dan Pemerintah Indonesia yang kemudian
dikenal sebagai ‘Perjanjian New York’ (New
York Agreement). Pada tahun 1963, Amerika
Serikat menekan Pemerintah Belanda untuk
mengizinkan Indonesia mengelola Tanah
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Papua, sementara PBB mengawasi perundingan
tentang masa depannya (lihat Bab 2.1 Sejarah).
Sejak awal pengambilalihan Indonesia atas
Tanah Papua pada tanggal 1 Mei 1963, Peme
rintah Indonesia di bawah Presiden Sukarno
memperkuat cengkeramannya atas Tanah
Papua. Kehadiran militer besar-besaran disertai
dengan penindasan terhadap penduduk asli,
pelanggaran HAM, pembatasan yang kuat
terhadap kebebasan berpendapat dan ber
kumpul serta disintegrasi sistem pendidikan,
telah menghasilkan pola pikir“melawan”terhadap
penguasa Indonesia di antara banyak penduduk
asli Papua.1 Eliezer Bonay, mantan Gubernur Irian
Barat pada tahun 1963, memperkirakan bahwa
tentara Indonesia telah membunuh 30.000
orang Papua pada tahun 1969.2 Khawatir akan
pengambilalihan Tanah Papua secara permanen
oleh Indonesia, sekelompok kecil penduduk asli
Papua mendirikan ‘Organisasi Papua Merdeka’
(OPM) pada tahun 1965 di kota Manokwari,
Papua.3 Saat ini, istilah OPM mengacu pada
organisasi payung dari berbagai kelompok yang
mengadvokasi kemerdekaan politik Tanah Papua
melalui berbagai cara. Perlawanan bersenjata
melawan pemerintah Indonesia dilanjutkan oleh
sayap militer dari gerakan kemerdekaan, yang
dikenal sebagai TPN-PB. TPN-PB atau Tentara
Pembebasan Papua Barat didirikan secara resmi
pada tanggal 26 Maret 1973.4

telah memperluas strategi pendekatan
dengan mencoba untuk melawan sentimen
kemerdekaan melalui upaya pembangunan
ekonomi di Tanah Papua. Namun, pemerintah
pusat masih sangat kurang dalam upaya untuk
menemukan solusi damai atas konflik yang
sedang berlangsung. Meskipun Presiden Jokowi
telah secara terbuka menyatakan kesediaannya
untuk berdialog, namun pemerintah masih
belum mengambil posisi yang jelas apakah
mereka juga mau mengadakan negosiasi
damai dengan gerakan separatis. Upaya untuk
menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu
dan saat ini telah gagal. Perubahan yang
paling menjanjikan adalah ‘Road Map’ –sebuah
pendekatan dalam upaya penyelesaian konflik
yang mengupayakan dialog damai antara
Jakarta dan perwakilan gerakan kemerdekaan
yang diterbitkan oleh Jaringan Damai Papua
(JDP) bekerja sama dengan Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2008.
Namun, Pemerintah Indonesia belum melakukan
upaya serius untuk berpartisipasi dalam dialog
dengan perwakilan gerakan kemerdekaan untuk
mencari solusi damai.5

Sejak rezim Soeharto berkuasa di Indonesia,
Pemerintah Indonesia melakukan semua
pendekatan berbasis militer untuk menegaskan
kedaulatannya atas Tanah Papua. Pemerintah
di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Alasan mangkirnya pemerintah pusat dalam
dialog damai dengan gerakan separatis
Papua cukup rumit –meskipun wilayah ini
sangat penting bagi Pemerintah Indonesia.
Tanah Papua merupakan wilayah paling kaya
akan sumber daya alam di Indonesia dengan
hutan hujan terbesar yang masih ada di Asia
Tenggara, cadangan minyak dan gas yang
besar, deposit tembaga dan emas terbesar
di dunia –perusahaan trans-nasional seperti
British Petroleum dan Freeport McMoRan telah
mendatangkan pendapatan yang besar bagi
Pemerintah Indonesia. Pada saat yang sama,
Tanah Papua membentuk sekitar 24% dari total

1

4

Peran Pemerintah Indonesia
dalam Konflik

2
3

Denise Leith (2003): The Politics of Power: Freeport in Suharto’s
Indonesia, University of Hawaii Press, p.12
Neles Tebay (2004): Interfaith Endeavours for Peace in West Papua,
Human Rights Issue 24, missio Aachen, p. 5.
Institute for Policy Analysis of Conflict IPAC (24 August 2015): The
current status of the Papua Pro-Independence movement, dapat
dilihat di: http://file.understandingconflict.org/file/2015/08/
IPAC_21_Papuan_Pro-Independence_Movement.pdf
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5

Sebby Sambom (23.03.2016): Establishment History of TPNOPM, dapat dilihat di: https://ssambom.blogspot.com/2016/03/
establishment-history-of-tpnpb-opm.html
International Coalition for Papua ICP (September 2017): Human
Rights in West Papua 2017, Laporan ke-5 ICP yang mencakup
kejadian antara bulan Januari 2015 hingga Desember 2016, h.185 ,
dapat dilihat di: http://www.humanrightspapua.org/images/docs/
HumanRightsPapua2017-ICP.pdf
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daratan Indonesia tetapi hanya mengandung
1,7% dari total populasi di negara ini.6 Selain itu,
posisi geografis Tanah Papua memiliki nilai yang
sangat strategis bagi pemerintah Indonesia –
Provinsi Papua dan Papua Barat adalah pintu
gerbang Indonesia ke Samudra Pasifik.7 Jika
Tanah Papua menjadi negara merdeka maka hal
itu akan menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Negara multi-etnis adalah
konstruksi yang sangat rapuh –terpisahnya satu
wilayah dari negara kesatuan, memungkinkan
besarnya dorongan aspirasi bagi kelompok
separatis di daerah lain dan membahayakan
bagi persatuan nasional di seluruh Indonesia.8

Dimensi Konflik Bersenjata
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Sementara itu, konflik bersenjata di Tanah Papua
telah menarik perhatian dunia internasional baik
media maupun forum internasional. Namun
ketersediaan data tentang dimensi bentrokan
bersenjata dan korban di kalangan para pejuang
maupun warga sipil masih sangat terbatas.
Oleh karena itu, analisis yang lebih dalam untuk
memperkirakan apakah konflik bersenjata telah
meningkat atau berkurang selama beberapa
tahun terakhir ini sulit dilakukan, karena
kurangnya set data yang konsisten dari waktu
ke waktu. Terlepas dari artikel media tentang
beberapa insiden dan siaran pers yang digelar
oleh Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua),
laporan yang sangat komprehensif tentang
konflik bersenjata yang terjadi selama periode
tahun 2010 dan 2014 dari Anderson dan Morel,
diterbitkan pada tahun 2018.9

2018, menunjukkan bahwa konflik bersenjata
di Tanah Papua selama empat tahun terakhir
semakin memburuk. Sebuah studi ilmiah tentang
kematian akibat kekerasan di Tanah Papua yang
diterbitkan pada bulan Maret 2018, menunjukkan
adanya 22 insiden terkait separatis pada tahun
2014. Namun harus dicatat bahwa jumlah ini
tidak hanya mencakup bentrokan bersenjata
antara TPN-PB dan aparat keamanan Indonesia,
tetapi juga eskalasi kekerasan antara aparat
keamanan dan kelompok-kelompok separatis
tidak bersenjata, seperti Komite Nasional Papua
Barat (KNPB), yang merupakan sebuah organisasi
yang mengadvokasi referendum kemerdekaan
politik Papua melalui cara damai. Insiden-insiden
ini mengakibatkan kematian 20 orang anggota
separatis, sebelas anggota aparat keamanan
Indonesia10 dan empat korban sipil. Namun,
laporan itu tidak menyebutkan jumlah pejuang
atau warga sipil yang terluka sepanjang tahun
2014.11

Meningkatnya jumlah bentrokan bersenjata
yang terdokumentasi antara TPN-PB dan aparat
keamanan Indonesia dari tahun 2014 hingga

Semua insiden yang pecah pada tahun 2014
terjadi di Provinsi Papua kecuali satu yang
terjadi di luar Provinsi Papua. Sementara provinsi
tetangga, Papua Barat, hampir bebas dari
kekerasan sejenis. 71% aksi pembunuhan terkait
kelompok separatis antara tahun 2010 dan 2014
terjadi di empat kabupaten pegunungan di
Provinsi Papua, yaitu Puncak Jaya (48 kematian),
Paniai (17 kematian), Lanny Jaya (17 kematian)
dan Puncak (14 kematian). Studi yang sama juga
mengungkapkan bahwa serangan kelompok
separatis yang terjadi antara tahun 2010 dan
2014 telah mengakibatkan lebih banyak korban
daripada serangan aparat keamanan, yaitu 122
korban jiwa, sementara aksi kekerasan oleh aktor
negara mengakibatkan 43 kematian. Angka-

6

9

7

8

Jim Elmslie (January 2017): The Great Divide: West Papuan
Demographics Revisited; Settlers Dominate Coastal Regions but
the Highlands Still Overwhelmingly Papuan, in: The Asia-Pacific
Journal: Japan Focus.
Economy Watch (18.06.2015): Indonesia’s Jokowi Winning Hearts
and Minds in Papua, dapat dilihat di: http://www.economywatch.
com/features/Indonesias-Jokowi-Winning-Hearts-and-Minds-inPapua.06-18-15.html
Edward Aspinall (05.08.2010): The taming of ethnic conflict
in Indonesia, dapat dilihat di: http://www.eastasiaforum.
org/2010/08/05/the-taming-of-ethnic-conflict-in-indonesia/

Laporan dapat dilihat di: https://www.researchgate.net/profile/
Bobby_Anderson2/publication/323959995_Violent_Death_in_
Indonesian_Papua/links/5ab4dacdaca27217100463ab/ViolentDeath-in-Indonesian-Papua.pdf
10 Jumlah 11 orang personel aparat keamanan ini dapat dipisahkan
menjadi 8 orang anggota kepolisian dan 3 orang anggota militer.
11 Anderson, Bobby & A. Morel (March 2018): Violent Death in
Indonesian Papua, p. 10,dapat dilihat di: https://www.researchgate.
net/profile/Bobby_Anderson2/publication/323959995_Violent_
Death_in_Indonesian_Papua/links/5ab4dacdaca27217100463ab/
Violent-Death-in-Indonesian-Papua.pdf
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angka tersebut menunjukkan bahwa serangan
kelompok separatis lebih menargetkan
serangannya terhadap aparat keamanan. 75%
pembunuhan ditargetkan terhadap anggota
aparat keamanan, sementara 20% adalah warga
sipil. Angka-angka tersebut menunjukkan target
yang sangat berbeda, di mana 65% korban
aparat keamanan adalah warga sipil.12
Menurut angka yang diterbitkan oleh Kepolisian
Daerah Papua, pada tahun 2016 kelompokkelompok bersenjata13 melakukan 15 kali
bentrokan bersenjata. Angka tersebut meningkat
secara signifikan menjadi 24 serangan pada
tahun 2017. Menurut angka polisi, konflik
bersenjata tersebut mengakibatkan enam
korban jiwa, sementara sembilan orang terluka
selama insiden –dua korban meninggal adalah
anggota kelompok kriminal bersenjata.14 Namun
penelitian internet dari sumber media lainnya
untuk periode waktu yang sama menunjukkan

hasil yang berbeda. ICP mendokumentasikan
total terjadi 20 bentrokan bersenjata antara TPNPB dan aparat keamanan Indonesia. Sementara
jumlah bentrokan yang didokumentasikan jauh
lebih rendah dari angka polisi, akan tetapi jumlah
total kematian dan cedera yang dilaporkan
lebih tinggi, dengan delapan korban jiwa dan
22 orang terluka. Sepanjang tahun 2017, aparat
keamanan dilaporkan tidak menyebabkan
korban jiwa dari kalangan warga sipil selama
bentrokan senjata, namun kemudian dilaporkan
bahwa aparat membunuh sembilan warga sipil
dalam operasi penggerebekan di Kabupaten
Nduga pada bulan Desember 2017. Sementara
anggota TPN-PB telah menyebabkan tiga korban
jiwa dan melukai tiga warga sipil. Pemisahan
angka-angka korban berdasarkan kelompokkelompok pelakunya dapat dilihat pada Tabel
8.1-1 di bawah ini.

Tabel 8.1-1: Angka-angka terkait dengan bentrokan bersenjata pada tahun 2014, 2017 dan
2018 yang dipisahkan berdasarkan kelompok-kelompok pelaku.
Tahun

Bentrokan bersenjata di Papua

2014

2017

2018

2017/2018

Jumlah bentrokan bersenjata

22¹

24

44

68

Jumlah korban jiwa yang berasal dari aparat keamanan

11¹

3

8

11

Jumlah korban cidera yang berasal dari aparat keamanan

N/A

8

15

23

Jumlah korban jiwa yang berasal dari pejuang TPN-PB

20¹

2

12

14

Jumlah korban cidera yang berasal dari pejuang TPN-PB

N/A

2

4

6

4¹

3

62

65

Jumlah korban jiwa dari masyarakat sipil yang disebabkan oleh aparat keamanan

N/A

0

17

17

Jumlah korban jiwa dari masyarakat sipil yang disebabkan oleh pejuang TPN-PB

N/A

3

25

28

Jumlah korban yang meninggal selama konflik bersenjata sebagai akibat dari
perpindahan internal

N/A

0

20

20

Jumlah korban cidera dari masyarakat sipil

N/A

12

15

27

Jumlah masyarakat sipil yang cidera yang disebabkan oleh aparat keamanan

N/A

9

7

16

Jumlah masyarakat sipil yang cidera yang disebabkan oleh pejuang TPN-PB

N/A

3

8

11

Jumlah korban jiwa yang berasal dari masyarakat sipil

Sumber:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171228133013-20-265219/polisi-kasus-penembakan-di-papua-meningkat-sepanjang-2017
https://www.researchgate.net/publication/323959995_Violent_Death_in_Indonesian_Papua

12 Ibid. hal 10 f
13 Media-media Indonesia sering mengadaptasi istilah yang
digunakan oleh pihak kepolisian dalam kaitannya dengan
bentrokan bersenjata. Kepolisian sering menggunakan istilah
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKP).
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14 CNN Indonesia (29.12.2017): Polisi: Kasus Penembakan di Papua
Meningkat Sepanjang 2017, dapat dilihat di: https://www.
cnnindonesia.com/nasional/20171228133013-20-265219/polisikasus-penembakan-di-papua-meningkat-sepanjang-2017
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Data tentang bentrokan bersenjata yang dido
kumentasikan sepanjang tahun 2017 menun
juk
kan bahwa distribusi geografis ben
trok
an bersenjata telah bergeser. Sementara data
tahun 2014 menunjukkan bahwa sebagian
besar bentrokan bersenjata terjadi di Kabupaten
Puncak Jaya diikuti oleh Kabupaten Paniai, Lanny
Jaya, dan Puncak. Namun pada tahun 2017,
sepuluh dari 20 bentrokan bersenjata terjadi di
Kabupaten Mimika di Distrik Tembagapura, di
mana PT Freeport Indonesia –anak perusahaan
dari perusahaan tambang trans-nasional
Freeport McMoRan menjalankan tambang ter

besar di dunia untuk ekstraksi gabungan emas
dan tembaga. Hanya sejumlah kecil insiden yang
terjadi di kabupaten Nduga (3 kasus), Puncak
Jaya (2 kasus) dan Lanny Jaya (2 kasus). Kasuskasus yang terisolasi didokumentasikan terjadi di
kabupaten pegunungan lainnya seperti Puncak
dan Pulau Yapen. Terlepas dari perubahan
konsentrasi geografis dari bentrokan bersenjata,
angka-angka dalam tabel dibawah ini juga
menunjukkan peningkatan serangan gerilya
yang secara signifikan terjadi antara bulan
September dan Desember 2017 (lihat Tabel 8.12).

Tabel 8.1-2: Bentrokan bersenjata sepanjang tahun 2017 dipisahkan antara kelompok
pelaku, kabupaten dan distrik.
No Kabupaten (Distrik)
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Tanggal kejadian

1

Puncak

2

Puncak Jaya (Mulia)

02.03.2017

3

Yapen Island (Angkaisera)

27.03.2017

4

Lanny Jaya (Tiom)

01.05.2017

5

Puncak Jaya (Mulia)

17.06.2017

6

Mimika (Tembagapura)

25.09.2017

7

Mimika (Tembagapura)

24.09.2017

Korban cidera Korban jiwa aparat
TPN-PB
keamanan

Korban
cidera TPN-PB

Korban jiwa Korban jiwa Masyarakat sipil
Masyarakat sipil (pelaku)
(pelaku)
2 (TPN-PB)
2 (TPN-PB)

13.02.2017

8

Mimika (Tembagapura)

21.10.2017

9

Mimika (Tembagapura)

22.10.2017

10

Mimika (Tembagapura)

23.10.2017

11

Mimika (Tembagapura)

29.10.2017

12

Mimika (Tembagapura)

03.11.2017

13

Mimika (Tembagapura)

05.11.2017

14

Mimika (Tembagapura)

12.11.2017

15

Mimika (Tembagapura)

15.11.2017

16

Lanny Jaya (Tiom)

06.12.2017

17

Nduga (Mugi)

12.12.2017

18

Nduga (Mugi)

13.12.2017

19

Nduga (Mugi)

15.12.2017

20

Lanny Jaya (Bakingga)

15.12.2017

TOTAL

Korban jiwa aparat
keamanan
1

1
1
1
1 (TPN-PB)
2

1
4

2
1
1

1 (TPN-PB)
9 (aparat)

3

Pada tahun 2018, jumlah bentrokan bersenjata
meningkat secara signifikan menjadi 44 kasus.
Pada bulan Desember, lebih dari sepuluh
bentrokan bersenjata terjadi di kabupaten

8

2

2

3 (TPN-PB)

3 (TPN-PB) 9 (aparat)

Nduga, yang merupakan bagian dari serangan
militer yang meluas sebagai tanggapan atas
pembunuhan 19 kontraktor pemerintah.15 Pada

15 Republika (05.12.2018): Wiranto; Korban Tewas Dibunuh KKSB di
Papua 19 Orang, dapat dilihat di: https://www.republika.co.id/
berita/nasional/daerah/18/12/05/pj9496409-wiranto-korbantewas-dibunuh-kksb-di-papua-19-orang
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akhir tahun 2018 jumlah korban jiwa yang
berasal dari aparat keamanan berjumlah delapan
korban, hampir tiga kali lipat jika dibandingkan
dengan tahun 2017. Sementara korban dari
pihak TPN-PB meningkat dua kali lipat, dengan
dua belas anggota TPN-PB yang terbunuh.
Jumlah korban yang terluka juga berbeda antara
kedua kelompok, dengan lima belas aparat
keamanan yang terluka, tetapi hanya empat
orang dari pasukan TPN-PB yang dilaporkan
cedera. Data juga menunjukkan bahwa
pada tahun 2018 dampak konflik bersenjata
ini terhadap warga sipil meningkat secara
signifikan, di mana 62 orang terbunuh, dan 15

warga sipil terluka. Dua puluh lima korban dari
warga sipil disebabkan oleh kelompok separatis
bersenjata dan 17 korban lainnya disebabkan
oleh anggota pasukan keamanan. Setidaknya
20 orang penduduk asli meninggal karena
konsekuensi tidak langsung16 dari serangan
militer di Kabupaten Nduga sepanjang bulan
Desember 2018. Perbedaan jumlah korban
warga sipil yang terluka yang disebabkan oleh
kedua kelompok bersenjata ini tidak terlalu
signifikan. Pejuang TPN-PB melukai delapan
warga sipil selama bentrokan, sedangkan aparat
keamanan bertanggung jawab atas tujuh warga
sipil yang cedera (lihat Tabel 8.1-3).

