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1. PEMBUKAAN
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1. Pembukaan 

1. 1 Ringkasan Umum
Situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua pada 
tahun 2013 dan 2014 menunjukkan adanya 
kemunduran dibandingkan dengan laporan 
yang diterbitkan oleh ICP pada tahun-tahun 
sebelumnya. Papua, yang terletak di perbatasan 
kawasan Asia dan Pasifik, terdiri dari dua provinsi 
yaitu Papua dan Papua Barat. Wilayah ini terus 
dilanda kasus pelanggaran HAM serta konflik 
yang berkepanjangan. Kondisi kehidupan pen-
duduk asli Papua juga sangat berbeda bila 
dibandingkan dengan kondisi kehidupan para 
pendatang yang berasal dari wilayah lain di 
Indonesia.  

Jumlah penangkapan pengunjuk rasa meningkat 
menjadi ratusan tiap tahun, dengan puncaknya 
di bulan Mei tahun 2014, di mana terjadi 470 
penangkapan hanya dalam waktu satu bulan. 
Selain itu, jumlah ancaman, intimidasi, dan 
aksi yang menghambat kerja wartawan lokal 
meningkat hampir dua kali lipat, dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya. Selain itu, aksi 
demonstrasi juga menurun sebagai akibat 
kebijakan dan aksi represif aparat penegak 
hukum terhadap gerakan sosial masyarakat. 
Indonesia juga belum memberi ijin Pelapor 
Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan 
Berkespresi untuk mengunjungi Papua. Hal ini 
berlawanan dengan sikap positif yang pernah 
diumumkan Indonesia sebelumnya. Pada 
bulan Agustus 2014, dua wartawan asal Prancis 
ditangkap dan ditahan selama dua setengah 
bulan karena dianggap melanggar Undang-
undang Imigrasi. 

Laporan ICP  ini mencantumkan rincian kasus-
kasus yang terjadi selama periode April 2013 
- Desember 2014, seperti yang dilaporkan 

oleh LSM HAM di Papua, nasional, maupun 
internasional, serta lembaga gereja-gereja di 
Papua dan Jakarta. Dalam periode ini, tercatat 
adanya 47 unjuk rasa. Hanya lima yang tidak 
berakhir dengan penangkapan. Penyiksaan 
dan penganiayaan sering kali terjadi pada saat 
unjuk rasa. Laporan ini mengungkap secara 
terperinci 18 kasus penyiksaan. Laporan ini 
juga mencatat adanya 22 warga sipil asli Papua, 
yang terbunuh oleh aparat keamanan selama 
periode laporan ini. Pada tanggal 8 Desember 
2014, aparat keamanan melepaskan tembakan 
ke arah sekelompok masyarakat adat Papua 
yang berunjuk rasa menentang aksi kekerasan 
aparat kemanan. Setidaknya empat siswa tewas 
ditembak, dan 17 lainnya luka-luka. Pelaku 
penembakan sampai saat ini belum diadili. 

Gereja-gereja di Papua dan organisasi-organisasi 
HAM mencatat adanya kenaikan jumlah 
kekerasan horizontal antara masyarakat asli 
Papua dan pendatang. Polisi juga seringkali 
membiarkan atau mendukung kekerasan 
terhadap masyarakat Papua disertai dengan 
praktik penegakan hukum yang tidak adil. 
Kasus yang terjadi pada Pasar Yotefa, Abepura, 
pada tanggal 2 Juli 2014 menunjukkan bahwa 
polisi bekerja sama dengan sekelompok kaum 
transmigran dalam menyiksa seorang anggota 
masyarakat adat Papua.

Jumlah penduduk asli Papua di Provinsi Papua 
dan Papua Barat menurun tajam, menjadi sekitar 
42% pada tahun 2015. Penurunan tersebut 
terjadi karena besarnya jumlah transmigran 
dari daerah lain yang masuk ke Papua dan 
rendahnya pertumbuhan penduduk asli Papua. 
Situasi ini dan penyebabnya akan dijelaskan 
lebih lanjut di bagian penduduk dan kesehatan. 
Para pengamat mencatat adanya penurununan 
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pelayanan kesehatan dan sistem pendidikan di 
daerah terpencil di dataran tinggi, dan juga di 
daerah lain di wilayah Papua. Berdasarkan data 
tahun 2012, angka kematian balita di daerah 
dataran tinggi di Papua mencapai 11,5 %. Angka 
tersebut hampir dua kali angka kematian balita 
di Papua Nugini. Jumlah tersebut tiga kali lebih 
besar dibandingkan dengan jumlah rata-rata 
di Indonesia. Tidak ada negara di kawasan Asia 
atau Pasifik yang memiliki angka kematian balita 
setinggi angka di Papua.

Hanya sekitar 20 persen penduduk desa di daerah 
terpencil yang melek huruf. Hal ini dikarenakan 
berkurangnya akses untuk mendapatkan pendi-
dikan. Imbasnya, kaum muda dan perempuan 
Papua memiliki kesempatan yang sangat 
terbatas untuk bekerja dalam sektor pelayanan 
masyarakat dan pekerjaan-pekerjaan lain.

Peningkatan jumlah transmigran, hilangnya akses 
pendidikan bagi kaum muda Papua, serta kasus-
kasus korupsi yang merajalela menimbulkan 
ketimpangan sosial, tekanan sosial, dan rasa 
frustasi. Banyak anggota masyarakat Papua yang 
mencari solusi melalui aspirasi politik, di mana 
mereka menyuarakan tuntutan referendum 
dan meminta dukungan dari negara-negara di 
kawasan Pasifik. 

Presiden Joko Widodo telah menunjukkan 
keinginan untuk merubah kebijakan Pemerintah 
Indonesia di Papua. Jokowi berjanji akan mem-
buka akses ke daerah konflik bagi pengamat 
inter nasional seperti wartawan, serta meng-
hentikan program transmigrasi. Meskipun demi-

kian, pemerintah pusat belum sepenuhnya 
men dukung hal tersebut. 
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1.2 Tentang ICP
Koalisi Internasional untuk Papua (Inter
national Coalition for PapuaICP) ber karya 
untuk menjawab permasalahan HAM di 
Papua serta mendukung solusi damai atas 
konflik yang terjadi di sana. Papua merujuk 
kepada bagian barat dari Pulau Nugini di 
Pasifik, yang juga merupakan dua provinsi 
paling timur Indonesia. Masyarakat asli 
Papua telah lama mengalami pelanggaran 
HAM, di mana aparat keamanan menjadikan 
mereka sebagai obyek kekerasan melalui 
pembunuhan, penyiksaan, dan penangkapan 
sewenang-wenang. Impunitas tentu saja 
berlaku dalam konteks ini. Kurangnya akses 
memadai atas kesehatan dan pendidikan, 
marjinalisasi demografi dan ekonomi, serta 
diskriminasi telah melemahkan situasi 
kehidupan di Papua. Kehadiran aparat 
keamanan Indonesia dalam jumlah besar, 
minimnya akses terhadap pengamat 
internasional seperti wartawan, serta korupsi 
dan transmigrasi juga memperburuk situasi 
di Papua. Tahanan politik dan penganiayaan 
aktivis politik menunjukkan tingkat 
penin dasan yang melanggar kebebasan 
berekspresi dan hak-hak masyarakat asli. 
Kekayaan sumber daya alam Papua telah 
menarik bisnis dan unit-unit usaha aparat 
keamanan (yang terkadang ilegal), yang 
mengakibatkan terjadinya eksploitasi per-
tam bangan, penebangan hutan, proyek-
proyek pertanian yang berbahaya, dan 
degradasi lingkungan. Dinamika ini meng-
ancam budaya tradisional masyarakat asli 
Papua dan menjatuhkan perjuangan Papua 

untuk mendapatkan hak untuk menentukan 
nasib sendiri.

Kerja yang dilakukan oleh Koalisi 

Koalisi ini meperjuangkan HAM dan mem-
promosikan Papua Tanah Damai, di mana 
masyarakat Papua dapat mendapatkan 
hak-hak mereka untuk menentukan nasib 
sendiri melalui cara-cara damai. Koalisi 
ini mendukung hal-hal tersebut melalui 
kerja-kerja advokasi dan jaringan di tingkat 
internasional.

Koalisi ini mengakui pentingnya HAM untuk 
semua orang –bahwa HAM tidak dapat 
direalisasikan oleh pemerintah tanpa adanya 
partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Koalisi 
ini mengakui bahwa masyarakat Papua 
menganggap kebijakan-kebijakan 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. Oleh karena itu, koalisi ini 
melihat adanya suatu kebutuhan untuk 
mendukung mereka yang memperjuangkan 
pengakuan HAM dan mencari penyelesaian 
damai dalam kerangka pelaksanaan hak 
untuk menentukan nasib sendiri. Koalisi ini 
mendukung HAM, termasuk di dalamnya 
adalah kebebasan mengekspresikan pen-
dapat politik secara damai, hak untuk 
menentukan nasib sendiri, serta pe ranan 
penting dari pembela HAM dalam trans-
formasi damai di konflik yang berkelanjutan.
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Sejarah Koalisi

ICP dibentuk pada bulan Maret 2003. Sejak 
peluncurannya hingga bulan Desember 2012, 
koalisi ini dikenal sebagai Faithbased Network 
on West Papua (FBN). Koalisi ini dibentuk oleh 
organisasi-organisasi dari berbagai negara 
yang bergerak di bidang keagamaan, kerjasama 
pembangunan, sosial dan HAM, dan yang telah 
bekerja selama bertahun-tahun dengan mitra di 
Papua. Melalui pembentukan koalisi ini, anggota-
anggota koalisi menanggapi permintaan dari 
para pemuka agama di Papua untuk membantu 
mereka memajukan perdamaian, keadilan dan 
HAM.

Pasca tumbangnya rezim Soeharto dan 
penindasan militer di tahun 1998, masyarakat 
Papua mengharapkan adanya demokrasi, 
penegakan hukum dan perlindungan HAM. 
Penetapan Undang-undang Otonomi Khusus 
(Otsus) tahun 2001 pada awalnya dianggap 
sebagai sebuah langkah ke depan yang dapat 
melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat 
asli Papua yang selama beberapa dekade 
sebelumnya menderita di bawah kekuasaan 
militer dan menyebabkan pembunuhan di luar 
hukum, penyiksaan, penangkapan sewenang-
wenang, 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 sebagai-
mana mestinya. Sebaliknya, Pemerintah Indo-
nesia telah melanggar UU tersebut beberapa 
kali, misalnya melalui Dekrit Presiden No. 
01/2003 yang membagi Papua menjadi tiga 
provinsi tanpa mengkonsultasikannya dengan 
masyarakat Papua. Organisasi-organisasi masya-
rakat sipil dan keagamaan di Papua menilai 
bahwa Otsus telah gagal. Militerisasi di Papua 
berlanjut, demikian juga dengan pelanggaran 
sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial 
dan budaya dari masyarakat Papua. Pelaku 
pelanggaran HAM tetap saja tidak ditahan untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam kekerasan dan situasi yang mencekam, 
pemuka-pemuka agama di Papua berkomitmen 
untuk mewujudkan ‘Papua Tanah Damai’ 
yang bertujuan menjamin HAM masyarakat 
Papua, memulihkan martabat mereka, serta 
meraih kebenaran dan rekonsiliasi. Koalisi ini 
mendukung kampanye Papua Tanah Damai dan 
upaya para pemuka agama melalui berbagai 
cara, termasuk di antaranya adalah advokasi. 
Dalam proses pendirian FBN, Organisasi anggota 
Koalisi  mengadakan konsultasi dengan mitra di 
Papua dan pendirian FBN merupakan bentuk 
solidaritas dengan masyarakat Papua.



Kˮoalisi Internasional 
untuk Papua (ICP) 
memperjuangkan HAM 
dan mem promosikan 
Papua Tanah Damai, di 
mana masyarakat Papua 
dapat mendapatkan 
hak-hak mereka untuk 
menentukan nasib sendiri 
melalui cara-cara 
damai. 
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2. Hak Sipil dan Politik

Dilatarbelakangi kasus sengketa tanah, eksploitasi sumber daya alam, dan pelanggaran HAM, aksi 
politik dan aspirasi kemerdekaan mulai mendapatkan dukungan. Kebebasan berpendapat, terutama 
terkait aspirasi politik atas status Papua, sangat dibatasi. Di akhir tahun 2014, setidaknya ada 55 
tahanan politik di Papua. 

Pada tahun 2014, ada 15 kasus unjuk rasa yang tercatat. Jumlah ini hanyalah separuh dari jumlah yang 
tercatat pada tahun 2013. Sekitar 90% dari unjuk rasa tersebut berujung pada ratusan penangkapan 
politis. Pada tahun 2014, tercatat ada ratusan orang yang ditangkap terkait aksi unjuk rasa.  Situasi 
buruk ini disebabkan tindakan represif yang sering dilakukan oleh aparat keamanan. 

Ketika ditangkap, penduduk asli Papua sering mengalami penyiksaan dan penganiayaan. Situasi 
serupa juga dialami oleh wartawan lokal Papua, yang diserang, diintimidasi dan dihalangi dalam 
melakukan kerja mereka. Jumlah kasus-kasus yang tercatat antara tahun 2013 dan 2014 hampir dua 
kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ancaman, kriminalisasi, dan serangan terhadap pengacara dan pembela HAM meningkat pada tahun 
2014. Polisi dan pengadilan mengintervensi pekerjaan mereka. Ruang demokrasi di Papua sangat 
berkurang pada tahun 2014. 

Dalam konteks ini, penduduk asli Papua tidak dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan 
nasib sendiri. Aparat keamanan memberangus segala bentuk aksi politis masyarakat asli Papua, acap 
kali dengan tindak kekerasan. 

Jumlah kasus pembunuhan di luar hukum yang terdokumentasi antara tahun 2014 dan 2015 
menunjukkan adanya paling tidak satu orang korban setiap bulan. Sebagian besar kasus yang terjadi 
berkaitan dengan penggunaan kekerasan dan senjata api yang berlebihan. Semua korban dalam 
kasus ini adalah penduduk asli Papua. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya diskriminasi rasial 
yang dilakukan oleh aparat keamanan saat menjalankan tugas. Delapan belas kasus penyiksaan yang 
dicatat dalam laporan ini hanyalah sebagian kecil dari jumlah sesungguhnya yang terjadi di Papua. 
Belum ada mekanisme yang terpercaya dan efektif untuk meminta pertanggungjawaban anggota 
polisi dan tentara atas tindak kekerasan yang mereka lakukan. Seringkali, mekanisme sanksi disiplin 
internal yang ada hanya memberikan hukuman ringan atau malah tidak memberikan hukuman sama 
sekali atas kasus penyiksaan atau pembunuhan semena-mena. 

Sejak awal tahun 2014, LSM di Papua mencatat naiknya jumlah konflik horizontal, di mana sebagian 
besar menunjukkan meningkatnya ketegangan antara masyarakat asli dengan pendatang. Dalam 
beberapa kasus, aparat kepolisian terlibat sebagai pelaku atau pendukung pelaku kekerasan. 

Kekerasan terhadap perempuan menjadi hal biasa dan pengingkaran hak-hak perempuan diperburuk 
oleh tidak adanya perlindungan oleh pemerintah. Kekerasan di  ruang publik, yang juga dilakukan 
oleh aparat keamanan, memberi pengaruh buruk terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
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2.1 Kebebasan Berpendapat 
Kebebasan berpendapat di Papua masih terus dikekang. Hal itu tentu saja 
menghambat perubahan sosial, keadilan, pembangunan yang efektif dan merata, 
serta penyelesaian konflik dengan cara damai. Sementara itu, permasalahan tanah, 
sumber daya alam, dan pelanggaran HAM terus menjadi pemicu unjuk rasa politis. 
Pada tahun 2013 dan 2014, perancangan UU Otonomi Khusus Plus, pengajuan 
keanggotaan Melanesian Spearhead Group (MSG), dan pemilihan Presiden 2014 
juga memberikan andil dalam sejumlah aksi unjuk rasa. Pada periode ini, terjadi 
ratusan kasus penangkapan politik. Lebih dari separuh kasus yang dilaporkan 
terkait dengan tindak penyiksaan, penganiayaan, dan perlakuan semena-mena 
atau tindakan yang merendahkan martabat. Para aktivis yang mengorganisir 
atau terlibat dalam aksi unjuk rasa menghadapi ancaman, intimidasi, penahanan, 
penghilangan, penembakan, cedera, dan kematian. Pengacara HAM dari Papua, 
yang berperan penting dalam membela hak kebebasan berpendapat di Papua, 
menghadapi ancaman, kriminalisasi, dan serangan fisik (lihat bagian Pembela 
HAM). Polisi dan pengadilan seringkali menghambat kerja mereka. Pada tahun 
2013, wartawan lokal menghadapi resiko serangan, intimidasi, dan campur 
tangan dalam kerja, dua kali lebih banyak dibandingkan tahun 2012. Tindakan 
penghalangan serupa tetap tinggi di tahun 2014. Ada 13 contoh kasus yang akan 
dijabarkan di bagian ini. Wartawan asing masih perlu izin khusus untuk masuk 
wilayah Papua. Bahkan ketika memiliki izin, mereka masih harus didampingi oleh 
aparat intelijen negara selama kunjungan mereka. Pengamat internasional tidak 
mungkin memberikan laporan independen dari wilayah Papua. 

 Gambar 2.1a-1: Unjuk rasa UNCEN menentang Otsus Plus, 7 November 2013. Sumber: JUBI
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2.1a Tahanan & Narapidana Politik

Dalam periode laporan ini,1 kerja bersama kelompok masyarakat sipil Orang 
Papua di Balik Jeruji (Papuans Behind Bars) berhasil mendokumentasikan 881 
kasus penangkapan politik di Papua. Tahun 2013 merupakan tahun yang buruk 
karena tingginya angka penangkapan politik, yang sebagian besar merupakan 
penangkapan masal. Penangkapan masal merupakan tanggapan standar 
kepolisian terhadap aksi damai yang terkoordinir. Jarang ada kasus di mana ada 
kesepakatan antara polisi dan pengunjuk rasa supaya aksi damai masih bisa 
dilakukan. Sayangnya, kasus semacam ini merupakan pengecualian, bukannya 
yang menjadi aturan. 

Orang Papua di Balik Jeruji mencatat adanya 370 kasus pelecehan dan/atau 
penyiksaan pada saat proses penangkapan maupun saat penahanan yang terjadi 
dalam periode laporan ini. Kecenderungan ini mengkhawatirkan, karena adanya 
peningkatan, dari 12 kasus penyiksaan pada tahun 2013 (April s/d Desember) 
menjadi 76 kasus penyiksaan pada tahun 2014. Selama tahun 2014, tercatat ada 
lima kasus perlakuan kejam dan merendahkan martabat yang dialami oleh para 
tahanan politik. Selama periode tersebut, tahanan politik sering disetrum dengan 
senjata kejut listrik, dipukul dengan palu, ditusuk dengan bayonet, disundut 
dengan rokok, alat kelamin dipukul, diikat bersama-sama, dan dipaksa untuk 
merangkak.

1 1 April 2013 s/d 31 Desember 2014

Banyak terjadi pelanggaran atas hak untuk 
mendapatkan pengadilan yang adil, seperti 
pembatasan akses ke pengacara. Dalam periode 
laporan ini,  Orang Papua di Balik Jeruji mencatat 
adanya 66 kasus politik yang terkait dengan 
pembatasan akses ke pengacara. Laporan ini juga 
mendokumentasikan 25 kasus penangkapan 
tanpa surat perintah, serta 16 kasus pengakuan 
paksa. Perlu diingat bahwa angka tersebut 
hanyalah sebagian dari jumlah yang sebenarnya 
terjado, karena data yang didapat hanya berasal 
dari tahanan yang mendapatkan pendampingan 
hukum.

Penggunaan pasal tindakan makar, yang sudah 
kadaluwarsa, terus meningkat, meski LSM lokal 
dan nasional telah berjuang untuk menganulir 
pasal tersebut. Lembaga-lembaga HAM Inter-
nasional dan beberapa negara anggota PBB 
yang terlibat dalam Universal Periodic Review 
juga sudah mendorong hal yang sama. Jumlah 
pelanggaran Pasal 106 KUHP ini meningkat dari 

22 kasus pada tahun 2012 menjadi 25 kasus 
pada tahun 2013 dan 31 kasus pada tahun 2014. 

Tuduhan makar diberikan kepada masyarakat 
asli Papua dalam bentuk berbagai bentuk 
“pelanggaran”, misalnya  kepemilikan dokumen 
terkait Melanesian Spearhead Group (MSG), 
kepemilikan atau pengibaran bendera Bintang 
Kejora, berkumpul pada tanggal 1 Mei untuk 
memperingati aneksasi Papua, perayaan Kongres 
Papua Ketiga, perayaan berdirinya Komite 
Nasional Papua Barat (KNPB), menyebarkan 
selebaran boikot Pilkada, dan afiliasi atau 
penyediaan materi yang mendukung Tentara 
Nasional Papua Barat (TNPB). 

Polisi di Papua terus menggunakan Undang-
undang Darurat No. 12 tahun 1951 untuk 
mengambil tindakan hukum terhadap sejumlah 
tuduhan pelanggaran, dari kepemilikan senjata 
tajam sampai kepemilikan amunisi atau bahan 
peledak. Menurut catatan Orang Papua di Balik 
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Jeruji  UU tersebut digunakan untuk penahanan 
dalam 32 kasus politik. Kelompok Kerja PBB atas 
Penangkapan Sewenang-wenang (UN Working 
Group on Arbitrary Detention) menyampaikan 
bahwa UU Darurat Indonesia ini merupakan 
UU Darurat yang paling tua, yang disusun 
ketika Indonesia masih memperjuangkan 
kemerdekaannya.2 Sama halnya ketika terjadi 
kerusuhan di Kalimantan Barat dan perjuangan 
kemerdekaan Timor Leste, Undang Undang 
yang sama sekarang diterapkan di Papua. 
Masyarakat asli Papua yang membawa pisau 
lipat, terutama jika mereka aktif secara politik, 
diancam oleh UU ini. Hukuman terberat yang 
diberikan dalam UU ini adalah hukuman 
mati. Saat ini, isu hukuman mati mendapat 
perhatian khusus, karena moratorium hukuman 
mati masih berupa wacana.3 UU ini sudah 
kadaluarsa dan harus dihapuskan. Polisi harus 
dapat menggunakan pasal KUHP yang sesuai. 
Hal yang sama diungkapkan oleh Kelompok 
Kerja PBB untuk Penangkapan Sewenang-
wenang selama kunjungan mereka ke Indonesia 
pada tahun 1999. Pada tahun 2014, polisi di 
Wamena memilih untuk menggunakan pasal 
187 KUHP untuk menjerat pelaku kasus boikot 
Pilkada Pisugi, di mana sejumlah orang ditahan 
karena menyebarkan selebaran boikot Pilkada. 

2 Laporan Working Group on Arbitrary Detention on its visit to Indonesia 
(31 Januari-12 Februari 1999), Commission on Human Rights, 
56th Session, Item 11a, E/CN.4/2000/4/Add.2,  http://daccess-ods.
un.org/TMP/4112580.71660995.html 

3 Joko Widodo says abolishing death penalty possible, but not for a ‘long 
time,’ Sydney Morning Herald, 9 Maret 2015, http://www.smh.com.
au/world/joko-widodo-says-abolishing-death-penalty-possible-
but-not-for-a-long-time-20150308-13y6ve.html 

Meskipun kasus ini juga merupakan contoh 
kebijakan represif, pengunaan pasal 187 KUHP 
menunjukkan adanya sedikit perubahan.

Dalam periode laporan ini, ada sembilan kasus 
di mana tahanan politik tidak mendapatkan 
akses pelayanan kesehatan. Akses pelayanan 
kesehatan bagi tahanan politik merupakan 
sebuah keprihatinan khusus. Yohanes Boseren, 
yang ditangkap di Biak pada bulan Mei 2013, 
dipukul sampai parah sehingga dia mengalami 
gangguan jiwa saat berada di tahanan pada 
bulan November 2013. Meskipun pengacaranya 
sudah melayangkan petisi berulang kali, Yohanes 
tetap tidak mendapat perawatan medis yang 
memadai dan hanya diberi obat penenang. Dia 
tetap berada di dalam tahanan sampai bulan 
Januari 2014, yakni ketika tuntutannya dicabut 
dan dia dibebaskan. Pada bulan September 
2013, tahanan politik Boas Gombo, yang juga 
mendapatkan tindak pemukulan saat ditangkap, 
mengalami gangguan jiwa. Seperti pada kasus 
Yohanes Boseren, Gombo juga mendapatkan 
beberapa pukulan di bagian kepala saat ditahan.