Tabel 8.1-3: Bentrokan bersenjata sepanjang tahun 2018 dipisahkan antara kelompok
pelaku, kabupaten dan distrik.
No

Kabupaten (Distrik)

Tanggal kejadian

1

Mimika (Tembagapura)

01.01.2018

2

Mimika (Tembagapura)

08.01.2018

3

Mimika (Tembagapura)

16.01.2018

4

Puncak (Sinak)

12.02.2018

5

Mimika (Tembagapura)

16.02.2018

6

Puncak Jaya (Yambi)

28.02.2018

7

Mimika (Tembagapura)

15.03.2018

8

Mimika (Tembagapura)

1/2.04.2018

9

Mimika (Tembagapura)

04.04.2018

10

Mimika (Tembagapura)

27.04.2018

11

Mimika (Tembagapura)

29.04.2018

12

Puncak Jaya (Mulya)

12.05.2018

13

Mimika (Tembagapura)

05.06.2018

14

Puncak Jaya (Yambi)

16.06.2018

15

Nudga (Kenyam)

22.06.2018

16

Nudga (Kenyam)

25.06.2018

17

Nudga (Kenyam)

27.06.2018

18

Puncak Jaya (Torere)

27.06.2018

19

Puncak Jaya (Waegi)

27.06.2018

Korban jiwa - Korban cidera Korban jiwa - Korban cidera aparat
aparat
TPN-PB
TPN-PB
keamanan
keamanan

Korban jiwa Masyarakat sipil
(pelaku)

Korban jiwa Masyarakat sipil
(pelaku)

1
1 (TPN-PB)
1
1

2
3 (Aparat)

2 (Aparat)
1 (TPN-PB)

1
3
1 (TPN-PB)
1

3 (TPN-PB)

2 (TPN-PB)
1 (Aparat)

2

1 (TPN-PB)
1 (TPN-PB)

20

Nduga (Kenyam)

04.07.2018

21

Nduga (Krepkuri)

11.07.2018

1

22

Puncak Jaya (Pagaleme)

02.08.2018

2

23

Paniai (Wagemuga)

06.08.2018

5

24

Puncak Jaya (Irimuli)

07.08.2018

25

Mimika (Tembagapura)

17.08.2018

26

Puncak Jaya (Tingginambut)

19.08.2018

27

Puncak Jaya (Tingginambut)

01.10.2018

28

Puncak Jaya (Tingginambut)

02.10.2018

29

Lanny Jaya (Mokoni)

02.11.2018

30

Lanny Jaya (Balingga)

03.11.2018

31

Lanny Jaya (Wiringambur)

12.11.2018

32

Nduga (Yigi)

02.12.2018

33

Nduga (Mbua)

03.12.2018

2

16
2

Sebagian besar kematian dalam kategori ini terjadi sehubungan
dengan pengungsian selama operasi militer. Sebagian besar
korban adalah perempuan dan anak-anak yang meninggal karena
mereka melahirkan
mereka. Yang lain
1 setelah meninggalkan desa
2 (Aparat)
meninggal karena kekurangan gizi dan hipotermia. Sejumlah kecil
2
kematian disebabkan
oleh akibat tidak langsung dari bentrokan
bersenjata –dua kasus kematian mengindikasikan bahwa korban
1 (TPN-PB)
meninggal karena serangan jantung, korban kedua
diyakini
meninggal karena
2 serangan asma.
19 (TPN-PB)

1

1

3 (TPN-PB)

Nduga (Mbua,
Mbulmu
Transformasi
Konflik

Yalma, Dal, Yigi, Nirkuri,
34 – 40 Yal, Mugi, Mam, Mbuwa,
Inikgal, Mapenduma,

04 – 10.12.2018

3

9 (Aparat)

2 (Aparat)
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23

Paniai (Wagemuga)

06.08.2018

24

Puncak Jaya (Irimuli)

07.08.2018

25

Mimika (Tembagapura)

17.08.2018

26

Puncak Jaya (Tingginambut)

19.08.2018

27

Puncak Jaya (Tingginambut)

01.10.2018

1

28

Puncak Jaya (Tingginambut)

02.10.2018

2

29

Lanny Jaya (Mokoni)

02.11.2018

30

Lanny Jaya (Balingga)

03.11.2018

31

Lanny Jaya (Wiringambur)

12.11.2018

32

Nduga (Yigi)

02.12.2018

33

Nduga (Mbua)

03.12.2018

Nduga (Mbua, Mbulmu
Yalma, Dal, Yigi, Nirkuri,
34 – 40 Yal, Mugi, Mam, Mbuwa,
Inikgal, Mapenduma,
Kegayem and Meborok )
Nduga (Yigi)

11.12.2018

42

Nduga (Kenyam)

17.12.2018

43

Nduga (Mapenduma)
Nduga (Kagayem)

2
2 (Aparat)
1 (TPN-PB)
2
19 (TPN-PB)
1

1

3 (TPN-PB)

04 – 10.12.2018

41

44

5

3

2 (Aparat)

3 (Aparat)

1 (Aparat)

2
3

18/19.12.2018
19/12/18

1 (Aparat)

Nduga
TOTAL

240

9 (Aparat)

20 (Perpindahan)
8

Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) mener
bitkan data yang menunjukkan jumlah aparat
yang menjadi korban dalam bentrokan ber
senjata dengan Kelompok Kriminal Separatis
Bersenjata (KKSB) tahun 2008 hingga Juli 2018,
di mana 30 anggota polisi meninggal dan 57
orang terluka. Data tersebut juga menyatakan
adanya 78 korban jiwa dan 117 korban lukaluka dari warga sipil untuk periode waktu yang
sama.17 Secara mengejutkan angka-angka ini
lebih rendah jika dibandingkan dengan angkaangka yang diperoleh dari studi ilmiah tentang
kematian akibat kekerasan di Papua yang
diterbitkan pada bulan Maret 2018. Studi ilmiah
tersebut menyatakan, bahwa antara tahun 2010
hingga 2014 tercatat total 165 orang meninggal
dan 562 orang terluka.18

Dinamika Konflik dan
Perkembangan Terakhir
Angka-angka dari studi ilmiah tersebut dapat
dipecah menjadi rata-rata tahunan, di mana 33
orang meninggal dan 112 orang luka-luka antara
tahun 2010 hingga 2014. Berdasarkan jumlah
bentrokan bersenjata yang didokumentasikan

15

12

4

25 (TPN-PB)
17 (Aparat)
20 (Perpindahan)

8 (TPN-PB)
7 (Aparat)

setiap tahun, konflik bersenjata di Tanah
Papua semakin memburuk dalam lima tahun
terakhir. Kesimpulan ini didukung oleh data
mengenai jumlah korban jiwa dan cedera
yang terus meningkat secara signifikan baik
dari kelompok-kelompok yang berperang
maupun dari warga sipil di sepanjang tahun
2017 hingga 2018. Pengamatan bahwa jumlah
34 korban cedera pada tahun 2018 yang masih
berada di bawah jumlah rata-rata tahunan
antara tahun 2010 dan 2014, yaitu 112 orang
yang terluka tidak boleh ditafsirkan sebagai
penurunan jumlah tindak kekerasan. Hal ini
dikarenakan angka data pembanding tersebut
termasuk insiden kekerasan dengan kelompok
separatis yang tidak bersenjata. Beberapa
insiden –seperti pembubaran aksi demonstrasi
atau penggerebekan yang dilakukan oleh
aparat keamanan– mengakibatkan sejumlah
besar demonstran yang terluka, sehingga
menyebabkan distorsi atas nilai statistik. Jumlah
korban mencapai rekor baru, dengan 82 korban
tewas dalam bentrokan bersenjata sepanjang
tahun 2018.

17 Inews (03.07.2018): 30 Polisi di Papua Gugur Akibat Ulah KKSB
dalam 10 Tahun Terakhir, dapat dilihat di: https://www.inews.id/
daerah/papua/169757/30-polisi-di-papua-gugur-akibat-ulah-kksbdalam-10-tahun-terakhir
18 Bobby Anderson (18.04.2018): A new take on violence in Indonesian
Papua, dapat dilihat di: https://www.lowyinstitute.org/theinterpreter/new-take-violence-indonesian-papua
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Yang paling mengkhawatirkan adalah mening
katnya jumlah warga sipil yang terbunuh secara
signifikan, mencapai angka lima belas kali
lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun
2017 dan 2014. Jumlah kematian warga sipil
yang disebabkan oleh senjata kedua belah
pihak terus meningkat sejak awal tahun 2018.
Ini menunjukkan tingkat agresi yang lebih
tinggi antara para pejuang TPN-PB dan aparat
keamanan selama bentrokan terjadi. Aparat
keamanan menggunakan helikopter dan bahan
peledak dalam melawan TPN-PB di Nduga19 dan
Puncak Jaya20, dengan mengambil risiko bahwa
serangan semacam ini kurang tertarget dan
dapat membahayakan warga sipil yang berada
di sekitar daerah pertempuran. Di sisi lain, TPNPB berulang kali menyerang para pekerja di
tambang Freeport di Distrik Tembagapura,21
Kabupaten Mimika dan lokasi pembangunan
jalan di Kabupaten Nduga,22 serta pengemudi
ojek di Kabupaten Puncak Jaya23 dan Lanny
Jaya.24
Data menunjukkan bahwa telah terjadi per
geseran geografis di daerah-daerah di mana
bentrokan bersenjata terjadi. Pada tahun
2014, titik panas bentrokan bersenjata adalah
kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Lanny Jaya, dan
Puncak. Kabupaten Puncak Jaya tetap menjadi
titik panas konflik bersenjata dengan sepuluh
bentrokan di tahun 2018 dan dua bentrokan di
tahun 2017. Sebuah titik panas baru dari konflik
bersenjata adalah Kabupaten Nduga, di mana

19 Papuan Central Highlands Coalition for Justice, Law and Human
Rights & KontraS (20.12.2018): Press Rilis: Hentikan Penyisiran dan
Penyearangan Terhadap Warga Sipil di Nduga, Papua
20 Independent Human Rights Defender (October 2018): Telah Terjadi
Penyerangan Udara dan Darat di Tingginambut Menyebabkan 5
Masyarakat Sipil Ditembak dan 2 Anggota TPN OPM Ditembak Mati.
21 Liputan 6 (17.01.2018): Bus Karyawan PT Freeport Kembali
Ditembak Orang Tak Dikenal, dapat dilihat di: https://www.liputan6.
com/news/read/3228839/bus-karyawan-pt-freeport-kembaliditembak-orang-tak-dikenal
		CNN Indonesia (05.06.2018): TerorTembagapura, Karyawan Freeport
Nyaris Kena Tembak, dapat dilihat di: https://www.cnnindonesia.
com/nasional/20180605160205-20-303674/teror-tembagapurakaryawan-freeport-nyaris-kena-tembak
22 Pena Negeri News (25.06.2018): Aksi Teror KKSB Semakin Brutal di
Nduga, dapat dilihat di: http://penanegeri.com/aksi-teror-kksbsemakin-brutal-di-nduga/17663/
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lebih dari 17 bentrokan bersenjata terjadi di
tahun 2018 dan tiga serangan bersenjata di tahun
2017. Distrik Tembagapura di Kabupaten Mimika
juga telah menjadi titik panas baru serangan
separatis di Tanah Papua. Peningkatan serangan
gerilya secara signifikan terhadap para pekerja
dan fasilitas Freeport serta aparat keamanan
Indonesia dapat diamati sejak September 2017,
di mana sepuluh serangan bersenjata terjadi di
tahun 2017 dan sebelas serangan bersenjata di
tahun 2018.
Peningkatan serangan bersenjata di Kabupaten
Mimika ini dapat diartikan sebagai respons
TPN-PB terhadap negosiasi antara Freeport
McMoRan dan Pemerintah Indonesia. Pada
tanggal 26 Agustus 2017, Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Indonesia, Ignasius
Jonan, dan Menteri Keuangan Indonesia, Sri
Mulyani, mengumumkan dalam konferensi
pers di Jakarta bahwa izin pertambangan PT FI
akan diperpanjang hingga tahun 2041. Tanpa
perpanjangan lisensi pertambangan, kontrak –
yang pertama kali ditandatangani pada tahun
1973 di bawah Presiden Soeharto– seharusnya
berakhir pada tahun 2021. Sebagai imbalannya,
pemegang saham utama Amerika Freeport
McMoRan setuju untuk memberikan 41,64%
sahamnya di anak perusahaan Indonesia.
Menurut Richard C. Adkerson, CEO Freeport
McMoRan, saham akan dijual pada nilai pasar
yang adil untuk memberi peluang pada
pemerintah Indonesia untuk membeli 51%
saham PT FI.25 Pemegang hak atas tanah adat
23 Kompas (28.06.2018): KKB Tembak Mati Seorang Tukang Ojek di
Puncak Jaya Papua, dapat dilihat di: https://regional.kompas.com/
read/2018/06/28/06552861/kkb-tembak-mati-seorang-tukang-ojekdi-puncak-jaya-papua
24 Suara Papua (4.11.2018): Jenazah Korban Penembakan Sempat
Ditahan dan Terjadi Baku Tembak, dapat dilihat di: https://suarapapua.
com/2018/11/04/jenazah-korban-penembakan-sempat-ditahan-danterjadi-baku-tembak
25 Rambu Energy (30.08.2017): Freeport agrees to divest 51% shares
to Indonesia, contract extended, dapat dilihat di: https://www.
rambuenergy.com/2017/08/freeport-agrees-to-divest-51-shares-toindonesia-contract-extended/
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di area penambangan yaitu suku Kamoro dan
Amungme sekali lagi tidak dilibatkan dalam
negosiasi atas tanah leluhur mereka.26
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Data untuk periode antara tahun 2010 hingga
2014 menggambarkan bahwa serangan TPN-PB
lebih mematikan, dan terutama ditargetkan pada
aparat keamanan.27 Angka-angka untuk tahun
2017 dan 2018 hanya mengkonfirmasi sebagian
dari hasil pengamatan ini. Angka-angka dari tahun
2017 dan 2018 menunjukkan bahwa serangan
TPN-PB lebih banyak menyebabkan korban jiwa
dari kalangan warga sipil. Serangan TPN-PB pada
tahun 2017 menyebabkan tiga korban jiwa dari
aparat keamanan dan tiga korban dari warga
sipil, sedangkan aparat keamanan membunuh
dua anggota TPN-PB tetapi tidak ada korban dari
warga sipil. Sepanjang tahun 2018, seranganserangan TPN-PB menyebabkan lebih banyak
korban dari kalangan warga sipil daripada aparat
keamanan. TPN-PB bertanggung jawab atas
terbunuhnya 25 orang warga sipil, sementara
operasi aparat keamanan menyebabkan
kematian 17 orang warga sipil. Namun, perlu
dicatat bahwa terdapat 20 orang warga sipil
yang meninggal karena sebab tidak langsung
selama konflik bersenjata, dan semuanya terkait
dengan operasi aparat keamanan. Akan tetapi,
19 dari 25 korban warga sipil yang tewas oleh
TPB-PB tersebut terbunuh dalam satu insiden di

Kabupaten Nduga pada bulan Desember 2018.
Sehingga jika kita hanya melihat dari sisi jumlah
korban jiwa, maka kesimpulan bahwa TPN-PB
melakukan lebih banyak serangan terhadap
warga sipil daripada aparat keamanan Indonesia
menjadi sangat menyesatkan. Kesimpulan
serupa juga tidak dapat diambil berdasarkan
jumlah warga sipil yang terluka selama konflik
bersenjata. Pada tahun 2017, sembilan warga
sipil terluka oleh aparat keamanan, tetapi hanya
tiga orang oleh anggota TPN-PB. Pada tahun
2018, pasukan keamanan melukai tujuh orang
dan delapan orang oleh pejuang TPN-PB.
Angka statistik menunjukkan bahwa aparat
keamanan memakan korban yang lebih tinggi
daripada TPN-PB selama periode pelaporan.
Pada tahun 2017, jumlah korban yang dilaporkan
di antara kedua pihak bertikai hampir sama yaitu
tiga korban terbunuh oleh aparat keamanan
dan dua korban terbunuh oleh anggota
TPN-PB. Pada tahun 2018, aparat keamanan
Indonesia melakukan beberapa operasi militer
di kabupaten Puncak Jaya dan Nduga yang
melibatkan serangan dari udara. Serangan TPNPB menyebabkan delapan korban jiwa dari pihak
aparat keamanan, sementara pasukan keamanan
menumbangkan dua belas gerilyawan TPN-PB
(lihat Tabel 8.1-1).

Rekomendasi
ICP merekomendasikan kepada Pemerintah
Indonesia untuk:
•

•

Terlibat dalam dialog dengan Persatuan Pembebasan Papua Barat (United
Liberation Movement for West Papua - ULMWP) untuk memungkinkan penyelesaian
damai atas konflik politik dan sejarah.
Segera memulai proses demiliterisasi di Provinsi Papua dan Papua Barat, khusus
nya di daerah-daerah konflik di mana penduduk asli menjadi sangat terdampak
oleh hadirnya pasukan keamanan.

26		Benar News (29.08.2017): Indonesia: Papuan Leaders Want
a Say in Copper Mine Negotiations, dapat dilihat di: https://
www.benarnews.org/english/news/indonesian/copperdeal-08292017161555.html

27 Bobby Anderson (18.04.2018): A new take on violence in Indonesian
Papua, dapat dilihat di: https://www.lowyinstitute.org/theinterpreter/new-take-violence-indonesian-papua
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•
•
•

Mengadakan dialog dengan TPN-PB untuk menegosiasikan gencatan senjata di
kabupaten Nduga.
Meningkatkan konsultasi dan kerja sama dengan LIPI dan Jaringan Damai Papua
(JDP) untuk mempercepat proses resolusi konflik dan dialog damai.
Menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan saat ini melalui pembentukan
Komisi Kebenaran dan Pengadilan HAM. Prosesnya harus mencakup penuntutan
terhadap pelaku serta pemulihan hak dan rehabilitasi korban.

Rekomendasi dari negara lain:
•

•

•
•

•

•

Perancis, Portugal, Ukraina, Sierra Leone, Jepang dan Kazakhstan merekomen
dasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Internasional
untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.28
Armenia merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi
Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, serta
Konvensi tentang Ketidakberlakuan Batasan Wajib terhadap Kejahatan Perang
dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.29
Guatemala merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk menyetujui
“Perjanjian Perdagangan Senjata”.30
Jerman merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia “segera memberikan akses
kepada delegasi Palang Merah Internasional (ICRC) ke provinsi-provinsi di Papua
agar mereka dapat memenuhi mandat mereka”.31
Kepulauan Solomon mendesak Pemerintah Indonesia untuk membangun
dialog konstruktif dengan penduduk asli Papua guna mengatasi akar penyebab
pelanggaran HAM ini.32
Pemerintah Kepulauan Solomon mendorong “Indonesia untuk terlibat dalam
dialog yang lebih konstruktif, termasuk dengan Papua untuk menemukan jalan
keluar dalam menangani aspirasi rakyat Papua”.33

Rekomendasi oleh mekanisme HAM
internasional:
Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia mendesak:
•

28
29
30
31
32
33
34

“Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah menuju akuntabilitas
atas pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ini adalah tugas yang sulit namun
mendesak.”34

Human Rights Council (05.07.2012): 3rd Cycle of the Universal Periodic Review of Indonesia, dapat dilihat di: http://ap.ohchr.org
Ibid.
Ibid.
Dewan HAM (14.07.2017): Siklus kedua Universal Periodic Review Indonesia, dapat dilihat di: http://undocs.org/A/HRC/21/7
Perwakilan Pemerintah Kepulauan Solomon (19.09.2017), Sidang Reguler ke 36, Dewan HAM PBB, dapat dilihat di: http://webtv.un.org
Perdana Menteri Kepulauan Solomon (22.09.2017), Pernyataan saat Sidang Umum ke-72 PBB, dapat dilihat di: https://www.unmultimedia.org
Komisioner Tinggi PBB untuk HAM (07.02.2018): Pidato Pembukaan oleh Komisioner Tinggi PBB untuk HAM berkaitan dengan kunjungannya ke
Indonesia, dapat dilihat di: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22638&LangID=E
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Pelapor Khusus PBB untuk Independensi Hakim dan Pengacara
merekomendasikan bahwa:
a) Pemerintah harus memberikan akses awal dan tanpa hambatan ke wilayah
konflik terhadap mekanism Komisi Hak Asasi Manusia yang relevan, juga
terhadap pengamat nasional dan internasional lainnya;
b) Pemerintah harus memastikan bahwa ada standar minimum keadilan yang
berfungsi di daerah konflik, termasuk pengadilan dan personil hukum yang
berkualitas.»35

Komite Anti Penyiksaan PBB (CAT) merekomendasikan kepada
pemerintah untuk:
•
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Memastikan bahwa kejahatan berdasarkan hukum internasional seperti penyiksa
an dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di masa lalu harus
diselidiki dan jika perlu, dituntut di pengadilan Indonesia.36

8.2 Konfrontasi Agama
Sebagian besar penduduk asli Papua memeluk agama Kristen, namun program
transmigrasi dan migrasi spontan telah menyebabkan pergeseran demografis.
Sebagian besar migran yang berasal dari dari daerah lain di Indonesia adalah Muslim.
Mereka memiliki sebagian besar bisnis dan tempat perdagangan di kota-kota
Papua, sementara penduduk asli Papua yang tinggal di daerah perkotaan semakin
terpinggirkan. Kecemburuan sosial, tidak hanya antara penduduk asli Papua dan
pendatang, tetapi juga antara orang Kristen dan Muslim. Hal ini telah menyebabkan
ketegangan horizontal antara kelompok-kelompok ini. Beberapa organisasi
besar Islam radikal –di antaranya organisasi militan Laskar Jihad– telah mulai
mengimplementasikan program-program mereka di Papua, sehingga menimbulkan
ancaman terhadap keberagaman dan toleransi antar agama di Papua. Programprogram tersebut tidak hanya akan memfasilitasi penyebaran Islam di lingkungan
penduduk asli Papua, tetapi juga melemahkan aspirasi untuk penentuan nasib sendiri
secara politik melalui peningkatan nilai-nilai nasionalis dan patriotik sebagai ‘Muslim
Indonesia’.