Pada bulan Agustus 2013, tahanan politik Filep 
Karma mengalami masalah kesehatan saat 
memasuki tahun kesepuluh masa tahanannya. 

Apakah penangkapan politik itu?

Hal ini berkaitan dengan penangkapan yang nampak memiliki motivasi politik, termasuk  penangkapan dalam 
konteks politik seperti pada saat unjuk rasa, atau tempat yang sering digunakan oleh organisasi atau aktivis politik. 
Selain itu, penangkapan politik mencakup penangkapan aktivis politik dan keluarganya; penangkapan seseorang 
berdasarkan afiliasi politiknya; penangkapan kegiatan politik seperti pengibaran bendera atau keterlibatan dalam 
kegiatan perlawanan sipil, penangkapan masal, dan penangkapan bermotif politik yang dimanipulasi dengan 
tuduhan kriminal. 

Meski banyak penangkapan politik yang tidak berujung pada penahanan dalam waktu lama atau hukuman, 
sangat penting untuk memonitor kasus-kasus tersebut, karena adanya pola-pola penargetan dan pelecehan yang 
digunakan untuk membatasi kebebasan berekpresi dan berkumpul di Papua. (Orang Papua di Balik Jeruji) 
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Filep Karma ditahan karena kasus pengibaran 
bendera Bintang Kejora saat unjuk rasa pada 
tahun 2004. Karma didiagnosa menderita 
penyakit jantung, dan direkomendasikan untuk 
mendapatkan perawatan spesialis di rumah sakit. 
Kepala Penjara Abepura mengabaikan tiga surat 
rujukan dari tim medis. Walaupun ijin kemudian 
diberikan setelah melalui proses negosiasi. 

Di akhir masa jabatan President Susilo Bambang 
Yudhoyono, ada tanda-tanda bahwa perlahan-
lahan kondisi makin siap untuk perubahan 
kebijakan. Pada tahun 2012, pemerintah bersi-
keras menantang isu tahanan politik dan 
menyangkal adanya tahanan politik, pada 
tahun 2013, Gubernur Papua dan Menteri 
Hukum dan HAM secara terbuka mengakui 
adanya tahanan politik di Papua.4 Pada bulan 
Agustus 2013, Gubernur mengunjungi Lembaga 
Pemasyarakatan Abepura, di mana banyak 
tahanan politik Papua berada. Sekelompok 
tahanan politik mengeluarkan pernyataan 
antisipasi (preemptive) yang menolak tawaran 
pengampunan hukuman dari pemerintah. 
Mereka menganggap bila mereka menerima 
tawaran tersebut, berarti mereka sama saja 
mengakui kesalahan atas aksi damai sesuai 
dengan kesadaran mereka. 

Meskipun usaha untuk memfasilitasi pembe-
basan tahanan politik tidak berjalan, pengakuan 
adanya tahanan politik bisa dianggap sebagai 
sebuah kemajuan.  Walaupun demikian, 
semenjak pelantikan Presiden Joko Widodo 
pada bulan Oktober 2014, harapan perubahan 
sikap nasional terhadap Papua yang semula 
muncul, kini mulai kandas. Selama enam bulan 
pertama masa pemerintahan Presiden Jokowi, 
tidak ada indikasi perubahan kebijakan tentang 
kebebasan berekspresi dan pembukaan ruang 
demokrasi di Papua. 

Pengawasan internasional terhadap situasi 
kebebasan berkekspresi di Papua juga masih 
sangat terbatas. Meskipun Pelapor Khusus PBB 

4 hukum.kompasiana.com/2013/06/05/otsus-plus-beranak-grasi-
untuk-tapol-napol-papua-566220.html  

untuk Kebebasan Berpendapat dijadwalkan 
mengunjungi Indonesia pada tanggal 14 Januari 
2013, Pemerintah Indonesia membatalkan 
secara sepihak dan menunda sampai waktu yang 
belum ditentukan. Hal ini terjadi karena Pelapor 
Khusus tersebut berniat melakukan kunjungan 
ke Papua atau Maluku. Sampai sekarang, 
permintaan lanjutan Pelapor Khusus seperti 
yang diutarakannya pada Sesi ke-23 Sidang 
Dewan HAM PBB belum mendapat tanggapan 
dari Pemerintah Indonesia. Dibandingkan 
dengan kunjungan Pelapor Khusus anti 
Penyiksaan dan Pelapor Khusus untuk Pejuang 
HAM pada tahun 2007, penolakan kunjungan 
Pelapor Khusus untuk Kebebasan Berpendapat 
pada tahun 2013 menunjukkan kemunduran 
posisi Indonesia dalam hal pengawasan HAM 
di Papua. Sikap Indonesia di PBB terhadap 
masalah ini tetap tegas. Pada bulan Juli 2013, 
saat Komite Hak Asasi Manusia PBB mengajukan 
pertanyaan tentang kebebasan mengeluarkan 
pendapat terkait implementasi Kovenan Hak 
Sipil dan Politik di Indonesia, pejabat pemerintah 
Bambang Darmono menjawab bahwa 
“kebebasan mengeluarkan pendapat tidaklah 
mutlak,” dalam kaitan upaya untuk melindungi 
kedaulatan negara.5   

Bendera Bintang Kejora 
merupakan simbol identitas 
masyarakat Papua. Meskipun 
diper boleh kan dalam UU 
Otonomi Khusus tahun 2001 
terkait pemerintahan di 
Papua, penggunaan bendera 
Bintang Kejora kemudian 
dilarang dalam Peraturan 
Presiden No. 77 tahun 2007.

5 http://pacific.scoop.co.nz/2013/07/indonesia-affirms-restrictions-
to-freedom-of-expression-2/ 
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Siapakah tahanan politik itu?
Tidak ada definisi tahanan politik yang baku. 
Orang Papua di Balik Jeruji (Papuans Behind 
Bars) menyatakan bahwa definisi tersebut 
memasukkan pandangan para tahanan yang 
percaya adanya motivasi politik terhadap 
penahanan mereka. Untuk mengetahui lebih 
lanjut mengenai definisi dan pembahasan 
mengenai subyek dalam konteks Papua Barat, 
silakan kunjungi www.papuansbehindbars.
org 

Kasus-kasus

Pembunuhan, penangkapan, dan 
penggunaan kekerasan yang berlebihan 
terkait peringatan tanggal 1 Mei 2013 

Pada tanggal 1 Mei 2013, masyarakat Papua 
memperingati 50 tahun pengalihan administrasi 
Papua kepada Indonesia. Meskipun dilarang 
oleh Pemerintah Indonesia, unjuk rasa damai 
terus berlanjut.6 Larangan ini melanggar hak 
untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul 
sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. 
Dalam kaitannya dengan peristiwa ini, dari 
tanggal 30 April s/d 13 Mei, tiga orang Papua 
ditembak mati oleh Polisi,  36 orang ditahan di 
Timika, Sorong, Biak, Abepura dan Jayapura, 
serta sedikitnya 12 orang terluka sebagai akibat 
penggunakan kekerasan yang berlebihan oleh 
pihak keamanan. Saat kelompok-kelompok 
masya rakat berkumpul pada tanggal 13 Mei 
untuk menuntut pertanggungjawaban secara 
damai, pihak berwenang kembali melakukan 
penangkapan. Sedikitnya 30 pengunujuk rasa 
ditangkap sewenang-wenang di Timika, Sorong, 
Biak, Abepura dan Jayapura.

Penangkapan massa pendukung 
kampanye Sorong to Samarai dan 
pendukung kantor baru FWPC 

Pada tanggal 26 November 2013, masyarakat 
Papua menggelar unjuk rasa mendukung 
pembukaan kantor Free West Papua Campaign 
(FWPC) di Papua Nugini dan peluncuran gerakan 
Sorong to Samarai. Gerakan tersebut dipimpin 
oleh Powes Parkop, Gubernur Port Moresby 
(PNG), yang bertujuan untuk mengumpulkan 
dukungan nasional terhadap proses pengajuaan 
keanggotaan Papua dalam Melanesian Spear
head Group (MSG). Polisi menanggapi unjuk 
rasa tersebut dengan kekerasan, serta menahan 
sedikitnya 80 orang di Jayapura, Sorong, 
Timika, dan Fak-fak. Satu orang pengunjuk rasa 
dilaporkan meninggal dunia, empat lainnya 

6  “Gubernur dan Polda Papua Dinilai Langgar HAM,” Tabloid Jubi, 27 
April 2013

belum ditemukan, dan sembilan lainnya dilari-
kan ke rumah sakit karena menderita luka. Pihak 
berwenang kemudian juga melarang pengacara 
HAM untuk menemui para tahanan, yang sebe-
lum nya dipukuli. 

Penyiksaan terhadap dua mahasiswa 
terkait unjuk rasa tanggal 2 April 2014 di 
Jayapura

Pada tanggal 2 April 2014, dua mahasiswa Papua, 
Alfares Kapisa dan Yali Wenda, ditangkap saat 
sedang berunjuk rasa di Universitas Cendrawasih 
(UNCEN) menuntut pelepasan tanpa syarat 
tahanan politik di Papua. Keduanya ditahan di 
Polres Jayapura selama lebih dari 1x24 jam, serta 

 

Gambar 2.1a-2: Abner Magalawak adalah satu dari empat orang yang 
tewas tertembak saat aparat keamanan melepaskan tembakan ke 
arah kerumunan yang sedang berdoa bersama untuk memperingati 
1 Mei 2013.



Hak Asasi Manusia di Papua 2015

16

mendapatkan penyiksaan dan perlakuan tidak 
menyenangkan, baik ketika berada dalam truk 
polisi maupun saat sampai di kantor polisi. Polisi 
juga menghalangi akses pengacara HAM yang 
telah tiga kali mencoba untuk menghubungi 
mereka. Kepala Kepolisian Jayapura, Alfred 
Papare, secara pribadi memberikan instruksi 
tersebut. Kedua mahasiswa tersebut dipaksa 
untuk menandatangani laporan yang menya-
takan bahwa mereka tidak dipukul selama 
proses investigasi. Pada tanggal 3 April, 
keduanya dibebaskan dan mendapat perawatan 
medis di Rumah Sakit Dian Harapan di Waena, 
Jayapura. Namun, pihak kepolisian melarang 
dokter untuk memberikan rekam medis kedua 
mahasiswa tersebut ke pihak pasien, keluarga, 
dan pengacara. Sejak dibebaskan, Yali Wenda 
mengatakan bahwa dia masih terus diintimidasi 
oleh anggota intelijen kepolisian.

Kasus boikot Pemilihan Presiden di 
Wamena, Juli 2014

Pada tanggal 12 Juli 2014, selepas Pemilihan 
Presiden pada tanggal 9 Juli 2014, 18 orang 
ditangkap di Wamena karena keterlibatan 
mereka dalam menyebarkan selebaran untuk 

memboikot Pilpres. Menurut Aliansi Demokrasi 
untuk Papua (ALDP), pada tanggal 12 Juli, 
aparat gabungan polisi dan militer menggelar 
operasi di desa Wara, Distrik Pisugi, Jayawijaya. 
Mereka menangkap 18 orang, yang kemudian 
diikat dan diseret di dalam selokan. Leher 
dan tangan mereka diikat dengan tali plastik.  
Menurut laporan mereka dipukuli dengan popor 
senapan, sehingga satu orang pingsan dan satu 
lainnya kehilangan pendengaran di satu telinga. 
Sejumlah penduduk desa juga diancam akan 
ditusuk dengan bayonet. Istri dari salah seorang 
yang ditangkap juga dipukuli, lalu kehilangan 
pendengaran di satu telinga. Saat sampai di 
kantor Polsek Jayawijaya untuk proses interogasi, 
aparat masih saja menyiksa mereka. Saat 
diinterogasi, mereka ditendang, dipukul, dan 
disetrum. Polisi juga dilaporkan menggunakan 
palu untuk memukul tulang belakang, kepala, 
dan jari kaki mereka. Beberapa dari mereka yang 
kemudian dilepaskan mengalami cedera patah 
tulang karena tindakan pemukulan tersebut. 

Paniai Berdarah, Desember 2014

Pada tanggal 8 Desember 2014, empat pen-
duduk asli Papua ditembak mati oleh aparat 

  Gambar 2.1a-3: Alfares Kapisa, salah satu dari dua pelajar yang ditangkap 
dan disiksa setelah unjuk rasa tanggal 2 April 2014 yang menuntut 
pembebasan tahanan politik.Sumber: Elsham Papua.

Gambar 2.1a-4: Yali Wenda, salah satu dari dua pelajar yang ditangkap 
dan disiksa setelah unjuk rasa tanggal 2 April 2014 yang menuntut 
pembebasan tahanan politik.
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militer dan polisi dan 17 lainnya menderita 
luka-luka. Kejadian ini terjadi di Distrik Enarotali 
di Kabupaten Pania. Penembakan tersebut 
terjadi menyusul aksi damai dalam bentuk tarian 
adat. Aksi damai tersebut merupakan pernya-
taan sikap masyarakat setempat terhadap 
tindakan penyiksaan dan pelecehan oleh aparat 
militer terhadap tiga remaja laki-laki pada 
hari sebelumnya. Unjuk rasa tersebut, yang 
melibatkan sekitar 800 orang, berlangsung di 
halaman Polres Enarotali dan Komando Rayon 
Militer (Koramil). Pengunjuk rasa menuntut pihak 
berwenang untuk memberikan penjelasan 
mengenai kejadian di hari sebelumnya. Mereka, 
dalam aksinya, mempersembahkan tarian adat. 
Pihak militer dan kepolisian kemudian merespon 
dengan melepaskan tembakan dengan peluru 
yang membabi buta ke arah kerumunan orang. 
Di antara para korban, yang paling muda adalah 
seorang siswa Sekolah Dasar yang berusia 8 
tahun, yang menderita luka tembak di tangan. 
Pada tanggal 7 Januari 2015, Komnas HAM  
membentuk Tim Penyelidikan Fakta (TPF), yang 
bertugas untuk memberi rekomendasi kepada 

pemerintah terkait kasus tersebut, namun TPF 
tidak memiliki mandat untuk membawa kasus 
ini ke pengadilan.

Dari tanggal 18 s/d 20 Februari 2015, TPF yang 
dipimpin oleh Maneger Nasution telah bertemu 
dengan belasan saksi mata dan korban. Nasution 
menyampaikan kepada media bahwa Komnas 
HAM  telah menemukan adanya indikasi pelang-
garan terhadap empat unsur HAM: hak untuk 
hidup, hak anak, hak perempuan, dan hak bebas 
dari penganiayaan. Lembaga dan organisasi 
HAM di Papua meminta Komnas HAM  untuk 
membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran 
HAM (KPP HAM) supaya dapat membawa kasus 
ini ke pengadilan berdasarkan UU No. 26 tahun 
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Rekomendasi

Untuk pemerintah pusat dan pihak 
berwenang

•	 Menghapuskan UU Darurat 12 tahun 1951.
•	 Menghapuskan Pasal 106 dan 110 KUHP, dan 

 

Gambar 2.1a-5: Dua dari empat siswa SMA yang ditembak mati saat mereka melakukan tarian adat dalam unjuk rasa Paniai Berdarah, 
Desember 2014. Sumber: Kingmi Church Papuaz.



Hak Asasi Manusia di Papua 2015

18

membebaskan orang-orang yang ditahan 
berdarkan pasal-pasal tersebut.

•	 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
harus mengamandemen Peraturan Peme-
rintah No. 99 tahun 2012 untuk meng-
hilangkan persyaratan pembebasan ber-
syarat untuk pernyataan kesetiaan terkait 
tindak kejahatan terhadap negara, dan/atau 
mempertimbangkan untuk memisahkan 
tahanan yang melanggar undang-undang 
tersebut dari narapidana terorisme, korupsi 
dan narkotika. 

•	 Pemerintah Indonesia harus memperkuat 
kemandirian dan mandat Komnas HAM, 
termasuk akses tanpa batasan untuk melak-
sana kan inspeksi mendadak terhadap 
lembaga pemasyarakatan.

•	 Komnas HAM  harus meningkatkan peng-
awasan lembaga pemsyarakatan di seluruh 
Papua, dengan memprioritaskan daerah 
dataran tinggi tengah dan daerah kepala 
burung. 

•	 Pemerintah Indonesia harus meratifikasi 
Proto kol Tambahan terhadap Konvensi 
Anti Penyiksaan (Optional Protocol to the 
Convention against Torture), dan/atau men-
ciptakan UU Nasional yang meng krimi nali-
sasikan tindak penyiksaan.

•	 Pemerintah Indonesia harus mengundang 
kepada Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan 
Berpendapat dan Pelapor Khusus PBB anti 
Penyiksaan untuk mengunjungi Indonesia.

Untuk pemerintah provinsi dan pihak 
berwenang 

•	 Polda Papua harus segera meningkatkan 
standar HAM dalam penegakan hukum 
di Papua. Polda Papua harus bekerja sama 
dengan organisasi HAM dan asosiasi penga -

cara setempat untuk memberikan pe la-
tihan HAM  yang efektif bagi polisi, ter kait 
kewajiban HAM saat melakukan pena-
hanan, interogasi dan proses peradilan, 
ter masuk menjamin hak atas sidang yang 
adil, hak untuk didampingi pengacara, 
kunjungan keluarga, kesehatan, hak bebas 
dari penyiksaan, serta pelatihan mengenai 
prinsip dasar PBB tentang penggunaan 
keke rasan dan senjata api. Upaya ini harus 
didukung oleh upaya untuk memberantas 
impunitas. 

•	 Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Papua dan Polda Papua harus 
bekerja sama memperkuat fungsi Profesi 
dan Pengamanan (PROPAM), termasuk 
mem  bangun kolaborasi dengan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar 
saksi dan korban pelanggaran HAM yang 
dilindungi dapat memberikan bukti tanpa 
merasa cemas akan ancaman keselamatan 
saat dalam perlindungan ataupun ketika 
dibebaskan;

Untuk pelaku internasional seperti 
Persatuan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, Uni 
Afrika, dan negara-negara lain

•	 Mendukung pembebasan tanpa syarat 
tahanan politik, menuju tercapainya dialog 
damai antara pemerintah Indonesia dengan 
masyarakat Papua.

•	 Mengangkat isu kemanusiaan terkait tahan-
an politik dengan Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (update bulanan tersedia 
di Orang Papua di Balik Jeruji)

•	 Mendesak adanya kunjungan Pelapor Khu-
sus PBB untuk Kebebasan Berpendapat, dan 
kunjungan lanjutan Pelapor Khusus PBB anti 
Penyiksaan.
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2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan Intimidasi terhadap 
Wartawan 

Hampir setiap hari di Papua, wartawan setempat menghadapi beragam resiko 
seperti ancaman dan intimidasi. Akses wartawan asing untuk mengunjungi wilayah 
Papua secara bebas juga dibatasi. Penindasan terhadap pers yang dilakukan oleh 
pemerintah dan polisi mengakibatkan terbatasnya jumlah peliputan media dan 
pengawasan LSM. Pada tahun 2014, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura 
mencatat 18 kasus intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan di Papua. Jumlah 
tersebut sedikit berkurang dibandingkan dengan kejadian pada tahun 2013, di mana 
AJI mencatat adanya 20 kasus. Akan tetapi, tahun 2014 dan 2013 menunjukkan 
adanya peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2012 di mana 
hanya tercatat 12 kasus. Bagian ini akan menyampaikan secara detil 21 kasus yang 
dilaporkan pada tahun 2013-2014. Sejak dulu, wartawan asing sudah melakukan 
peliputan secara sembunyi-sembunyi di Papua Barat. Hal itu dikarenakan Pemerintah 
Indonesia menetapkan pembatasan akses terhadap wartawan asing dan pengamat 
HAM. Meskipun sebelumnya sudah pernah ada beberapa kasus penangkapan dan 
deportasi wartawan asing, tahun 2014 menjadi saksi pertama kalinya wartawan asing 
ditangkap dan dihukum dua setengah bulan penjara.

Intimidasi verbal dan fisik yang terjadi dalam 
kasus-kasus ini meliputi ancaman kekerasan, 
pembakaran, pemanggilan polisi dan hukuman 
pidana yang tidak sesuai, penyerangan, dan 
penusukan. 

Di kebanyakan kasus, pelaku kekerasan terhadap 
media di Papua dilakukan oleh pihak kepolisian. 
Ada 16 kasus penekanan terhadap media 
yang dilaporkan dari bulan Maret 2013 sampai 
dengan Desember 2014. Polisi juga mendorong 
hilangnya kepercayaan publik terhadap pers. 
Pada tahun 2013, Kapolda Papua berkata dalam 
sebuah wawancara dengan Viva News bahwa 
pihak intelijen asing telah mencoba memasuki 
Indonesia dengan menyaru sebagai wartawan. 

Perkembangan media online di Papua telah 
membawa perubahan yang signifikan, di mana 
wartawan amatir mulai membantu menyebarkan 
informasi. Meskipun kecenderungan ini 
meningkatkan jumlah informasi yang tersedia, 
dan memberi solusi alternatif terhadap pers 
yang dibatasi pemerintah, muncul resiko lain. 
Yakni, adanya kemungkinan misinformasi dan 
kemungkinan inflitrasi oleh negara. Selain itu, 
wartawan non-profesional harus tetap mematuhi 

UU Pokok Pers dan mereka juga rentan terhadap 
intimidasi, karena kurangnya perlindungan dan 
dukungan perusahaan media. 

Banyak kasus penyerangan berujung pada 
impunitas dan pengulangan pelanggaran 
oleh pelaku. Tidak satupun dari 20 kasus pada 
tahun 2013 yang diusut tuntas secara hukum. 
Penusukan wartawan Fendi Rakmeni pada tahun 
2014 merupakan kasus yang mengingatkan 
masyarakat pada kasus serupa di tahun 2011 
yang menimpa wartawan Banjir Ambarita. 
Keadilan tidak pernah didapatkan untuk kasus-
kasus tersebut. 

Contoh Kasus:

Aparat Kepolisian di Kantor Redaksi

Pada tanggal 1 Mei 2013, AJI mendapatkan 
laporan bahwa di kantor media Binpa, 
Harian Papua Pos, dan Harian Cepos dijaga 
aparat Brimob. Informasi yang diterima AJI  
menyebutkan bahwa penjagaan di kantor 
redaksi ini dilakukan atas permintaan salah satu 
pemimpin redaksi media lokal dalam acara cofee 
morning di Polda Papua. 
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Pada tanggal 21 Mei 2013, sekitar pukul 22:00 
WIT, satu truk yang membawa kurang lebih 15 
anggota Brimob berseragam dan bersenjata 
lengkap mendatangi kantor Papua Pos. Mereka 
langsung masuk dan mengambil foto dan 
peralatan kantor Papua Pos. 

Polisi menghalangi penerbitan berita 

Pada tanggal 3 Juli 2013, Polres Jayapura meng-
halangi Majalah Pelita Papua mengambil 2.000 
kopi cetakan edisi perdana dari penerbit, atas 
dasar bahwa kepolisian perlu mempelajari isi 
dari majalah terebut. Polisi meminta penerbit 
untuk tidak menerbitkan edisi itu lagi. 

Perampasan kamera di Bandara

Pada tanggal 14 Agustus 2013, pihak keamanan 
Bandara Sentani mencegat wartawan Cendera-
wasih Pos, Marthen Boseren. Petugas keamanan 
bandara, Laurens Ohee, kemudian menyita 
kamera milik Boseren yang saat itu sedang 
meliput arus mudik menjelang hari raya Idul Fitri. 

Pemukulan wartawan di daerah 
perbatasan

Pada tanggal 15 Agustus 2013, Polres Paniai 
mengadakan operasi penyisiran di daerah per-

batasan Paniai Timur-Enaro. Dalam operasi 
tersebut, tiga aparat kepolisian dilaporkan 
menyerang Andreas Badii, wartawan untuk 
harian Bintang Papua.

Pengusiran reporter yang bertugas 
meliput kasus penebangan kayu ilegal 

Pada tanggal 9 September 2013, polisi mengusir 
Ricardo Hutahaean, kontributor untuk Metro 
TV, karena mengambil gambar Labora Sitorus, 
tersangka kasus penebangan kayu ilegal. 

Tuduhan penyuapan tanpa dasar 

Pada tanggal 5 Oktober 2013, dalam sebuah 
wawancara pada saat peringatan HUT TNI di 
Makodam XVII, Kapolda Papua menyampaikan 
bahwa Labora Sitorus telah menyuap wartawan. 
Namun Kapolda tidak menjelaskan apa maksud 
pernyataannya itu. 

Pada tangal 29 Oktober 2013, anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua yang 
dituduh mengorupsi dana Bantuan Sosial 
(Bansos), balik menduding organisasi media 
juga menerima dana Bansos.  Polda Papua juga 
mengulang tuduhan serupa kepada organisasi 
kewartawanan.

Apakah Kebebasan Pers itu? 
Kebebasan pers adalah hak untuk mengkomunikasikan informasi dan opini melalui publikasi cetak, 
online, atau melalui media elektronik tanpa adanya campur tangan negara. Pernyataan Umum tentang 
Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa ‘Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan 
mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan 
untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan 
dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)’. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menjamin 
hak pers untuk mempublikasikan tanpa sensor atau batasan untuk memberi informasi atas opini 
masyarakat dan hak-hak masyarakat dalam menerima berita. 

Kebebasan pers juga tercermin pada UUD 1945 ayat 28 dan 28F dan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers 
yang menyatakan ‘pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk 
opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya 
berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan 
hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun’. Undang-undang ini  menjelaskan 
bahwa pers harus bebas dari hambatan, larangan, dan/atau pembatasan sehingga hak masyarakat 
dalam memperoleh informasi terjamin. 
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Intimidasi oleh polisi pada saat unjuk 
rasa 

Pad tanggal 26 November 2013, tiga wartawan 
Papua diintimidasi oleh aparat Polresta Jayapura, 
saat meliput aksi demonstrasi damai di depan 
Museum Budaya Expo. Ketiga wartawan 
tersebut adalah Emil Wayar dari Tabloid Jubi, 
Misel Gobay dari Suluh Papua, dan Arnold Belau 
dari Suara Papua. Mereka mengaku bahwa 
mereka diintimidasi secara verbal dan fisik oleh 
polisi. Kapolsek Jayapura kemudian meminta 
maaf atas kejadian tersebut. Akan tetapi, tidak 
ada tindakan disipliner yang diberikan kepada 
pelaku intimidasi. 

Penolakan kebebasan informasi

Pada tanggal 28 Maret 2014, perwakilan dari 
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua 
mengunjungi Pemimpin Redaksi Harian 
Cenderawasih Pos di Jayapura guna meminta 
informasi pemberitaan seorang calon legislatif 
(caleg). Permintaan tersebut ditolak mentah-
mentah karena berita yang dimaksud sudah 
cukup jelas. 

Pemanggilan yang tidak sesuai hukum

Pada tanggal 6 April 2014, polisi memanggil Riri, 
kontributor radio KBR68H, sebagai saksi dalam 
kasus pelanggaran kampanye pemilihan umum. 
Pemanggilan tersebut seharusnya dilakukan 
oleh pengadilan bukannya polisi, dan kasus 
tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan 
pers. 

Polisi menutupi kecelakaan

Pada tanggal 15 Juni 2014, polisi menghalangi 
wartawan yang hendak meliput kecelakaan 
di Desa Harapan, Jayapura. Dalam kecelakaan 
tersebut, truk Brigade Mobil menabrak sebuah 
kandang babi milik Maria Pouw. Polisi memaksa 
wartawan untuk menghapus foto-foto yang 
sudah mereka ambil. 

Penangkapan wartawan asing 

Pada tanggal 6 Agustus 2014, Polres Jayawijaya 
menangkap dua wartawan asal Prancis, 
Charles Dandois dan Marie Bourrat, setelah 
menemui Areki Wanimbo. Kedua wartawan 
asing tersebut dituduh melanggar UU Imigrasi 
karena melakukan peliputan tanpa ijin dan 
kemudian dijatuhi hukuman 2,5 bulan penjara. 
Kasus pelanggaran UU Imigrasi biasanya diberi 
sanksi dengan deportasi, bukannya tuntutan 
kriminal. Sebelum proses pengadilan, juru 
bicara kepolisian menyampaikan bahwa kedua 
wartawan tersebut dapat dijerat dengan tindak 
pengkhianatan terhadap negara (makar), 
dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. 

Intimidasi oleh polisi 

Pada tanggal 13 Agustus 2014, polisi memanggil 
Imam Thohari, wartawan dari Tabloid Plat Merah, 
lalu memintanya untuk memberikan nama pem-
beri data. Thohari menolak memberikan nama 
narasumber. 

Wartawan Asing di 
Papua 
Wartawan asing tidak 
diperbolehkan memasuki 
Papua tanpa adanya ijin 
khusus. Hal yang sama juga 
sering menimpa pelapor hak 
asasi manusia. Kebijakan 
imigrasi ini membatasi 
peliputan konflik dan kondisi 
kehidupan di Papua oleh 
media asing. Hal tersebut 
merupakan pelanggaran 
UDHR, UUD 1945, dan UU Pers 
No. 40 tahun 1999. 
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Pelarangan liputan unjuk rasa 
mahasiswa

Pada tanggal 15 Agustus 2014, polisi mencegah 
wartawan Majalah Jubi, Aprila Wayar, saat hendak 
meliput unjuk rasa mahasiswa di Jayapura. Lima 
aparat polisi menarik kerah baju dan menyeret 
Aprila Wayar ke belakang mobil Dalmas. Di 
saat yang bersamaan, polisi juga meminta war-
tawan Suara Papua, Oktovianus Pogao, untuk 
menghapus semua foto unjuk rasa tersebut. 

Tuduhan walikota terhadap pemimpin 
redaksi Jubi Online 

Pada tanggal 26 Agustus 2014, Walikota Jayapura 
melayangkan surat somasi kepada Pemimpin 
Redaksi Jubi Online, Victor Mambor, atas 
tuduhan menyebarkan berita bohong. Victor 
Mambor akhirnya dapat membuktikan bahwa 
berita tersebut disusun berdasarkan pernyataan 
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat di Kantor 
Pemerintahan Jayapura. 

Massa menyerbu kantor pers

Sekitar pada pukul 17:00 WIT, tanggal 27 Agustus 
2014, sekelompok massa menyerbu kantor harian 
Plat Merah di Merauke. Mereka mengancam 
akan membakar kantor tersebut sebagai aksi 
balas dendam atas pemberitaan yang dianggap 
tidak berimbang. Massa dipimpin oleh Fanny 
Renyaan dan Ary, Pegawai Negeri SIpil (PNS) 
dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Massa 
juga dimotori oleh Anim It Waninggap, anggota 
Korem 174, dan satuan pengawal Romanus 
Mbaraka, Bupati Merauke. 

Penghalangan dan tindak korupsi 

Pada tanggal 8 September 2014, beberapa ang-
gota Brimob menghalangi wartawan TV One di 
Papua, Jorsul Sattuan, ketika hen dak mengambil 
gambar anggota Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) saat sedang menggeledah kantor bagian 
keuangan di Dinas Pertambangan Papua.

Penusukan wartawan oleh oknum 
Satpol PP

Pada tanggal 10 Oktober 2014, anggota Satpol PP, 
Martinus Manfandu, menusuk wartawan Top TV 
Jayapura, Fendi Rakmeni. Korban saat itu sedang 
meliput kasus kecelakaan di Jalan Entrop, saat 
pelaku yang berada di bawah pengaruh alkohol, 
mencegatnya. Kedua orang tersebut awalnya 
beradu argumen, sebelum Martinus menusuk 
Fendi dengan pisau. 

Kurangnya transparansi pengadilan

Pada tanggal 11 November 2014, beberapa 
jurnalis dari harian Pagi Cahaya Papua, Tabura Pos, 
Radar Sorong, dan Papua Barat TV, ditugaskan 
untuk meliput acara pelantikan Kepala DPRD 
di Manokwari di ruang pengadilan. Petugas 
pengadilan melarang mereka untuk memasuki 
ruang. 

Penyerangan terhadap wartawan oleh 
SPSI 

Pada tanggal 21 November 2014, beberapa 
anggota SPSI menyerang wartawan Harian 
Papua, Melky Japeky, saat melaporkan ben-
trokan yang terjadi di Jalan Pendidikan Ujung 
di Timika. Percy Mebri, seorang anggota SPSI, 
memerintahkan anggota SPSI lainnya untuk 
menye rang Japeky dengan menuduhnya 
seba gai anggota kelompok lain yang tengah 
berseteru. Japeky dapat melarikan diri dan 
bersembunyi di salah satu kios yang ada. 

Tuduhan palsu terhadap wartawan 

Pada tanggal 27 November 2014, Polres Jayapura 
memanggil wartawan Cenderawasih Pos Gamel 
Nazer atas tuduhan pemalsuan dan pencemaran 
nama baik terhadap Komisioner KPUD Provinsi, 
Zadrak Nawipa. Tuduhan pencemaran nama 
tidaklah benar, karena berita yang dilaporkan 
Nazer sudah mencakup dua sisi cerita. 



Hak Sipil dan Politik

23

2.2 Kebebasan Berkumpul 

Orang Papua di Balik Jeruji dan Elsham Papua mencatat ada 47 unjuk rasa yang 
terjadi antara bulan April 2013 dan Desember 2014. Hanya lima dari 47 unjuk rasa 
tersebut yang tidak berujung dengan penangkapan. Di tiga kasus unjuk rasa, polisi 
berhasil membujuk pengunjuk rasa untuk melanjutkan long march mereka dengan 
truk polisi. 32 unjuk rasa terjadi pada tahun 2013, dan 15 unjuk rasa terjadi pada 
tahun 2014. Berdasarkan pengamatan aktivis dan mahasiswa di Papua, penurunan 
jumlah unjuk rasa tersebut dikarenakan oleh tindakan represif aparat keamanan 
pada tahun 2013, yang berdampak terhadap ruang demokrasi dan mendorong 
berkurangnya jumlah unjuk rasa politis.

Pada bulan Juli 2013, Indonesia mengesahkan 
Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan 
(Ormas). Ini merupakan perkembangan yang 
mengkhawatirkan, yang menjadi ancaman 
bagi kebebasan berkumpul, berserikat dan 
mengeluarkan pendapat di Indonesia. UU 
tersebut disahkan oleh DPR, meskipun mendapat 
tantangan dari berbagai kelompok masyarakat 
dan organisasi HAM internasional. Mereka 
khawatir bahwa UU tersebut, yang memakai 
sistem regulasi, dapat mengurangi otonomi 
organisasi sosial masyarakat, mengancam privasi 
dan kebebasan mereka. Laporan kasus-kasus 
yang diterima setelah pengesahan UU Ormas 
menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut 
beralasan.  

Contoh Kasus: 
UU Ormas digunakan untuk melakukan 
penangkapan dan mencegah aksi damai 

Pada tanggal 25 September 2013, pemimpin 
kelompok masyarakat Papua dan mantan tahanan 
politik, Edison Kendi, diciduk dari kediamannya 
oleh aparat polisi dan Kopassus. Penangkapan 
itu didasari atas keterlibatan Edison dalam 
sebuah aksi damai yang rencananya baru akan 

dilakulan pada hari berikutnya. Aksi damai yang 
dimaksud adalah prosesi penerimaan air suci dan 
abu dari tetua adat di Australia. Polisi berdalih 
bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan 
UU Ormas, yang menyebutkan bahwa ijin unjuk 
rasa tidak akan diberikan kepada kelompok yang 
tidak terdaftar di Direktorat Kesatuan Bangsa dan 
Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri. 

Penangkapan aktivis di Boven Digoel 
berdasarkan UU Ormas 

Pada tanggal 28 Juni 2014, 20 aktivis Komite 
Nasional Papua Barat (KNPB) ditangkap di kantor 
sekretariat KNPB di Boven Digoel. 50 anggota 
Polres juga dilaporkan menggeledah kantor 
sekretariat, serta menyita beberapa barang 
termasuk lima telepon genggam, sebuah kamera 
digital, bendera KNPB, spanduk, dan sejumlah 
uang. Polisi akhirnya melepas para aktivis 
tersebut. Kapolres Boven Digoel, Iswan Tato, 
menyatakan bahwa pengerebekan tersebut 
dikarenakan aksi pengibaran bendera KNPB di 
depan gedung sekretariat mereka. Berdasarkan 
UU Ormas, organisasi yang tidak terdaftar dalam 
Kesbangpol dianggap illegal, sehingga tidak 
diperbolehkan mengibarkan bendera mereka. 
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Unjuk Rasa di Papua antara April 2013 dan Desember 2014 

Tanggal Unjuk Rasa Lokasi Penangkapan Tindak Kekerasan

30/04/13 Peringatan 1 
Mei di Aimas 

Distrik 
Aimas, 
Sorong

7 Penangkapan semena-
mena; Intimidasi pengacara; 
Penganiayaan pada saat 
penangkapan; Pengadilan 
yang berpihak 

01/05/13 Pengibaran 
Bendera saat 
Peringatan 1 
Mei di Timika

Timika 15 Penangkapan semena-
mena (15); Penolakan akses 
terhadap pengacara (5); 
Penyiksaan dalam tahanan 
(5)

01/05/13 Biak 1 Mei Biak 6 Penangkapan semena-mena;  
Pengadilan yang berpihak

01/05/13 Unjuk rasa di 
Peringatan 1 
Mei di Abepura 

Jayapura 1 Penangkapan semena-mena;

13/05/13 Unjuk rasa 
menuntut 
akuntabilitas 
penangkapan 
pada tanggal 
1 Mei 

Jayapura 7 Penangkapan semena-mena 
(7); Penganiayaan pada saat 
penangkapan 

(6); Penyiksaan pada saat 
penangkapan (1)

10/06/13 Unjuk rasa 
mendukung 
keanggotaan 
Papua Barat 
dalam MSG

Sentani 3 Penangkapan semena-mena

12/06/13 Unjuk rasa 
UNCEN 

Abepura, 
Jayapura

1 Penangkapan semena-
mena; Penyiksaan pada saat 
penangkapan

18/06/13 Unjuk rasa 
mendukung 
pertemuan 
MSG di 
Kaledonia Baru 

Biak 0 Catatan: 

Pengunjuk rasa bernegosiasi 
dengan polisi yang 
menawarkan kendaraan 
sebagai ganti dari aksi long 
march mereka. Pengunjuk 
rasa setuju untuk naik 
ke tiga kendaraan yang 
disediakan polisi.

05/07/13 Peringatan 
Biak Berdarah

Biak 1 Penangkapan semena-mena
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25/07/13 Unjuk rasa atas 
kebebasan 
berpendapat 
dan tahanan 
politik

Fak-Fak 0 Catatan:

200an orang berunjuk rasa 
menentang pembatasan 
akses media internasional 
dan tahanan politik. Polisi 
menginstruksikan beberapa 
orang untuk melepas baju 
beratribut Bintang Kejora. 
Unjuk rasa itu dibubarkan 40 
menit setelah berlangsung .

29/07/13 Unjuk rasa 
mendukung 
tinjauan ICCPR 

Jayapura 4 Penangkapan semena-
mena; Penyiksaan pada saat 
penangkapan

13 and 

14/08/13

Penangkapan  
pada saat 
pawai budaya

Fak-Fak 9  (13/08) dan 
150 (14/08) 

Penangkapan semena-mena 

(159); Penganiayaan pada 
saat penangkapan (17)

15/08/13 Penangkapan  
pada saat 
pawai budaya

Waena, 

Jayapura

16 Penangkapan semena-mena

14/09/13 Unjuk rasa 
Freedom  
Flotilla 

Fak-Fak 0 Catatan:

Setelah insiden 
penangkapan di Fak-
Fak yang terjadi di bulan 
sebelumnya, Polisi 
menunjukkan toleransi 
dengan tidak menyita poster 
dan plakat Bintang Kejora. 

16/09/13 Unjuk rasa 
dalam 
Peringatan 
Hari Demokrasi 
Internasional

Sentani 

Toladan, 

Jayapura

9 Penangkapan semena-mena

16/09/13 Unjuk rasa 
dalam 
Peringatan 
Hari Demokrasi 
Internasional

Sentani 

Sektor 

Gunung 

Merah, 

Jayapura

20 Penangkapan semena-mena; 
Penganiayaan pada saat 
penangkapan 

16/09/13 Unjuk rasa 
dalam 
Peringatan 
Hari Demokrasi 
Internasional

Waena, 

Jayapura

10 Penangkapan semena-mena 
(10); 

Penganiayaan pada saat 
penangkapan (7)
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16/09/13 Unjuk rasa 
dalam 
Peringatan 
Hari Demokrasi 
Internasional

Taman 
Imbi, 

Jayapura

14 Penangkapan semena-mena

16/09/13 Unjuk rasa 
dalam 
Peringatan 
Hari Demokrasi 
Internasional

Sorong 27 Penangkapan semena-mena

16/09/13 Unjuk rasa 
dalam 
Peringatan 
Hari Demokrasi 
Internasional

Nabire 8 Penangkapan semena-mena

18/09/13 Unjuk rasa 
kemerdekaan 
Flotilla dan 
peringatan 
Biak Berdarah

Biak 4 Penangkapan semena-mena

25 and 

26/09/13

Unjuk rasa 
kemerdekaan 
Flotilla 

Yapen 2 Penangkapan semena-mena

19/10/13 Perayaan 
Kongres Papua 
Ketiga 

Fak-Fak 22 Penangkapan semena-mena

19/10/13 Perayaan 
Kongres Papua 
Ketiga 

Biak 28 Penangkapan semena-mena

07/11/13 Unjuk rasa 
menentang 
Otsus Plus

Wamena, 

Jayapura

15 Penangkapan semena-mena; 
penganiayaan di tahanan; 
Penolakan akses terhadap 
pengacara 

08/11/13 Unjuk rasa 
menentang 
Otsus Plus dan 
menentang 
penangkapan 
para pelajar 
di hari 
sebelumnya 

Wamena, 

Jayapura

16 Penangkapan semena-
mena; Penganiayaan pada 
saat penangkapan (1) dan 
penganiayaan di tahanan 

25/11/13 Unjuk rasa 
mendukung 
kampanye 
Sorong ke 
Samarai dan 
pembukaan 
kantor FWPC di 
Papua Nugini 

Waena, 

Jayapura

16 Penangkapan semena-mena; 
Penganiayaan pada saat 
Penangkapan
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26/11/13 Unjuk rasa 
mendukung 
kampanye 
Sorong ke 
Samarai dan 
pembukaan 
kantor FWPC di 
Papua Nugini 

Timika 32 Penangkapan semena-mena

26/11/13 Unjuk rasa 
mendukung 
kampanye 
Sorong ke 
Samarai dan 
pembukaan 
kantor FWPC di 
Papua Nugini 

Jayapura 28 Penangkapan semena-mena; 
Penganiayaan di tahanan 

(25); Penolakan akses 
terhadap pengacara (12)

26/11/13 Unjuk rasa 
mendukung 
kampanye 
Sorong ke 
Samarai dan 
pembukaan 
kantor FWPC di 
Papua Nugini 

Sorong 3 Penangkapan semena-mena

26/11/13 Unjuk rasa 
mendukung 
kampanye 
Sorong ke 
Samarai dan 
pembukaan 
kantor FWPC di 
Papua Nugini

Fak-fak 1 Penangkapan semena-mena

10/12/13 Unjuk HAM 
oleh Gempar 

Jayapura 0 Catatan: 

Para mahasiswa tidak 
diperbolehkan melakukan 
long march, jadi mereka 
melakukan orasi di kampus. 
Lalu, mereka diminta 
menggunakan truk yang 
telah disediakan oleh 
Kapolres  untuk membawa 
mereka ke kantor DPRP dan 
melanjutkan orasi disana. 

13/01/14 Kunjungan 
delegasi MSG 

Jayapura 7 Penangkapan semena-mena; 
Penganiayaan pada saat 
penangkapan 
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02/04/14 Hari Aksi 
internasional 
untuk tahanan 
politik Papua 

Jayapura 2 Penangkapan semena-mena; 

Penganiayaan pada saat 
penangkapan; 

Penganiayaan di tahanan

03/07/14 Boikot Pilpres Jayapura 6 Penangkapan semena-mena; 
Penganiayaan pada saat 
penangkapan 

04/07/14 Boikot Pilpres Timika 7 Penangkapan semena-mena; 
Penganiayaan pada saat 
penangkapan; Penganiayaan 
di tahanan (1)

05/07/14 Boikot Pilpres Fak-Fak 1 Penangkapan semena-mena

12/07/14 Boikot Pilpres Wamena 22 Penangkapan semena-mena; 

Penangkapan tanpa surat 
perintah (18); 

Penyiksaan pada saat 
penangkapan (18); 

Penyiksaan di tahanan (18)

17/07/14 Menuntut 
referendum

Timika 25 Penangkapan semena-
mena (25); Penganiayaan 
pada saat penangkapan 
(15); Penganiayaan di 
tahanan (3); Penyiksaan di 
tahanan (1); Perlakuan tidak 
menyenangkan (3)

23/07/14 Unjuk rasa 
UNCEN 
menuntut 
penggantian 
Dekan Fakultas 
Kedokteran 

Waena, 

Jayapura

6 Penangkapan semena-mena; 
Penolakan akses terhadap 
pengacara 

15/08/14 Unjuk rasa 
Gempar 
menentang 
persetujuan 
New York 

Waena, 

Jayapura

11 Penangkapan semena-mena; 
Penganiayaan pada saat 
penangkapan (3)

13/10/14 Permintaan 
pembebasan 
wartawan 
Perancis 

Merauke 29 Penangkapan semena-mena

13/10/14 Permintaan 
pembebasan 
wartawan 
Perancis 

Jayapura 17 Penangkapan semena-mena
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19/10/14 Peringatan 
HUT  KNPB 
ke 6

Nabire 10 Penangkapan semena-
mena; Penganiayaanpada 
saat penangkapan (1); 
Penganiayaan di tahanan; 
Penolakan akses terhadap 
pengacara (6)

19/10/14 Peringatan 
HUT  KNPB 
ke 6

Dogiyai 12 Penangkapan semena-
mena; penganiayaan di 
tahanan (9); Penyiksaan 
pada saat penangkapan (3); 
Penganiayaan di tahanan 
(4); Penolakan akses 
terhadap pengacara (4); 
Penolakan akses layanan 
kesehatan (5)

10/12/14 Unjuk rasa 
hari hak asasi 
internasional 
oleh Gempar 

Jayapura 0 Catatan: 

Para mahasiswa tidak 
diperbolehkan melakukan 
long march, jadi mereka 
melakukan orasi di 
kampus. Para siswa diminta 
menggunakan truk yang 
telah disediakan polisi untuk 
kembali ke kantor DPRP dan 
melanjutkan orasi mereka.

27/12/14 Unjuk rasa 
atas kunjungan 
Joko Widodo 
ke Papua

Jayapura 23 Penangkapan semena-mena

Jumlah total penangkapan saat unjuk rasa 
dalam periode (laporan) 653
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2.3 Pembela Hak Asasi Manusia 
Pada tahun 2014, lembaga-lembaga HAM mengamati adanya peningkatan drastis 
angka kriminalisasi, intimidasi, dan bahkan serangan terhadap pembela HAM, pada 
saat Pilpres, yang membawa masa ketidakstabilan politik di Papua. Ancaman dan 
serangan terhadap pembela HAM seringkali dikaitkan dengan pendekatan pemerintah 
yang berbasis militer. Pendekatan tersebut memicu pelanggaran HAM dan serangan 
terhadap pembela HAM. Tingginya jumlah kasus menunjukkan penyempitan ruang 
demokrasi di Papua. 

Seperti di daerah konflik lainnya, pembela 
HAM harus berjuang di situasi yang mencekam 
dan acap kali menjadi target tindak kekerasan, 
intimidasi, dan serangan. Pembela HAM dan 
wartawan yang bekerja sendiri atau berasal dari 
organisasi kecil sangatlah rawan akan serangan. 
Sampai sekarang, Indonesia membatasi keha-
diran organisasi dan pengamat international 
HAM di Papua. Meskipun demikian, aktivis 
setempat seringkali menyuarakan banyaknya 
pelanggaran HAM di dua provinsi paling timur di 
Indonesia, Papua dan Papua Barat. Konsekuensi 
dari kebijakan agresif pemerintah ini adalah 
kepergian organisasi-organisasi internasional 
dari Tanah Papua. Hal ini menyebabkan daerah 
tersebut semakin terisolir dari pengawasan 
internasional. 

Pelecehan pengacara HAM, Eliezer Murafer

Berdasarkan keterangan pers oleh pengacara 
senior Papua, Yan Christian Warinussey, penga-
cara HAM Eliezer Murafer dari LBH Papua 
mengalami pelecehan dan ancaman fisik sepan-
jang tahun 2013 dan 2014, pada saat membela 
kasus makar di Timika dan Serui.