35 Pelapor Khusus PBB untuk independensi hakim dan pengacara (13.01.2003): Laporan Pelapor Khusus PBB untuk independensi hakim dan
pengacara Dato’ Param Cumaraswamy, disampaikan sesuai dengan Resolusi Komis HAM 2002/43, Laporan Misi ke Indonesia, 15-24 Juli 2002,
E/CN.4/2003/65/Add.2, p. 25, dapat dilihat di: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW0Jeh
A%2fFj8BhFpaBkMTxmJlmKJC%2bbiwvLBd12FstLK6yLwWbgRReISjP5fpCPUj5FWDKMmn285lkPfnAW9CU0q1PNZGRe8xkuwX%2fFAwpbTdp
IwSDv%2f%2b0t1FB5JpXrizv3w%3d%3d
36 UN Committee against Torture CAT (17.10.2002): Report of the Committee Against Torture, A/57/44(SUPP) paras. 36-46, p. 26, dapat dilihat di:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f57%2f44(SUPP)&Lang=en
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Latar Belakang
Papua adalah salah satu dari sedikit daerah di
Indonesia di mana mayoritas penduduknya
adalah Kristen. Meskipun ada beberapa
pengecualian, diantaranya daerah-daerah kecil
di sebelah barat Provinsi Papua Barat. Beberapa
kelompok etnis di Kabupaten Fak-Fak dan
Kaimana diperkirakan telah menjalin hubungan
dengan Islam di abad ke-15 melalui hubungan
perdagangan dengan Kesultanan Tidore dari
Maluku.1 Pada akhir abad ke-19, misionaris
membawa agama Kristen ke Tanah Papua.
Sampai hari ini, sebagian besar penduduk asli
Papua beragama Kristen. Sejak integrasi Tanah
Papua menjadi bagian dari wilayah Indonesia
pada tahun 1969, program transmigrasi yang
didorong oleh pemerintah telah menyebabkan
perubahan komposisi agama penduduk di Tanah
Papua. Namun saat ini migrasi spontan adalah
faktor utama yang menyebabkan semakin
banyak MMuslim dari daerah lain di Indonesia
di Tanah Papua, yang mana sebagian besar dari
mereka menetap di daerah perkotaan.

Islam dan Migrasi
Sensus penduduk tahun 1971 menunjukkan
bahwa pada waktu itu 96% populasi terdiri dari
penduduk asli Papua. Namun saat ini, para ahli
demografi percaya bahwa lebih dari 50% populasi
Papua adalah imigran yang berasal dari daerahdaerah lain di Indonesia –dan kebanyakan
dari mereka adalah Muslim. Rasio persis antara
penduduk asli Papua dan pendatang dari pulau
lain tidak dipublikasikan dalam sensus terbaru
tahun 2010, karena komposisi agama selalu
menjadi hal yang sensitif dengan potensi konflik
yang tinggi di Indonesia yang berpenduduk
heterogen.2

1
2

Malem Dhiwa: Sejarah Peradaban Islam di Papua, p.5f, dapat
dilihat di: https://www.academia.edu/29769576/Sejarah_
Peradaban_Islam_di_Papua.docx
Jim Elmslie (15.01.2017): The Great Divide: West Papuan
Demographics Revisited; Settlers Dominate Coastal Regions but the
Highlands Still Overwhelmingly Papuan, in The Asia and Pacific
Journal, Volume 15 | Issue 2 | Number 1, dapat dilihat di: https://
apjjf.org/2017/02/Elmslie.html
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Meningkatnya jumlah Muslim telah membawa
perubahan besar di Tanah Papua. Terutama di
kota-kota pesisir, di mana penduduk asli Papua
telah menjadi minoritas dan Islam menjadi
semakin besar. Sebagian besar bisnis dan tempat
perdagangan di kota-kota Papua ada di tangan
para imigran, sementara penduduk asli Papua
semakin terpinggirkan dari pembangunan
ekonomi. Kecemburuan sosial telah terjadi antara
penduduk asli Papua dan pendatang, yang
berarti juga antara kelompok Kristen dan Muslim,
dan telah menyebabkan ketegangan horizontal
antara kelompok-kelompok ini. Pertumbuhan
komunitas Muslim juga terwujud dalam tata
kota di kota-kota Papua. Saat ini, kita dapat
menemukan masjid dan pondok pesantren
bahkan di kota-kota kecil di pegunungan tengah
Papua.3
Dalam lima tahun terakhir, gereja-gereja lokal
semakin sering melaporkan tentang adanya
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beberapa
kelompok Islam radikal yang telah beroperasi di
Tanah Papua. Beberapa pemimpin agama dan
pejabat pemerintah daerah di Tanah Papua
mengungkapkan keprihatinan khusus atas
kehadiran pemimpin Islam terkemuka Jafar Umar
Thalib (JUT) di Kabupaten Keerom (lihat studi
kasus di bawah). JUT adalah salah satu pendiri
Laskar Jihad, sebuah organisasi militan Islam
radikal di Indonesia. Gereja-gereja di Tanah Papua
melaporkan bahwa JUT membangun sebuah
pondok pesantren di Keerom dan meluncurkan
berbagai program untuk penyebaran Islam di
Tanah Papua.4

3

4

Wim Goissler (27.04.2018): Laporan: Islamisasi di Papua Semakin
Mengkhawatirkan, dapat dilihat di: http://www.satuharapan.
com/read-detail/read/laporan-islamisasi-di-papua-semakinmengkhawatirkan
JPIC-GKI (November 2018): HAM dan Issu Radikalisme di Tanah
Papua.
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Islamisasi Sistematis Orang Asli
Papua
Selain Laskar Jihad, banyak organisasi Islam
lainnya5 yang dilaporkan mulai menerapkan
program-program konversi agama etnis Papua
ke Islam. Selain promosi Islam, program-program
itu juga mengejar target politik. Programprogram ini akan melemahkan aspirasi untuk
penentuan nasib sendiri secara politik di Tanah
Papua dan mengkonsolidasikan rasa kepemilikan
masyarakat Papua kepada bangsa Indonesia.
Karena alasan ini, lembaga penegak hukum
dan para pejabat pemerintah di banyak tempat
mengabaikan kehadiran kelompok-kelompok
Islam ini, meskipun mereka mengancam
keberagaman agama dan toleransi antar-agama
di Papua.6
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Kelompok-kelompok tersebut menggunakan
berbagai strategi islamisasi penduduk asli Papua
–sebagian besar dengan pendekatan eksploitasi
masalah-masalah di bidang kemanusiaan,
defisit pendidikan dan marginalisasi ekonomi
masyarakat adat. Sebagai contoh, makanan
pokok didistribusikan ke masyarakat adat
atau perorangan dengan syarat masuk Islam.
Program serupa yang disebut ‘Thibbun Nabawi’
menawarkan perawatan medis gratis di bawah
promosi nilai-nilai Islam.
Strategi islamisasi lainnya adalah dengan
mengeksploitasi kurangnya pemahaman banyak
masyarakat adat dan situasi pendidikan yang
buruk di Tanah Papua. Program ini dilakukan
dengan mengirim anak-anak asli Papua ke
Provinsi Jawa Barat, di mana mereka dididik di
sekolah-sekolah asrama Islam yang ketat. Dalam
praktiknya, implementasi program-program

5

6
7

Di antara organisasi yang mendorong penyebaran Islam di Papua
adalah: Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Jamaah Ansharut Tauhid
(diduga memiliki hubungan dengan ISIS), Forum Umat Islam, Front
Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia.
JPIC-GKI (November 2018): HAM dan Issu Radikalisme di Tanah
Papua.
The Sydney Morning Herald (02.03.2014): Papuan children taken to
Jakarta to be converted to Islam, dapat dilihat di: https://www.smh.
com.au/world/papuan-children-taken-to-jakarta-to-be-convertedto-islam-20140301-33soq.html

semacam itu mirip dengan perdagangan
manusia. Orang tua tidak diberitahu tentang
sifat lembaga pendidikan dan kurikulum
mereka, atau tentang pendidikan Islam bagi
anak-anak mereka. Setelah mendaftar di sekolah
asrama, anak-anak secara paksa ditahan di
bawah pengawasan ketat dan dilarang untuk
kontak dengan orang tua.7 Menurut perwakilan
organisasi Al Fatih Kaafah Nusantara (AFKN)
sekitar 3,700 anak-anak asli dari Papua dibawa
dan “diubah” di pesantren di Indonesia bagian
barat sebagai bagian dari program serupa.8
Ia mengatakan bahwa program ini juga
memperkuat ‘rasa memiliki’ terhadap bangsa
Indonesia di antara penduduk asli Papua.9

Laskar Jihad
Laskar Jihad ‘dapat diterjemahkan dalam arti
luas sebagai ‘pejuang Jihad’ (perang suci). Laskar
Jihad didirikan oleh ulama Islam radikal Jafar
Umar Thalib (JUT) pada tahun 2000. JUT dilatih di
sekolah-sekolah Islam di Pakistan dan bertempur
bersama Mujahidin di Afghanistan. Laskar Jihad
berulang kali terlibat dalam serangan bersenjata
terhadap orang Kristen di Provinsi Maluku dan
Sulawesi. Tak lama setelah didirikan pada tahun
2000, organisasi tersebut merekrut para pejuang
di Indonesia bagian barat dan membawa
mereka ke Indonesia Timur untuk berperang
melawan orang Kristen.10 Pada Oktober 2002,
JUT mengumumkan pembubaran Laskar
Jihad. Namun, organisasi ini terus membuka
dan memiliki kantor, termasuk di Kota Sorong,
Provinsi Papua Barat.

8

Hidayatullah.com (03.04.2018): Berdakwah Hampir 30 Tahun, Ustadz
Fadlan juga Biayai Anak Nasrani Papua, dapat dilihat di: https://
www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/04/03/139535/
berdakwah-hampir-30-tahun-ustadz-fadlan-juga-biayai-anaknasrani-papua.html
9 Civilita.com (01.11.2015): AFKN: Hanya dengan Islam, Nuu Waar
Tetap Bersama NKRI, dapat dilihat di: https://civilita.com/afknhanya-dengan-islam-nuu-waar-tetap-bersama-nkri/
10 Badrus Sholeh (2006): Jihad in Maluku, in: Andrew T.H. Tan (ed.),
A Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia.
Cheltenham: Edward Elgar, pp. 152–154
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Ketegangan Agama antara
Kristen dan Muslim

Studi Kasus

Banyak umat Kristen dan pembela HAM di Papua
secara kritis mengamati perkembangan kondisi
di atas. Kesenjangan sosial antara penduduk asli
Papua dan migran Indonesia, serta meningkat
nya ketakutan akan islamisasi dan keberadaan
kelompok-kelompok Islam radikal memicu
ketegangan antara Muslim dan Kristen. Sebagai
contoh, dalam lima tahun terakhir telah
berulangkali terjadi konflik horisontal yang
berkembang dan pecah menjadi aksi kekerasan.
Pada April 2014, sekelompok muslim menyerang
jemaat GKI Syalom di Kota Sorong dengan
ketapel, pisau, dan senjata lainnya setelah
seorang ustadz dipukuli oleh dua pemabuk.
Beberapa serangan tersebut menyebabkan tiga
orang Papua Kristen cedera dan kerusakan pada
bangunan gereja.11 Pada Juli 2015, sebuah acara
gereja di Kabupaten Tolikara berakhir dengan
bentrokan serius antara kelompok Kristen
dan Muslim, setelah panitia gereja meminta
komunitas Muslim untuk tidak menggunakan
pengeras suara selama Shalat Idul Fitri. Shalat
tersebut diadakan di dalam markas militer dan
diikuti oleh banyak anggota aparat keamanan
yang beragama Islam. Bentrokan yang berujung
baku tembak tersebut menyebabkan kematian
beberapa anak di bawah umur. Sepuluh
penduduk asli Papua lainnya menderita luka
tembak. Merespon aksi penembakan tersebut,
orang-orang Kristen kemudian membakar
tempat-tempat usahapara migran dan sebuah
masjid rusak dalam kebakaran ini.12

Pada tahun 2015, komunitas Muslim lokal mulai
membangun masjid besar di kota Sentani.
Sebelum proyek dimulai, negosiasi antara umat
Kristen dan komunitas Muslim menghasilkan
kesepakatan bahwa menara masjid tidak boleh
lebih tinggi dari menara Gereja Katolik dan
Protestan yang berada di dekatnya. Namun, saat
konstruksi berjalan, kontraktor tidak mematuhi
perjanjian ini. Pelanggaran perjanjian ini juga
mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan
kemarahan serta berbagai protes dari pihak
komunitas Kristen pada tahun 2017. Sejak
saat itu, umat Kristen dan gereja-gereja lokal
berusaha untuk meyakinkan komunitas Muslim
untuk menurunkan ketinggian menara namun
usaha ini sia-sia.13

▶ Bangunan Masjid di Sentani dan Jayapura.

Kasus serupa juga terjadi di Kota Jayapura, di
mana pemerintah setempat berencana untuk
membangun sebuah mushola di Pengadilan
Negeri Jayapura, yang dapat digunakan oleh
karyawan Muslim. Namun berubah dari peren
cana
an awal, bangunan itu diperluas dan
menjadi bangunan yang layak disebut masjid. Hal
ini yang menyebabkan protes dan ketegangan
antara Muslim dan Kristen di lingkungan itu. Poin
utama dari protes ini adalah bahwa konstruksi
bangunan tersebut melanggar aturan bahwa
tidak ada tempat ibadah dari satu agama pun
yang boleh dibangun di area lembaga negara.14
▶ Ketegangan antara Kristen dan Muslim di
Kabupaten Keerom
Ketegangan pertama antara umat Kristen dan
Muslim di Kabupaten Keerom dilaporkan terjadi
pada tahun 2015. Pada tanggal 9 Desember
2015, terjadi bentrokan sengit antara pendukung

11 ICP (September 2015): Human Rights in West Papua 2015, The
fourth report of the International Coalition for Papua covering
events form April 2013 until December 2014, p. 48f, dapat
dilihat di: http://www.humanrightspapua.org/images/docs/
HumanRightsPapua2015-ICP.pdf
12 ICP (September 2017): Human Rights in West Papua 2017, The
fourth report of the International Coalition for Papua covering
events form January 2015 until December 2016, p. 37&55f, dapat
dilihat di: http://www.humanrightspapua.org/images/docs/
HumanRightsPapua2017-ICP.pdf
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13 Viva News (17.03.2018): Melebihi Gereja, Menara Masjid Sentani
Dituntut Dibongkar, dapat dilihat di: https://www.viva.co.id/
berita/nasional/1017404-melebihi-gereja-menara-masjid-sentanidituntut-dibongkar
14 Siegfried Zöllner (24.01.2019): Der Islam provoziert in West Papua.
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pemimpin Islam radikal Jafar Umar Thalib (JUT)
dan pemuda Kristen di Keerom. Penyebab dari
konflik ini adalah perselisihan tentang lagu-lagu
Kristen yang diputar dengan keras, yang pada
dasarnya merupakan hal yang biasa dilakukan
di Papua sebelum dan sesudah perayaan Natal.15
Peristiwa serupa terjadi pada tanggal 27 Februari
2019, ketika JUT dan tujuh pendukungnya
menghancurkan speaker di sebuah rumah
pribadi di Kabupaten Keerom. Menurut JUT dan
anak buahnya, pemilik rumah memutar lagu-lagu
Kristen terlalu keras. JUT dan orang-orangnya
diduga menyerang anak di bawah umur dalam
insiden tersebut, ketika Kepolisian Daerah Papua
melakukan investigasi kriminal terhadap JUT dan
para pengikutnya. Polisi mengajukan dakwaan
atas perusakan properti pribadi, serangan fisik,
dan kepemilikan senjata tajam tanpa izin.16
Bupati Kasheer mencoba mengambil tindakan
hukum terhadap JUT. Ketika ketegangan di
wilayah tersebut meningkat, pemerintah
daerah menemukan beberapa penyimpangan.
JUT membangun pondok pesantrennya tanpa
surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
tidak memiliki dokumen pendaftaran untuk
perubahan tempat tinggal. Meskipun ada

Gambar 8.2-1: Jafar Umar Thalib (Sumber: Jubi)

tekanan dari pemerintah setempat, JUT menolak
untuk meninggalkan Keerom, dengan alasan
bahwa ia memiliki hak untuk secara bebas
memilih tempat tinggalnya.17 Para pemimpin
gereja dan pemimpin agama lainnya di Provinsi
Papua, termasuk pemimpin Papua dari asosiasi
Muslim terbesar di Indonesia, Majelis Ulama
Indonesia (MUI), menyatakan keprihatinannya
bahwa kehadiran JUT dapat membahayakan
toleransi antar umat beragama di Tanah Papua.
Mereka menuntut agar pemerintah daerah
mengambil langkah-langkah melawan JUT dan
para pendukungnya.18

Rekomendasi
ICP merekomendasikan kepada pemerintah
Provinsi Papua dan Papua Barat untuk:
•
•

•

Memperkuat forum antar agama melalui dukungan keuangan dan memasukkannya
dalam proses pengambilan keputusan tentang masalah antar-agama.
Mengambil langkah-langkah hukum yang tegas terhadap kelompok-kelompok
militan dan agama radikal di Tanah Papua yang melanggar hak-hak anak dan
mengancam kehidupan masyarakat yang majemuk.
Memantau dengan cermat semua program yang bertujuan konversi dari satu
agama ke agama lain dan melarang segala kegiatan yang mengindikasikan
pelanggaran kebebasan berkeyakinan dan/atau perdagangan manusia.

15 ALDP Papua (03.03.2019): Jafar Umar Thalib (JUT) di Papua, dapat
dilihat di: https://www.aldp-papua.com/jafar-umar-thalib-jut-dipapua/
16 Pacific Post (01.03.2019): Jafar Umar Thalib Dijerat Pasal 120 KUHP
Dengan Ancaman Lima Tahun Penjara, dapat dilihat di: https://
www.pasificpos.com/item/32296-jafar-umar-thalib-dijerat-pasal120-kuhp-dengan-ancaman-lima-tahun-penjara

17 ALDP Papua (03.03.2019): Jafar Umar Thalib (JUT) di Papua, dapat
dilihat di: https://www.aldp-papua.com/jafar-umar-thalib-jut-dipapua/
18 Jubi (05.03.2019): Persatuan Umat Muslim Papua tolak Jafar Umar
Thalib di Papua, dapat dilihat di: https://www.jubi.co.id/persatuanumat-muslim-papua-tolak-jafar-umar-talib-di-papua/
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8.3 Dekolonisasi di Pasifik
Di wilayah Kepulauan Pasifik, proses dekolonisasi dimulai lebih lambat daripada
wilayah lain di dunia. Bahkan, masih belum selesai sebagaimana yang ditunjukkan
oleh daftar wilayah Belum-Berpemerintahan-Sendiri di PBB.1 Sejarah baru ini memiliki
dampak yang cukup besar bagi pandangan masyarakat dan negara-negara Pasifik
pada kasus Tanah Papua. Dimulai dengan kemerdekaan Samoa pada tahun 1962,
hingga Palau ketika dilepaskan untuk memperoleh kedaulatannya pada tahun 1994.
Setidaknya ada 10 wilayah yang memperoleh kemerdekaan penuh. Berbeda dengan
beberapa wilayah lain, proses dekolonisasi di wilayah Pasifik sebagian besar terjadi
tanpa kekerasan, meskipun tidak selalu tanpa konflik politik.2 Ada perbedaan besar
mengenai proses dan tanggal pasti kemerdekaan di antara dan kadang juga dalam
sub-wilayah Oceania Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia (lihat Tabel 8.4-1). Secara
umum, proses dekolonisasi dari koloni Inggris jauh dari konflik, sementara Perancis
dan Amerika Serikat lebih enggan untuk memberikan kemerdekaan atau bahkan
kedaulatan. Lebih dari itu mereka masih terus memelihara ketergantungan wilayahwilayah ini sehingga mereka masih terus mengelola sejumlah wilayah pasifik.3
Tabel 8.3-1: Tabel negara-negara Pasifik yang mendapatkan kemerdekaan.
Merdeka

Diterima di PBB

Penguasa
sebelumnya

Sub-Wilayah

Samoa

1962

1976

Selandia Baru

Polinesia

Cook-Islands

1965

-

Selandia Baru

Polinesia

Nauru

1968

1999

Australia

Mikronesia

Tonga

1970

1999

-

Polinesia

Fiji

1970

1970

Inggris

Melanesia

Niue

1974

-

Selandia Baru

Polinesia

Papua New Guinea

1975

1995

Australia

Melanesia

Solomon Islands

1978

1978

Inggris

Melanesia

Tuvalu

1978

1990

Inggris

Polinesia

Kiribati

1979

1999

Inggris

Mikronesia

Vanuatu

1980

1981

Inggris/Perancis

Melanesia

FS Mikronesia

1986

1991

Amerika Serikat

Mikronesia

Marshall Islands

1986

1991

Amerika Serikat

Mikronesia

Palau

1994

1994

Amerika Serikat

Mikronesia

1
2
3

Daftar PBB untuk Wilayah yang Belum-Berpemerintahan-Sendiri: https://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories.shtml(: 14/6/2019)
Mückler, Hermann (2013): Entkolonialisierung und Konflikte der Gegenwart in Ozeanien. KulturgeschichteOzeaniens
Ibid.
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Melanesia
Di negara-negara Melanesia, proses dekolonisasi
pada umumnya lebih rentan konflik daripada
di negara-negara Polinesia dan Mikronesia, baik
mengenai hubungan antara wilayah itu sendiri,
kekuatan administrasi, ataupun konflik internal.
Contohnya seperti peristiwa pemberontakan
di Pulau Santo (Santo Rebellion), Vanuatu pada
tahun 1980. Dibandingkan dengan Polinesia
dan Mikronesia dengan jumlah penduduk dan
masyarakat yang relatif sedikit, dekolonisasi
menjadi lebih kompleks di negara-negara
Melanesia yang wilayahnya jauh lebih luas dan
penduduknya lebih heterogen.4
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Negara-negara Melanesia merdeka, mendapat
kan status kemerdekaan mereka antara tahun
1970 (Fiji) dan 1980 (Vanuatu). Namun situasi
di Vanuatu menjadi sangat kompleks, karena
wilayah tersebut secara bersama-sama dikelola
oleh Inggris Raya dan Perancis. Kemerdekaan
Vanuatu dibayangi oleh dua hal, di satu sisi
pada mulanya Perancis enggan memberikan
kemerdekaan secara penuh dan di sisi lain
oleh peristiwa Santo Rebellion, sebuah gerakan
separatis nasional yang mengklaim pemisahan
beberapa pulau utara. Akhirnya, gerakan itu
dikalahkan oleh tentara dari negara tetangga,
Papua Nugini (secara resmi di bawah komando
Inggris dan Perancis), atas permintaan pejabat
dari Vanuatu. Tentara Perancis yang dikerahkan di
Vanuatu tidak melakukan intervensi dan Perancis
menekan Inggris untuk melakukan hal yang
sama.5 Hingga saat ini, Vanuatu tetap menjadi
satu-satunya (sebagian) wilayah Perancis di
Pasifik, yang dilepaskan untuk merdeka.

4
5

6

Ibid.
Hassall, Graham (2007): Elite Conflict in Vanuatu. In: Security and
Development in the Pacific Islands –Social Resilience in Emerging
States (ed.: Brown, M. Anne); Mückler, Hermann (2010): Vanuatu.
In: Die Außenpolitik der Staaten Ozeaniens. Ein Handbuch (eds.:
Dittmann, Andreas et al.)
Lindemann, Peter (2016): Conflict Transformation, Sovereignty and
State Building in New Caledonia. In: A Region in Transition. Power
and Politics in the Pacific Islands Countries (eds.: Hasenkamp,
Oliver et al.): http://universaar.uni-saarland.de/monographien/
volltexte/2016/143/pdf/holtz_final.pdf (accessed: 14/06/2019)

Peristiwa paling biadab terkait dengan pro
ses dekolonisasi yang terjadi di wilayah
Perancis adalah di Kaledonia Baru (New
Caledonia). Pada tahun 1980-an setelah proses
dekolonisasi di negara-negara Melanesia lainnya
berlangsung, terjadi bentrokan besar antara
pemukim Perancis, aktivis kemerdekaan dan
tentara Perancis. Puncak peristiwa ini ditandai
dengan aksi penyekapan polisi sebagai sandera
di Gua Ouvéa yang disusul dengan reaksi militer
Perancis.6 Terlepas dari situasi seperti layaknya
perang saudara pada tahun 1980-an, konflik
di Kaledonia Baru “diubah” menjadi proses
damai dengan adanya Perjanjian Matignon
(1988) dan Kesepakatan Nouméa (1998)7 yang
menghasilkan referendum kemerdekaan tahun
2018, di mana kemerdekaan ditolak.8 Sebelum
referendum, ada proses penentuan siapa yang
berhak memilih; mengingat adanya migrasi
penduduk, diantaranya penduduk warisan
Perancis, orang-orang dari Asia, dan penduduk
yang berasal dari negara-negara Pasifik lainnya
yang masuk selama beberapa dekade terakhir.9

Polinesia
Di wilayah Pasifik, proses dekolonisasi negaranegara Polinesia berlangsung relatif lebih awal
dan paling jauh dari konflik. Meskipun ada pula
beberapa wilayah Polinesia yang masih dikelola
oleh kekuatan asing hingga hari ini. Samoa, yang
sebelumnya secara administratif dikelola oleh
Selandia Baru, adalah negara Kepulauan Pasifik
pertama yang mendapatkan kemerdekaannya
pada tahun 1968.10 Kepulauan Cook dan Niue
mendapatkan kedaulatan penuh untuk urusan
internalnya masing-masing pada tahun 1965

7

Ibid.; Maclellan, Nic (2007): Conflict and Reconciliation in New
Caledonia. In: Security and Development in the Pacific Islands –
Social Resilience in Emerging States (ed.: Brown, M. Anne)
8 CNN (2018): New Caledonia votes to remain part of France: https://
edition.cnn.com/2018/11/04/asia/new-caledonia-independencereferendum-intl/index.html (accessed: 13/6/2019)
9 Lindemann, Peter (2016): Conflict Transformation, Sovereignty and
State Building in New Caledonia. In: A Region in Transition. Power
and Politics in the Pacific Islands Countries (eds.: Hasenkamp, Oliver
et al.)
10 Meleisea, Leasiolagi Malama et al. (2012): Samoa’s Journey, 1962 –
2012. Aspects of History
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dan 1974. Meskipun kedua negara tetap dalam
hubungan yang tak terbatas dengan Selandia
Baru hingga saat ini, sehingga sering dianggap
sebagai negara yang belum sepenuhnya mer
deka. Sejak kemerdekaannya, mereka telah
menjadi anggota penuh dari semua orga
nisasi regional, namun tidak memiliki status
keanggotaan dalam organisasi internasional
seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.11
Tonga, yang menjadi negara merdeka sejak
terbentuknya pada tahun 1970, merupakan
satu-satunya negara di wilayah Pasifik yang
tidak pernah menjadi koloni. Akan tetapi Inggris
sebagai Protektorat, memiliki tingkat otonomi
tertentu di negara ini.12 Di bawah pemerintahan
Britania Raya bersama dengan pulau-pulau
Mikronesia di Kiribati, Tuvalu mendeklarasikan
kemerdekaannya pada tahun 1978. Sementara
Tuvalu adalah negara Polinesia terakhir yang
mendapatkan kemerdekaannya, namun empat
dari enam wilayah Pasifik lainnya hingga saat ini
masih berada dalam Daftar PBB tentang wilayahwilayah yang belum berpemerintahan sendiri di
Polinesia. Diantaranya adalah Polinesia Perancis
dan Wallis & Futuna, Samoa Amerika, Kepulauan
Pitcairn Inggris dan Tokelau yang dikelola oleh
Selandia Baru. Wilayah Polinesia lainnya termasuk
Hawaii dan Rapa-Nui (Kepulauan Paskah).

Mikronesia
Sementara Nauru (1968) dan Kiribati (1979)
merdeka relatif lebih awal, Negara Federasi
Mikronesia (FS Micronesia), Kepulauan
Marshall, dan Palau adalah negara-negara
Pasifik termuda yang resmi merdeka. Bersama
dengan Commonwealth of the Northern
Marianas –yang masih dikelola oleh AS tetapi
tidak termasuk dalam daftar wilayah nonpemerintahan sendiri PBB– ketiga wilayah
tersebut membentuk Wilayah Kepercayaan

11 Hasenkamp, Oliver (2016): The Pacific Island Countries and
International Organizations: Issues, Power and Strategies. In:
A Region in Transition. Power and Politics in the Pacific Islands
Countries (eds.: Hasenkamp, Oliver et al.)
12 Koloamatangi, Malakai (2009): Tonga. In: Pacific Ways – Government
and Politics in the Pacific Islands (ed.:Levine, Stephen)
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Amerika Serikat di Kepulauan Pasifik setelah
Perang Dunia ke-2.13 Mereka hanya dibebaskan
untuk merdeka setelah proses yang panjang
meskipun tanpa kekerasan dan setelah mereka
setuju untuk apa yang disebut Compacts
of Free Association dengan Amerika Serikat,
yang memberikan otoritas yang luas di
wilayah tersebut bagi militer AS. Sementara FS
Micronesia dan Kepulauan Marshall memperoleh
kemerdekaan mereka pada tahun 1986, Palau
baru mendapatkan kemerdekaannya pada
tahun 1994. Hal ini dikarenakan penduduk di
wilayah tersebut memberikan suara dalam
enam rujukan terpisah mengenai larangan nuklir
untuk dimasukkan ke dalam konstitusi, sehingga
hal ini menjadi kontradiksi dengan pengaturan
Compact of Free Association.14 Palau dan Guam,
adalah wilayah-wilayah lain di Pasifik yang
dikelola oleh AS, dan termasuk dalam daftar
wilayah non-pemerintahan sendiri PBB.

Kesimpulan
Berdasarkan proses dekolonisasi di masingmasing negara, ada beberapa asumsi dasar
yang dapat diambil mengenai keberpihakan
politik dan sikap negara terhadap gerakan
kemerdekaan lainnya. Asumsi-asumsi ini harus
selalu dilihat dalam konteks pemerintahan
saat ini, meskipun, terutama di Melanesia ada
perombakan pemerintah secara terus menerus
karena adanya ketidak percayaan di beberapa
negara.15
Kemungkinan besar karena dipengaruhi oleh
cara yang relatif sulit untuk mendapatkan
kemerdekaan, Vanuatu dikenal lebih sosialis
secara politik dan konfrontatif terhadap aktoraktor yang lebih besar dibandingkan dengan
sebagian besar negara-negara tetangganya.
Rasa frustrasi atas keengganan Perancis untuk
memberikan kemerdekaan dan pada tingkat

13 Johnstone, Ian/Powles, Michael (2012): New Flags Flying
14 Ibid.; Hassall, Graham (2009): Palau. In: Pacific Ways –Government
and Politics in the Pacific Islands (ed.: Levine, Stephen)
15 Hassal, Graham (2016): Democracy in the Pacific: Tensions between
System and Life-world. In: A Region in Transition. Power and Politics
in the Pacific Islands Countries (eds.: Hasenkamp, Oliver et al.)
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yang lebih rendah atas ketidakmampuan Inggris
untuk mendorong Perancis dalam mempercepat
proses kemerdekaan, Vanuatu terlihat jauh lebih
awal jika dibandingkan dengan negara-negara
tetangganya untuk bergabung ke berbagai
organisasi seperti Gerakan Non-Blok. Kebijakan
luar negeri Vanuatu tidak berfokus pada ‘blok
Barat’, termasuk pada bekas kekuatan kolonial
Eropa, AS, Australia, dan Selandia Baru.16
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Akibatnya (disamping pengalaman atas usaha
untuk memisahkan diri dari gerakan Santo
Rebellion), Vanuatu adalah advokat terkuat
untuk gerakan kemerdekaan Kanak dan Front
Pembebasan Nasional Sosialis di New Caledonia
dan penerimaan mereka ke organisasi subregional Melanesian Spearhead Group, termasuk
untuk gerakan kemerdekaan di Tanah Papua,
bahkan sebelum masalah ini masuk dalam
agenda negara-negara lain di wilayah Pasifik.17
Tuvalu secara historis juga dikenal karena secara
komparatif mendukung gerakan kemerdekaan,
tetapi kurang aktif dalam politik internasional.
Meskipun Tuvalu merdeka dari Inggris tanpa
adanya hambatan yang berarti, namun
keputusannya untuk berpisah dari wilayah
Mikronesia yang lebih besar dan lebih banyak
populasinya, yaitu Kepulauan Ellice dan Gilbert,
meninggalkan negara baru ini dengan sumber
daya yang hampir tidak ada. Kepulauan Ellice
dan Gilbert –yang kemudian menjadi negara
merdeka Kiribati– dahulu merupakan markas
besar pemerintahan Inggris dan mewarisi
infrastruktur yang relatif baik.18
Terlepas dari proses dekolonisasi yang rumit, FS
Micronesia, Kepulauan Marshall dan Palau
terus memiliki hubungan yang sangat dekat
16 Mückler, Hermann (2010): Vanuatu. In: Die Außenpolitik der
Staaten Ozeaniens. EinHandbuch (eds.: Dittmann, Andreas et
al.); Hasenkamp, Oliver (2016): The Pacific Island Countries and
International Organizations: Issues, Power and Strategies. In:
A Region in Transition. Power and Politics in the Pacific Islands
Countries (eds.: Hasenkamp, Oliver et al.)
17 Ibid.; McLeod, Jason (2007): Self-Determination and Autonomy: The
meaning of Freedom in West Papua. In: Security and Development
in the Pacific Islands – Social Resilience in Emerging States (ed.:
Brown, M. Anne)
18 Johnstone, Ian/Powles, Michael (2012): New Flags Flying

dan ambigu dengan Amerika Serikat. Hubungan
ini di satu sisi dibentuk oleh perjuangan
yang masih berlanjut untuk kompensasi atas
pengujian nuklir AS di Kepulauan Marshall
antara tahun 1948 hingga 1958, dan di sisi lain
karena ketergantungan finansial pada AS. Jajak
pendapat yang hampir 100% berkorelasi dengan
AS di PBB membuat beberapa pengamat
mempertanyakan tingkat kemerdekaan yang
sebenarnya.19
Keanggotaan di PBB dianggap sebagai
pengakuan akhir atas kemerdekaan politik di
banyak negara-negara Pasifik. Pada saat yang
sama, keanggotaan di organisasi internasional
membutuhkan biaya yang tinggi, terutama bagi
negara-negara kecil. Di wilayah Pasifik, negaranegara yang merdeka melalui konflik dan
negara-negara Melanesia, pada umumnya pasca
kemerdekaannya lebih cepat bergabung ke PBB
daripada, misalnya beberapa negara Polinesia.20

Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Daftar Wilayah yang Belum
Berpemerintahan Sendiri dan
Komite 24
Sejak didirikan pada tahun 1945, Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) secara formal berkomitmen
pada gagasan dekolonisasi.21 Didirikan oleh 51
negara, organisasi tersebut saat ini memiliki
193 anggota penuh. Namun, masih ada 17
wilayah yang harus didekolonisasi menurut
daftar Wilayah yang Belum-BerpemerintahanSendiri serta banyak lagi yang memperjuangkan
kedaulatan dan kemerdekaan tanpa adanya
pengakuan dari PBB. Daftar Wilayah yang BelumBerpemerintahan-Sendiri22 diperkenalkan pada
tahun 1946 setelah Resolusi Majelis Umum 66
19

Hasenkamp, Oliver (2016): The Pacific Island Countries and
International Organizations: Issues, Power and Strategies. In:
A Region in Transition. Power and Politics in the Pacific Islands
Countries (eds.: Hasenkamp, Oliver et al.)
20 Ibid.
21 Charta of the United Nations, Chapter XI
22 UN List of Non-Self-Governing Territories: https://www.un.org/en/
decolonization/nonselfgovterritories.shtml(accessed: 14/6/2019)
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(I) tanggal 14 Desember 1946, yang awalnya
berisi lebih dari 100 wilayah yang belum
berpemerintahan sendiri. Sebagian besar dari
wilayah ini sekarang telah merdeka atau dihapus
dari daftar setelah perubahan status atau
penggabungan ke negara lain (lihat di bawah).

Komite 24
Untuk menegaskan kembali komitmennya
terhadap dekolonisasi dan untuk memberikan
layanan ke wilayah yang belum berpemerintahan
sendiri, Majelis Umum PBB mengadopsi
sejumlah resolusi lebih lanjut, termasuk Deklarasi
Pemberian Kemerdekaan kepada Negaranegara dan Bangsa-Bangsa Kolonial (Resolusi
Majelis Umum 1514 ) pada tanggal 14 Desember
1960. Mengikuti pengadopsian resolusi
tersebut, sebuah Komite Khusus tentang Situasi
sehubungan dengan Implementasi Deklarasi
Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan
Bangsa Kolonial dibentuk pada tahun 1961 dan
diperluas pada tahun 1962 untuk membantu
dalam pelaksanaan deklarasi, menyebarkan
informasi kepada masyarakat di wilayah yang
belum berpemerintahan sendiri dan untuk
melaporkan dan membuat rekomendasi
kepada Majelis Umum tentang kemajuan dalam
dekolonisasi.23
Menjadi satu-satunya badan PBB yang hanya
berfokus pada dekolonisasi dan memiliki
keanggotaan 24 negara, Komite Khusus ini
sering disebut sebagai Komite 24 (C-24) atau
Komite Dekolonisasi. Komite ini adalah bagian
dari Majelis Umum PBB, tetapi berbeda dengan
Komite Keempat Majelis Umum PBB yang juga
disebut sebagai “Komite Khusus mengenai Politik
dan Dekolonisasi”, yang bertanggung jawab atas
masalah-masalah yang terkait dengan perwalian
dan dekolonisasi sebelum bergabung dengan
Komite Politik.24

23 PBB dan Dekolonisasi: https://www.un.org/en/decolonization/
specialcommittee.shtml(accessed: 14/06/2019)
24 United Nations (2017): Basic Facts on the United Nations
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Komite 24 bertemu setiap tahun untuk
membahas perkembangan di wilayah yang belum
berpemerintahan sendiri dengan mengundang
beberapa perwakilan terpilih dari wilayah-wilayah
tersebut. Komite ini juga mengirimkan misi ke
wilayah-wilayah tersebut dan menyelenggarakan
seminar untuk pengembangan kapasitas dan
penyebaran informasi bagi para perwakilan
wilayah. Kemudian komite tersebut melapor
kepada Majelis Umum dan menyusun resolusi
yang menjelaskan kepada Majelis Umum
tentang situasi di masing-masing wilayah dan
untuk memperbarui komitmen Majelis Umum
atas dekolonisasi.25
Terlepas dari namanya, sejak tahun 2010 Komite
24 terdiri dari 29 negara anggota yang disetujui
oleh Majelis Umum, saat ini termasuk perwakilan
dari Indonesia, Fiji, dan Papua Nugini dari
wilayah Pasifik. Para anggota dapat menyetujui
permintaan dari negara-negara anggota PBB
untuk mengirim pengamat tambahan ke
Komite.26

Daftar Wilayah yang BelumBerpemerintahan-Sendiri
Sebagai bagian dari Majelis Umum, Komite 24
tidak dapat mengambil keputusan tentang
ruang lingkup mandatnya –Daftar Wilayah yang
Belum-Berpemerintahan-Sendiri oleh PBB–
secara sepihak, tetapi hanya dapat membuat
rekomendasi kepada Majelis Umum PBB
mengenai wilayah-wilayah yang telah tertulis
dalam daftar.27
Sejak daftar pertama dari wilayah yang belumberpemerintahan-Sendiri dalam Resolusi Maje
lis Umum 66 (I) yang dirumuskan tanggal
14 Desember 1946, hanya dua wilayah yang
ditambah
kan (atau lebih tepat: pencatatan
ulang) ke dalam daftar. Yaitu Kaledonia Baru