Sejumlah orang tak dikenal mengancam 
akan membakar rumah pembela HAM 
Yusak Reba

Pada tanggal 18 Maret 2014, pada pukul 11:20 WIT, 
lima orang tak dikenal datang ke rumah Yusak Reba, 
Direktur Institute for Civil Strengthening (ICS) Papua 

dan dosen hukum di Universitas Cenderawasih. 
Mereka mengancam akan membakar hangus 
rumah Yusak. Mereka meluapkan amarahnya 
karena Yusak Reba menuntut dua pejabat 
pemerintah, yang kemudian disidang karena 
kasus korupsi di Kabupaten Lanny Jaya. Mereka 
juga meng ancam Yusak Reba dan berkata 
bahwa dia harus berhenti mengkritik kebijakan 
pemerintah pro vinsi, atau dia akan merasakan 
akibatnya.1

Police mengancam pembela HAM Yones 
Douw di Nabire

Pada tanggal 23 April 2014 pukul 11:30 WIT, 
Yones Douw, pembela HAM dari Dewan HAM 
Gereja Tabernakel Papua (Gereja Kingmi Papua) 
diancam oleh beberapa anggota kepolisian. 
Yones pada saat itu hendak mengahadiri rapat 
pleno dengan Komite Pemilihan Umum (KPU) 
Nabire. Polisi mencegat Yones Douw sesaat 
sebelum dia memasuki gedung. Keributan 
terjadi antara Yones dan polisi. Lima anggota 
unit Pengendalian Masyarakat (Dalmas) me-
lihat insiden tersebut. Mereka kemudian 
mendekati Yones Douw. Salah satu dari mereka 
mengintimidasi Yones dengan menempatkan 
tangannya di sarung pistol, seakan-akan hendak 
mengeluarkannya. Satu orang polisi lainnya 
yang bernama Sukifri berteriak dari dalam mobil 
polisi, “Bunuh dia, tembak dia, atau hajar dia!” 
Sukifri mengenali Yones Douw dari insiden Pasar 
Tumartis, Nabire, di tahun 2009. Polisi kemudian 
menodongkan pistol ke arah Yones Douw, 

1 E – document: http://tabloidjubi.com/2014/03/18/akibat-
kritisikebijakan-gubernur-direktur-ics-diancam-orang-tak-dikenal/ 



Hak Sipil dan Politik

31

meskipun mereka akhirnya menembakkannya 
ke arah lain. Hal ini dikarenakan Yones Douw 
memprotes penggunaan kekerasan yang berle-
bihan terhadap seorang warga asli Papua pada 
kasus penyelesaian perseteruan antara dua 
warga setempat.2

Pengacara HAM Anum Siregar, ditikam di 
Wamena

Pada tanggal 16 September 2014 pada pukul 
19:00 WIT, Anum Siregar, pengacara HAM dari 
Aliansi Demokrasi Papua (ALDP), diserang 
dengan pisau saat dia hendak kembali ke 
hotel selepas menghadiri sidang pra peradilan 
Kapolres Wamena. Sidang pra peradilan tersebut 
digelar karena terdakwa melanggar Kitab 
Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) terkait 
penangkapan klien Anum, Areki Wanimbo, 
seorang tahanan politik yang ditangkap pada 
bulan Agustus bersama dengan dua wartawan 
asal Perancis (lihat bawah). Dua pelaku memegang 
pisau dan berusaha menikam Anum Siregar 
di depan hotel tempat dia menginap. Tikaman 
orang tersebut mengenai tangan Anum. Orang 
tersebut kemudian melarikan diri setelah berhasil 
merampas tas Anum. Anum mendapatkan dua 
jahitan,3 dan tangannya masih belum berfungsi 
seperti semula. Polisi nampak enggan merespon 
kasus tersebut. Mereka kemudian membuat 
pernyataan bahwa penyerangan tersebut tidak 
ada kaitannya dengan persidangan. Pernyataan 
tersebut dianggap terlalu dini karena polisi tidak 
melakukan investigasi terlebih dahulu. 

Penangkapan dan persidangan 2 wartawan 
asal Prancis 

(Lihat bagian 2.1.b Kebebasan Pers: Kekerasan dan 
Intimidasi terhadap Wartawan untuk infor masi 
lebih jelas)

2 JPIC KINGMI (24.04.2014): Terror dan Intimidasi terhadap anggota 
KPKC, KINGMI Papua

3 E–document: http://tabloidjubi.com/2014/09/17/
usaimempraperadilankan-polisi-anum-siregar-ditikam/# 

Hakim mengajukan protes terhadap 
pengacara HAM Gustaf Kawer

Pada tanggal 22 Agustus 2014, pengacara 
HAM Gustaf Kawer, menerima surat dari Direk-
torat Direktorat Resort Kriminal Umum (DIT 
RESKRIMUM) Kepolisian Daerah Papua, yang 
memintanya bersaksi dalam kasus melawan 
dirinya sendiri. Hal ini terkait protesnya pada 
tanggal 12 Juni 2014 di sebuah sidang di 
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pada 
saat itu, Gustaf Kawer meminta penundaan 
putusan karena dia tidak mampu menghadiri 
persidangan sebagai pengacara penggugat. 
Penggugat hendak membatalkan sertifikat 
tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Jayapura. Dalam surat dari 
Direktorat Reskrimum, Kawer dituduh melakukan 
pelanggaran “Kriminal terhadap Otoritas Publik”, 
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 211 dan 212 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 
sebagai dasar hukum investigasi tersebut. Saat 
hakim mulai membacakan putusan, sidang 
hanya dihadiri oleh penggugat, terdakwa, 
dan pengacara terdakwa. Gustaf Kawer hanya 
dikabari melalui SMS bahwa permintaanya untuk 
menunda pembacaan putusan ditolak oleh 
majelis hakim. Gustaf Kawer kemudian datang 
ke Pengadilan Tata Usaha Jayapura dan meminta 
majelis hakim untuk menghentikan pembacaan 
putusan. Meskipun Gustaf Kawer menginterupsi 
pembacaan putusan, Gustaf tidak melakukan 
tindak kekerasan, ancaman, atau hal lain yang 
membahayakan majelis hakim. Kasus tersebut 
menunjukkan bahwa pihak pengadilan dan 
kepolisian mencoba mengkriminalisasi Gustaf 
Kawer sebagai upaya untuk menekan Gustaf 
dalam profesinya sebagai pengacara HAM. 
Kasus tersebut berakhir setelah pemuka agama, 
asosiasi pengacara PERADI, dan organisasi inter-
nasional/nasional HAM mendesak polisi dan 
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Siapakah Pembela HAM: 
“Pembela hak asasi manusia” 
adalah sebuah istilah 
yang digunakan untuk 
menggambarkan seseorang 
yang secara individu 
atau bersama orang lain, 
melakukan tindakan untuk 
memajukan atau melindungi 
HAM. Para pembela HAM 
diidentifikasi terutama dari 
apa yang mereka lakukan, 
melalui sebuah deskripsi 
tentang tindakan-tindakan 
mereka dan konteks 
pekerjaan mereka, sehingga 
dengan demikian, istilah ini 
bisa menjadi lebih jelas lagi. 
(Pelapor Khusus PBB untuk 
Pembela Hak Asasi Manusia, 
Detail lebih lanjut ada di: 
http://goo.gl/3hTWaz) 

majelis hakim untuk menarik tuntutan mereka. 
Selama proses yang berlangsung tiga bulan 
itu, Gustaf Kawer terpaksa dipindahkan dengan 
alasan keamanan. Hal ini karena sebelumnya, 
sudah ada kasus serupa untuk mengkriminalisasi 
Gustaf Kawer pada tahun 2012, saat dia mewakili 
terdakwa dalam kasus makar. 
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2.4 Pembunuhan di Luar Hukum  
Antara bulan April 2013 dan Januari 2015, setidaknya 22 orang menjadi korban 
pembunuhan di luar hukum di Papua. Beberapa kasus terjadi karena penggunaan 
kekerasan secara berlebihan selama operasi penyisiran dan dalam upaya pembubaran 
unjuk rasa damai. Semua korban pembunuhan di luar hukum adalah masyarakat asli 
Papua, sebuah praktik diskriminasi rasial dalam penggunan kekerasan. Tanpa adanya 
mekanisme yang efisien dalam investigasi atau proses peradilan, aparat keamanan 
yang melakukan kejahatan tersebut mendapat impunitas. 

Selama dua tahun terakhir, ada peningkatan 
jumlah pembunuhan di luar hukum, yang seba-
gian besar terjadi di daerah dataran tinggi seperti 
Puncak dan Puncak Jaya. Banyak kasus pem-
bunuhan di luar hukum tidak tercatat karena 
terbatasnya akses pembela HAM ke daerah 
tersebut. 

Dari kasus-kasus yang dilaporkan antara tahun 
2011 dan 2012, hanya beberapa yang kemudian 
memasuki tahap investigasi dan pengadilan. 
Akan tetapi, tidak ada satupun kasus yang terjadi 
di tahun 2013-2014 yang  memasuki tahap  
penghukuman, meskipun bukti yang ada sudah 
cukup kuat dan identitas pelaku sudah diketahui. 
Walaupun ada mekanisme yang bisa digunakan 
untuk proses investigasi dan pengadilan bagi 
aparat keamanan, seperti pengadilan militer dan 
Kompolnas atau Propam bagi polisi, mekanisme 
tersebut kurang transparan dan jarang diguna-
kan dalam mengatasi permasalahan kekerasan 
di Papua. 

Pada tahun 2013-2014, hanya ada beberapa kasus 
kekerasan yang terjadi saat aksi unjuk rasa damai, 
yang dilaporkan. Hal itu dikarenakan pemerintah 
memberangus kebebasan berpendapat di 
Papua, sehingga masyarakat sipil sulit terlibat 
dalam kegiatan seperti itu. Hal ini diperburuk 
dengan kasus-kasus pembunuhan aktivis politik 
seperti Martinus Yohame, ketua KNPB.

UU No. 9/1998 tentang Kebebasan Mengemu-
kakan Pendapat di Muka Umum sering sekali 
digunakan sebagai alasan untuk “mengamankan 
sementara” pengunjuk rasa, menciptakan keta-
kut an, dan menekan perlawanan sipil. Guber-

nur Lukas Enembe mengatakan bahwa insiden 
penembakan pada bulan Januari 2014, yang 
sebelumnya diduga dilakukan oleh anggota 
OPM, dianggap sebagai tindakan kelompok 
criminal, bukan kegiatan perlawanan politik. 
Istilah “KKB”, atau Kelompok Kriminal Bersenjata 
sekarang digunakan untuk mendepolitisasi 
kekerasan di Papua dan untuk menekan aksi 
unjuk rasa.

Pembunuhan tiga laki-laki yang terjadi pada 
bulan Agustus 2014 di Abepura yang terjadi 
saat operasi di Pasar Pusat Yotefa menunjukkan 
bahwa aparat keamanan juga melakukan 
pembunuhan di luar hukum sebagai bagian dari 
aksi balas dendam.

Contoh kasus: 

Aparat gabungan menewaskan tiga 
orang saat terjadi kerusuhan di Aimas, 
Sorong

Pada tanggal 30 April 2013 pukul 21:00 WIT, 
aparat gabungan membubarkan unjuk rasa 
memprotes integrasi Papua ke Indonesia. 
Aparat keamanan melepaskan tembakan yang 
mengenai dada Abner Malagawak (22) dan 
kepala Thomas Blesya (28). Tembakan tersebut 
juga melukai dua orang lainnya pada saat protes 
damai yang memperingati integrasi Papua ke 
Indonesia di Aimas, Sorong . Salomina Kalaibin 
(37 tahun) tertembak di bagian perut dan bahu. 
Salomina kemudian dilarikan ke Rumah Sakit 
Sorong untuk mendapatkan perawatan. Pada 
tanggal 6 Mei 2013, anggota keluarga Salomina 
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melihat orang tak dikenal dengan pakaian dokter 
masuk ke dalam ruangan dan menyuntikkan 
cairan berwarna hitam ke dalam infusnya. 
Salomina meninggal tak lama kemudian.1

Aparat militer membunuh Arton Kogoya 
di Wamena 

Pada tanggal 11 Mei 2013 pukul 9:30 WIT, enam 
anggota Yonif 756 Wimane Sili terlibat pertikaian 
dengan Arton Kogoya (26 tahun). Arton yang 
sedang mabuk meneriaki mereka  di depan 
sebuah warung internet di Jl. Yus Sudarso. 
Setelah terlibat adu mulut, Arton kemudian 
pulang ke rumah bersama dengan seorang 
temannya yang kemudian menjadi saksi mata. 
Keenam tentara tersebut membuntuti Arton 
dan temannya, lalu menembak Arton Kogoya 
sebanyak enam kali. 

Polisi membunuh pengidap gangguan 
jiwa di Wamena 

Pada tanggal 8 Agustus 2013 pukul 10:30, 
Brigadir Polisi Lusman Lua menembak Irwan 
Wenda, seorang penggidap gangguan jiwa. 
Pembunuhan tersebut terjadi setelah keduanya 
terlibat di depan sebuah cyber café di Jl. Ahmad 
Yani, Wamena, Jayawijaya. Lua melepaskan dua 

1 Laporan Kasus JPIC/GKI (04/05/2013) : Insiden di Papua yang 
berikaitan dengan peringatan 1 Mei. 

tembakan peringatan sebelum menembak 
Irwan di perut, kepala, dan lengan kiri. Sebelum 
kejadian tersebut, dua saksi mata mengaku telah 
menjelaskan kepada Brigadir Lua bahwa Irwan 
mengidap gangguan jiwa. Keduanya kemudian 
dibawa ke Polres Jayawijaya untuk memverukan 
keterangan. Mereka mengaku mendapatkan 
penyiksaan selama proses tersebut.

Polisi menembak Marthen Gobai yang 
sedang mabuk di Nabire 

Pada tanggal 5 September 2013 pada 
pukul 19:30 WIT, polisi mengantar Marthen 
Gobai pulang saat dia sedang mabuk. Polisi 
memerintahkan Marthen untuk tetap berada 
di rumah, atau dia akan ditembak. Marthen 
kemudian meninggalkan rumah nya pada pukul 
21:00 WIT. Esoknya, anggota keluarga Marthen 
mendapat informasi bahwa Marthen tewas 
dengan luka tem bakan di kepala dan jasadnya 
sudah berada di Rumah Sakit Siriwini. Seorang 
saksi mata menyatakan bahwa jasad Marthen 
di bawa ke rumah sakit oleh polisi pada pukul 
00:30 WIT. Dokter menolak permintaan otopsi 
oleh keluarga, karena dia tidak mendapatkan ijin 
dari polisi. 

 
 
 

Gambar 2.4-1: Korban-korban kerusuhan dengan aparat keamanan di Aimas, Sorong: Salomina Kalaibin (ki) dan Abner Malagawak (ka).
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Aparat gabungan menyerang sebuah 
desa 

Pada tanggal 29 November 2013 pada pukul 
6:30 WIT, aparat gabungan Brimob dan 
TNI menyerang Desa Yongsu Spari. Aparat 
sebelumnya mengaku telah mendapatkan 
informasi bahwa TPN OPM pusat pelatihan 
di daerah dekat Desa Yongsu Spari. Mereka 
memasuki desa tersebut dan mulai mele paskan 
tembakan. Penduduk yang ketakutan melarikan 
diri ke hutan. Eduard Okoseray, salah seorang 
penduduk desa, tertembak di dada saat sedang 
melarikan diri ke hutan untuk berlindung.2

Polisi dan petugas keamanan memukuli 
dan membunuh seorang warga asli 
Papua 

Pada tanggal 31 Desember 2013, Andri Paat, 
petugas keamanan PT Dharma Agro Lestari, 
dan Max M., polisi dari Polsek Okama, Merauke, 
memukuli Roby, warga desa Sanggase, hingga 
tewas. Roby, yang saat itu sedang mabuk, sedang 
merayakan pergantian tahun. Dia kemudian 
ditahan oleh kedua orang tersebut, yang 
kemudian memukul dan menendang korban 
berulang-ulang. Korban menderita trauma di 
kepala dan pendarahan dalam. 3

Konflik bersenjata di Yapen yang 
mengakibatkan penggusuran dan 
pembunuhan korban

Pada tanggal 1 Februari 2014, aparat gabungan 
Polres Yapen dan Kodim 1709 Serui berupaya 
membubarkan pertemuan anggota separatis 
Tentara Nasional Papua Barat (TNPB). Dua aparat 
dan dua warga sipil menderita luka tembak 
dalam konflik tersebut.  Warga sipil Joshua 
Arumpayai tewas dalam insiden tersebut. 
Ratusan orang dipaksa meninggalkan rumah 
mereka di Desa Sasawa, Kiminawa, Kawanda, 
Wartanen, Tindarek, Saubeba, dan Yobi. Insiden 

2 JPIC GKI (06.01.2014): Bentrok senjata di Yongsu Spari menyebabkan 
kematian seorang pria Papua.

3 Awas MIFEE, 5.1.2014, Police and Company Security Guard beat a 
man to Death while in Police Detention.

itu merupakan awal dari kerusuhan yang terjadi 
di Pulau Yapen pada tahun 2014. 

Pada tanggal 1 Maret 2014, pukul 15:15 WIT, lima 
anggota Brimob menyiksa Agus Wondowoy-
Nuba (22 tahun) di rumahnya. Mereka menyeret 
korban ke halaman rumah. Para tetangga 
menyaksikan saat-saat di mana polisi memukul 
dan menendang korban di kepala dan 
punggung. Para tetangga yang berjumlah 54 
orang kemudian melarikan diri ke hutan karena 
takut menjadi korban berikutnya. 

Pada tanggal 22 Maret 2014, pukul 19:00 WIT, 
Brimob menyisir Desa Konti. Dalam aksinya, 
mereka menyeret Anatje Aurai (68 tahun) keluar 
rumah dan menginteroasinya. Seorang anggota 
Brimob kemudian memukul Anatje di kepala 
dengan popor senapan, yang seketika itu juga 
menewaskannya. 

Pada tanggal 10 Juni 2014, anggota polres 
Yapen menembak dan menewaskan Rudi Orarie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.4-2: Jenazah Irwan Wenda yang masih mengenakan 
lukisan tradisional di wajahnya, sesaat setelah dia dilarikan ke PSU 
Wamena.
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(40 tahun). Meskipun Rudi adalah anggota 
kelompok separatis, dia tidak membawa senjata 
dan tidak memberikan perlawanan. Hasil otopsi 
menunjukkan bahwa Rudi ditembak lima kali. 
Selain itu, ditemukan juga tiga luka akibat benda 
tajam di tubuhnya. Diduga, Rudi disiksai oleh 
polisi sebelum dieksekusi. Pada pukul 16:15 WIT, 
polisi membakar rumah ayah mertua Rudi Orarie, 
Obet Worembai, di Desa Kainui. Keluarganya 
kemudian harus bersembunyi di hutan.4

Pembunuhan Ketua KNPB Martinus 
Yohame 

Pada tanggal 26 Agustus 2014, jasad Martinus 
Yohame, ketua KNPB ditemukan dalam sebuah 
karung goni di Pulau Nana, dekat Sorong. Tangan 
dan kakinya diikat. Di tubuhnya ditemukan luka 
bekas penyiksaan, seperti lubang 1x1cm di 
bagian kiri dada, lubang 2x3cm di bagian kanan 
perut, dan luka bekas pemukukan di wajahnya. 
Martinus dilaporkan menghilang pada tanggal 
20 Agustus 2014. Sehari sebelumnya, dia 
membuat pernyataan dalam sebuah konferensi 
pers terkait kunjungan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono ke Papua. Martinus juga dijadwalkan 
menemui seorang perempuan, yang mengaku 
sebagai anggota KOMNAS HAM di hari dia 
dilaporkan menghilang. KNPB adalah sebuah 
organisasi yang mengadvokasi kemerdekaan 
Papua melalui referendum. Sebelumnya, pada 
tahun 2012, mantan aktivis KNPB, Mako Tabuni, 
juga ditemukan tewas dibunuh oleh aparat 
keamanan. Polisi juga diduga sebagai dalam di 
belakang kasus pembunuhan Martinus Yohame.

4  ELSHAM Papua (Oktober 2014): Kekerasan bersenjata di Pulau 
Yapen. 

Keterlibatan polisi dalam pengeroyokan 
di Pasar Yotefa 

Pada tanggal 7 Agustus 2014 pukul 13:00 
WIT, sekelompok warga pendatang melukai 
Daniel Bolepa (23 tahun) dan membunuh 
kakaknya, David Bolepa di Pasar lama Yotefa, 
Abepura. Daniel ditusuk dan ditembak, tapi 
berhasil melarikan diri. Daniel kemudian lari 
mencari bantuan medis ke Rumah Sakit Polisi 
Bhayangkara. Akan tetapi, dokter menolak 
untuk mengambil peluru yang bersarang di 
tubuhnya atau menutup lukanya. Kakak Daniel, 
David Bolepa (29 tahun), tewas dalam serangan 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.4-3: Martinus Yohame menghadiri unjuk rasa KNPB.

2.4-4 

 
 
Gambar 2.4-4: Jenazah David Bolepa (ki), tewas dalam serangan di Pasar Yotefa, dan Daniel Bolepa (R), yang menderita luka tusuk dan 
tembak dari insiden yang sama.
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tersebut. David dipukuli dengan balok kayu dan 
benda tajam. Robby Fingkrew, polisi dari Polsek 
Abepura, terlibat dalam insiden tersebut. Tidak 
dijelaskan apakah Robby yang melepaskan 
tembakan atau bukan. Yang jelas, Robby tidak 
turun tangan dan mencegah penyerangan 
tersebut.5 

TNI menembak peternak babi 

Pada tanggal 18 September 2014, anggota TNI 
yang berpaiakan sipil di Nabire menembak 
Videlis John Agapa (36 tahun). Agapa adalah 
seorang peternak babi. Sebelumnya, salah satu 
babi ternak miliknya mati ditabrak mobil yang 
melintas. Tanpa adanya mekanisme hukum untuk 
menyelesaikan permasalahan seperti itu, Agapa 
memutuskan untuk menutup jalan dan meminta 
pengendara motor dan mobil untuk minta ganti 
rugi babi miliknya. Dua orang tentara kemudian 
berjalan mendatanginya, setelah mendapatkan 
komplain dari pengendara kendaraan bermotor. 
Karena mobil mereka terhalang oleh penutup 
jalan, mereka melepaskan tembakan dari jauh. 
Agapa tertembak di punggungnya dan tewas di 
tempat. 

Polisi menikam warga Papua saat 
interogasi di Sulawesi 

Pada tanggal 23 November 2014 pukul 14:30 
WITA, seorang polisi menikam pelajar asal Papua 
Charles Enumbi di tangan kiri dan perut di 
depan asrama pelajar di Jl. Petterani, Makassar, 
Sulawesi Selatan. Sebelumnya, asrama tersebut 
diserang oleh masa. Polisi kemudian meminta 
Enumbi untuk keluar sendirian dari asrama, dan 
menyuruh teman-temannya masuk ke dalam 
gedung. Saat proses interogasi, salah satu polisi 
menyerang korban. Tidak satupun dari polisi 
yang ada di tempat mencoba melerainya. 
Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Faisal 
dan meninggal dua hari kemudian karena luka-
luka yang dideritanya. 

5  JPIC GKI (08.09.2014): Pria Papua dibunuh oleh sekelompok 
pendatang di Pasar Lama Yotefa, Abepura.

Aparat gabungan Polisi dan TNI 
menewaskan 4 pelajar dan melukai 17 
warga sipil saat terjadi bentrok dalam 
unjuk rasa di Enarotali, Paniai.