25 PBB dan Dekolonisasi: https://www.un.org/en/decolonization/
specialcommittee.shtml(accessed: 14/06/2019)
26 Ibid.
27 Turner, Oliver (2013): ‘Finishing the Job’: the UN Special Committee
on Decolonization and the politics of self-governance. In: Third
World Quarterly, Volume 34
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dan Polinesia Perancis dihapus dari daftar pada
tahun 1947 –hanya satu tahun setelah daftar
diperkenalan, hal ini dilakukan atas permintaan
Perancis setelah status mereka diubah menjadi
wilayah luar negeri.28 Akan tetapi, kedua wilayah
ini kemudian dicatat ulang ke dalam daftar
masing-masing pada tahun 198629 dan 201330
oleh resolusi Majelis Umum. Masuknya ‘Sahara
Barat’, yang pada awalnya ditulis sebagai ‘Sahara
Spanyol‘ hingga tahun 1976 ketika kehadiran
Spanyol di wilayah tersebut berakhir dan wilayah
tersebut diklaim oleh negara-negara lain,
termasuk Maroko yang kini telah menduduki
sebagian besar wilayah tersebut.31

dari sejumlah negara yang mempresentasikan
rancangan resolusi di Majelis Umum dan
dukungan mayoritas negara untuk memilih
dengan suara acak. Penulisan ulang Polinesia
Perancis, rancangan resolusi pertama dikemuka
kan oleh Kepulauan Solomon, Tuvalu dan
Nauru dan resolusi final juga didukung oleh
Samoa, Vanuatu, dan Timor Timur. Seperti yang
sering terjadi dalam Majelis Umum, resolusi A/
RES/67/265 diadopsi dengan suara bulat para
anggota tanpa perlu dilakukan pemungutan
suara secara formal, akan tetapi Perancis,
Inggris, Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda
melepaskan diri dari keputusan ini.35

Pada saat yang sama, banyak wilayah yang
sebelumnya termasuk dalam daftar yang
dibuat oleh Majelis Umum selama beberapa
dekade dihapus setelah mereka memperoleh
kemerdekaan, atau atas permintaan dari
penguasa mereka setelah wilayah tersebut
memperoleh perubahan status. Sebagai contoh:
Hawaii, yang memperoleh status negara bagian
di Amerika Serikat, atau Kepulauan Cocos yang
memilih untuk berintegrasi ke Australia.32

Resolusi tersebut mengacu pada sejumlah
keputusan yang diambil untuk Polinesia
Perancis dan di tingkat regional dalam rangka
mendukung pencatatan ulang atas wilayah
tersebut serta menegaskan legitimasi dari
proposal, diantaranya:
•

“Resolusi Majelis Polinesia Perancis, yang
diambil di Papeete, Tahiti, pada tanggal 18
Agustus 2011, di mana mereka menyatakan
keinginannya agar Polinesia Perancis
dimasukkan kembali dalam daftar Wilayah
yang Belumberemerintahan-Sendiri oleh
PBB”;

•

“Keputusan yang diambil oleh Dewan
Menteri Pemerintah Polinesia Perancis pada
tanggal 15 Juni 2011 untuk menyerukan
pencatatan ulang”;

•

Seperti yang ditunjukkan oleh penulisan
ulang Polinesia Perancis ke dalam daftar, yang
paling penting adalah menerima dukungan

“Keputusan kepala negara atau pemerintah
negara-negara Pasifik yang diambil [...] pada
tanggal 1 dan 2 September 2011, untuk
mendukung pencatatan ulang Polinesia
Perancis”;

•

“Siaran pers (communiqué) dari pertemuan

28 PBB dan Dekolonisasi: https://www.un.org/en/decolonization/
nonselfgovterritories.shtml(diakses: 17/06/2019)
29 Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/41/41
30 Resolusi Majelis Umum PBB A/67/265; see below
31 Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/45/21; The United Nations and
Decolonization: https://www.un.org/
32 PBB dan Dekolonisasi: https://www.un.org/en/decolonization/
nonselfgov.shtml (diakses: 17/06/2019)

33 Wikipedia (Edisi Bahasa Inggris) mendefinisikan pendudukan
militer sebagai ”kontrol provisional efektif oleh sebuah kekuatan
pemerintahan tertentu atas sebuah teritorial yang tak berada di
bawah kedaulatan formal dari entitas tersebut, tanpa pelanggaran
kedaulatan sebenarnya.”
34 PBB dan Dekolonisasi: https://www.un.org/en/decolonization/
nonselfgov.shtml (diakses: 17/06/2019)
35 United Nations News Center (2013): General Assembly adds French
Polynesia to UN decolonization list: http://www.un.org/

Di antara wilayah yang dihapus dari daftar
adalah “Timor Portugis”, yang dianeksasi melalui
intervensi paksa oleh pasukan Indonesia pada
tahun 1975, serta “Nugini Belanda” setelah
pendudukan Indonesia33 pada awal 1960-an dan
Perjanjian New York –berdasarkan kesepakatan
yang disebut– ‘Penentuan Pendapat Rakyat’
(PEPERA) pada tahun 1969.34

Pencatatan ulang Polinesia
Perancis
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kedua Kelompok Pemimpin Polinesia [...],
di mana kelompok tersebut menegaskan
dukungannya untuk pencatatan ulang
Polinesia Perancis di PBB”;
•

“Keputusan Forum Kepulauan Pasifik [...]
untuk mendukung prinsip hak penentuan
nasib sendiri rakyat Polinesia Perancis”;

•

dan “Dokumen final dari Konferensi ke-16
para kepala negara atau pemerintahan
negara-negara non-blok […], yang
menegaskan hak yang tidak dapat dicabut
dari rakyat Polinesia Perancis untuk
menentukan nasib sendiri […]”.

Kredensial-kredensial ini sangat berguna karena
merupakan bentuk dukungan besar dari negaranegara baik di dalam maupun di luar kawasan
Pasifik. Serta, mungkin juga sebagai kendaraan
penting dalam usaha untuk mendapatkan

dukungan yang lebih besar dari negara-negara
yang sebelumnya tidak memiliki kepentingan
atau keahlian mengenai masalah ini.
Di samping itu, pencatatan daftar adalah proses
panjang yang hampir tidak dapat dihentikan
oleh sistem PBB secara tiba-tiba, khususnya
setelah proposal pencatatan ini mendapatkan
dukungan dari sejumlah negara. Contohnya
dalam kasus Polinesia Perancis: pemerintah
pro-kemerdekaan Polinesia Perancis telah
mengajukan pencatatan ulang, namun hanya
beberapa minggu sebelum pemungutan
suara PBB dilaksanakan pemerintahan baru
yang pro-Perancis terpilih, meskipun demikian
pemerintahan yang baru ini tetap tidak berhasil
mengadvokasi penarikan resolusi yang telah
diajukan oleh negara-negara tetangganya di
Pasifik.

Rekomendasi
ICP merekomendasikan kepada Pemerintah
Indonesia untuk:
•

Memberikan kesempatan kepada orang-orang Papua untuk mengekspresikan
identitas budaya mereka sebagai orang Papua dan Melanesia, dan sepenuhnya
mengenali identitas mereka. Orang Papua harus secara bebas diizinkan untuk
bergaul dengan negara-negara Melanesia lainnya berdasarkan kesamaan dan
identitas mereka, di samping hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan
berserikat.
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Presiden Joko Widodo telah berulang kali menyatakan dukungannya untuk berdialog
guna menyelesaikan konflik di Tanah Papua secara damai. Namun sepanjang tahun
2017 dan 2018, Pemerintahnya telah gagal mengambil langkah berarti untuk
pelaksanaan dialog tersebut. Pemerintah masih belum mengambil posisi yang jelas
mengenai apakah dialog sektoral akan mencakup gerakan separatis dan apakah
akan menyentuh isu-isu sensitif seperti penyelesaian masalah pelanggaran HAM
dan sejarah Tanah Papua. Kematian dari penggiat utama dialog antara Jakarta
dan Papua, Pastor Neles Tebay, menjadi penghalang tambahan untuk terjadinya
dialog. Sementara mayoritas masyarakat Indonesia menganggap dialog ini penting
untuk menyelesaikan konflik lama di Tanah Papua. Sebuah survei yang dilakukan
oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan perbedaan
yang signifikan dalam persepsi masyarakat tentang isu-isu inti di Tanah Papua. Di
mana kebanyakan masyarakat non-Papua menganggap ‘pendidikan yang rendah’,
‘penyalahgunaan alkohol dan narkoba’ dan ‘masalah infrastruktur dan transportasi’
sebagai masalah paling parah di Tanah Papua, sementara penduduk asli Papua
menganggap ‘pelanggaran HAM’ (14%), ‘pendidikan yang rendah’ (10%) dan ‘korupsi’
sebagai masalah yang paling penting.

Posisi Pemerintah dalam Konflik
Tanah Papua melihat kembali sejarahnya yang
didominasi oleh konflik yang belum terselesaikan
selama lebih dari 50 tahun. Meskipun Presiden
Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali
menyatakan dukungannya untuk berdialog
sebagai pendekatan yang menjanjikan dalam
menyelesaikan konflik Papua secara damai,
namun hingga sepanjang tahun 2017 dan 2018
masih belum ada kemajuan yang berarti dalam
pelaksanaannya. Pada tanggal 15 Agustus 2017,
perwakilan pemerintah pusat termasuk Presiden
Jokowi mengundang 14 orang tokoh masyarakat
sipil Papua dalam upaya mencari landasan
bersama untuk dialog antara Papua dan Jakarta.
Kedua belah pihak menyepakati “Dialog Sektoral”
sebagai hasil utama dari pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi
menegaskan kembali kesediaannya untuk mela
kukan dialog sektoral pada tahun 2017.1

1

Dr. Neles Tebay (12.09.2017): Dialog Sektoral –Apa itu?, dapat dilihat
di: https://suarapapua.com/2017/09/12/dialog-sektoral-papuaapakah-itu/

Konsep ‘Dialog Sektoral’ ini mengacu pada
dialog tentang berbagai topik berbeda, misal
dialog tentang pembangunan infrastruktur,
dialog tentang pendidikan, dan dialog tentang
kesehatan. Konsep ini menyiratkan bahwa
banyak sub-dialog yang akan digelar antara para
pemangku kepentingan yang berbeda, seperti:
pemerintah, pemuka agama, masyarakat adat,
LSM, pakar, dan bahkan dari sektor swasta;
akan duduk bersama mencari penyelesaian dari
masalah-masalah yang ada. Para peserta untuk
setiap sub-dialog akan bervariasi sesuai dengan
tanggung jawab administratif dan bidang
keahliannya masing-masing. Para peserta di
setiap bidang dialog harus mengidentifikasi isuisu utama, menawarkan solusi, mengembangkan
strategi, dan menyepakati penetapan target
untuk setiap sektor. Setiap peserta dalam satu
sektor harus diberi tugas dan target tertentu
yang perlu dicapai.2

2

Ibid.
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Meskipun pendekatan ini kedengarannya men
janjikan, namun ada kemunduran besar dalam
pengimplementasian dialog. Dahulu, dialog ini
difasilitasi oleh Jaringan Damai Papua (JDP) dan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),
namun kedua organisasi ini telah kehilangan
perwakilan mereka yang paling menonjol dan
yang telah bekerja keras untuk membangun
kepercayaan di antara kedua belah pihak.
Koordinator JDP, Pastor Neles Tebay, meninggal
karena kanker di Rumah Sakit St. Carolus Jakarta
pada 14 April 2019. Di bawah kepemimpinannya,
JDP dan LIPI sepanjang tahun 2013 dan 2016
melakukan delapan pertemuan eksplorasi yang
dihadiri oleh pejabat dari Pemerintah Pusat, dan
masyarakat sipil Papua. Lima tahun sebelumnya,
perwakilan LIPI dan Koordinator JDP-Jakarta,
Muridan S. Widjojo, juga meninggal karena sakit.3

sektoral hingga September 2019. Banyak
pemangku kepentingan Papua menjadi skeptis
karena pemerintah tidak mengambil posisi
yang jelas mengenai apakah dialog sektoral
ter
sebut juga akan mengikutsertakan Tentara
Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB)
dan Persatuan Gerakan Pembebasan untuk
Papua Barat (ULMWP), atau hanya komunikasi
yang efektif antara pemerintah dan tokoh
masyarakat sipil Papua. Terlebih lagi, tidak jelas
apakah pemerintah pusat akan memasukkan
semua masalah utama dari konflik Papua yang
sudah berlangsung lama ke dalam agenda
dialog, yaitu: pemahaman bersama tentang
sejarah Papua, pelanggaran HAM yang belum
terselesaikan, diskriminasi rasial dan kurangnya
pembangunan.5

Meskipun ada upaya untuk mengkonsolidasikan
kembali JDP, namun belum ada indikasi kesediaan
pihak pemerintah untuk melaksanakan dialog

Program dan inisiatif pemerintah di era Jokowi
menggarisbawahi fakta bahwa pemerintah
pusat berpegang pada perspektif berbasis
pem
bangunan atas konflik yang terjadi di
Tanah Papua, dan mengesampingkan isu-isu
inti lainnya. Jokowi sering mengunjungi Papua,
mendorong proyek-proyek infrastruktur di
wilayah tersebut dan menyeragamkan harga
bahan bakar di Tanah Papua untuk mem
percepat pembangunan ekonomi.6 Pemerintah
tidak membuat kemajuan berarti dalam penye
lesaian masalah pelanggaran HAM masa lalu
dan perjuangan melawan impunitas yang
meluas. Selain itu, pejabat pemerintah menolak
untuk melakukan negosiasi dengan TPN-PB
dan ULMWP. Oleh karena itu, Pemerintah terus
menggunakan pendekatan berbasis keamanan
untuk melawan aksi politik massa dan mencegah
serangan bersenjata. Pejabat tinggi pemerintah
juga menolak permintaan aktivis masyarakat sipil
Papua, yang telah berulang kali mengusulkan
penarikan aparat keamanan dari Kabupaten

3

5

Tim Studi LIPI Papua telah mencoba untuk
mengkonsolidasikan kembali JDP melalui
pemilihan koordinator JDP baru dan pengem
bangan rencana kerja. Pada tanggal 23 Mei 2019,
para aktivis JDP dari berbagai daerah di Papua
dan Jakarta bertemu di Jayapura dan memilih
Pastor Jhon Bonay (Keuskupan Jayapura) sebagai
koordinator baru JDP Papua bersama dengan
tiga deputi, yaitu: Latifah Anum Siregar (ALDP),
Daniel Randongkir (ELSHAM), dan Yan Christian
Warinussy (LP3BH-Manokwari). Selain itu,
pertemuan tersebut juga menunjuk koordinator
baru JDP di Jakarta, Dr. Adriana Elisabeth (Tim
Studi LIPI Papua) dan wakilnya, Dr. Cahyo
Pamungkas (LIPI). Tugas utama administrator JDP
yang baru adalah melanjutkan pekerjaan untuk
menciptakan perdamaian melalui pelaksanaan
dialog damai.4

4

Cahyo Pamungkas (07.07.2019): Update on the Papua Peace
Network (JDP)
Ibid.

6
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BBC Indonesia (30.08.2019): Papua-Papua Barat: Pemerintah
klaim buka pintu dialog, termasuk dengan ‘kelompok proreferendum’?, dapat dilihat di: https://www.bbc.com/indonesia/
indonesia-49520809
Info West Papua (29.10.2018): Papua Separatism and Dialogue
Approach of President Jokowi’s Administration, dapat dilihat di:
https://infowestpapua.com/2018/10/29/papua-separatism-anddialogue-approach-of-president-jokowis-administration/
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Nduga untuk mengakhiri krisis kemanusiaan
yang sedang berlangsung disana.7

Opini Publik dan Persepsi yang
Berbeda
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Pada bulan Desember 2017, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama
dengan Change.org mengadakan survei
internet terhadap 27.298 warga Indonesia untuk
mengetahui persepsi mereka tentang Tanah
Papua. Mayoritas peserta survei terdiri dari
masyarakat Non-Papua (98%), dan kebanyakan
dari mereka tinggal di luar Tanah Papua. Survei
ini mencakup banyak entitas demografis, serta
tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan usia yang
bervariasi. Survei tersebut mengungkapkan
adanya perbedaan persepsi yang signifikan
antara masyarakat Non-Papua dan penduduk

asli Papua tentang situasi di Tanah Papua.8
Sementara hampir 70% penduduk asli Papua
menganggap bahwa kondisi Tanah Papua saat
ini berada di level ‘mengkhawatirkan’ atau ‘sangat
mengkhawatirkan’, sementara 54% warga nonPapua yang tinggal di Tanah Papua menilai situasi
di sana ‘baik’ atau ‘sangat baik’ (lihat gambar 8.41).9 Peneliti LIPI, Cahyo Pamungkas, menyatakan
dalam konferensi pers yang digelar pada tanggal
14 Desember 2017, bahwa perbedaan persepsi
ini jelas menunjukkan bahwa kehadiran aparat
keamanan di Tanah Papua menghasilkan kondisi
yang aman bagi para migran, namun berbeda
dengan penduduk asli yang takut menjadi
korban pelanggaran HAM.10
Grafik 8.4-1: Grafik yang menggambarkan perbedaan persepsi

antara penduduk asli Papua, non-Papua yang tinggal di Papua dan masyarakat Indonesia lainnya yang tinggal di luar Papua (Sumber: LIPI)

7

8

Detik News (15.08.2019): Tolak Tarik Pasukan, Menhan Sebut Operasi
Militer di Nduga Tetap Lanjut, dapat dilihat di: https://news.detik.
com/berita/d-4667052/tolak-tarik-pasukan-menhan-sebut-operasimiliter-di-nduga-tetap-lanjut
LIPI & Change.org (14.09.2017): Hasil Survei Persepsi Warganet
Terhadap Isu Papua, p. 1ff

9 Ibid. hal 8
10 Satu Harapan (15.12.2017): Keinginan Merdeka Rakyat Papua
Terungkap dalam Survei LIPI, dapat dilihat di: http://www.
satuharapan.com/read-detail/read/keinginan-merdeka-rakyatpapua-terungkap-dalam-survei-lipi
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Interpretasi Cahyo Pamungkas didukung oleh
temuan lain. Menanggapi pertanyaan - ‘Apa
yang menjadi masalah paling utama di Papua?’,
Tiga jawaban teratas di antara penduduk nonPapua adalah ‘rendahnya pendidikan’ 
(14%),
‘penyalahgunaan alkohol dan narkoba’ (12%)
dan ‘infrastruktur dan masalah transportasi’
(12%). Sebaliknya, tiga jawaban teratas di antara

penduduk asli Papua adalah ‘pelanggaran hak
asasi manusia’ (14%), ‘rendahnya pendidikan’
(10%) dan ‘korupsi’ (8%) (lihat gambar 8.4-2).
Fakta bahwa 14% dari penduduk asli Papua
yang disurvei menganggap pelanggaran HAM
sebagai masalah utama di Tanah Papua jelas
menekankan perlunya dialog yang mencakup
lebih dari sekedar pembangunan ekonomi.11
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Grafik 8.4-2: Grafik yang menggambarkan perbedaan persepsi antara penduduk asli Papua, penduduk non-Papua yang tinggal di Papua
dan masyarakat Indonesia yang tinggal di luar Papua (Sumber: LIPI)

Selain perbedaan persepsi ini, hasil survei juga
menggambarkan beberapa kesamaan di antara
semua peserta survei. Semua peserta survei
menyatakan bahwa mereka akan melakukan
pendekatan untuk meningkatkan ‘kapasitas
sumber daya manusia’, jika mereka akan diberi
wewenang untuk menyelesaikan masalah

utama di Tanah Papua. Temuan menarik lainnya
adalah bahwa penduduk asli Papua maupun
non-Papua, baik yang tinggal di dalam dan di
luar Papua menganggap bahwa dialog ‘sangat
penting’ (berkisar antara 62% dan 73%) untuk
menyelesaikan konflik yang masih terjadi di
Tanah Papua.12

11 LIPI & Change.org (14.09.2017): Hasil Survei Persepsi Warganet
Terhadap Isu Papua, hal. 11
12 Ibid. hal. 12
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Rekomendasi
ICP merekomendasikan kepada Pemerintah
Indonesia untuk:
•
•
•
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Mengadopsi kebijakan untuk penyelesaian pelanggaran HAM, dan untuk memutus
lingkaran kekerasan di Tanah Papua.
Menghentikan pendekatan berbasis keamanan dalam menangani konflik yang
sedang berlangsung di Tanah Papua.
Segera mengadakan dialog dengan semua sektor masyarakat sipil Papua,
termasuk semua elemen gerakan politik kemerdekaan, seperti Persatuan Gerakan
Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) dan Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat (TPN-PB) untuk membahas resolusi terbaik dari konflik di Tanah
Papua.

8.5 Papua di PBB dan Organisasi
Antarpemerintah Internasional (IGO)
Lainnya
Lobi negara dan upaya advokasi lainnya dalam lima tahun terakhir telah membuka
jalan untuk diskusi tentang situasi HAM di Tanah Papua dalam berbagai forum
internasional. Sepanjang tahun 2017 dan 2018, sejumlah negara telah mengangkat
isu pelanggaran HAM Papua di PBB. Beberapa negara Pasifik, khususnya Vanuatu
dan Kepulauan Solomon, menyatakan dukungan mereka atas hak untuk
menentukan nasib sendiri secara politik rakyat Papua dan membahas situasi HAM
dalam sidang Majelis Umum PBB dan sidang Dewan Hak Asasi Manusia. Pelanggaran
HAM di Tanah Papua juga diangkat dalam berbagai mekanisme hak asasi manusia
PBB, misalnya dalam siklus ketiga Indonesia dari Peninjauan Berkala Universal
(Universal Periodic Review -UPR) dan oleh berbagai mandat dari Prosedur Khusus
Dewan HAM. Sepanjang tahun 2018, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia
secara langsung merujuk pada situasi HAM di Tanah Papua dalam tiga kesempatan
yang berbeda. Tokoh masyarakat sipil dan sekelompok negara Pasifik juga telah
mengadvokasi hak asasi manusia di Tanah Papua dan hak untuk menentukan nasib
sendiri rakyat Papua di berbagai organisasi antar pemerintah lainnya seperti Uni
Eropa (UE) dan Kelompok Negara-negara Afrika-Karibia-Pasifik (ACP).
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Tanah Papua di PBB
Majelis Umum
Dalam sidang Majelis Umum PBB ke-72 di
New York, tiga negara Pasifik yaitu Kepulauan
Solomon, Vanuatu dan Tuvalu, menyampaikan
keprihatinan mereka terkait pelanggaran HAM
yang terjadi di Tanah Papua dan mendukung
penentuan nasib sendiri secara politik untuk
Papua. Pernyataan yang lebih ringan dengan
merujuk pada situasi HAM di Tanah Papua
disampaikan oleh Saint Vincent dan Grenadines.
Ini adalah pertama kalinya sebuah negara Karibia
membahas masalah Papua dalam pidatonya di
Majelis Umum. Indonesia segera menanggapi
pernyataan ini dengan menggunakan hak
jawabnya. Delegasi Indonesia mengklaim
bahwa pernyataan tersebut didasarkan pada
tuduhan palsu yang berasal dari kelompokkelompok separatis yang berniat untuk
mengeksploitasi masalah HAM demi agenda
politik mereka. Namun pernyataan tanggapan
itu gagal menyajikan bukti-bukti dari kemajuan
yang berarti di bidang HAM, alih-alih delegasi
Indonesia lebih menitik beratkan tanggapannya
atas kritik terhadap catatan HAM di Tanah Papua
pada kemajuan pembangunan di wilayah
tersebut.1
Dalam pidatonya, Perdana Menteri Kepulauan
Solomon, Manasseh Sogovare, mengutuk
pelanggaran HAM yang sedang berlangsung
di Tanah Papua, dengan menekankan bahwa
“masyarakat Papua tidak pernah diizinkan
untuk melakukan tindakan penentuan nasib
sendiri seperti yang dijamin oleh hak yang tidak
dapat dicabut untuk penentuan nasib sendiri,
sebagaimana yang dinyatakan dalam Kovenan
HAM PBB [...] Hanya melalui aksi internasional –
oleh banyak negara dan dari organisasi sistem
internasional terkemuka, terutama seperti
Majelis Umum PBB– yang dapat membuka jalan
1
2

Majelis Umum PBB (25.09.2017): Indonesia –Hak Tanggapan
pertama, Sesi ke-72, dapat dilihat di: http://webtv.un.org/topicsissues/watch/indonesia-1st-right-of-reply/5586181926001/?term=
Majelis Umum PBB (22.09.2017): Kepulauan Solomon – Pidato
Perdana Menteri saat Debat umum, Sesi ke-72, dapat dilihat di:
https://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/1977/1977321/
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bagi pengakuan terhadap orang-orang yang
hak penentuan nasib sendirinya telah diabaikan
selama hampir lima puluh tahun."2
Pernyataan spesifik kedua dalam sidang Majelis
Umum yang sama, disampaikan oleh Perdana
Menteri Republik Vanuatu, Charlot Salwai
Tabimasmas. Ia mendesak Dewan HAM untuk
menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang
sedang berlangsung di Tanah Papua. Dan ia
menyerukan agar "... rekan-rekan di seluruh
dunia untuk mendukung hak hukum Papua atas
penentuan nasib sendiri dan untuk bersamasama dengan Indonesia mengakhiri semua jenis
kekerasan dan menemukan titik temu dengan
warga negaranya dalam menyusun suatu proses
yang akan memungkinkan mereka untuk bebas
mengekspresikan pilihan mereka."3
Negara Pasifik Tuvalu juga mengikuti jejak
dari Kepulauan Solomon dan Vanuatu dalam
pernyataannya. Perdana Menteri Enele Sosene
Sopoaga mengemukakan pandangan bahwa
“rakyat Papua harus dimungkinkan untuk
menggunakan hak fundamental mereka, dengan
intervensi dari badan yang bertanggung jawab
seperti PBB ini, sehingga memungkinkan mereka
untuk menentukan aspirasi pembangunan dan
masa depan mereka sendiri. [...] Pelanggaran
HAM di Tanah Papua adalah masalah konstan
yang sangat memprihatinkan bagi kami.
Tuvalu sangat percaya PBB harus terlibat dalam
menetapkan jalur yang jelas untuk mengatasi
masalah ini dan masalah penentuan nasib
mereka sendiri.”4
Saint Vincent dan Grenadines yang diwakili
oleh Wakil Perdana Menterinya, Louis Straker,
menjelaskan bahwa pemerintahannya adalah
pendukung kuat dari proses dekolonisasi di
seluruh dunia dan “memiliki simpati besar pada
aspirasi sah rakyat Papua untuk kebebasan dan

3
4

Majelis Umum PBB (21.09.2017): Vanuatu - Pidato Perdana Menteri
saat Debat umum, Sesi ke-7 dapat dilihat di: https://www.
unmultimedia.org/avlibrary/asset/1976/1976046/
Majelis Umum PBB (21.09.2017): Tuvalu - Pidato Perdana Menteri
saat Debat umum, Sesi ke-7, dapat dilihat di: https://www.
unmultimedia.org/avlibrary/asset/1975/1975843/.
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kemerdekaan melalui cara politik yang sah untuk
mengurus diri mereka sendiri dan menentukan
nasib mereka sendiri."5
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Dalam sidang Majelis Umum PBB ke-73 pada
bulan September 2018, empat negara kembali
membahas situasi HAM di Tanah Papua.
Keempat negara tersebut merupakan negaranegara Pasifik, yaitu: Vanuatu, Kepulauan
Solomon, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall.
Namun dapat diamati bahwa bagian yang
menyinggung masalah Papua jauh lebih
pendek daripada selama sidang Majelis Umum
ke-72. Berbeda dengan Majelis Umum ke-72,
masalah penentuan nasib sendiri secara politik
hanya disinggung dalam pernyataan Vanuatu,
sedangkan pernyataan dari Kepulauan Solomon
, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall tidak secara
jelas menyinggung masalah penentuan nasib
sendiri secara politik, namun terutama berisi
referensi untuk resolusi konflik dan situasi HAM
di Tanah Papua.
Pernyataan paling eksplisit dari keempat negara
Pasifik itu disampaikan lagi oleh Vanuatu. Perdana
Menteri, Charlot Salwai Tabimasmas, mendesak
Dewan HAM PBB untuk menyelidiki dugaan
pelanggaran HAM di Tanah Papua. “Kami juga
menyerukan kepada sesama pemimpin dunia
untuk memberi perhatian lebih besar pada
tindakan tidak manusiawi ini dan bersama-sama
dengan Indonesia mengakhiri semua bentuk
kekerasan, dan menemukan landasan bersama
dengan penduduknya dalam membangun
proses yang akan memungkinkan mereka untuk
mengekspresikan secara bebas pilihan mereka”,
kata Tabimasmas.6

5

6
7

Majelis Umum PBB (22.09.2019): Saint Vincent dan Grenadines
Pidato Wakil Perdana Menteri saat Debat umum, Sesi ke-72,
dapat dilihat di: https://www.unmultimedia.org/avlibrary/
asset/1977/1977498/
Majelis Umum PBB (28.09.2018): Vanuatu, Y.M. Tuan Charlot Salwai
Tabimasmas, Perdana Menteri, Sesi ke-73, dapat dilihat di: https://
gadebate.un.org/en/73/vanuatu
Majelis Umum PBB (28.09.2018): Indonesia - Hak Tanggapan
pertama, Sesi ke-73 dapat dilihat di: https://www.youtube.com/
watch?v=zZVOvv6NIuE&t=317s

Indonesia menyampaikan pernyataan tangga
pan
nya, di mana delegasi Indonesia secara
diplomatik menyerang Vanuatu, dengan alasan
bahwa tuduhan pelanggaran HAM di Tanah
Papua “tidak hanya merusak kesucian hubungan
persahabatan dan non-intervensi antar negara
tetapi juga telah melanggar prinsip-prinsip yang
tertulis dalam piagam PBB.” Namun, delegasi
Indonesia gagal dalam menyangkal tuduhan
ini. Sebaliknya, pernyataan balasan Indonesia
menunjukkan kekurangan dalam catatan hak
asasi manusia Vanuatu, dengan alasan bahwa
Vanuatu bekerja sama dengan kelompokkelompok separatis yang menolak integrasi
Papua ke Indonesia, seperti yang telah disetujui
melalui Resolusi Majelis Umum 2504 tahun
1969.7
Perdana menteri Kepulauan Solomon, Ricky
Nelson Houenipwela, menekankan bahwa
pemerintahannya sepenuhnya “mengakui
dan menghormati kedaulatan Indonesia atas
batas wilayahnya [dan] berkomitmen untuk
bekerja dengan Pemerintah Indonesia dalam
bidang-bidang yang menjadi kepentingan
bersama termasuk masalah HAM di Papua
dan Papua Barat.»8. Perdana Menteri Tuvalu
juga meminta PBB untuk «bersama dengan
rakyat Papua dalam menemukan solusi jangka
panjang bagi perjuangan mereka.»9 Presiden
Kepulauan Marshall, Hilda Heine, menekankan
pentingnya Forum Kepulauan Pasifik, “...
mengakui keterlibatan konstruktif oleh negaranegara forum dengan Indonesia terkait dengan
penentuan pilihan dan hak asasi manusia di
Papua, dan komitmen untuk melanjutkan dialog
yang terbuka dan konstruktif.”10

8

Majelis Umum PBB (28.09.2018): Kepulauan Solomon Islands, Y.M.
Tuan Ricky Nelson Houenipwela, Perdana Menteri, Sesi ke-7, dapat
dilihat di: https://gadebate.un.org/en/73/solomon-islands
9 Majelis Umum PBB (27.09.2018): Tuvalu, Y.M. Tuan Enele Sosene
SopoagaPerdana Menteri, Sesi ke-73, dapat dilihat di: https://
gadebate.un.org/en/73/tuvalu
10 Majelis Umum PBB (25.09.2018): Kepulauan Marshall, Y.M. Nyonya
Hilda Heine, Presiden, Sesi ke-73, dapat dilihat di: https://gadebate.
un.org/en/73/marshall-islands
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Dewan Hak Asasi Manusia
Sepanjang tahun 2017 dan 2018, pernyataan
yang merujuk pada situasi HAM di Papua
disampaikan dalam Sidang Reguler Dewan
HAM PBB ke 34, 36, dan 39. Pernyataan tersebut
disampaikan oleh Kepulauan Solomon dan
Vanuatu, yang merupakan negara-negara yang
paling vokal menyuarakan masalah Papua
di forum internasional selama periode ini.
Perlu dicatat bahwa Vanuatu menyampaikan
pernyataan tersebut dalam sidang reguler ke34 juga atas nama enam negara Pasifik lainnya.
Negara-negara tersebut, yaitu: Tonga, Nauru,
Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan
Solomon. Vanuatu membahas masalah Tanah
Papua di segmen sidang tingkat tinggi – dimana
pernyataan sebelumnya biasanya disampaikan
dalam segmen debat umum tentang ‘situasi hak
asasi manusia yang membutuhkan perhatian
Dewan’.
Pernyataan bersama dari tujuh negara pasifik
tersebut disampaikan dengan mendaftar
sejumlah kasus baru yang pernah diangkat oleh
pemegang mandat prosedur khusus serta Komite
PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial.
Negara-negara Pasifik menyoroti impunitas
yang berkelanjutan bagi para pelaku, khususnya
yang berasal dari aparat keamanan di Tanah
Papua, mengkritik pergeseran demografis besar
yang mengarah pada marginalisasi penduduk
asli Papua dan berbagai komentar mengenai
kurang patuhnya pemerintah Indonesia terkait
dengan masalah pelaporan kepada berbagai
badan traktat PBB. Oleh karena itu, pernyataan
bersama ini menuntut "kerja sama penuh dan
tanpa paksaan dengan Komisaris Tinggi dalam
pemenuhan mandat ini, termasuk ketentuan
yang dibuat oleh otoritas Indonesia mengenai
11 Dewan HAM PBB (01.03.2017): Vanuatu, Segmen Tingkat Tinggi –
Pertemuan ke-7, Sesi Regular ke-34 Dewan HAM, , dapat dilihat
di: http://webtv.un.org/meetings-events/watch/vanuatu-highlevel-segment-8th-meeting-34th-regular-session-human-rightscouncil-/5341236808001
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akses penuh kepada setiap orang di Papua yang
dianggap kompeten dalam penyusunan laporan
ini."11
Delegasi Indonesia menggunakan haknya untuk
menjawab pernyataan tentang masalah Papua
dalam sidang Reguler ke-34 dan ke-36, menuduh
Vanuatu dan Kepulauan Solomon mempolitisasi
hak asasi manusia untuk mendorong pemisahan
Papua dari Indonesia. Selain itu, pernyataan
tanggapan tersebut juga berusaha untuk
menyangkal tuduhan pelanggaran HAM dengan
menekankan kerjasama Indonesia dengan
berbagai mekanisme hak asasi manusia PBB,
seperti Peninjauan Berkala Universal (UPR) dan
kunjungan oleh berbagai pemegang mandat
prosedur khusus ke Indonesia, termasuk Papua.12
Kepulauan Solomon menyampaikan pernyataan
tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi
dan hak untuk berkumpul secara damai dan
berserikat di Tanah Papua dalam Sidang Reguler
Dewan HAM PBB ke 36. Pernyataan itu merujuk
pada serangkaian penangkapan politik yang
terjadi antara Juli dan Agustus 2017, dan laporan
tentang pembunuhan di luar pengadilan yang
masih sering terjadi serta tingginya impunitas.
Kepulauan Solomon mendesak Pemerintah
Indonesia untuk “membangun dialog yang
konstruktif dengan penduduk asli Papua yang
bertujuan untuk menyelesaikan akar penyebab
pelanggaran HAM ini. Kami juga menyerukan
Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat
Adat dan Pelapor Khusus tentang Eksekusi di
Luar Hukum, ringkas-cepat dan Sewenangwenang untuk mengunjungi Tanah Papua”.13
Pada tahun 2018, Vanuatu kembali menyampai
kan dua pernyataan dalam Sidang Reguler

12 Dewan HAM PBB (19.09.2017): Agenda: 4 Debate Umum –
Pertemuan ke-18, Sesi Regular ke -36 Dewan HAM, Indonesia (Hak
Tanggapan), dapat dilihat di: http://webtv.un.org/watch/item4general-debate-contd-18th-meeting-36th-regular-session-humanrights-council-/5581732708001/?term=#player
13 Dewan HAM PBB (19.09.2017): Agenda:4 Debat Umum –
Pertemuan ke-18, Sesi Regular ke-36 Dewan HAM, Kepulauaan
Solomon, Tn. Barrett Salato, dapat dilihat di: http://webtv.un.org/
watch/item4-general-debate-contd-18th-meeting-36th-regularsession-human-rights-council-/5581732708001/?term=#player
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Dewan HAM ke-39. Pernyataan pertama pada
tanggal 12 September 2018 membahas tentang
pembatasan kuat terhadap kebebasan bereks
presi, dan kebebasan berserikat dan berkumpul
secara damai, termasuk penangkapan dan
penuntutan terhadap seorang warga negara
Polandia dan seorang mahasiswa Papua.
Pernyataan kedua yang disampaikan pada
tanggal 19 September 2018 telah menarik
perhatian Dewan Hak Asasi Manusia karena
menyangkut sejumlah pelanggaran terhadap
masyarakat adat di Tanah Papua, termasuk
upaya kriminalisasi dan serangan terhadap para
pembela HAM yang mencoba mengungkap
pelanggaran-pelanggaran ini. Vanuatu meminta
Pelapor Khusus tentang Masyarakat Adat untuk
memperhatikan “laporan-laporan LSM tentang
pelanggaran HAM terhadap penduduk asli
Papua serta berbagai informasi yang mungkin
berkontribusi pada studi tentang persetujuan
atas dasar informasi awal tanpa paksaan oleh
EMRIP”.14

Siklus ke 3 dari Peninjauan Berkala Uni
versal (Universal Periodic Review -UPR)
Indonesia
Pada tanggal 3 Mei 2017, Indonesia menjalani
siklus ke-3 dari mekanisme Peninjauan Berkala
Universal (UPR) dari Dewan HAM PBB. Peninjauan
kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya,
di mana delegasi UPR Indonesia pada tahun
2008 dan 2012 yang lalu selalu mencoba untuk
menghindari berbicara tentang situasi HAM di
Papua, dengan hanya fokus pada isu-isu HAM
yang relevan secara nasional. Sementara dalam
peninjauan siklus ke-3 ini, delegasi Indonesia

mempresentasikan informasi tentang berbagai
upaya negara yang telah dilakukan oleh Presiden
Joko Widodo untuk meningkatkan situasi HAM
di Tanah Papua. Mayoritas rekomendasi dalam
siklus ke-3 UPR ini merujuk pada isu-isu HAM
nasional, seperti perlindungan atas diskriminasi
terhadap perempuan, LGBTI (Lesbian, Gay,
Biseksual, Trans dan Inter-seksual), pemeluk
agama minoritas dan orang-orang yang hidup
dengan disabilitas, serta penghapusan hukuman
mati. Anehnya, negara-negara Pasifik yang
menuntut agenda tentang hak asasi manusia di
Papua di tingkat internasional tidak mengajukan
pertanyaan atau memberikan rekomendasi
kepada Pemerintah Indonesia selama tinjauan
UPR.
Sembilan negara –yaitu Meksiko, Australia,
Austria, Swiss, Inggris Raya dan Irlandia Utara,
Amerika Serikat, Belanda, Jerman, dan Selandia
Baru– membahas situasi HAM di Tanah Papua,
baik melalui pertanyaan yang diajukan kepada
delegasi dari Indonesia, atau dengan pernyataan
atau rekomendasi selama proses peninjauan.
Sebagian besar referensi ini menyebutkan
kemunduran yang berkaitan dengan kebebasan
berkumpul dan berekspresi, perlindungan
terhadap pembela HAM, impunitas yang
meluas, perlindungan hak-hak minoritas seperti
perempuan dan masyarakat adat atau menuntut
pembukaan Papua bagi jurnalis asing. Empat
rekomendasi dengan referensi khusus untuk
situasi HAM di Tanah Papua yang disampaikan
oleh delegasi dari Meksiko, Selandia Baru,
Jerman, dan Australia telah ditindak lanjuti dan
mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia.