Pada malam tanggal 7 Desember 2014, sebuah 
mobil patroli melintasi lokasi di mana Yulianus 
Yeimo (17 tahun) dan beberapa temannya 
sedang membangun pondok Natal di Desa 
Ipakiye, Distrik Madi, bagian timur Kabupaten 
Paniai. Karena pengemudi mobil tidak meng-
gunakan lampu depan, Yulius Yeimo memin-
tanya untuk menyalakan lampu karena sudah 
malam. Hal tersebut menyulut kemarahan 
aparat keamanan di dalam mobil tersebut 
dan mereka mulai menganiaya Yulianus dan 
kawan-kawan. Keseokan harinya, pada tanggal 8 
Desember 2014, pada pukul 9:30 WIT, masyarakat 
adat mendatangi kepolisian dan basis militer 
setempat untuk memprotes perlakuan tersebut, 
serta menuntut keadilan bagi para pelaku. Aparat 
keamanan kemudian mengepung masa dan 
mulai melepaskan tembakan peringatan. Aparat 
kemudian mengarahkan tembakannya ke arah 
masa. Berdasarkan keterangan saksi, tembakan 
pertama dilepaskan oleh anggota Komando 
Pasukan Khusus dari arah bandara. Bentrokan 
berlanjut di mana aparat menggunakan 

 

Gambar 2.4-5: Pelajar dari Papua, Charles Enumbi, dilarikan ke rumah 
sakit setelah ditusuk polisi di Sulawesi Selatan. Dia kemudian tewas 
karena luka-lukanya.
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kekerasan untuk membubarkan masa. Empat 
orang pelajar terbunuh dan setidaknya 17 warga 

Tabel 2.4-1: Daftar korban penembakan dan kekerasan oleh aparat keamanan pada tanggal 
7 Desember di Enarotali, Paniai

No. Nama Korban Usia Informasi

Korban Tewas

1 Alpius Youw 18 tahun Peluru bersarang di punggung bagian kiri korban
2 Apius Gobai 16 tahun Peluru menembus perut sebelah kiri korban 

3 Simon Degei 17 tahun Peluru bersarang di perut korban, menembus 
rusuk kiri korban 

4 YuianusYeimo 17 tahun Peluru bersarang di leher korban menembus 
punggung korban

Korban Luka

1 Yerry Gobai 13 tahun Peluru bersarang di kaki korban
2 Oktavianus Gobai 18 tahun Peluru mengenai paha korban
3 Noak Gobai 25 tahun Peluru mengenai lengan kanan korban 

4 Yulian Mote 36 tahun Korban mengalami luka di kepala, hidung, dan 
telinga

5 Andreas Dogopia 23 tahun Peluru bersarang di perut korban 

6 Yulian Tobai 29 tahun Peluru mengenai punggung korban bagian 
bawah 

7 Naftali Neles Gobai 44 tahun Peluru mengenai tangan kanan korban
8 Yeremias Kayame 59 tahun Tangan kana korban retak karena peluru
9 Halia ltalia Edowai 35 tahun Peluru mengenai tangan kanan korban
10 Bernadus Bunai 10 tahun Peluru mengenai paha kanan korban 
11 Ony Yeimo Peluru mengenai bahu kanan korban
12 Akulian Degei Siswa SMA kelas XII
13 Bernadus Magai Yogi Siswa SD Kelas IV
14 Agusta Degei Ibu Rumah Tangga
15 Marci Yogi Ibu Rumah Tangga
16 Yulita Edowai 32 tahun Peluru mengenai tangan kanan korban 
17 Otinus Gobai Siswa SMA Kelas XI

 

 
 
Gambar 2.4-6: Apius Gobai, 16 tahun (kiri), dan Simon Degei, 17 tahun (kanan), adalah dua korban penyerangan oleh aparat di unjuk rasa di Enarotali.

Papua terluka dalam insiden tersebut (Lihat 
tabel 2.4-1).6

6  JPIC GKI (20.01.2015): Aparat Keamanan menewaskan 4 siswa dan 
melukai 17 masyarakat sipil di Enarotali, Kabupaten Paniai.
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Apakah Pembunuhan di Luar Hukum? 
Pembunuhan di luar hukum terjadi ketika aparat pemerintah 
menyebabkan kematian seseorang tanpa adanya proses atau 
sanksi dari pengadilan. Pembunuhan perseorangan di luar 
jangkauan hukum melanggar hak hidup, seperti yang dimaksud 
dalam pasal 3 Pernyataan Umum Hak-Hak Asasi Manusia dan 
pasal 6 Kovenan International Hak Sipil dan Politik. 
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berbagai alasan. Salah satu alasan utama 
adalah: kurangnya akses korban ke mekanisme 
pengaduan nasional seperti Komnas HAM, 
badan Investigasi Internal Kepolisian (PROPAM), 
atau Komisi Polisi Nasional (Kompolnas); 
kesemuanya berada di Jakarta. Meskipun 
Komnas HAM memiliki kantor cabang Papua, 
organisasi ini tidak memiliki wewenang untuk 
melakukan investigasi atau mengajukan kasus 
ke Kejaksaan Agung, yang memiliki wewenang 
untuk mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan 
Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2014, beberapa 
LSM HAM Papua mendukung para korban 
penyiksaan di Yapen dan Pasar Yotefa, Jayapura, 
untuk mengajukan laporan ke organisasi 
tersebut. Akan tetapi, hanya PROPAM yang 
akhirnya melakukan investigasi di Jayapura, 
meskipun hasilnya tidak dikomunikasikan ke 
pelapor dan LSM HAM. Kurangnya transparansi 
dan ketidakmampuan untuk membawa pelaku 
polisi dan TNI ke pengadilan mengakibatkan 
mekanisme nasional ini menjadi tidak efektif 
dalam menegakkan keadilan. 

Selain itu, Indonesia belum meratifikasi Protocol 
Optional CAT (OPCAT), yang mengakibatkan para 
korban tidak mampu mengakses mekanisme 
peradilan internasional. Permasalahan yang lain 
terkait integrasi Konvensi Menentang Penyiksaan 
(CAT) ke dalam UU Nasional. Meskipun 
tercantum dalam Peraturan KAPOLRI No. 8/2009 
tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak 
Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang 
mengatur bahwa polisi tidak diperkenankan 
menggunakan penyiksaan dan penganiayaan, 
namun penyiksaan belum dianggap sebagai 
tindak kejahatan dalam KUHP. Hal ini berarti 
bahwa pelaku tidak dapat dijerat pasal dan 
dibawa ke pengadilan, sebagaimana dijelaskan 
dalam konvensi CAT.1 

Guna menegakkan prinsip HAM, melawan 
terorisme, dan meningkatkan profesionalitas 
TNI dan polisi, pemerintah Indonesia menjaga 
kerjasama internasional di sektor keamanan 
dengan beberapa negara di wilayah internasional 
seperti Australia. Akan tetapi, kerjasama ini 
tidak berjalan seperti yang diharapkan karena 

1 Konvensi International Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan 
Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan 
Merendahkan Martabat Manusia (CAT)

2.5 Penyiksaan dan Penganiayaan 
Indonesia telah meratifikasi Konvensi International Menentang Penyiksaan Dan 
Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendah-
kan Martabat Manusia (International Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - CAT). Dengan demikian, Indonesia 
dapat secara legal menindak pelaku dan menginvestigasi kasus penyiksaan dan 
penganiayaan. Meskipun demikian, aparat keamanan masih sering melakukan 
penyiksaan dan penganiayaan di semua kabupaten di Papua. Kebanyakan dari kasus 
penganiayaan di tahun 2013-2014 adalah kelanjutan dari kekerasan berlebihan 
yang diakukan oleh aparat keamanan atau aparat gabungan pada saat penahanan 
dan dalam upaya membubarkan aksi unjuk rasa damai. Dalam periode laporan 
ini, ada peningkatan jumlah kasus penyiksaan. Data yang ada juga menunjukkan 
bahwa kasus penyiksaan menimpa mereka yang ditahan secara semena-mena 
karena terlibat dalam unjuk rasa politis secara damai. Laporan ini menunjukkan 
bahwa mereka mendapatkan penyiksaan saat ditahan, maupun saat diinterogasi 
sebagai tahanan. Bagian ini memberikan detail 18 kasus penyiksaan. 
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profesionalitas aparat keamanan terkait dengan 
hak asasi manusia belum meningkat. Hal ini 
ditunjukkan oleh tingginya kasus penyiksaan, 
kekerasan, dan brutalitas oleh aparat keamanan. 

Beberapa kasus penyiksaan yang terjadi di 
Jayapura selama lima tahun terakhir menunjuk-
kan bahwa polisi acap kali menyiksa para 
tahanan Polres Doyo Baru, yang terletak di jauh 
di luar kota Jayapura dan jarang dikunjungi oleh 
pengacara dan anggota keluarga.

Demikian juga dengan Rumah Sakit Polisi 
Bhayangkara, yang sering kali digunakan untuk 
menutupi aksi penyiksaan dan pembunuhan 
semena-mena. Beberapa korban penyiksaan 
menyatakan bahwa mereka tidak mendapat 
perawatan medis yang mencukupi di Rumah 
Sakit Polisi Bhayangkara, hanya karena mereka 
dituduh melakukan tindak kriminal. Pada 
bulan Juni 2012, petugas medis menyaksikan 
bagaimana Rumah Sakit Polisi Bhayangkara 
dengan sengaja menolak merawat ketua Komite 
Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni. Tabuni 
ditembak hanya beberapa ratus meter dari 
Rumah Sakit Katolik Dian Harapan, akan tetapi 
dilarikan ke Rumah Sakit Polisi Bhayangkara, 
di mana dia meninggal karena beberapa luka 
tembakan.

Contoh Kasus: 

Penculikan dan penyiksaan siswa SMA 

Pada tanggal 19 Maret 2013, pukul 8:30 WIT, 
tiga orang anggota satuan Brimob di bawah 
komando Joni Maputra menculik pelajar SMA 
Pilemon Degei di depan SMA YPPGI, Enarotali, 
Paniai. Pelaku yang mengenakan penutup 
muka mendekati korban dengan bus dengan 
plat nomor DS 7244. Ketiganya turun dari 
kendaraan, menculik korban, dan melarikan 
diri ke arah Madii. Setelah penculikan tersebut, 

ketiganya berkendaraan menuju markas Brimob 
di Enarotali. Di dalam bus, pelaku memukuli 
kepala Pilemon. Mereka bertanya apakah 
Pilemon adalah mata-mata dari kelompok 
OPM atau apakah dia membantu menyediakan 
makanan untuk kelompok separatis tersebut. 
Teman sekelas Pilemon yang menyaksikan 
insiden tersebut langsung melaporkannya ke 
kepala sekolah, yang kemudian pergi ke markas 
Brimob untuk meminta pembebasan Pilemon. 
Kepala sekolah melihat bahwa bibir dan dahi 
Pilemon sudah babak belur. Setelah campur 
tangan kepala sekolah, Pilemon dibebaskan 
pada pukul 14:00 WIT hari itu juga. Sorenya, Wakil 
Kapolres Paniai, Lukas Supusepa, membenarkan 
penangkapan tersebut.2

Polisi memukul dan menangkap seorang 
laki-laki 

Pada tanggal 27 April 2013 pukul 5:00 WIT, oknum 
polisi dari Polres Yapen menganiaya Yahya 
Bonai (33) saat menangkap korban di depan 
keluarganya. Korban dituduh membunuh Jefri 
Sesa, seorang polisi, di Desa Menawi, tiga jam 
sebelumnya. Istri Yahya Bonai, Karolina Karubaba, 
mengatakan bahwa suaminya memiliki alibi dan 
menyatakan bahwa Yahya  sakit dan berada 
di tempat tidur sore sebelum pembunuhan. 
Meskipun mendengar penjelasan dari istri 
Yahya, Polisi menyeret korban dan memukulinya 
di depan anggota keluarganya. Oknum polisi 
tersebut kemudian merusak rumah Yahya, dan 
membawanya ke Polres Yapen, di mana dia 
ditahan dan dilarang menemui teman maupun 
keluarganya. 

Aparat keamanan menyiksa 13 warga 
sipil di Timika

Pada tanggal 1 Mei 2013 pukul 13:00 WIT, aparat 
gabungan Unit Pengendali Masa (Dalmas) 
dan Brimob dari Polsek Mimika Baru, dan TNI, 
di bawah perintah Kapolres Mimika Jermias 

2 JPIC KINGMI Papua (26.04.2013): Seorang siswa SMU YPPGI Enarotali 
Paniai di tangkap oleh SATGAS BRIMOB Kepala Jakarta dengan 
mengunakan kendaraan umum (taksi) tanpa alasan.
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Rontini, membubarkan unjuk rasa damai di 
depan SD Negeri II di Kwamki Baru, Timika. 
Aparat keamanan menangkap setidaknya 13 
pengunjuk rasa di Kwamki Baru, Timika, yang 
turut mengibarkan bendera Bintang Kejora 
pada saat unjuk rasa. Ketigabelas orang tersebut 
disiksa dan dianiaya di dalam tahanan. Mereka 
ialah Domy Mom, Altinus Uamang, Musa Elas, 
Jhony Niwilingame, Hari Natal Limagay, Jhon 
Kum, Semuil Deikme, Miriyan Tzenawatme, Mon 
Deikme, Aminus Hagabal, Yacob Onawame, Hery 
Onawame and Biru Kogoya.3

Polisi menahan dan menyiksa tujuh 
orang dan menembak tiga orang di Biak

Pada tanggal 1 Mei 2013, pukul 5:00 WIT, 
aparat gabungan melepaskan tembakan ke 
arah pengunjuk rasa damai yang mengibarkan 
bendera Bintang Kejora di Desa Adibay, Biak 
Timur, serta sekelompok pegawai negeri sipil 
yang sedang berada di sekitar lokasi. Jantje 
Wamaer, Martinus Rumpaidus, dan Patty 
Nasarany terkena tembakan dan harus dilarikan 
ke rumah sakit. Di dalam rumah sakit, Rumpaidus 
dipaksa menandatangani pernyataan bahwa 
cedera itu didapatnya dari kecelakaan. Semua 
pengunjuk rasa disiksa dan dianiaya saat berada di 
tahanan Polres. Yohanes Borseren mendapatkan 
penganiayaan yang sangat berat. Dia kemudian 
dinyatakan menderita gangguan jiwa sehingga 
tidak bisa dihadirkan ke pengadilan untuk sidang 
pengibaran bendera (Bintang Kejora).4

Polisi menangkap dan menganiaya lima 
pengunjuk rasa damai di Abepura 

Pada tanggal 13 Mei 2013 pukul 8:30 WIT, SPP-
HAM (Solidaritas Penegakan Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia) menggelar aksi unjuk rasa di 
kampus Universitas Cenderawasih di Waena 
dan Abepura. SPP-HAM sebelumnya sudah 
mengajukan surat ijin ke Polisi (No: 00/SP/PAN-
SPHAMUTSN/V/2013). Unjuk rasa itu menuntut 

3 Independent Human Rights Defenders (12.06.2013): A short 
account on cases of human rights abuse, arrest, detaining and 
shooting in Papua, 30 April 2013 – 22 May 2013

4  Ibid

pertanggubjawaban negara atas kematian 
warga sipil di Aimas, serta penangkapan semena-
mena di Sorong, Biak, Mimika, dan Jayapura 
pada tanggal 30 April dan 1 Mei 2013. Unjuk rasa 
itu dibubarkan oleh polisi, yang mengatakan 
bahwa aksi unjuk rasa membutuhkan surat 
ijin, dan belum ada surat ijin yang diterbitkan 
oleh polisi. Lima pengunjuk rasa Victor Yeimo, 
Marthen Manggaprouw, Yongky Ulimpa, Elly 
Kobak, dan Markus Giban ditangkap dan disiksa 
di depan terminal bus Universitas Cenderawasih 
di Waena. Markus Giban harus dilarikan ke rumah 
sakit setelah mendapat luka di tangan kiri akibat 
dipukul dengan popor senapan.5

Polisi menyebabkan kecelakaan motor, 
lalu menyerang korbannya 

Pada tanggal 22 Mei 2013 pukul 21:00 WIT, 
Baltasar Wondiwoi sedang mengendarai sepeda 
motor bersama dengan istrinya. Tiba-tiba, 
seorang polisi dari Polsek Angkaisera, Karubaba, 
mencegat keduanya. Wondiwoi kehilangan 
kendali lalu menyerempet Karubaba dan 
jatuh. Kejadian itu terjadi di depan SD Inpres 2 
Menawi. Kapolsek Angkaisera, Arebo, yang juga 
berada di lokasi mendekati Wondiwoi, menyeret 
lengannya, memukul kepalanya enam kali, dan 

5  Ibid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.5-1: Patty Nasarany mendapat perawatan medis, setelah 
aparat gabungan melepaskan tembakan ke arahnya, teman-temannya, 
dan sekelompok masyarakat sipil yang sedang mengibarkan bendera 
Bintang Kejora di Desa Adibay, Biak Timur.
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menendangnya berulang kali sampai korban 
jatuh pingsan. Korban dilarikan ke rumah sakit 
dan baru sadar di hari berikutnya. Ponsel dan 
dompet yang berisi Rp 350.000 milik Wondiwoi 
dan istrinya turut hilang dalam kejadian tersebut.6

Polisi menembak orang mabuk di Timika 

Pada tanggal 11 Agustus 2013, pukul 21:30 WIT, 
Andarias Alismigau Moni dan teman-temannya, 
Kayus D, Junus M, Daniel M, dan N Musijau, sedang 
duduk dan meminum bir di mobilnya. Anggota 
Polres Mimika mendekati mobil tersebut dan 
mencari Andarias di antara mereka. Saat Andarias 
menjawab, oknum polisi tersebut menariknya 
keluar dari mobil dan menjatuhkannya ke tanah. 
Oknum tersebut mulai memukuli wajah dan 
dada Andarias. Korban berhasil melarikan diri dan 
berlari ke arah rumah kepala suku Moni untuk 
mencari perlindungan. Oknum polisi kemudian 
melepaskan satu tembakan peringatan, 
kemudian melepaskan dua tembakan ke arah 
Andarias yang mengenai rusuk kirinya. Andarias 
dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi 
untuk dua luka tembakan.7

Polisi menyiksa tersangka kejahatan 
seksual di Doyo Baru 

Pada tanggal 18 September 2013, polisi menahan 
siswa SMA Yakob Soumilena (18 tahun) di Polres 
Sentani karena tuduhan pelecehan seksual. 
Yakob ditahan dari tanggal 19 September 2013 
s/d 15 Januari 2014. Selama masa tahanan, 
Yakob disiksa dan dipaksa menandatangani 
surat pernyataan bersalah. Yakob disiram 
dengan bensin dan saos sambal, disetrum, 
dan dibakar alat kelaminnya oleh polisi. Yakob 
tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan 
maupun pengacara. Yakob akhirnya menyerah 
dan menandatangani surat pernyataan, 
meskipun dia tetap bersikeras bahwa dia tidak 

6 Independent Human Rights Defenders (29.05.2013): Pengaduan 
keluarga Baltasar Wondiwoi terhadap perbuatan tidak 
menyenangkan dari KAPOLSEK dan anggota polisi POLSEK 
Angkaisera kabupaten Kepulauan Yapen. 

7 JPIC GKI Timika (20.08.2013): Laporan Penembakan Andarias 
Alismigau Moni

bersalah. Yakob kemudian dipindahkan ke LP 
Abepura pada tanggal 15 Januari 2014.8

Polisi menyiksa Mahasiswa Papua di 
Jakarta 

Pada tanggal 19 September 2013, oknum 
polisi dan TNI memukuli Zakaris Wenza Pikindu, 
mahasiswa asal Papua, di bagian wajah dan 
kepala saat Polisi dan TNI melakukan razia di 
Cililitan, Jakarta Timur. Zakaris, yang dituduh 
sebagai anggota OPM, kemudian dibawa ke 
kantor Polsek CIlilitan. Zakaria disiksa sampai dia 
setuju menandatangani pernyataan bahwa dia 
dipukuli oleh warga sipil karena dia melanggar 
rambu lalu lintas. Polisi mengancam Zakaria 
untuk tidak melaporkan insiden tersebut ke 
organisasi HAM KontraS, atau ke KOMNAS HAM.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.5-2: Bagian kiri dari wajah Zakaria bengkak dan terdapat 
memar di bawah mata kiri, serta luka di alis kiri. Foto diambil sesaat 
setelah penganiayaan.

Oknum polisi dan TNI menyiksa Nahor 
Yalak di pos keamanan di Waena

Pada tanggal 26 September 2013, oknum polisi 
menangkap Nahor Stefanus Yalak dengan 
semena-mena, dengan dalih bahwa warga 
setempat telah mengajukan protes terhadapnya. 
Nahor dibawa ke pos keamanan Perumnas III di 

8 JPIC GKI (20.11.2013): Torture of Yakob Soumilena at the Sentani 
District Police Station
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Waena. Dua oknum polisi dan dua oknum tentara 
kemudian memukul dan menendang Nahor 
berkali-kali di bagian punggung, kepala, muka, 
paha, dan lutut. Nahor diikat, tangannya diinjak, 
dan punggungnya dicambuk dengan kabel 
listrik. Nahor dilepaskan keesokan harinya dan 
dilarikan ke Rumah Sakit Katolik Dian Harapan, di 
mana dia mendapat surat keterangan atas cedera 
yang didapatnya. Pengacaranya, Olga Hamadi, 
mengajukan protes ke pihak berwenang, tetapi 
tidak mendapatkan tanggapan mengenai hasil 
investigasi atau keterangan sanksi yang dijatuh-
kan kepada pelaku.9

Polisi memukuli siswa, terekam di 
kamera 

Pada tanggal 15 November 2013, seorang 
wartawan di Wamena merekam aksi kekerasan 
di mana empat orang polisi memukuli seorang 
pelajar dengan popor senapan. Pelajar tersebut 
juga ditodong dengan senapan. Video tersebut 
kemudian diungguh di media sosial. Kejadian 
tersebut diduga terjadi setelah tawuran antara 
SMA PGRI, SMA Santo Thomas, dan SMAN 1 
Wamena. Video tersebut dapat dilihat di https://
goo.gl/BVCbvW.

Polisi menyiksa tiga laki-laki Papua 
dalam sebuah operasi penyisiran 

Pada tanggal 26 Januari, aparat gabungan 
melakukan operasi penyisiran di Desa Dondo-

9 JPIC GKI (05.11.2013): Torture of Nahor Stefanus Yalak at Permunas III 
Police Post in Waena

waga, Kulirik, Dolugowa, Yambidugun, Kalome, 
Yalinggua, dan Talilome di Kabupaten Puncak 
Jaya. Operasi tersebut merupakan tindak lanjut 
dari pencurian delapan senjata api di Pos Polisi 
Kulirik oleh pasukan OPM. Ribuan masyarakat 
adat melarikan diri ke Mulia, Wamena, Nabire, 
dan Jayapura. Sebuah Gereja GIDI dibakar habis. 
Polisi menembak mati Yukiler Enumbi saat 
mencoba melarikan diri. Pdt. Pamit Wonda dan 
Les Murib ditusuk dengan bayonet, sedangkan 
Yulina Wonda dipukuli oleh aparat. Semua korban 
dilarikan ke Rumah Sakit Umum di Mulia. Polisi 
menangkap dan menyiksa tiga orang, Oktavianus 
Tabuni (15 tahun), Tigabur Tabuni, dan Caban 
Tabuni (29 tahun). Ketiganya dibawa ke Kapolsek 
Puncak Jaya, yang kemudian menetapkan 
ketiganya sebagai tersangka tanpa adanya proses 
investigasi. Polisi lalu membawa ketiganya ke 
sebuah lokasi, di mana polisi menembak Tigabur 
hingga tewas. Oktavianus ditembak di lutut kiri 
dan perut bagian bawah, untuk memaksanya 
mengakui kejahatan tersebut. Caban ditembak 
di kedua lutut dan dada. Keduanya dilarikan ke 
Rumah Sakit Polisi Bhayangkara, Jayapura. Caban 
tewas pada tanggal 29 Juli 2014 karena cedera 
yang dideritanya. Oktavianus diselamatkan oleh 
pembela HAM dan dilarikan ke Papua Nugini, 
di mana dia menjalani operasi di rumah sakit. 
Di perutnya ditemukan gunting operasi yang 
ditinggalkan oleh dokter di Rumah Sakit Polisi 
Bhayangkara. 10

10 Independent Human Rights Defenders (18.11.2014): Kronologis 
penangkapan, penembakan, operasi hingga penemuan gunting 
beracun dalam tubuh Oktavianus Tabuni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Gambar 2.5-3: Wajah dan punggung Nahor Yalak mengalami memar, 
luka, dan bengkak setelah penyiksaan.

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.5-4: Cuplikan dari penganiayaan yang terekam video di 
Wamena pada November 2013
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Polisi menyiksa dua mahasiswa di 
Jayapura 

Pada tanggal 2 April 2014, polisi menangkap 
Alfares Kapisa dan Yali Wenda saat sedang 
memimpin aksi unjuk rasa menuntut pem-
bebasan tahanan politik di Jayapura. Mereka 
ditahan selama 24 jam, di mana mereka juga 
dipukuli menggunakan tongkat rotan dan 
popor senapan, serta ditendang dengan sepatu 
boots. Keduanya kemudian dilarikan ke Rumah 
Sakit Katolik Dian Harapan di Waena. Yali Wenda 
membutuhkan tiga jahitan di telinganya. 

Polisi melepaskan tembakan ke arah 
warga Papua 

Pada tanggal 6 Mei 2014, pukul 6:00 WIT, sebuah 
truk menabrak Jhon Anouw (18 tahun) dan 
Yunsen Kegakoto (25 tahun) di Desa Epeida. 
Keduanya tewas di tempat. Pengendara truk 
melarikan diri ke markas Brimob di Moanemani. 
Pada pukul 10:00 WIT, masa berkumpul di depan 
markas Brimob, menuntut supaya mereka dapat 
berbicara dengan pengendara truk tersebut. 
Polisi menolak permintaan tersebut. Masa 

kemudian mulai melempari gedung dengan 
batu. Sebagai gantinya, polisi melepaskan 
tembakan ke arah masa, yang kemudian 
mengenai Yulius Anouw (27) di dada, Gayus 
Auwe (32) di dada dan paha, dan Anton Edoway 
(28) di paha kiri. Ketiganya bukanlah bagian dari 
masa. Mereka sedang berupaya untuk meredam 
amarah masa. Sebagai aksi balas dendam, 
masyarakat setempat kemudian membunuh 
satu warga non-Papua. 

Polisi menyiksa dan diduga membunuh 
tiga orang Papua dalam aksi balas 
dendam di Pasar Yotefa 

Pada tanggal 2 Juli 2014, seorang anggota polisi 
Asriadi terbunuh dan rekannya Samsul Huda 
mengalami luka saat hendak membubarkan 
judi dadu di Pasar Yotefa Pusat di Abepura. Polisi 
kemudian mengadakan penyisiran di beberapa 
wilayah yang dihuni oleh masyarakat asli Papua 
dari dataran tinggi tengah. Sabusek Kabak (24 
tahun), Yenias Wanimbo (20 tahun), dan Demy 
Kepno (28 tahun) tewas dalam serangan yang 
dilakukan oleh orang tak dikenal.

 
 
 

Gambar 2.5-5: Gambar Oktavianus Tabuni yang diambil saat pembedahan di RSU Vanimo di Papua Nugini (ki). Gunting bedah di perut Oktavianus 
Tabuni saat didiagnosa dengan x-ray lalu diambil.

 
 
 

 Gambar 2.5-6: Gambar Alfares Kapisa dan Yali Wenda setelah dilarikan ke RS Dian Harapan.
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Pada pukul 15:00 WIT, Polisi melepaskan 
tembakan ke arah angkutan bis umum di Pasar 
Yotefa. Abis Kabak (20 tahun) diseret dari dalam 
bis dan dipukuli oleh polisi. Polisi kemudian 
mendorong Abis ke dalam kerumunan penduduk 
pendatang, yang kemudian mulai memukuli 
Abis dengan palu, balok kayu, dan benda tajam, 
sampai akhirnya Abis tidak sadarkan diri. Meki 
Pahabol (14 tahun) mencoba untuk melarikan 
diri tapi ditangkap dan dipukuli oleh kerumunan 
orang dengan balok kayu dan palu, sampai 
dia hilang kesadaran. Keduanya kemudian 
dilarikan ke Rumah Sakit Polisi Bhayangkara, 
di mana mereka disiksa lagi oleh polisi. Kepala 
Abis dipukul dengan tiang infus dan ditendang 
dengan sepatu boots. Abis ditahan sampai 
dengan tanggal 11 Juli 2014. Meki Pahabol 
dibebaskan pada tanggal 7 Juli 2014. 

Pada tanggal 3 Juli 2014, sebagai aksi balas 
dendam terhadap penyerangan di hari sebelum-
nya, 11 anggota polisi mengambil paksa Urbanus 
Pahabol (35 tahun) dan Asman Pahabol (17 tahun) 
dari Kilo 9 (Koya). Keduanya diangkut dalam 

truk polisi. Polisi mengatakan bahwa keduanya 
akan dieksekusi. Mereka dipukuli dan ditanyai 
tentang senjata api yang hilang saat Asriadi 
terbunuh di hari sebelumnya. Asman ditembak 
di pergelangan tangan dan siku. Urbanus 
disiksa dengan pisau, dipukul di kaki, mata 
kiri, dan unggung menggunakan balok kayu, 
ditendang dengan sepatu boots, dan dipukul 
kepalanya dengan palu. Urbanus kemudian 
dipaksa masuk ke dalam kolam yang dingin 
selama 5 jam, sebelum dipaksa berjalan lagi. Dia 
dilarikan ke Rumah Sakit Polisi Bhayangkara dan 
mendapatkan 12 jahitan. Pada pukul 15:00 WIT, 
keduanya dibawa ke Polsek Jayapura. Dalam 
perjalanan, keduanya dicambuk dengan kabel. 
Kedua orang tersebut dibebaskan pada tanggal 
7 Juli 2014. Kasus ini diajukan ke Ombudsman 
Jakarta, Ombudsman Papua, Komnas HAM, 
ProPam, Kompolnas, dan Polri untuk investigasi 
lebih lanjut. ProPam melakukan investigasi di 
Jayapura pada tanggal 10 Desember 2014. AKan 
tetapi, tidak ada korban maupun organisasi HAM 
yang mendapat keterangan lebih lanjut.11

11 JPIC GKI (20.08.2014): Violent Incident at Yotefa Market Abepura 
Ends with Arribitary Arrests, Torture and the Deaths of 3 Papuan 
Men.

 
 

 
Gambar 2.5-7: Anton Edoway (28), Gayus Auwe (32), dan Yulius Anouw (27) (ki-ka) saat menjalani perawatan medis di RSU Siriwini, Nabire.

 
 

 
 Gambar 2.5-9: Tiga pelajar terbunuh saat operasi penyisiran oleh polisi paska kerusuhan di Pasar Yotefa, Dari kiri ke kanan: Sabusek Kabak (24), Yenias 

Wanimbo (20), dan Demy Kepno (28).
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Tabel 2.5-1. Para korban pembunuhan di luar hukum dan tindak kekerasan di pasar Yotefa

No. Nama Umur Jenis 
Kelamin Pekerjaan Tempat Kejadian

Korban Tewas 

I

1 Yenias 
Wanimbo 20 Laki-laki Mahasiswa

Dibunuh di depan 
kampus Yamas, 
Tanah Hitam 
(Abepura) 

2 Demy Kepao 28 Laki-laki

Mahasiswa 
STIKOM 
Yapis, 
Universitas 
Jayapura

Diculik di depan 
Supermarket Multi 
Grosir Tanah HItam 
(Abepura)

3 Sabusek 
Kabak 24 Laki-laki

Mahasiswa 
Hukum di 
kampus Umel 
Mandiri, 
Jayapura

Dibunuh di depan 
Bank Papua dalam 
kompleks Pasar 
Yotefa (Abepura)

Korban Penyiksaan

II

1 Meki Pahabol 14 Laki-laki Petani Disiksa di Pasar 
Yotefa

2 Asman 
Pahabol 17 Laki-laki Petani

Ditangkap di Kilo 
Sembilan dan disiksa 
dalam perjalanan ke 
kantor polisi 

3 Yan Urbanus 
Pahabol 35 Laki-laki Petani

Ditangkap di Kilo 
Sembilan dan disiksa 
dalam perjalanan ke 
kantor polisi 

4 Abis Kabak 20 Laki-laki Petani
Ditangkap di Pasar 
Yotefa dan Rumah 
Sakit Bhayangkara  

 

 
 
 
 

Gambar 2.5-8: Kiri: Wajah Urbanus penuh dengan luka setelah disiksa oleh polisi paska penyisiran dan penangkapan semena-mena di Kilo Sembilan 
(Koya). Kanan: Asman menunjukkan luka di wajahnya karena penyiksaan setelah dia ditangkap di rumahnya di Kilo Sembilan.
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Tentara menusuk dua laki-laki di 
Jayapura 

Pada tanggal 2 September 2014, pukul 16:00 
WITA, di Perumnas III, Waena, tiga orang anggota 
TNI dari Koramil Abe 1701/JYP, menyerang 
Rigo dan Digi Wenda. Keduanya dipukuli dan 
ditusuk dengan bayonet saat hendak membela 
diri. Rigo Wenda ditusuk di bagian paha, lutut, 
dada, dan perut. Digi Wenda ditusuk di kaki kiri. 
Rigo kemudian dilarikan ke RS Dian Harapan. 
Rigo diduga adalah anggota  Komite Nasional 
Papua Barat (KNPB), gerakan yang mendukung 
kemerdekaan di Papua. 

Aparat keamanan menyiksa seorang 
laki-laki di Berap 

Pada tanggal 31 Juli 2014, aparat gabungan 
melakukan operasi penyisiran di Desa Berap. 
Sekitar 30 orang laki-laki mengenakan pakaian 
ikat kepala merah dan lambang burung hantu 
di dada, masuk ke dalam desa. Seragam ini biasa 
dikenakan oleh Detasemen Khusus Anti-Teror 
(Densus 88). Mereka menodong seorang warga 
desa, Yulius Tarkuo, sembari menanyakan lokasi 
basecamp OPM. Ketika Yulius mengaku bahwa 
dia tidak mengetahui lokasi persembunyian 
OPM, dia diseret ke dalam hutan dan dipukuli 
dengan senapan mesin. Aparat mengatakan 
bahwa mereka akan mengeksekusi Yulius. Yulius 
berhasil lolos dengan melompat ke dalam ceruk 
dan bersembunyi di balik pepohonan. Operasi 
penyisiran dilakukan lagi pada tanggal 8 dan 9 
Agustus 2014. Polisi merusak beberapa rumah 
dan menyita beberapa barang. Pada tanggal 
10 Agustus 2014, 21 penduduk desa ditangkap 
di simpang Worambain dan Berap. Termasuk 
di antara yang ditangkap adalah kaum lansia, 
perempuan dan anak-anak. Setelah melalui 
proses interogasi, sembilan orang dibebaskan, 
dan 12 sisanya ditahan. Enam dari 12 orang 
yang ditahan tidak bisa berbahasa Indonesia. 

Keduabelas orang tersebut disiksa selama dalam 
proses interogasi. Mereka dipaksa mengenakan 
pakaian kamuflase sebagai bukti keterlibatan 
mereka dalam aksi separatis, yang kemudian 
dikirimkan ke media setempat. Para tahanan 
juga tidak diberikan akses terhadap pengacara.12

Polisi menembak remaja 18 tahun 

Pada tanggal 18 September 2014, polisi turut 
campur dalam konflik internal adat terkait 
kasus pencurian sepeda motor di Jayawijaya. 
Police melepaskan tembakan, yang kemudian 
mengenai lengan kiri Kukes Wandikbo (18 tahun). 
Dokter di rumah sakit mengatakan bahwa luka 
itu disebabkan oleh anak panah dari senjata 
tradisional yang digunakan suku setempat. 
Pembela HAM yang mengunjungi Wandikbo 
mengatakan bahwa luka tersebut disebabkan 
oleh peluru. Wandikbo sendiri menyatakan 
bahwa dia ditembak oleh polisi dari jarak 20 
meter. Dia juga mampu mengidentifikasi pelaku. 
Meskipun informasi ini kemudian dilaporkan 
ke kepolisian, tidak ada jawaban dari pihak 
berwenang. 

12  JPIC GKI (12.09.2014): Sweeping operations in Berap 
village. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.5-10: Luka di bahu kiri Kukes Wandikbo yang disebabkan 
oleh peluru yang menembus bahu/lehernya.
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Aksi balas dendam Polisi terhadap 
warga sipil di Sugapa

Pada tanggal 29 September 2014, pukul 
14:00 WIT, 40 Polisi mendatangi lapangan 
sepak bola dan mulai melepaskan tembakan 
ke arah warga sipil. Serangan tersebut 
merupakan aksi balas dendam atas kejadian 
sebelumnya, di mana warga sipil memukuli 
seorang anggota Brimob karena memanggil 
mereka ‘monyet’. Seprianus Japagau (23 
tahun) mengalami luka tembak di perut 
sebelah kiri dan Benyamin Agimbau (26 
tahun) mengalami luka di kepala karena 
dipukul menggunakan popor senapan. 
Keduanya dilarikan ke klinik setempat. 
Seprianus Japagau kemudian dirujuk ke RSU 
Siriwini di Nabire untuk menjalani operasi 
bedah.13

13  JPIC KINGMI (30.09.2014): BRIMOB menembak Seprianus Japugau 
di Sugapa Papua

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.5-11: Seprianus Japagau setelah dilarikan ke IGD dari RSU 
Siriwini diNabire
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2.6 Konflik Horizontal dan Kelalaian Polisi 
LSM dan gereja di Papua telah melaporkan adanya peningkatan jumlah konflik 
horizontal di Papua sejak awal tahun 2014. Beberapa konflik tersebut terjadi 
antar suku, tetapi sebagian besar kasus yang didokumentasikan menunjukkan 
ketegangan yang berkembang antara penduduk asli Papua dengan kaum 
pendatang. Dalam berbagai kasus, pembela HAM melaporkan bahwa polisi tidak 
bertindak secara tidak memihak (impartial). Mereka cenderung berpihak pada 
pelaku tindak kekerasan terhadap penduduk asli Papua. Dalam beberapa kasus, 
seperti bentrokan berbasis agama di Sorong, polisi malah terlibat langsung sebagai 
pelaku. 

Ketegangan dan konflik yang terus meningkat 
antara berbagai segmen budaya di Papua sudah 
dilaporkan sepanjang abad lalu. Sejak tahun 2014, 
banyak gereja dan LSM yang sudah menyuarakan 
kekhawatiran mereka akan meningkatnya 
jumlah bentrokan antara masyarakat asli dengan 
masyarakat pendatang. Beberapa insiden yang 
terjadi menunjukkan bahwa kemarahan antara 
kedua pihak telah meningkat dalam beberapa 
tahun terakhir, karena kurangnya integrasi 
budaya dan ketimpangan sosial antara kedua 
kelompok tersebut. Hal ini berakhir pada tindak 
kekerasan.

Meningkatnya jumlah konflik horizontal antara 
masyarakat asli dan pendatang bersumber 
dari kebijakan pemerintah yang tidak adil. 
Permasalahan itu juga bermula dari program 
transmigrasi yang dicanangkan oleh rezim 
pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam era 
Orde Baru, ribuan warga Indonesia yang berasal 
dari pulau-pulau lain yang padat ikut dalam 
program transmigrasi dan menetap di Papua. 
Di Papua, mereka diberikan tanah, rumah, 
dan peralatan dasar untuk bertani. Hingga 
kini, masyarakat asli Papua masih menuntut 
kompensasi kepada pemerintah atas tanah 
mereka yang dirampas untuk membangun 
pemukiman atau perkebunan kelapa sawit. 
Tidak mengherankan apabila beberapa konflik 
horizontal terjadi di beberapa wilayah bekas 
pemukiman transmigran seperti Arso - di mana 
masyarakat pendatang tinggal di pemukiman 
terpisah, jauh dari pemukiman masyarakat asli 
Papua. 

Lebih lanjut, mayoritas warga pendatang 
beragama Islam, yang dapat merupakan 
hambatan tambahan untuk berintegrasi di 
Papua, di mana mayoritas masyarakatnya 
beragama Kristen. Pemerintah setempat telah 
gagal menciptakan program yang mendukung 
integrasi budaya dan sosial untuk warga 
pendatang. Pihak berwenang juga telah gagal 
dalam mendorong perdamaian dan toleransi, 
serta mencegah konflik antar etnis dan agama. 
Apabila jumlah pendatang semakin bertambah 
dan tidak terkendali, hal ini sangat mungkin akan 
memicu naiknya konflik horizontal di waktu-
waktu dekat. 

Sumber konflik yang lain adalah adanya ketidak-
adilan yang lain terkait dengan permasalahan 
pelayanan kesehatan dan fasilitas pendidikan. 
Tidak meratanya pembagian guru menunjukkan 
salah satu contah dari banyak contoh lain yang 
mengarah pada tuduhan adanya diskriminasi 
kebijakan pembangunan di Papua. Sebuah 
survey yang dilaksanakan oleh Pater John 
Djonga dan Dale Cypri menunjukkan bahwa 
situasi pendidikan di Kabupaten Keerom tidak 
merata. Seorang guru di Distrik Towe, di mana 
penduduknya adalah mayoritas orang Papua asli, 
mengajar 52 siswa. Sedangkan, guru di distrik 
Arso atau Skanto yang didominasi pendatang 
rata-rata mengajar hanya 11 orang siswa.

Sepanjang tahun 2014, pembela HAM dan 
gereja di Papua melaporkan adanya konflik 
horizontal antara warga masyarakat asli Papua 
dengan warga non-Papuan. Polisi cenderung 
gagal melindungi orang asli Papua, atau tidak 
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melakukan langkah-langkah untuk menghukum 
pelakunya yang bukan orang asli Papua. Hal 
ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan 
masyarakat Papua terhadap polisi sebagai 
institusi pemerintahan dan aparat penegak 
hukum. 

Kasus-kasus di 2014

Polsek Muara Tami gagal melindungi 
sekolah dan klinik saat terjadi konflik 
antar suku

Pada tanggal 29 April 2014, pukul 8:00 WIT, 
Kepala Suku di Desa Skow Mabo, Yans Malo, 
dan mantan Kepala Desa Skow Mabo, Teofilus 
Kemo, memanggil Kepala Desa Skow Sae, Eduar 
Mutang. Keduanya mengancam akan menutup 
akses jalan ke SMP, SMA, SMK, dan klinik yang 
terletak di Desa Skow Sae. Kepala Desa Skow 
Sae kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek 
Muara Tami, meminta polisi untuk menjaga 
sekolah dan klinik. Polisi tidak mengambil 
langkah apapun untuk mengamankan area 
tersebut. Pada pukul 7:00 WIT tanggal 30 April 
2014, sekelompok penduduk desa Skow Mabo, 
dipimpin oleh kepala suku dan mantan kepala 
desa Skow Mabo mengejar siswa-siswa dari 
Desa Skow Sae yang berangkat ke sekolah, 
dengan pentungan dan tombak. Setelah 
kejadian tersebut, 150 warga Desa Skow Sae, 

bersenjatakan rantai, pentungan kayu, golok, 
dan tombak, menyerang kelompok Skow Mabo. 
Perseteruan itu mengakibatkan beberapa orang 
terluka, dan sebuah rumah milik warga Skow 
Mabo, Yakob Malo, terbakar.1 

Polisi gagal melindungi kaum Kristiani 
saat terjadi bentorkan agama di Sorong

Pada tanggal 21 April 2014 pukul 13:00 WIT, 
sekelompok warga Muslim membawa pentungan 
kayu, golok, dan ketapel tradisional berkumpul 
di depan Gereja GKI Syalom di Kledemak II, 
Sorong. Sebelumnya, di pagi hari, seorang 
Ustadz bernama Soleh Jauhari dipukuli oleh 
dua orang Papua yang mabuk. Masa kemudian 
mulai mencabut salib di depan gereja, dan mulai 
melempar batu dan melepaskan anak panah ke 
arah Jemaat Kristen yang berdiri di depan gereja 
untuk melindungi gereja. Kerusuhan pun terjadi, 
yang mengakibatkan beberapa orang terluka 
dan satu rumah terbakar. Meskipun beberapa 
polisi dan Kapolsek Sorong nampak berjaga di 
lokasi, mereka tidak melindungi Jemaat Kristen 
dan tidak mencegah masa yang menyerang 
gereja. Dua oknum polisi malah terlihat turut 
melempar batu ke arah Jemaat Kristen yang 
berjaga di depan gereja. Salah seorang saksi 
mata mengatakan bahwa keduanya juga turut 
mencabut salib di depan gereja. Bentrokan 
berhenti ketika TNI dan Brimob membubarkan 
masa pada pukul 16:00. Di saat yang bersamaan, 
beberapa kejadian serupa juga menimpa tempat 
lain di Sorong. Yeremias Homer dipukuli dan 
diserang dengan benda tajam saat mengendarai 
sepeda motornya. Dia dihentikan oleh masa di 
Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Hotel 
Citra. Masa kemudian menyeretnya dari motor 
dan mulai memukuli korban dengan pentungan 
dan benda tajam sampai dia pingsan. Beberapa 
warga di Sorpus yang turut memblokir Jalan 
Ahmad Yani menyaksikan kejadian tersebut. 
Polisi kemudian membersihkan blokade jalan 
yang dibuat, sembari melepaskan tembakan ke 

1 JPIC GKI Jayapura (13.05.2014): Konflik antar Kampung: Anggota TNI 
Koramil Distrik Muara Tami Mengkonsumsi Minuman Keras Bersama 
Kelompok Masa di perempatan jalan Skow Mabo dan Skow Sae. 

 
Gambar 2.6-1: Puing rumah Yakob Malo setelah bentrok antar suku 
Skow Sae dan Skow Mabo
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arah warga setempat. Metusail Jitmau tertembak 

di paha kiri dan dilarikan ke RSU. Di hari yang 

sama, Yusuf Maniageri (17 tahun) dicegat oleh 

sekelompok warga pendatang di dekat Hotel 

Manise. Yusuf yang sedang mengendarai motor 

menuju ke SMA Siloam dihentikan dan diserang 
dengan pisau. Yusuf terluka di bagian telinga, 
punggung, dan tangan. Saat Yusuf berkata 
bahwa dia adalah seorang penganut agama 
Islam, pelaku meminta Yusuf membuktikannya 
dengan mendaraskan doa. 

Polsek Taman Sari mencoba menutupi 
kasus pembunuhan seorang warga 
Papua di Jakarta 

Pada tanggal 1 April 2014, Adelina Tahalele 
menerima panggilan telepon dari Polsek Taman 
Sari, yang menyatakan bahwa suaminya Jhon 
Lakupais meninggal karena serangan jantung 
di kamar hotelnya di Jakarta. Pada tanggal 3 
April 2014, jenazah Jhon Lakupais dibawa ke Fak 
Fak. Saat keluarga menyiapkan jenazah untuk 
upacara pemakaman, mereka melihat darah di 
belakang kepala korban dan telinga kanan, serta 
memar di tangan kiri. Selain itu, jari kelingking 
korban juga patah, dan lutut kanannya bengkak. 
Keluarga melaporkan penemuan ini ke Polsek 
Fak Fak. Saat jenazah dibawa ke Rumah Sakit 
Fak Fak untuk otopsi, dokter menemukan luka 
lain di selangkangan korban. Penemuan itu 
tercatat dalam laporan otopsi (No: 445/30/RM 
2014). Saat kasus itu disampaikan ke Polsek 
Taman Sari pada tanggal 18 Juni 2014, petugas 
mengatakan bahwa jenazah Jhon Lakupais tidak 
menunjukkan adanya bekas-bekas kekerasan. 

 
Gambar 2.6-2: Salah satu korban dari gereja mengalami luka karena 
ditembak menggunakan ketapel saat sekelompok warga Muslim 
menyerang gereja.

 

Gambar 2.6-3: Rumah keluarga Bonai yang dibakar oleh warga Muslim.

   
 Gambar 2.6-4: Darah di belakang kepala dan telinga John Lokupais, setelah jenazahnya diterbangkan dari Jakarta ke Fak Fak.
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Polsek Taman Sari juga menyatakan bahwa 
penyebab kematian hanya dapat dibuktikan 
oleh Spesialis Forensik. Meskipun pihak keluarga 
mendesak polisi untuk mengadakan investigasi, 
permintaan mereka ditolak.2 

Polisi Gagal Menangkap Dan Memproses 
Hukum Pelaku Pembakaran 18 Rumah di 
Arso 

Pada tanggal 6 September 2014, seorang perem-
puan asal Jawa bernama Catur Yuda (35 tahun) 
dibunuh di Arso I, Keerom, oleh tetangga nya, 
Hilarius Gombo (40 tahun), seorang penduduk 
Papua dari Dataran Tinggi Tengah. Setelah 
membunuh korban, pelaku menyerah kan diri 
ke Polsek Keerom dan meng akui kesalahannya. 
Satu jam setelah pelaku menyerahkan diri ke 
polisi, kaum pendatang dari desa Arso 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, Swakarsa, dan Pir berkumpul 
dan berupaya untuk membalas dendam. Masa 
membakar rumah pelaku, serta 17 rumah lain 
milik masyarakat asli Papua dari dataran tinggi. 
Kelompok masyarakat pendatang mengatakan 
bahwa mereka akan menghancurkan semua 
rumah masyarakat asli Papua jika ada aksi balas 
dendam. Polisi tidak melakukan investigasi atau 
menahan pelaku kejadian tersebut.3

2 Independent Human Rights Defenders (29.06.2014): Kronologis, 
kematian Yohanes Lakupais di Hotel Arwana Room 310, Jln. 
Mangga Besar VIII No. 7, Jakarta Barat.