14 Kedua pernyataan yang disampaikan oleh Vanuatu dalam Sidang
Reguler Dewan HAM PBB ke- 39 dapat dilihat di: http://www.
humanrightspapua.org/resources/210-international-debate-onwest-papua#R2Reply_Indo_HRC34

HAK ASASI MANUSIA DAN ESKALASI KONFLIK DI PAPUA

Daftar pernyataan, rekomendasi, dan pertanyaan selama siklus ketiga
proses UPR Indonesia dengan fokus khusus pada situasi HAM di Tanah
Papua:15
•

“Mengundang Pelapor Khusus tentang hak-hak Masyarakat Adat untuk mengunjungi Indonesia,
termasuk Papua, sejalan dengan pembukaan Indonesia untuk berkolaborasi dengan prosedur
khusus.” (Meksiko);

•

“Bagaimana Indonesia memastikan bahwa pembela HAM dilindungi dan diizinkan untuk
melakukan pekerjaan mereka tanpa adanya penghalangan, intimidasi atau pelecehan?
Tindakan apa yang telah diambil untuk menghentikan intimidasi atau penindasan terhadap
para pembela HAM, jurnalis dan LSM termasuk di Tanah Papua?” (Meksiko);

•

“Kami menyambut baik komitmen Indonesia terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi
Papua dan upaya untuk menyelidiki kasus-kasus HAM di sana. Australia merekomendasikan
Indonesia untuk menyelesaikan investigasi atas semua kasus HAM di Tanah Papua.” (Australia);

•

“Penyelesaian investigasi semua kasus HAM di Tanah Papua" (Australia);

•

"Namun Austria tetap prihatin dengan laporan dan temuan Badan Perjanjian PBB dan Prosedur
Khusus serta masyarakat sipil yang menyoroti berbagai masalah hak asasi manusia di negara ini
[Indonesia], termasuk […] pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi,
[...] kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan di
Tanah Papua dan kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga."
(Austria);

•

"Amerika Serikat menyatakan keprihatinannya, antara lain atas kurangnya kerangka akuntabi
litas untuk pelanggaran yang dilakukan oleh militer dan polisi, dan pembatasan kebebasan
berekspresi dan berkumpul secara damai, termasuk di Papua dan Papua Barat.” (Amerika
Serikat);

•

“Kemajuan apa yang telah dibuat pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan
rencananya seperti yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan pada bulan Mei dan Oktober 2016 untuk menyelidiki dan menangani pelanggaran
HAM di Tanah Papua, seperti insiden Paniai, Wasior, dan Wamena; dan untuk mengakhiri
impunitas dan menjamin penuntutan yang efektif atas pelanggaran HAM? “ (Swiss);

•

“Kemajuan apa yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia sehubungan dengan pemberian
akses yang terbuka bagi wartawan asing ke Tanah Papua sejak Presiden Jokowi mengumumkan
pembukaan Tanah Papua untuk wartawan asing pada tahun 2015?” (Inggris dan Irlandia
Utara);

•

“Kami menyambut baik kebijakan pemerintah Indonesia untuk semakin fokus pada bagian timur
Indonesia, dan seringnya kunjungan Presiden Joko Widodo ke wilayah tersebut, diantaranya
Tanah Papua. Dapatkah Anda menjabarkan hasil atas upaya ini di bidang hak asasi manusia?”
(Belanda);

•

“Tingkatkan pelatihan dan instruksi administratif untuk polisi dan pemerintah daerah untuk
memastikan bahwa hak untuk berkumpul secara damai dihormati secara universal, termasuk di
Provinsi Papua dan Papua Barat.” (Jerman);

15 Dokumen utama untuk pertanyaan, pernyataan, dan rekomendasi dapat dilihat di: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IDindex.aspx
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•

Langkah-langkah apa yang telah diambil guna memperbaiki kondisi kerja para jurnalis yang
bekerja pada isu-isu yang terkait dengan HAM, dan untuk mengangkat pembatasan pelaporan
tentang isu-isu yang menyangkut Papua, termasuk pengumuman untuk mengizinkan akses
bagi jurnalis asing ke Papua?” (Jerman);

•

“Kemajuan apa yang telah dibuat terkait dengan rencana untuk menyelesaikan kasus
pelanggaran HAM masa lalu di Tanah Papua, seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada bulan Mei 2016?” (Jerman);

•

“Memastikan bahwa kewajiban HAM di Tanah Papua ditegakkan, dihormati dan dipromosikan,
termasuk kebebasan berkumpul, kebebasan pers dan hak-hak perempuan dan minoritas”
(Selandia Baru);

Prosedur Khusus Dewan HAM PBB
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Sepanjang tahun 2017 dan 2018, dua pemegang
mandat prosedur khusus melakukan kunjungan
ke Indonesia. Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas
Pangan bertemu dengan para pembela HAM
dan korban dari Papua tetapi tidak melakukan
perjalanan ke Tanah Papua selama misinya
pada bulan April 2018. Pelapor Khusus tentang
Hak Setiap Orang untuk Memperoleh Standar
Kesehatan Fisik dan Mental Tertinggi yang
Dapat Dicapai mengunjungi Provinsi Papua
untuk mengamati situasi di lapangan dan
bertemu dengan perwakilan dari pemerintah
daerah dan masyarakat sipil. Kedua pemegang
mandat membahas situasi HAM di Tanah Papua
dalam pernyataan akhir misi16 dan laporan
akhir mereka17 (Lihat Bab 4.2 tentang Hak atas
Kesehatan dan Bab 4.3 tentang Hak atas Pangan).
Sepanjang tahun 2017 dan 2018, sejumlah
mandat prosedur khusus yang berbeda me
ngeluarkan tiga surat dalam menanggapi
16 Pengamatan awal oleh Pelapor Khusus tentang Hak Pangan, Ny.
Hilal Elver, mengenai Misi ke Indonesia 9-18 April 2018 (14.04.2018),
dapat dilihat di: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=22949&LangID=E & Pelapor Khusus
tentang Hak Kesehatan, Tn. Dainius Pūras, Misi ke Indonesia,
22 Maret hingga 3 April 2017, Pengamatan Awal (03.04.2017),
dapat dilihat di: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=21472&LangID=E
17 PBB, Dewan HAM, Laporan Pelapor Khusus tentang Hak Pangan, Ny.
Hilal Elver, mengenai misi ke Indonesia (28.12.2018), A/HRC/40/56/
Add.2, dapat dilihat di: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.
aspx?si=A/HRC/40/56/Add.2 & PBB, Dewan HAK, Laporan Pelapor
Khusus tentang Hak Kesehatan, Misi ke Indonesia (5 April 2018), A/
HRC/38/36/Add.1, dapat dilihat di: http://ap.ohchr.org/documents/
dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/36/Add.1

pelanggaran HAM di Tanah Papua. Pemerintah
Indonesia menanggapi ketiga surat tersebut.
Pada tanggal 17 Maret 2017, mandat tentang
penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum
mengirimkan surat komunikasi kepada
pemerintah Indonesia terkait dengan dugaan
penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi,
dan merendahkan terhadap Edison Hesegem
yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian
dari Polres Jayawijaya.18 Surat komunikasi
lainnya dikeluarkan oleh mandat tentang
isu-isu minoritas, kebebasan berpendapat
dan berekspresi, kebebasan berkumpul dan
berserikat secara damai, dan tentang pembela
HAM. Ia menyampaikan hal yang terkait dengan
penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh
polisi dalam meredam aksi protes, termasuk
terhadap anak-anak, dan terhadap penduduk
desa Papua yang berlokasi di Desa Oneibo.19
Pada tanggal 7 Desember 2018, mandat tentang
eksekusi di luar hukum, masyarakat adat, rasisme,

18 Dewan HAM, Mandat Pelapor Khusus tentang pembunuhan di
luar hukum, ringkas-cepat, atau sewenang-wenang dan Pelapor
Khusus tentang Penyiksaan dan Hukuman Lainnya yang Kejam,
Tidak Manusiawi atau Perlakuan yang Merendahkan (17.03.2017),
AL IDN 1/2017, dapat dilihat di: https://spcommreports.ohchr.org/
TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23024
19 Dewan HAM, MandatPelapor Khusus tentang Isu-isu Minoritas;
Pelapor Khusus PBB tentang Pengenalan dan Perlindungan Hak
untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi; Pelapor Khusus
tentang Hak untuk Kebebesan Berkumpul dan Berserikatdan
Pelapor Khusus tentang Situasi Para Pembela HAM (08.09.2017),
AL IDN 6/2017, dapat dilihat di: https://spcommreports.ohchr.org/
TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23322
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penyiksaan, serta air dan sanitasi menyampaikan
komunikasi lebih lanjut mengenai berbagai
kasus pembunuhan di luar hukum baik melalui
penyiksaan, pembunuhan yang disengaja atau
penggunaan kekuatan berlebihan terhadap lima
penduduk asli Papua yang dilakukan oleh polisi
dan tentara.20

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi
Manusia
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia,
Zeid Ra’ad Al Hussein, mengunjungi Indonesia
pada bulan Februari 2018. Dalam kunjungan
tersebut, ia menyelenggarakan pertemuan
khusus terutama dengan para pembela HAM
dan para korban pelanggaran HAM dari Tanah
Papua. Dalam konferensi pers pada tanggal 7
Februari 2018 itu, Ia menyatakan bahwa, “Saya
juga prihatin dengan meningkatnya laporan
tentang penggunaan kekuatan yang berlebihan,
pelecehan, penangkapan sewenang-wenang
dan penahanan oleh aparat keamanan di Tanah
Papua.”21

dalam banyak hal, undangan dari pemerintah
Indonesia ke kantor saya untuk mengunjungi
Papua –yang telah terlaksana di bulan Februari–
masih belum dihormati”.23

Keterlibatan Masyarakat Sipil
Pada 2017 dan 2018, beberapa LSM hak asasi
manusia mengangkat isu pelanggaran HAM
di Papua dengan menyampaikan pernyataan
lisan dan mengorganisir acara paralel selama
sidang Dewan Hak Asasi Manusia. Sebelum
Pelapor Khusus untuk Kesehatan melakukan misi
kenegaraannya ke Indonesia, sebuah pernyataan
bersama dikeluarkan oleh beberapa LSM pada
bulan Maret 2017 yang menunjukkan kegagalan
pemerintah Indonesia dalam menangani
rendahnya standar kesehatan mental dan fisik
penduduk asli Papua jika dibandingkan dengan
kelompok etnis lain di Indonesia.

Zeid Ra’ad Al Hussein membuat dua pernyataan
lain di mana ia membahas situasi HAM di
Tanah Papua, yaitu dalam ‘Global update
Komisaris Tinggi terkait masalah HAM’ pada
bulan Maret22 dan Juni 2018. Khususnya pada
pemutakhiran hak asasi manusia di Juni 2018
yang menyebabkan kemarahan pemerintah
Indonesia karena Komisaris Tinggi PBB tersebut
mengkritik pemerintah Indonesia atas kurangnya
kerja sama dengan kantornya. Ia mencatat: “Di
Indonesia, saya khawatir bahwa meskipun telah
ada keterlibatan positif dari pihak berwenang

Pada bulan Juni 2018, menanggapi presentasi
laporan dari misi kenegaraan tersebut, satu
pernyataan bersama disampaikan untuk
mendukung temuan Pelapor Khusus mengenai
tantangan terkait dengan masalah kemiskinan
dan penyakit yang dapat dicegah di Papua,
terutama di dataran tinggi. Pernyataan ini
menyampaikan keprihatinan mengenai kesu
litan dan situasi diskriminatif di layanan kesehat
an publik dan bahwa budaya korupsi di sektor
kesehatan telah menghambat penduduk
asli Papua untuk menikmati akses ke layanan
kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu,
direkomendasikan kepada pemerintah Indonesia
agar memberi peluang kepada komunitaskomunitas internasional untuk mengakses dan

20 Dewan HAM, Mandat Pelapor Khusus tentang Pembunuhan di Luar
hukum, ringkas-cepat dan Sewenang-wenang; Pelapor Khusus
tentang Hak-hak Masyarakat Adat; Pelapor Khusus tentang Bentukbentuk Rasisme Kontemporer, Diskriminasi Rasial, Xenofobia dan
Intoleransi Terkait; Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan dan
Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Perlakuan
yang Merendahkan (07.12.2018), AL IDN 7/2018, dapat dilihat di:
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublic
CommunicationFile?gId=24202
21 Kantor Komisiaris Tinggi PBB untuk HAM (07.02.2018): Pidato
Pembukaan Komisiaris Tinggi PBB untuk HAM, Tn. Zeid Ra’ad
Al Hussein dalam Jumpa Pers saat mengunjungi Indonesia,
dapat dilihat di: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=22638&LangID=E

22 Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (07.03.2018) Tn. Zeid
Ra’ad Al Hussein: Pembaruan global dari Komisaris Tinggi tentang
masalah hak asasi manusia, Sesi ke-37 Dewan HAM, Agenda 2:
Laporan Tahunan dan Pembaharuan Lisan dari Komisaris Tinggi HAM
mengenai kegiatan Kantor Komisaris Tinggi dan perkembangan
terakhir situasi HAM, Pernyataan yang disampaikan oleh Tn. Zeid
Ra’ad Al Hussein, dapat dilihat di: https://www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22772
23 Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (18.06.2018): Pidato
Pembukaan dan Pembaruan global dari Komisaris Tinggi tentang
masalah hak asasi manusia oleh Komisari Tinggi PBB untuk HAM Tn.
Zeid Ra’ad Al Hussein pada sesi ke-38 , Dewan HAM , dapat dilihat
di: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=23206&LangID=E
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mengamati situasi HAM di Papua. Dalam sesi yang
sama, acara tambahan juga diselenggarakan
dengan menitik beratkan pada masalah hak
untuk hidup dan hak untuk kesehatan di Papua.
Pada bulan September 2017, setelah adopsi hasil
UPR Indonesia, sebuah pernyataan bersama
dari beberapa LSM disampaikan sebagai respon
atas diterimanya dua rekomendasi spesifik
tentang Papua, dan di sisi lain juga menyesali
atas penolakan rekomendasi mengenai akses
bagi mekanisme PBB ke Papua dan penyelidikan
terhadap pelanggaran di Papua. Pernyataan
itu juga membahas kasus eksekusi di luar
hukum terhadap seorang penduduk asli Papua
yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan
Indonesia.
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Papua di Uni Eropa
Tokoh-tokoh masyarakat sipil berhasil melobi
anggota-anggota parlemen Eropa untuk
menyam
paikan keprihatinan mereka atas
ber
bagai perkembangan HAM di Indonesia,
termasuk Papua. Pada tanggal 19 Januari 2017,
Parlemen Eropa mengadopsi Resolusi 2017/2506
(RSP) tentang Indonesia sebagai tanggapan
terhadap kasus penistaan terhadap

mantan
gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama,
yang karib disapa Ahok, serta kasus terhadap
dua aktivis politik, Hosea Yeimo dan Ismael
Alua. Kedua aktivis politik tersebut didakwa
melakukan makar berdasarkan Pasal 106 dan 110
KUHP karena berpartisipasi dalam demonstrasi
damai yang digelar di seluruh Indonesia sebagai
bentuk dukungan terhadap Persatuan Gerakan
Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP). Kedua
aktivis ini kemudian dibebaskan dengan jaminan
pada tanggal 11 Januari 2017, sementara proses
hukum dari kasus ini tetap dilanjutkan.
Resolusi tersebut mengakui komitmen Presiden
Joko Widodo dalam mendukung ‘dialog ter

buka untuk Papua yang lebih baik’, serta
keputusannya untuk membebaskan beberapa
tahanan lama Papua. Namun, parlemen
Eropa mengutuk “semua tindakan kekerasan,
pelecehan dan intimidasi terhadap minoritas,
serta impunitas atas tindakan tersebut, dan
mengutuk meningkatnya penyalahgunaan
peraturan yang ada untuk mendiskriminasi,
menuntut dan memenjarakan kelompok mino
ritas agama, agama tradisional, dan etnis, serta
kelompok seksual minoritas.” Para legislator
Eropa juga mendorong pemerintah Indonesia
untuk memastikan bahwa hak-hak para aktivis
harus dilindungi. Serta meminta pihak otoritas
Indonesia untuk “mempertimbangkan kembali
tuduhan yang dijatuhkan terhadap Hosea Yeimo
dan Ismael Alua, serta para tahanan lainnya, yang
didakwa karena menggunakan hak kebebasan
berekspresi mereka secara damai.”24

Papua di Kelompok Negaranegara Afrika Karibia Pasifik
(ACP)
Kelompok negara-negara kepulauan Pasifik telah
mengadvokasi masalah HAM dan hak untuk
menentukan nasib sendiri orang-orang Papua
di Kelompok Negara-negara Afrika Karibia Pasifik
(ACP), yang hampir seluruh anggotanya terdiri
dari negara-negara bekas jajahan. Vanuatu,
Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Nauru,
Palau dan Kepulauan Marshall menyampaikan
pernyataan bersama pada tanggal 3 Mei 2017
di Dewan Menteri dari 79 negara anggota
Kelompok Afrika Karibia Pasifik (ACP). Di
mana mereka menyuarakan keprihatinan atas
pelanggaran HAM saat ini dan di masa lalu –
termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan– di
Papua. Negara-negara Pasifik juga menyerukan
resolusi yang mencakup dukungan atas hak
untuk menentukan nasib sendiri secara politik
di Papua. Pernyataan itu dibacakan dengan
24 Parlemen Eropa (19.01.2017): Resoluzsi Parlemen Eropa tanggal 19
Januari 2017 tentang Indonesia, khususnya mengenai kasus Hosea
Yeimo dan Ismael Alua dan Gubernur Jakarta (2017/2506(RSP),
dapat dilihat di: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0002&language=EN&ring=P8RC-2017-0072
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lantang oleh Johnny Koanapo, Sekretaris
Parlemen untuk Kantor Perdana Menteri yang
memimpin delegasi dari Vanuatu. Dia meminta
negara-negara anggota ACP untuk mendukung
resolusi semacam itu. Koanapo menjelaskan
bahwa negara-negara Pasifik menganggap
pengambilalihan Indonesia atas Papua sebagai
tindakan penjajahan, di mana rakyat Papua
“diteruskan dari satu penjajah ke penjajah
lainnya”.25
Pada tanggal 7 April 2017, seorang perwakilan
dari Persatuan Gerakan Pembebasan untuk
Papua Barat (ULMWP) melakukan pertemuan
advokasi dengan Wakil Ketua Parlemen Uganda,
Jacob Oulanyah. Oulanyah mengatakan bahwa
parlemen Uganda siap untuk mendukung

tujuan ULMWP untuk memperjuangkan hak
menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua,
mem
buka
kemungkinan
menggunakan
hubungan
nya dengan parlemen-parlemen di
banyak negara lain. ”Kami akan melakukan apa
pun yang dapat dilakukan oleh parlemen dan
bangsa kami untuk memastikan bahwa pada
akhir Juni tahun ini resolusi terdengar dan dibahas
di PBB. [...] Parlemen juga dapat mengidentifikasi
legislator yang berbeda untuk mengusulkan
mosi, mendukung dan memperdebatkannya di
Dewan. Kami juga dapat mengirim resolusi ke
Parlemen Afrika Timur lainnya termasuk Otoritas
Antarpemerintah untuk Pembangunan (IGAD) di
negara-negara Afrika Timur.”26
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ICP merekomendasikan kepada Pemerintah
Indonesia untuk:
•
•

Memberikan akses bagi Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke
Tanah Papua.
Menyampaikan undangan terbuka untuk semua Prosedur Khusus, dan memastikan
bahwa semua permintaan untuk kunjungan dikabulkan tanpa adanya halangan
atau penundaan, termasuk akses tak terbatas ke dan di dalam Tanah Papua.
Kerjasama dengan para mandat berikut ini harus menjadi prioritas, mengingat
situasi di Tanah Papua saat ini:
1. Pelapor Khusus PBB tentang Pembunuhan di Luar hukum, ringkas-cepat dan
Sewenang-wenang.
2. Pelapor Khusus PBB tentang Pengenalan dan Perlindungan Hak untuk
Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.
3. Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan dan Hukuman Lainnya yang Kejam,
Tidak Manusiawi atau Perlakuan yang Merendahkan.
4. Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Para Pembela HAM.
5. Pelapor Khusus PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat –mandat ini harus
diizinkan untuk mengunjungi dan menilai situasi di Tanah Papua.