3 JPIC GKI (24.09.2014): Polisi Gagal Menangkap Dan Memproses 
Hukum Pelaku Pembakaran 18 Rumah di Keerom

 

 
Gambar 2.6-5: Dua dari 18 rumah yang dibakar saat sekelompok penduduk 
migrant melancarkan aksi balas dendam terhadap pembunuhan seorang 
perempuan dari Jawa bernama Catur Yuda.
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2.7 Kekerasan terhadap Perempuan 
Rekomendasi LIPI dan Komnas HAM pada tahun 2008 dan 2012 menyatakan bahwa 
pemenuhan hak perempuan1 adalah elemen yang penting untuk mengakhiri konflik di 
Papua. Kedua organisasi tersebut mengacu pada Pasal 28 UUD 1945, yang menjamin 
hak warga negara akan kebenaran, keadilan, dan kompensasi terhadap perempuan 
korban kekerasan. Hal itu sangat relevan dengan konteks di Papua, di mana kekerasan 
berbasis gender sangat sering terjadi dan tidak adanya perlindungan dari pemerintah 
memperburuk situasi. Pemerintah dianggap telah gagal dalam memenuhi tugasnya. 
Wacana perempuan dipenuhi dengan  keluhan atas kegagalan pemerintah dalam 
memenuhi tugasnya. Dalam periode tahun 2012-2014, sudah lebih dari 1.700 
perempuan Papua diwawancara mengenai pengalaman mereka dalam hal kekerasan, 
diskriminasi, dan marjinalisasi. Berikut ini adalah kesimpulan wawancara tersebut. 

1 Selengkapnya, lihat teks Siaran Pers bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga masyarakat tentang penghentian 
kekerasan di Papua, Jakarta 2012; LIPI, Papua Road Moap, Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future, Jakarta: LIPI, 2008.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah 
hal yang biasa terjadi di Papua. Salah seorang 
perempuan yang diwawancara di Kampung 
Teluk Wondama Sobey mengatakan bahwa 
bagi perempuan Papua “mengalami kekerasan 
seperti halnya minum kopi - setiap hari”. Hasil 
wawancara menunjukkan bahwa perempuan 
yang mengajukan keluhan ke polisi jarang 
mendapat tanggapan. Hal ini dikarenakan aparat 
keamanan seringkali terlibat dalam kekerasan 
tersebut. Mereka juga mengesampingkan 
tuntutan perempuan asli Papua, sehingga 
membatasi usaha dalam mengakses sistem 
peradilan, dan akhirnya menciptakan budaya 
impunitas. KDRT merasuk di dalam setiap kelas 
sosial dan generasi. Antara tahun 2012-2013, 
kasus KDRT ditemukan di daerah kota (Biak, 
Jayapura, Manokwari, Merauke, Sorong, Timika, 
Wamena), pedalaman di dataran tinggi (Deiyai, 
Dogiyai, Intan Jaya, Nabire, Paniai, Tolikara, 
Yalimo), serta pedalaman di daerah pantai 
(Asmat, Digoel, Fakfak, Kaimana, Raja Ampat, 
Serui, Soepiori, Tambraw, Wondama Bay, dan 
Waropen). 

Melihat seberapa sering KDRT terjadi, kecen-
derungan korban untuk tidak melaporkannya, 
dan ketidakefektifan aparat dalam mengatasi 
kasus tersebut, sangatlah mungkin bahwa 
sebagian besar kasus yang terjadi di Papua tidak 
dilaporkan. 

Selain keengganan aparat keamanan dalam 
membantu korban KDRT, kehadiran polisi dan 
TNI juga merupakan ancaman terhadap kaum 
perempuan, di mana mereka seringkali menjadi 
subyek kekerasan fisik dan seksual dari oknum-
oknum tersebut. Mereka tidak mendapatkan 
perlindungan. Mereka malah mengalami rasa 
takut akan serangan dari polisi dan TNI. Hal ini 
diperburuk dengan banyaknya laporan aparat 
keamanan yang mabuk. 

Ada banyak sekali permasalahan yang memberi 
dampak kepada perempuan di Papua. 
Penderitaan mereka tidak terbatas pada dampak 
kekerasan. Banyak dari mereka ditelantarkan, 
terutama di daerah pedalaman di pegunungan, 
yang jauh dari akses masyarakat dan LSM. 
Poligami masih terjadi di Papua, dan dapat 
menjadi permasalahan psikologis yang serius 
bagi perempuan, serta mendorong situasi di 
mana penelantaran dan kekerasan lebih sering 
terjadi. Penyalahgunaan narkoba juga menjadi 
masalah bagi perempuan. Hal itu bisa jadi 
dipicu atau diperburuk dengan oleh kekerasan 
dan penelantaran. Selain itu, perempuan 
seringkali dibebani dengan tugas rumah tangga, 
diperlakukan seperti budak, dan didorong oleh 
ketakutan apabila kerja mereka tidak selesai. 
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Contoh Kasus: 

Seorang perempuan ditembak dua 
kali setelah meminta aparat untuk 
menghentikan penembakan 

Pada tanggal 8 Desember 2014, Mama Marci 
Yogi mengangkat tangannya untuk meminta 
agar aparat keamanan menghentikan tembakan 
yang dalam bentrokan yang membunuh empat 
orang di Karel Gobai. Dua peluru menerjangnya. 
Peluru yang pertama mengenai noken (tas 
tradisional) yang dibawanya. Untungnya, peluru 
itu hanya meninggalkan punggung Mama 
Marci, karena alkitab yang ada di dalam noken 
menyerap dampak peluru tersebut. Peluru yang 
kedua mengenai tangan kiri Mama Darci. Mama 
Yulita Edowai tertembak di kaki saat sedang 
berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian. 
Oktoviana Gobai, pelajar kelas 5 SD, tertembak 
di kaki saat sedang pulang dari sekolah. Di saat 
yang bersamaan, Mama Agusta Degei sedang 
bekerja di ladang antara lapangan Karel Gobai 
dan landasan terbang. Mama Agusta mengalami 
trauma karena menyaksikan penembakan dari 
dekat. 

Perempuan korban penembakan di 
Paniai 

Kasus penembakan di Paniai pada bulan 
Desember 2014, yang dijelaskan di bagian 2.4, 
juga memakan korban perempuan. Beberapa 
pedagang di pasar dan pekerja di ladang adalah 
perempuan. Mereka berasal bukan hanya dari 
daerah setempat, tapi juga dari Paniai Barat, 
Yatamo, Kebo, Bibida, dan Paniai Timur. Banyak 
dari mereka sedang bersama dengan anaknya 
saat kejadian. Mereka berlarian meninggalkan 
lokasi kejadian, menyembunyikan anak mereka, 
dan menunggu sampai penembakan itu selesai. 
Para perempuan tersebut dan terutama keluarga 
korban, mengalami trauma akibat penambakan 
tersbeu tersebut. Mereka lalu berduka dalam 
ritual yang dinamakan ‘menangis mandi pecek’.

Kekerasan dalam Rumah Tangga 
berdasarkan UU di Indonesia 

KDRT telah dianggap sebagai sebuah kejahatan 
sejak tahun 2004, berdasarkan UU No. 23/2004 
ten tang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga. UU tersebut menyatakan bah-
wa kekerasan terhadap perempuan adalah 
pelanggaran HAM dan merupakan “kejahatan 
terhadap martabat kemanusiaan”. KDRT dide-
finisikan “adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau pene-
lan taran rumah tangga termasuk ancaman 
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum dalam lingkup rumah tangga”. Dalam 
UU tersebut, pelaku diancam hukuman penjara 
maksimum 20 tahun. Akan tetapi, UU tahun 
2004 tersebut belum diterapkan secara optimal 
di Papua. Proses peradilan masih menggunakan 
sistem yang ada sebelumnya, dan akses perem-
puan ke crisis centre masih sangat terbatas. 
Selain itu, UU tersebut juga bergantung pada 
partisipasi polisi dalam pelaksanaannya, karena 
semua investigasi dilaksanakan oleh polisi dan 
perawatan kesehatan bergantung pada surat 
rujukan yang didapat dari polisi. Saat polisi 
menolak membantu korban, akses korban untuk 
mendapatkan keadilan menjadi tidak mungkin. 

 
Gambar 2.7-1: Kiri: Mama Marci Yogi menunjukkan tangannya yang 
dibalut setelah ditembak oleh aparat keamanan. Kanan: Luka tembak 
di bagian punggung tangannya.
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Kekerasan dalam Rumah Tangga 
berdasarkan UU di Indonesia 

KDRT telah dianggap sebagai sebuah kejahatan sejak tahun 2004, 
berdasarkan UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga. UU tersebut menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan 
adalah pelanggaran HAM dan merupakan “kejahatan terhadap martabat 
kemanusiaan”. KDRT didefinisikan “adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah 
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 
tangga”. Dalam UU tersebut, pelaku diancam hukuman penjara maksimum 20 
tahun. Akan tetapi, UU tahun 2004 tersebut belum diterapkan secara optimal 
di Papua. Proses peradilan masih menggunakan sistem yang ada sebelumnya, 
dan akses perempuan ke crisis centre masih sangat terbatas. Selain itu, UU 
tersebut juga bergantung pada partisipasi polisi dalam pelaksanaannya, 
karena semua investigasi dilaksanakan oleh polisi dan perawatan kesehatan 
bergantung pada surat rujukan yang didapat dari polisi. Saat polisi menolak 
membantu korban, akses korban untuk mendapatkan keadilan menjadi tidak 
mungkin. 
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3.  HAK EKONOMI, SOSIAL, 
DAN BUDAYA
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3.  Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

3.1 Hak Kesehatan 
Pemerintah Indonesia, di bawah hukum internasional, diwajibkan menyediakan 
standar kesehatan terbaik bagi warganya.1 Sebagai bagian dari status Otonomi 
Khusus Papua (OTSUS), pemerintah harus mengalokasikan sejumlah anggaran 
untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Akan tetapi, penyalahgunaan anggaran 
sering terjadi dalam skala besar. Hal ini, ditambah dengan buruknya pengelolaan, 
menyebabkan kelalaian dan kekosongan tenaga kesehatan. Kasus-kasus kematian 
dan beban penyakit yang merupakan akibat dari kurangnya pelayanan kesehatan 
di daerah pedalaman harus menjadi perhatian serius. Angka kematian ibu dan anak, 
serta prevalensi HIV/AIDS di Papua dan Papua Barat masih yang tertinggi di Indonesia.

1  General Comment No. 14 of the Committee on Economic, Social andCultural Rights (CESCR) The right to the highest available standard ofhealth. 
11.8. 2000. E/C.12/2000/4. (General Comments), Tersedia di: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28symbol%29/E.C.12.2000.4.En

Sistem kesehatan di Papua nampak semakin 
memprihatinkan. Infrastruktur dan pelayanan 
kesehatan seperti rumah sakit, klinik HIV/AIDS, 
dan Puskesmas memang masih tersedia di 
kota-kota besar dan daerah sekitarnya. Akan 
tetapi, sistem pelayanan kesehatan yang 
seharusnya menyediakan layanan pencegahan, 
perawatan, dan rujukan di tingat masyarakat 
semakin jarang ada. Di daerah pedalaman, 
program kesehatan masyarakat, Puskesmas, 
dan RSUD sudah terbengkalai. Dampak 
program pemekaran (desentralisasi kabupaten 
dan distrik menjadi unit otonomi yang lebih 
kecil) mulai terasa. Kabupaten mulai bertindak 
secara terpisah dan inkonsisten karena masing-
masing memiliki kewenangan sendiri untuk 
menggunakan anggaran belanja yang sudah 
disetujui oleh DPRD dan Bupati. Harusnya, 
semua kabupaten mengikuti strategi kesehatan 
nasional. Kenyataannya, sistem pengawasan, 
pengelolaan anggaran, dan prioritas masing-
masing kabupaten berbeda-beda. Di Papua, 
sektor kesehatan mengalami permasalahan 

yang sama seperti pada sistem pendidikan; 
kekosongan, manajemen dan akuntabilitas 
yang buruk, serta budaya ketidakpercayaan 
antara penduduk dengan pemerintahan. 
Tidak ada strategi kesehatan di tingkat provinsi 
untuk menjawab permasalahan kesehatan 
yang semakin banyak. Perlu adanya program 
kesehatan di tingkat propinsi yang mandiri dan 
disesuaikan dengan budaya setempat. Akan 
tetapi, kebijakan pemekaran mengakibatkan 
fragmentasi pelayanan kesahatan baik di tingkat 
distrik maupun antar distrik. Di bagian berikut 
di bab ini, kami menggarisbawahi beberapa 
isu yang perhatian dari sudut pandang sudut 
pandang hak kesehatan.

HIV/AIDS dan penyakit menular seksual 
lainnya 

Epidemi HIV/AIDS di Papua masih belum teratasi. 
Indonesia termasuk di dalam kelompok enam 
negara “tertinggal” dalam upaya memastikan 
akses untuk mendapat terapi antiretroviral (ARV) 
bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Indonesia, 
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bersama dengan Republik Afrika Tengah, 
Republik Demokratik Kongo, Nigeria, Rusia, 
dan Sudan Selatan, menghadapi “tiga ancaman 
yaitu beban penyakit HIV yang tinggi, cakupan 
perawatan yang rendah, dan tidak adanya 
penurunan dalam jumlah infeksi HIV”. Jumlah 
kematian karena AIDS di Indonesia meningkat 
427 persen selama kurun waktu 2005 -2013, di 
mana UNAIDS juga mencatat bahwa hanya 8 
persen ODHA di Indonesia yang memiliki akses 
ke terapi ARV.2

Di Papua, terutama di daerah dataran tinggi, 
epidemi ini sudah menjadi hal yang umum 
(>5% prevalensi infeksi terhadap orang dewasa) 
di kalangan penduduk asli. Satu-satunya survei 
umum prevalensi HIV dilakukan pada tahun 
2006, dengan temukan angka prevalensi 
sebesar 2,4% di Tanah Papua. Sampai sekarang 
belum ada angka prevalensi resmi yang baru. 
Pada bulan Oktober 2014, tercatat ada sekitar 
26,235 kasus HIV/AIDS di Papua. Di Papua, rata-
rata prevalensi AIDS mencapai 359,43 pasien 
per 100.000 populasi, angka ini 15 kali lebih 
besar dibandingkan dengan rata-rata nasional.3 
Pada tahun 2008 Kementerian Kesehatan 
mencanangkan program ‘Selamatkan Papua’, 
di mana tim-tim kesehatan dibentuk di tingkat 
distrik untuk melaksanakan Voluntary Counseling 
and Testing (VCT) di daerah-daerah terpencil. 
Jika seseorang teridentifikasi mengidap virus HIV, 
mereka kemudian diberikan rujukan ke rumah 
sakit untuk kemudian mendapatkan perawatan 
ARV. Program ini berjalan hingga tahun 2010, 
dan hasilnya pun tidak jelas. Pemerintah 
memutuskan untuk tidak melanjutkan dan tidak 
ada evaluasi program ini.

Strategi nasional dan rencana aksi penang-
gulangan HIV/AIDS tahun 2010-2014 menyata-
kan bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat 
merupakan daerah prioritas untuk pen ce -
gah an. “Strategi yang dilaksanakan gagal 

2 UNAIDS. Gap report 2014. July 2014. Tersedia di: http://www.unaids.
org/sites/default/files/en/media/unaids/contentassets/documents/
unaidspublication/2014/UNAIDS_Gap_report_en.pdf

3 Laporan Situasi perkembang HIV/AIDS di Indonesia. Tahun 2014. 
Triwulan 3. Tersedia di http://spiritia.or.id/Stats/StatCurr.pdf

memperhitungkan realitas budaya, pem-
bangunan, dan sosio-ekonomi di Papua, ter-
utama di daerah dataran tinggi”.4 Di Tanah Papua, 
penularan HIV sebagian besar terjadi melalui 
hubungan seks heteroseksual. Masyarakat 
asli Papua cenderung lebih mudah tertular 
HIV positif daripada warga non-Papua. Data 
resmi dari Kabupaten Mimika menunjukkan 
bahwa 78 persen infeksi yang terjadi di tahun 
2012 menimpa penduduk asli Papua, dan 
98,7 persennya terjadi melalui hubungan seks. 
Epidemi HIV di Papua ada “sesuai dengan garis 
batas sektor sosial, ekonomi, dan politik yang 
memisahkan masyarakat, serta menempatkan 
segmen populasi yang paling rawan ke dalam 
resiko”.

Meskipun jumlah pasti dari prevalensi tidak 
diketahui, jumlah pasien yang datang untuk 
mendapatkan VCT dan perawatan ke klinik di 
daerah perkotaan meningkat pesat. Contohnya, 
pada tanggal 31 Desember 2011, Komisi 
Penyakit AIDS (KPA) melaporkan ada sekitar 
1351 ODHA di daerah Jayawijaya. Pada tanggal 
1 Juli 2014, jumlah tersebut telah meningkat 
menjadi 5,000 kasus.5 Hampir semua penderita 
adalah penduduk asli Papua yang berasal dari 
daerah dataran tinggi, sebagian besar adalah 
penduduk dewasa. Mereka datang dari daerah 
pegunungan seperti Yahukimo, Tolikara, Puncak 
Jaya, dan Lani Jaya.

Meskipun ARV diberikan secara gratis, obat 
tambahan (yang seringkali tersedia melalui 
apotek swasta), perawatan, dan makanan tidak 
diberikan secara gratis. Masyarakat asli Papua 
kurang percaya kepada tenaga kesehatan pen-
datang di rumah-rumah sakit. Mereka lebih 
memilih perawatan yang disediakan oleh 
organisasi gereja. Secara keseluruhan, keter se-
diaan ARV masih terbatas. (Untuk data tambahan, 
silakan lihat laporan Hak Asasi Manusia di Papua 
tahun 2013) Program Pencegahan Penularan 

4 Carole Reckinger and Antoine Lemaire. Faultlines and fractures. 
Inside Indonesia 118 Oct.-Dec. 2014 http://www.insideindonesia.
org/faultlines-and-fractures

5 Data KPA Papua per tanggal 31 Desember 2014, tidak 
dipublikasikan
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dari Ibu ke Anak (Prevention from Mother to 
Child Transmission - PMCT) berlangsung di 
kota-kota daerah pesisir. Program percontohan 
sudah dimulai di rumah sakit daerah kota 
Wamena. Akan tetapi, di daerah dataran 
tinggi, perempuan hamil tidak secara otomatis 
mendapatkan pemeriksaan HIV. Hal ini terjadi 
karena keterbatasan pelayanan kesehatan ibu 
[hamil], sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di 
bawah ini. 

Data Pengamatan Kementerian Kesehatan (IBBS, 
yang diambil pada bulan 2011) menunjukkan 
bahwa 25 persen pekerja seks komersial di 
Wamena menderita HIV positif; 35,4 persen 
menderita gonore; 31,4 persen menderita sipilis; 
dan 44,8 persen menderita Klamidia.6 Penyakit 
menular seksual tersebut, seperti yang terjadi 
pada pasien HIV, seringkali diabaikan dan perlu 
perhatian dari pusat pelayanan kesehatan.

Kesehatan Ibu dan Anak 

Survei demografis kesehatan Indonesia di tahun 
2012 menunjukkan bawah angka kematian 
balita di Papua dan Papua Barat tiga kali lebih 
besar dibandingkan dengan rata-rata nasional 
(115 berbanding 43 per 1000 kelahiran). Angka 
persalinan oleh tenaga kesehatan juga sekitar 
30% lebih rendah dibandingkan dengan daerah 
lain di Indonesia. Kendala utama yang dihadapi 
Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan 
kematian ibu dan anak adalah ketimpangan 
pelayanan kesehatan, terutama di daerah timur 
Indonesia. 7

Akan tetapi, angka kematian ibu di dataran 
tinggi Papua mungkin mencapai kisaran 500 
per 100.000 kelahiran.8 Bagian berikut akan 
menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

6 Bobby Anderson. Dying for Nothing. Inside.Indonesia 115: JanMar 
2014 Tersedia di http://www.insideindonesia.org/dying-fornothing

7 Michael J Dibley. Meiwita Budiharsana. Keeping women and babies 
healthy within an unequal system. Inside Indonesia 119: Jan-Mar 
2015 http://www.insideindonesia.org/keeping-women-and-
babieshealthy-within-an-unequal-system

8 Rees, S. J., van de Pas, R., Silove, D., & Kareth, M. (2008). Health 
and human security in West Papua. Medical journal of Au stralia, 
189(11/12), 641-643. Available at: https://www.mja.com.au/ 
journal/2008/189/11/health-and-human-security-west-papua

tingginya angka kematian ibu. Menurut angka 
resmi pemerintah, 40% persalinan di Papua 
dibantu oleh tenaga kesehatan. Di Jakarta, 
angka tersebut mencapai 99%. Di Papua, 27% 
persalinan terjadi di pusat kesehatan; di Jakarta, 
angka tersebut 96%. Meskipun demikian, 
penelitian kami menunjukan bahwa angka 
kehamilan dan persalinan yang dibantu tenaga 
kesehatan jatuh di level 10% di daerah dataran 
tinggi. 9 

Program yang dijalankan oleh pemerintah 
Indonesia dan didukung oleh Bank Dunia 
(2001-2003) untuk melatih dan menempatkan 
bidan di pedesaan belum menunjukkan 
dampak jangka panjang. Setelah program dan 
insentif untuk bidan-bidan tersebut berakhir, 
mereka meninggalkan desa di mana mereka 
ditempatkan. Munculnya distrik baru juga 
memperburuk situasi yang ada, karena banyak 
pos kesehatan yang tidak beroperasi. Ini berarti 
imunisasi, pengamatan dan penimbangan 
balita, pelayanan sebelum dan paska kelahiran, 
serta pengawasan faktor resiko kelahiran, tidak 
berfungsi atau jarang berfungsi di daerah 
pedesaan. Pelayanan ini hanya tersedia di daerah 
perkotaan, yang biasanya dikunjungi oleh kaum 
pendatang dan penduduk kota. Para perempuan 
di daerah dataran tinggi jarang melahirkan di 
Puskesmas karena alasan sosia-kultural. Mereka 
juga jarang sekali melahirkan di dalam rumah 
tradisional mereka. Mereka biasanya melahirkan 
di kebun atau hutan, dengan bantuan bidan 
tradisional. Para perempuan di Papua jarang 
memeriksakan kandungannya di klinik. Mereka 
biasanya datang di saat sudah mendekati 
kelahiran. Pelayanan kehamilan tidak ada di 
daerah dataran tinggi, selain di RSU Wamena. 
Persediaan obat-obatan (seperti Oxyticine 

9 R. van de Pas. Comment on the article ‘dying for nothing’ April 
2014. Available via http://www.tanahku.west-papua.nl/index. 
php/nieuwsberichten/4522-comment-on-the-article-dying-
fornothingby-bobby-anderson.html
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yang digunakan untuk menstimulasi kontraski 
kontraksi rahim) tidak pernah terpakai dan 
tersimpan di gudang Puskesmas dan rumah 
sakit. Bedah sesar tidak mungkin dilakukan di 
rumah sakit distrik (kecuali Wamena) karena 
tidak adanya fasilitas anestesi. Permasalahan 
yang lain adalah kecenderungan bidan dan 
dokter untuk menunggu pasien datang, 
bukannya datang ke rumah dan memberikan 
pertolongan. Dalam sebuah kasus yang 
disaksikan oleh penulis laporan ini, seorang 
dokter pendatang menolak untuk memberikan 
obat untuk menstimulasi kontraksi karena dia 
takut hal itu bisa berujung pada komplikasi atau 
kematian dalam kandungan. Jika hal tersebut 
terjadi, keluarga korban akan menyalahkan 
dia. Ketidakpercayaan dan tendensi untuk 

menyalahkan ini menjadi salah satu alasan 
mengapa hanya beberapa kelahiran yang 
didampingi oleh tenaga kesehatan di daerah 
dataran tinggi. Akibatnya, angka kematian ibu 
melahirkan lebih tinggi dibandingkan dengan 
yang tertulis di keterangan resminya

Pada tahun 2014, Komite Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya PBB (UN-CESCR) mengevaluasi 
laporan Indonesia dalam implementasi Koven-
an Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya dan menilai Indonesia perlu 
“menyelesaikan permasalahan disparitas dalam 
ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan 
ibu hamil, termasuk dengan melaksanakan 
pelatihan pra-pelayanan, pelatihan pada saat 
pelayanan, supervisi, dan akreditasi fasilitas”.10

10 ‘UN Committee’s concluding observations on Economic, Social 
and Cultural rights in Papua’ july 2014. Available at http://www.
humanrightspapua.org/news/99-escr2014sum

Gambar 3.1-1. Dalam karyanya, Dying for Nothing, Bobby Anderson mencatat bahwa hanya 27% bayi Papua yang lahir di fasilitas kesehatan.
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Pelayanan Kesehatan 

Indonesia menerapkan Program Jaminan Kese-
hatan (BPJS) dalam menjamin akses untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan. Di Papua, 
hal ini seharusnya sudah diberikan secara cuma-
cuma karena menjadi bagian dari program dan 
pendanaan OTSUS. Permasalahan sebenarnya 
yang terjadi di Papua adalah buruknya penge-
lolaan, penyalahgunaan dana, dan kurangnya 
akuntabilitas dalam sektor pelayanan 
kesehatan. Buruknya tingkat kehadiran tenaga 
kesehatan dapat diartikan bahwa sebagian 
besar pos kesehatan di daerah (kecamatan) 
tidak memiliki tenaga kesehatan. Berdasarkan 
data pemerintah, pos-pos kesehatan tersebut 
tercatat memiliki tenaga kesehatan. Akan 
tetapi tenaga kesehatan (baik dokter, perawat, 
maupun bidan) berada di daerah perkotaan, di 
mana mereka tetap menerima gaji dan semua 
tunjangan. Pimpinan yang tegas dalam struktur 
kesehatan jarang sekali ditemukan. Hal ini bukan 
menjadi permasalahan pemerintah daerah 
saja. Pemerintah pusat membiarkan hal ini 
terjadi tanpa adanya pengawasan, pengecekan 
akuntabilitas, maupun keterlibatan langsung 
dalam pelayanan atau pengelolaan. Dan ketika 
ada tindakan dari pemerintah pusat, seperti 
dalam program ‘Selamatkan Papua’, campur 
tangan yang ada hanya berupa alokasi dana 
‘darurat’, tanpa adanya keterlibatan langsung 
dalam implementasi program.