25 Republik Vanuatu (03.05.2017): Pernyataan Y.M Johnny R Koanapo,
Ketua Delegasi Vanuat untuk pertemuan ke105ACP Sesi tingkat
Kementerian, Brussels, Belgia, dapat dilihat di: https://www.gov.vu/
attachments/article/188/StatementToThe105thACPMinisterial.pdf
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26 The New Vision (07.04.2017): Parlemen Uganda berjanji mendukung
kemerdekaan Papua Barat, e-document dapat dilihat di: http://
www.newvision.co.ug/new_vision/news/1450567/ugandaparliament-pledges-support-west-papua-independence
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6. Pelapor Khusus PBB untuk Independensi Hakim dan Pengacara.
7. Pelapor Khusus PBB untuk Bentuk-bentuk Rasisme Kontemporer, Diskriminasi
Rasial, Xenofobia dan Intoleransi Terkait untuk Mengunjungi dan Menilai
Situasi Hak Asasi Manusia di Tanah Papua.
8. Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Penyebab dan
Konsekuensinya.
Menyetujui pemberlakuan definisi dan standar HAM internasional tentang
Penduduk Asli/Masyarakat Adat di Indonesia, dan memastikan perlindungan atas
hak-hak ini, terutama untuk penduduk asli Papua.
Mengundang delegasi dari Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD)
untuk melihat semua aspek diskriminasi dalam masyarakat, karena diskriminasi
rasial adalah masalah mendasar yang mendasari perilaku aparat keamanan,
proses peradilan pidana dan penyediaan layanan publik seperti kesehatan dan
pendidikan. Meratifikasi:
1. Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional.
2. Protokol Opsional tentang Konvensi Menentang Penyiksaan, Perilaku 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 Ekonomi, Sosial
dan Budaya.
5. Protokol Opsional untuk Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang Menyangkut
Masalah Keterlibatan Anak-anak dalam Konflik Bersenjata.
6. Protokol Opsional untuk Konvensi tentang Hak-hak Anak Menyangkut Masalah
Perdagangan Anak-anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak.
7. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan
Paksa.
Mengakhiri praktik isolasi Tanah Papua dari pengawasan internasional dan
memberikan akses tidak terbatas bagi semua organisasi HAM, organisasi
kemanusiaan, jurnalis asing, anggota parlemen asing, serta para pengamat HAM
dan kemanusiaan yang relevan lainnya untuk datang ke Tanah Papua.
Menyediakan akses untuk ke mengunjungi tempat-tempat penahanan di Tanah
Papua bagi lembaga-lembaga pemantauan HAM termasuk Komite Palang Merah
Internasional.

Rekomendasi oleh negara lain:
•

Pemerintah Vanuatu menyerukan “Dewan HAM agar menyelidiki pelanggaran
HAM ini [dan] para pemimpin dunia memberi perhatian yang lebih besar kepada
tindakan tidak manusiawi ini dan bersama-sama dengan Indonesia mengakhiri
semua bentuk kekerasan dan menemukan landasan bersama dengan masyarakat
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•
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untuk membentuk suatu proses yang akan memungkinkan mereka untuk secara
bebas mengekspresikan pilihan mereka.”27
Pemerintah Tuvalu berpandangan bahwa “Perserikatan Bangsa-Bangsa harus
terlibat dengan rakyat Papua untuk menemukan solusi jangka panjang atas
kesulitan mereka.”28
“Kepulauan Solomon mendesak Pemerintah Indonesia untuk membangun
dialog konstruktif dengan penduduk asli Papua guna mengatasi akar penyebab
pelanggaran HAM ini. Kami juga menyerukan agar Pelapor Khusus PBB untuk
Hak-Hak Masyarakat Adat dan Pelapor Khusus tentang Eksekusi di Luar Hukum,
Ringkas-cepat dan Sewenang-wenang untuk mengunjungi Tanah Papua.”29
Pemerintah Vanuatu menyerukan “Dewan HAM PBB agar meminta Komisaris
Tinggi Hak Asasi Manusia untuk menerbitkan laporan konsolidasi tentang situasi
terkini di Tanah Papua.”30
Pemerintah Kepulauan Solomon mendorong “Indonesia untuk terlibat dalam
dialog yang lebih konstruktif, termasuk dengan Papua untuk menemukan jalan
keluar dalam menanggapi aspirasi rakyat Papua. Saya mendesak PBB untuk secara
proaktif juga terlibat dalam dialog ini.»31
«Tuvalu sangat percaya bahwa PBB harus terlibat dalam menetapkan jalur yang
jelas untuk mengatasi masalah ini [pelanggaran HAM] dan masalah penentuan
nasib sendiri bagi rakyat Papua.»32

27 Perdana Menteri Vanuatu (28.09.2018), Statement during 73rd session of the UN General Assembly, dapat dilihat di: https://gadebate.un.org/
en/73/vanuatu
28 Perdana Menteri Tuvalu (27.09.2018), Statement during 73rd session of the UN General Assembly, dapat dilihat di: https://gadebate.un.org/en/73/
tuvalu
29 Perwakilan Pemerintah Kepulauan Solomon (19.09.2017), Sesi Regular ke-36 Sidang Dewan HAM, dapat dilihat di: http://webtv.un.org/watch/
item4-general-debate-contd-18th-meeting-36th-regular-session-human-rights-council-/5581732708001/?term=#
30 Perwakilan Pemerintah Vanuatu (01.03.2017), Sesi Regular ke-34 Dewan HAM, dapat dilihat di: http://www.humanrightspapua.org/images/docs/
FINAL_DRAFT_STATEMENT_TO_34TH_SESSION.pdf
31 Perdana Menteri Kepulauan Solomon (22.09.2017), Pernyataan yang disampaikan saat sidang Majelis Umum PBB sesi ke-72, dapat dilihat di:
https://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/1977/1977321/
32 Perdana Menteri Tuvalu (21.09.2017), Pernyataan yang disampaikan saat sidang Majelis Umum PBB sesi ke-72, dapat dilihat di: https://www.
unmultimedia.org/avlibrary/asset/1975/1975843/
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HAK ASASI MANUSIA DAN ESKALASI KONFLIK DI PAPUA

Glosarium
ABRI

(Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia) – Indonesian Armed
Forces.
ACP
Africa, Caribbean and Pacific Group
of States.
AMDAL
(Analisis Dampak Lingkungan) Environmental Impact Analysis
(EIA).
AIDS
Acquired Immune Deficiency
Syndrome.
AJI
(Aliansi Jurnalis Independen)
- Indonesian Association of
Independent Journalists.
AMP
(Aliansi Mahasiswa Papua) Papuan Student Alliance.
APS
(Angka Partisipasi Sekolah) - School
participation number.
ART
Anti-Retroviral Treatment.
ARV
Anti-Retro Viral.
AURI
(Angkatan Udara Republik
Indonesia) – Indonesian Air Force.
BAP
(Berita Acara Pemeriksaan) – Police
Investigation Report.
BAPPEDA (Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah) - Special
Planning Agency.
BAPPENAS (Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional) Indonesian Ministry of National
Development Planning.
BARESKRIM (Badan Reserse Kriminal) - Criminal
Investigation Unit.
BIN
(Badan Intelijen Negara) - National
Intelligence Agency.
BKO
(Bawah Kendali Operasi) Operationally Assigned Units.
BKPM
(Badan Koordinasi Penanaman
Modal) - Indonesian Investment
Coordinating Board.
BPJS
(Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan) – Government
Health Insurance Scheme.

Glosarium

BPKP

(Buku Pelajaran Kontekstual Papua)
– Papuan Contextual Text-books.
BPS
(Badan Pusat Statistik) - Indonesian
Center for Statistics.
BRIMOB
(Brigade Mobil) - Mobile Brigades –
Police Special Forces.
C-24
– ‘UN Special Committee on
the Situation with regard to the
Implementation of the Declaration
on the Granting of Independence
to Colonial Countries and Peoples’,
consisting of 24 member states.
CLA
– Collective Labor Agreement.
CoW
– Contract of Work.
DALMAS
(Pengendalian Massa) – Police
Crowd Control Unit.
DAP
(Dewan Adat Papua) - Papuan
Customary Council.
DENPOM (Detasemen Polisi Militer) – Military
Police Detachment.
DINAS
- Government agencies acting as
sub-institutions of ministries in
Indonesia.
DISNAKERTRANS
(Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi) - Department of
Manpower and Transmigration.
DPD
(Dewan Perwakilan Daerah) Regional Representative Council.
DPR
(Dewan Perwakilan Rakyat) People’s Representative Council.
DPRP
(Dewan Perwakilan Rakyat Papua)
– Papuan Provincial Parliament.
ECREA
– Ecumenical Center for Research
for Education and Advocacy.
EGRA
– Early Grade Reading Assessment.
EJK
– Extra-judicial Killings.
EU
– European Union.
FKPPA
(Forum Konsultasi Para Pemimpin
Agama) - Religious Leaders’
Consultative Forum.
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(Forum Kerukunan Umat
Beragama) - Forum for Religious
Cooperation.
FMJ-PTP
(Forum Masyarakat JayawijayaPegunungan Tengah Papua)
- Papuan Central Highlands and
Jayawijaya Society Forum.
FMN
(Front Mahasiswa Nasional) –
National Student Front.
FPI
(Front Pembela Islam) – Islamic
Defenders’ Front.
FPIC
– Free Prior and Informed Consent.
FRWP
– Federal Republic of West Papua
(see also NFRPB).
FRI-WP
(Front Rakyat Republik Indonesia
untuk West Papua) - Indonesian
Peoples’ Front for West Papua.
GARDA Papua
(Gerakan Rakyat Demokratik
Papua) - Papua People’s
Democratic Movement.
GEMPAR
(Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan
Rakyat) - Movement for University
Students and the Papuan People.
GGD
(Guru Garis Depan) - Indonesian
Government program for teachers
in rural or remote areas.
GPMI
(Gerakan Pelajar dan Mahasiswa
Indonesia) - Indonesian Pupils and
Students Movement.
HDI
– Human Development Index.
HIV
– Human Immunodeficiency Virus.
ICP
– International Coalition for Papua.
ICRC
– International Committee of the
Red Cross.
IDPs
– Internally Displaced Persons.
ILWP
– International Lawyers for West
Papua.
IPK-MA
(Izin Pemungutan Kayu Masyarakat
Adat) - Timber Utilisation Permit for
Indigenous Peoples.
IPWP
– International Politicians for West
Papua.
ITE Law
– Law on Electronic Information
and Transaction.
IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu – Hutan Tanaman
Indutri) – Industrial timber estate
permits.

IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu – Hutan Alam) Natural forest products usage
permits.
IUPHHK-MHA (Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu – Masyarakat
Hukum Adat) - Customary Forest
Concession Licencing Scheme for
Indigenous Peoples.
JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) –
Social Security Scheme for Workers.
JAPH-HAM Pegunungan Tengah Papua
(Jaringan Advokasi Penegakan
Hukum dan Hak Asasi Manusia)
– Papuan Central Highlands
Advocacy Network for the
Enforcement of Law and Human
Rights.
JDP
(Jaringan Damai Papua) - Papua
Peace Network.
KDRT
(Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
– Domestic Violence.
KKSB
(Kelompok Kriminal Separatis
Bersenjata) or KKB (Kelompok
Kriminal Bersenjata) – Term often
used by the Indonesian police for
armed criminal (separatist) groups.
KNPB
(Komite Nasional Papua Barat) West Papua National Committee.
KODAM
(Komando Daerah Militer) - Military
Area Command.
KOMNAS HAM
(Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia) – National Human Rights
Commission.
KOMPOLNAS
(Komisi Polisi Nasional) - National
Police Commission.
KOPASSUS (Komando Pasukan Khusus)
– Special Forces Unit of the
Indonesian Military.
KOREM
(Komando Resor Militer) - Military
Region Command.
KPP
(Konferensi Perdamaian Papua) Papua Peace Conference.
KPK
(Komisi Pemberantasan Korupsi) Commission for the Eradication of
Corruption.
KPU
(Komisi Pemilihan Umum) Election Commission.
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KP3U
KSAD
KSP
KSU
KTM
KUHAP
KUHP
KWI
LANUD
LBH
LGBTI
LIPI
LKIN
LMA
MFCI
MIFEE
MIREE
MP3EI

MPR
MRP

Glosarium

(Kesatuan Pelaksana Pengamanan
Pelabuhan) – Airport Security
Executive Unit.
(Kerja Sama Antar Daerah) –
Cooperation between provinces or
regencies in Indonesia.
(Kantor Staf Presiden) – Staff of the
Presidential Office.
(Koperasi Serba Usaha) – All-round
Cooperative.
(Kota Terpadu Mandiri) –
‘Independent Integrated City’ in
transmigration areas.
(Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana) - Indonesian
Criminal Procedure Code.
(Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana) - Indonesian Criminal
Code/Penal Code.
(Konferensi Waligereja Indonesia) Bishops Conference of Indonesia.
(Pangkalan TNI-Angkatan Udara) Air Force Base.
(Lembaga Bantuan Hukum) – Legal
Aid Institute.
– Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and
Inter-sex.
(Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia) - Indonesian Institute of
Social Sciences.
(Lembaga Koordinasi Intelijen
Negara) - State Intelligence
Coordinating Agency.
(Lembaga Masyarakat Adat) Indigenous People’s Associations.
– Media Freedom Committee
Indonesia.
– Merauke Integrated Food and
Energy Estate.
– Merauke Integrated Rice and
Energy Estate.
(Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia) - Master Plan
for Indonesia’s Acceleration of
Economic Development.
(Majelis Permusyawaratan Rakyat)
– Peoples’ Consultative Assembly.
(Majelis Rakyat Papua) - Papuan
People’s Council.

MRPB

(Majelis Rakyat Papua Barat) Papuan People’s Council of West
Papua Province.
MSG
– Melanesian Spearhead Group.
MUI
(Majelis Ulama Indonesia) Indonesian Ulema Muslim Council
NFRPB
(Negara Federal Republik Papua
Barat) - National Federal Republic
of West Papua.
NGO
– Non-Governmental Organization.
NKRI
(Negara Kesatuan Republik
Indonesia) - Unitary State of the
Indonesian Republic.
OPM
(Organisasi Papua Merdeka) Papua Freedom Organization.
ORMAS
(Organisasi Massa) – Mass
Organization.
OTSUS PLUS (Otonomi Khusus Plus) – Special
Autonomy Plus Law for Papua.
P2TPA
(Pusat Pelayanan Terpadu
Perempuan dan Anak) - Integrated
Service Center for Protection of
Women and Children.
PANGDAM (Panglima Komando Daerah
Militer) - Commander of a Military
Command Area.
PASKHAS
(Pasukan Khas) – Special Forces.
PDSM
– Pacific Decolonization Solidarity
Movement.
PERDASI
(Peraturan Daerah Khusus) Special Provincial Bye-laws.
PERDASUS (Peraturan Daerah Provinsi) Regular Provincial Bye-laws.
PERPRES
(Peraturan Presiden) - Presidential
Regulation.
PERPU
(Pemerintah Pengganti UndangUndang) - Government Regulation
in Lieu of Law.
PCC
– Pacific Council of Churches.
PGGP
(Persekutuan Gereja-Gereja Papua)
- Association of Churches in Papua.
PIANGO
– The Pacific Islands Association of
Non-Governmental Organizations.
PIFS
– Pacific Islands Forum Secretariat.
PNG
– Papua New Guinea.
PNWP
(Parlemen Nasional West Papua) –
West Papuan National Parliament.
POLDA
(Polisi Daerah) - Regional Police.
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(Kepolisian Resor Kota) Municipality Police.
POLRI
(Polisi Republik Indonesia) –
National Police of the Republic of
Indonesia.
POLSEK
(Kepolisian Sektor) – Sub-district
Police.
POM
(Polisi Militer) – Military police.
POMDAM (Polisi Militer Daerah Militer) Military Area Command Military
Police.
PP
(Peraturan Pemerintah) –
Government Regulation.
PROLEGDA (Program Legislasi Daerah) - Local
Legislation Program.
PROPAM
(Profesi dan Pengamanan) –
Internal Police Investigative Body.
PROVOST – Special Unit for Security,
Military Discipline and Criminal
Investigation.
PTC
– Pacific Theological College.
PTSD
– Post Traumatic Stress Disorder.
PT
(Perseroan Terbatas) – Limited
Liability Company.
PUSTU
(Pusat Kesehatan Masyarakat
Pembantu) – Health Service Point.
PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) –
Health Center.
RASKIN
(Beras Miskin) – Indonesian food
aid program named ‘Rice for the
Poor’
RAWP
– Revolutionary Army of West
Papua.
RKT
(Rencana Kerja Tahunan) – Annual
Work Plan.
RKU
(Rencana Kerja Usaha) – Business
Work Plan.
RRI
(Radio Republik Indonesia) –
Radio station of the Republic of
Indonesia.
SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja)
– Municipality Police Unit for
Enforcement of Public Order.
SIPUHH
(Sistem Informasi Penatausahaan
Hasil Hutan) - Information System
for Administrative Governance of
Forestry Products.
SKJM
(Solidaritas Korban Jiwa Mbua)
– Solidarity Movement for the
Victims in Mbua District, Nduga

SKM3T

SPM
STTP
TEU
TNI
TNI-AD
TNI-AL
TNI-AU
TPN-PB

ULMWP
UN
UPR
UUITE

UU OTSUS
UU P3

VCT
WAN-IFRA
WHO
WIT
WPNA
WPNCL

Regency in Papua Province.
(Sarjana Mendidik di Daerah
Terluar, Terdepan, Tertinggal)
- Special training program for
teachers working in remote or rural
areas in Indonesia.
– Suspended Particular Matter.
(Surat Tanda Terima Polisi) - Police
Acknowledgement Letter.
– Twenty-foot Equivalent Unit for
shipping containers.
(Tentara Nasional Indonesia) –
Indonesian National Military.
(Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat) – Indonesian
Infantry.
(Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Laut) – Indonesian Navy.
(Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Udara) – Indonesian Air
Force.
(Tentara Pembebasan Nasional
Papua Barat) – Armed wing of the
Papua Freedom Organisation or
West Papua National Liberation
Army.
– United Liberation Movement for
West Papua.
– United Nations.
– Universal periodic Review.
(Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik) – Law
on Electronic Information and
Transaction.
(Undang-undang Otonomi
Khusus) – Special Autonomy Law.
(Undang-undang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan)
- Law on the Formation of
Legislative Regulations.
– Voluntary Consultation and
Testing (for HIV/AIDS)
– The World Association of
Newspapers and News Publisher.
– World Health Organization.
(Waktu Indonesia Timur) – East
Indonesia Time (EIT).
– West Papua National Authority.
– West Papua National Coalition for
Liberation.
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Laporan mengenai hak asasi manusia ini memaparkan berbagai pelanggaran terhadap hak sipil
dan politik seperti halnya hak atas ekonomi, sosial dan budaya. Laporan ini menjelaskan situasi dan
kondisi masyarakat adat Papua dan merupakan bentuk kontribusi terhadap proses perubahan yang
dapat mengakhiri tindak kekerasan dan impunitas yang terjadi di Papua, serta mendorong tumbuhnya
perdamaian dan mewujudkan Papua tanah damai.

Diterbitkan oleh:
Koalisi Internasional untuk Papua (ICP),
Rudolfstr. 137, 42285 Wuppertal, Jerman
bekerjasama dengan
Fransiscans International,
Rue de Vermont 37, 1202 Jenewa, Swiss

Koaliasi Internasional untuk Papua bertugas untuk memaparkan situasi hak asasi manusia di Papua dan
Anda dapat mengunduh
mendukung penyelesaian damai atas konflik yang terjadi di sana. Papua Barat (Papua) mengacu pada
e-publikasi ini di sini:
belahan barat dari Pulau Nugini di Samudra Pasifik yang juga merupakan provinsi paling timur Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat adat Papua telah menjadi korban pelanggaran hak asasi
manusia sejak lama. Aparat keamanan acap kali melakukan tindak kekerasan terhadap mereka, yang
mana juga melibatkan aksi pembunuhan, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang. Akan
9783921900437
The sixth report of the International CoalitionISBN
for Papua
(ICP)
tetapi, praktik impunitas masih saja berlaku di sini. Kurangnya akses yang memadai terhadap perawatan
kesehatan dan pendidikan, marjinalisasi kependudukan
dan
ekonomi,
serta
diskriminasi
yang
mendera
covering events from January 2017 until December 2018
kehidupan masyarakat Papua. Hal tersebut diperburuk dengan kehadiran aparat keamanan negara dalam
jumlah besar, minimnya akses yang diberikan terhadap pengawas internasional seperti jurnalis, serta
ISBN 978-3-921900-43-7
tindak korupsi, dan program transmigrasi. Tahanan politik dan hukuman yang diberikan terhadap aktivis
politik menunjukkan bentuk tekanan yang ada, di mana hal tersebut juga melanggar hak berekspresi
dan mengakibatkan eksploitasi dari tambang sampai kayu, proyek pertanian yang berbahaya, serta
by the International
foradat
Papua
perusakan lingkungan. Dinamika seperti inilah Compiled
yang mengancam
kebudayaan Coalition
masyarakat
Papua,
9 783921 900437
dan memojokkan perjuangan mereka dalam hak
menentukan
nasib
sendiri.
and the Westpapua-Netzwerk.

www.humanrightspapua.org

90000