Organisasi gereja membantu melengkapi 
kesenjangan pelayanan kesehatan di pedalaman 
wilayah dataran tinggi. Mereka menyediakan 
pelatihan bagi tenaga kesehatan, yang acap 
kali adalah sukarelawan, dalam memberikan 
pencegahan dan perawatan dasar melalui 
jaringan gereja yang tersebar di dataran tinggi. 
Mereka mengunjungi desa-desa tersebut 
beberapa kali dalam setahun, untuk memberikan 
pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-
lain. Ada banyak klinik yang diselenggarakan 

oleh gereja yang menyediakan pelayanan dan 
perawatan HIV/AIDS. Akan tetapi, kemampuan 
finansial, kapasitas pegawai, cakupan, dan 
koordinasi antar-organisasi di klinik-klinik 
tersebut masih sangat terbatas.

LSM internasional seperti Clinton Foundation, 
donor bilateral seperti USAID dan AUSAID, 
serta badan multilateral seperti UNICEF dan 
Global Fund to Fight against Aids, Tuber-
colosis and Malaria memberikan dukungan 
kepada Pemerintah Indonesia untuk mem-
perkuat pelayanan kesehatan, terlebih lagi 
dalam memperkuat kapasitas teknis untuk 
menyediakan pencegahan dan perawatan HIV. 
Akan tetapi, upaya tersebut belum mampu 
menghasilkan sistem kesehatan dasar yang 
melibatkan masyarakat, pegawai, pengobatan, 
dan pendanaan. Program-program tersebut 
tidak mencari penyelesaian dari penyebab 
buruknya kesehatan dan ketimpangan yang 
menimpa masyarakat asli Papua; karena hal itu 
seringkali tidak dicantumkan dalam Memoranda 
of Understanding (MoU) antara Pemerintah 
Indonesia dengan pemerintah dan organisasi 
asing.

Berikut ini adalah contoh anekdot yang menun-
jukkan buruknya pelayanan kesehatan: di distrik 
Oklip, Pegunungan Bintang, tidak ada dokter 
atau perawat sama sekali, hanya seorang mantri 
(perawat sukarela) yang bekerja pada pos 
kesehatan setempat. Pada Rumah Sakit Daerah 
di Yowari Sentani, Jayapura, pasien-pasien 
yang menderita penyakit parah harus pulang 
ke rumah karena bangsal rawat inap tidak 
memiliki fasilitas yang memadai. Pemerintah 
menyerahkan shelter pasien AIDS di Jayawijaya 
kepada Gereja Katolik karena shelter tersebut 
tidak terawat.11

Seorang gadis berusia 19 tahun dari Hepuba, 
Jayawijaya, meninggal pada bulan Juli 2014 di 
Rumah Sakit Provinsi Dok II, Jayapura, setelah 
dokter mengambil tumor besar dari perutnya. 

11 Situasi Pendikan dan Kesehatan Papua 2014. Catatan SKPKC 
Fransiskan Papua
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Gadis tersebut telah mencari perawatan di 
Rumah Ssakit Wamena dan Dok II selama 
lebih dari setahun. Pihak rumah sakit berulang 
kali menolak merawat gadis tersebut dan 
mengatakan bahwa itu hanyalah sakit perut 
biasa, tanpa melakukan diagnose lebih lanjut. 
Baru setelah gadis itu nampak sangat lemas 
dan mengeluh sakit perut yang luar biasa, 
tenaga kesehatan rumah sakit menyadari bahwa 
penyakit yang dideritanya serius. Sayangnya, itu 
semua datang terlambat.12 Ada banyak sekali 
contoh kasus keterlambatan perawatan bagi 
penduduk asli Papua yang menderita penyakit 
serius. Contohnya adalah di Lolat, Kapupaten 
Yahukimo, di mana pada bulan April 2014, 18 
penduduk desa meninggal setelah “jatuh sakit 
dengan kelenjar dan tonsil yang membesar”. 
Bidan desa di Wamena tidak memberikan 
perawatan yang memadai untuk para korban.13

Permasalahan kesehatan psiko-sosial 

Di dataran tinggi, pelayanan kesehatan mental 
(jiwa) tidak tersedia. Pemerintah setempat 
tidak memiliki tenaga kesehatan yang memiliki 
spesialisasi di bidang tersebut dan tidak memiliki 
fasilitas perawatan seperti pengobatan, perawat, 
atau dukungan psiko-sosial.

Permasalahan yang mendesak dan sangat nyata 
adalah penyalahgunaan narkotika, terutama 
oleh kaum pemuda yang sering berjudi di 
pinggir jalan sambil meminum minuman keras. 
Beberapa anak-anak juga ditemukan kecan-
duan menghirup lem Aibon. Generasi ini 
membutuhkan perhatian dan perawatan khusus. 
Selain pendampingan dari organisasi gereja, 
mereka tidak punya tempat lagi. Ada beberapa 
kasus di mana warga Papua ditemukan sekarat 
karena minuman oplosan dengan kadar alkohol 
yang tinggi. Rehabilitasi psiko-sosial terhadap 
penyalagunaan narkotika yang berakar pada 

12 Komunikasi langsung antara pihak keluarga dengan penulis, Juli 
2014.

13 Michael Bachelard. High Tension in Papua and West Papua. 
The Sydney Morning Herald. February 2015. Tersedia di: http://
www.smh.com.au/good-weekend/high-tension-in-papua-and-
westpapua-20150206-12uc2d.html

nilai dan prinsip budaya sangat sekali diperlukan. 
Hal ini terabaikan, bukan hanya di dataran tinggi, 
tapi juga di seluruh Papua.

Penyalahgunaan narkotika juga berkaitan 
dengan tingginya angka KDRT, sebagaimana 
dibahas di Bagian 2.7. 

Sebuah studi dari Australia pada tahun 2013 
menunjukkan bahwa lebih dari 80% masyarakat 
Papua yang mengungsi ke Australia mengalami 
Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)14. Jumlah 
pasti penderita PTSD di dataran tinggi tidak 
diketahui, tapi berdasarkan angka kekerasan, 
jumlahnya diperkirakan cukup banyak.

Rekomendasi bagi Pemerintah 
Indonesia 

1. Pemerintah Indonesia diharapkan meman-
tau, mengevaluasi, dan terlibat lang-
sung dalam pelaksanaan pelayanan kese-
hatan di daerah dataran tinggi. Penye-
lesainnya bukanlah dengan menam bah 
dana, tenaga kesehatan, atau program 
baru ke daerah tersebut. Akan tetapi, 
badan-badan kesehatan nasional harus 
menuntut pertanggungjawaban peme-
rintah kabupaten dalam penyediaan 
pela yanan kesehatan dasar. Sikap tidak 
peduli dari pemerintah sekarang meng-
akibatkan buruknya fungsi pelayanan 
kesehatan. Pemerintah harus meminta 
per tanggungjawaban hukum lembaga 
kesehatan daerah dalam kaitan dengan 
penyalahgunaan dana kesehatan yand 
disediakan oleh UU Otsus.

2. Dalam statistik kependudukan dan pela-
yanan kesehatan, pemerintah harus memi-
sahkan data menurut kelompok etnis, 
misalnya warga pendatang dan penduduk 
asli Papua. Data ini bisa memberikan gam-
baran ketimpangan yang ada, dan menjadi 
dasar perumusan strategi kesehatan di 

14 Susan Rees, Derrick M Silove, Kuowei Tay and Moses Kareth. 
Human rights trauma and the mental health of West Papuan 
refugees resettled in Australia. Med J Aust 2013; 199 (4): 280-
283. Available at: https://www.mja.com.au/journal/2013/199/4/
human-rightstrauma-and-mental-health-west-papuan-refugees-
resettledaustralia
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propinsi Papua dan Papua Barat untuk 
menjawab tantangan kesehatan seperti  
HIV/AIDS, kesehatan seksual dan reproduksi, 
dan penyalahgunaan narkotika, dan per-
masalahan SDM dapat diselesaikan, dipro-
gram  kan, dan didanai.

3. Pemerintah harus menciptakan forum 
kebijakan kesehatan di tingat provinsi atau 
distrik, di mana perumusan kebijakan bisa 
melibatkan masyarakat untuk mendatkan 
masukan yang berkaitan dengan keluhan, 
harapan, dan solusi, yang dapat menjadi 
acuan strategi kesehatan di masa depan.

4. Pemerintah disarankan untuk segera 
menjawab permasalahan kesehatan mental 
(jiwa) dan penyalahgunaan narkotika di 
dataran tinggi Papua. Hal ini bisa dilaksana-
kan melalui pelayanan psiko sosial yang 
sesuai dengan budaya Papua.

Rekomendasi bagi Dewan 
Ekonomi dan Sosial PBB 
(ECOSOC):

Dewan ECOSOC diharapkan dapat mengevaluasi 
dan menindaklanjuti kemajuan yang dicapai 
pemerintah dalam beberapa hal yang disebutkan 
di atas. Dengan pertimbangan luasnya epidemik 
HIV-AIDS, kegagalan pemerintah dalam me-
nye  diakan akses pelayanan kesehatan bagi 
penduduk asli Papua di pedalaman, serta ketidak-
adilan dalam penyediaan pelayanan kesehatan, 
Pelapor Khusus PBB akan hak kesehatan 
diharapkan untuk tidak hanya mengunjungi 
ibukota Indonesia (kunjungan yang sudah 
direncakan, namun ditunda selama beberapa 
tahun), tapi juga melakukan kunjungan ke 
daerah pedalaman Papua, termasuk distrik-
distrik di dataran tinggi. 
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Kesehatan reproduksi dan Demografi: rendahnya tingkat kesuburan 
masyarakat asli Papua 

Data Kesehatan Provinsi Papua tahun 2012 menunjukkan bahwa angka Keluarga Berencana (49%) 
dan keterlibatan tenaga kesehatan dalam proses kelahiran (53%) masih jauh tertinggal dibandingkan 
dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Berdasarkan Survei Kesehatan dan Demografi Indonesia tahun 
2012, angka kesuburan di Papua adalah 3,50 kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2007 di mana tercatat 
hanya 2,18 persen. Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR) juga menurun dari 38,3 di tahun 2007 
menjadi 21,8 di tahun 2012. 

Statistik yang pertama konsisten dengan laporan yang menyatakan bahwa masyarakat asli Papua melihat 
KB sebagai upaya negara untuk mengontrol jumlah penduduk asli Papua. Penelitian antropologi pada 
tahun 1990an menunjukkan bahwa di daerah Lembah Baliem, perempuan asli Papua hanya memiliki 2 
atau 3 anak. Penelitian tersebut menunjukkan rendahnya angka kesuburan di mana hanya ada dua anak 
per satu perempuan di Papua (di tahun 1991, sampel riset diambil dari 20.000 populasi, dengan rata-rata 
angka kesuburan yaitu 1,46 anak per perempuan). Program nasional ‘2 anak saja cukup’, skema imunisasi, 
dan program pengawasaan pertumbuhan anak tidak dibuat sesuai dengan konteks Papua, dan sejauh 
ini tidak mengurangi anga kematian ibu dan anak di Papua. 

“Dari tiga kesempatan yang berbeda, para laki-kaki dari suku Dani mendeskripsikan bahwa program KB 
merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengeliminasi Suku Dani dan suku-suku lainnya dari 
Indonesia. Hingga sekarang, perempuan suku Dani tidak melahirkan keturunan yang cukup untuk bisa 
menjamin pertumbuhan, dan memaksakan KB dalam situasi kependudukan saat ini bisa diungkapan 
dekan kata kritis sebagai “genocida”. Meskipun contoh situasi di Lembah Baliem Nampak terlalu keras, 
permasalahan yang terjadi adalah tingkat kematian bayi yang sangat tinggi dijawab dengan kebijakan 
umum nasional mengenai bayi, yang tidak relevan dengan situasi di Lembah Baliem, dan rendahnya 
angka kesuburan perempuan dijawab dengan pelaksanaan seminar mengenai KB. Biaya asimilasi yang 
harus dibayar sangatlah tinggi.” (Butt, 1998)

Meskipun rata-rata tingkat kesuburan di Papua meningkat selama 10 tahun terakhir, hal tersebut 
tidak terjadi bagi penduduk asli Papua yang tinggal di dataran tinggi. Ada berbagai macam penyebab 
infertilitas, antara lain kekurangan gizi di saat pertumbuhan, penggusuran masyarakat adat, marginalisasi 
masyarakat Papua yang tinggal di daerah perkotaan dan di pinggir pantai, serta prevalensi HIV-AIDS 
dan PMS; semuanya dapat menyebabkan infertilitas dan penggunaan metode tradisional jarak antar 
anak. Tingkat kesuburan penduduk asli Papua tidak diketahui, karena survei kesehatan nasional tidak 
memisahkan data berdasarkan latar belakang etnis. Penulis memperkirakan bahwa tingkat kesuburan 
penduduk asli Papua adalah antara 1,5 dan 1,8 anak per perempuan dewasa di daerah dataran tinggi. 
Selain itu, tidak ada catatan mengenai perbedaan usia harapan hidup antara masyarakat asli dengan 
kaum pendatang, namun diperkirakan sekitar 10 tahun atau lebih. Ketimpangan bidang kesehatan ini 
tidak nampak secara resmi, karena selain laporan HIV, tidak ada pembedaan yang jelas dalam data status 
kesehatan masyarakat asli Papua dengan populasi lain di Indonesia. 

Penelitian yang menganalisa kecenderungan demografis di Tanah Papua memprediksikan sebuah 
bencana bagi masyarakat Papua. Pada tahun 1971, penduduk asli berjumlah 96,09% dari total populasi 
yang ada di Tanah Papua. Pada tahun 2020, penduduk asli diperkirakan hanya akan berjumlah 28,99% 
dari total populasi di Tanah Papua; jumlah yang sangat kecil dan terus berkurang. 

Sumber: 
Leslie Butt. The social and political life of infants amongst the Baliem Valley Dani,Irian Jaya. Doctoral thesis. 1998
Jim Elmslie. West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: “Slow Motion Genocide” or not?CPACS Working Paper 

No. 11/1. September 2010.
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3.2 Hak Pendidikan
Selama beberapa tahun terakhir, sektor pendidikan di dataran tinggi Papua terus 
berkembang. Sekolah dan pusat kesehatan dibangun dan ribuan guru serta tenaga 
kesehatan dipekerjakan untuk melayani di daerah tersebut. Akan tetapi, beberapa 
area masih mengalami kekosongan pelayanan publik, yang menyebabkan angka 
melek huruf jatuh hingga kurang dari 10 persen di daerah-daerah terpencil. Besarnya 
permasalahan ini tidak pernah diakui dalam laporan resmi. Dampaknya pun sudah 
sangat diremehkan. 

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 di 
40 desa di wilayah Wamena, Yahukimo, dan 
Yalimo menunjukkan bahwa sekolah-sekolah 
yang sulit diakses di daerah di dataran tinggi 
telah ditutup, karena selama beberapa tahun 
tidak ada lagi guru di sekolah-sekolah tersebut. 
Banyak guru yang seharusnya tinggal di daerah 
penugasan, malah memilih tinggal di daerah 
perkotaan, tetapi, mereka tetap menerima gaji 
dan tunjangan sebagai guru daerah terpencil. 
Beberapa guru hanya hadir sekali atau dua kali 
setahun untuk mengawasi ujian. Beberapa 
kepala sekolah juga absen, dan mempekerjakan 

guru bantu yang kurang berkualitas dengan gaji 
rendah dan tidak tetap. Walaupun penelitian 
ini dilakukan hanya di wilayah yang dihuni 
oleh sekitar 100.000 penduduk, tapi hal ini 
merupakan cerminan situasi di sebagian besar 
kabupaten di wilayah dataran tinggi. Beberapa 
LSM dan media menyoroti tentang situasi 
pendidikan dasar di Pegunungan Bintang, 
Tolikara, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Nduga, Puncak, 
dan Intan Jaya. Artinya, ada sekitar 1.2 juta warga 
Papua yang tinggal di daerah dataran tinggi 
yang terpengaruh dengan situasi seperti yang 
digambarkan di bawah ini.

Tabel 3.2-1:kehadiran tenaga pengajar di Sekolah Dasar 

Total jumlah guru Aktif mengajar Hanya datang di saat ujian Tidak pernah hadir 

87 48 15 24

Dekat dengan 
daerah 
perkotaan: 37

Dekat dengan 
daerah 
perkotaan: 28

Dekat dengan daerah 
perkotaan: 1

Dekat dengan 
daerah perkotaan: 8

Jauh dengan 
daerah 
perkotaan: 50

Jauh dengan 
daerah 
perkotaan: 20

Jauh dengan daerah 
perkotaan: 14

Jauh dengan daerah 
perkotaan: 16

Meningkatnya angka buta huruf:

Lebih dari setengah jumlah desa di mana 
penelitian dilakukan, angka melek huruf ada di 
bawah 25%, sementara sepertiga yang lainnya 
tidak lebih dari 10%. Sejak tahun 1960an, 
program melek huruf menjadi bagian dari 
pelayanan dasar yang disediakan oleh gereja-
gereja setempat. Sejak tahun 1970an, sekolah, 
baik milik gereja maupun pemerintah, mulai 

mengambil alih peran ini. Kegagalan sistem 
pendidikan di 10 tahun terakhir menyebabkan 
kegiatan pendidikan berhenti di beberapa 
wilayah. Laporan resmi pemerintah tidak 
mencatumkan situasi ini. Sebaliknya, laporan 
tersebut menyajikan data tentang tingginya 
angka kelulusan. Siswa-siswi di sekolah seringkali 
lulus ujian akhir hanya karena guru-guru yang 
sering absen membantu mengerjakan ujian 
mereka untuk menyelamatkan citra mereka.
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Table 3.2-2: Desa dengan angka melek huruf di bawah 10% (total ada 40 desa di dalam 
penelitian)

Desa Area Penduduk Jumlah penduduk yang 
melek huruf

1. Konosa Kosarek 292 12
2. Ultam Kosarek 567 18
3. Walani Kosarek 163 12
4. Hitlahen Pronggoli 410 15
5. Mamion Mabualem 370 10

6. Folmimpi Ubahak 3.800 (= 
beberapa desa) sangat sedikit

7. Panggema Panggema 642 35
8. Homtonggo Panggema 544 6
9. Folungsili Panggema 879 10
10. Yanggali Panggema 838 49
11. Mumanggen Panggema 645 41
12. Ubalihi Welarek 63 5
13. Pami Welarek 200 6
14. Filiahik Apahapsili 46 4
15. Jakwa Pagai 250 sangat sedikit

Tabel 3.2-3: Desa dengan angka melek huruf di bawah 25%

Desa Area Penduduk Jumlah penduduk 
yang melek huruf

1. Pontengpilik Pronggoli 480 50
2. Silong Ubahak 265 38
3. Poik Poik 391 82
4. Perang Poik 204 26
5. Tukam Panggema 250 30
6. Tahamak Welarek 241 35
7. Tangumsili Apahapsili 300 68

Table 3.2-4: Desa dengan angka melek huruf di bawah 50%

Desa Area Penduduk Jumlah penduduk 
yang melek huruf

1. Meringman Kosarek 75 30

2. Tanggeam 
Yahuli 
Ambut 

530 233

3. Panal Poik 259 84

4. Kulet Apahapsili ca. 300 (diperkirakan < 50%)

5. Hitugi* Mugi 626 280

6. Sisiapoloa* Mugi 411 80

7. Usagasem* Mugi 374 113

8. Ibiroma* Ibiroma 355 70

9. Kilise* Kilise 226 80

* Berdekatan dengan daerah perkotaan sehingga tingkat pendidikan yang relative bagus tercermin dalam angka melek huruf.
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Dampak sistem pendidikan yang tidak 
berfungsi: 

Krisis di bidang pendidikan terjadi saat masya-
rakat Papua dihadapkan dengan tantangan 
besar di bidang pembangunan, politik, peme-
rintahan, ekonomi, keuangan, hukum, dan 
pelayan an kesehatan. Dari pembelanjaan pu-
blik saja, jumlah dana yang tersedia 30 kali 
lebih besar dibandingkan saat awal OTSUS.1 
Melalu penerapkan Rencana Strategis Pem-
bangunan Kampung (RESPEK), sejumlah dana 
pembangunan bisa menjangkau daerah ter-
pencil.2 Uang dalam jumlah besar diberikan 
langusng kepada petugas pemerintah di distrik 
dan desa, seringkali di hadapan penduduk 
setempat. Perlu adanya tingkat pendidikan 
masya rakat yang tinggi untuk menghadapi 
peru bahan politik dan tanggung jawab, serta 
untuk mengelola masuknya uang. Akan tetapi, 
hal ini tidak terjadi karena rendahnya mutu 
pendidikan yang akhirnya menyebabkan 
beberapa permasalahan penting:

•	 Sejak setiap distrik baru dan bahkan desa-
desa terpencil memiliki jabatan dengan 
gaji ydengan jaminan anggaran dan dana 
proyek, terjadi fragmentasi politik secara 
cepat. Sebagai contoh, pada tahun 2013, 
sebuah desa kecil di dataran tinggi Papua 
dengan jumlah penduduk 800 memutuskan 
untuk melakukan pemekaran dengan dibagi 
menjadi delapan desa. Masing-masing desa 
memiliki balai desa, 13 jabatan pemerintahan, 
dan dana bantuan pemerintah. Tidak jauh 
dari situ, ada satu kampung dengan 5 
keluarga yang mendirikan desa mereka 
sendiri dan hampir setiap anggota keluarga 
usia dewasa yang ada memiliki jabatan desa 
yang dibayar oleh pemerintah. 

1 Pada tahun 1999, pemerintah menganggarkan Rp 250.000 per 
kapita. Di tahun 2013, pemerintah menganggarkan Rp 8.300.000 
per kapita. Angka rata-rata inflasi adalah 7,3% (Papua Public 
Expenditure Analysis Overview Report, World Bank, Indonesia 
2005; http://global-rates.com/wirtschaftsstatistiken/inflation)

2 Beberapa pesawat sewaan yang bertarif 2.000-3.000 Euro, 
seringkali menggunakan dana swasatm seringkali menggunakan 
dana pemerintah. Berdasarkan pernyataan public mereka, ketiga 
kandidat bupati Yalimo (dengan populasi 18.000) di tahun 2011 
menghabiskan 5 juta Euro selama 4 minggu masa kampanye. 
Parabola setelit dan televise layar datar bukan lagi barang langka; 
mereka tidak keberatan menghabiskan 100 Euro untuk perjalanan  
12 kilometer menggunakan taxi; ibu-ibu menenangkan anak 
mereka yang rewel dengan memberinya uang Rp. 50.000, etc

•	 Daerah Yalimo mempunyai penduduk 
tidak lebih dari 18.000 orang. Akan tetapi, 
jumlah penduduk yang terdaftarkan 
ada sekitar 81.000 orang, dengan tujuan 
untuk menciptakan unit pemerintahan 
sebanyak-banyaknya. Sekarang, ada lima 
distrik dengan 35 PNS per distrik, 300 desa 
dengan 13 pegawai pemerintah, dan 
pemerintah daerah yang mempekerjakan 
800 PNS. Ditambah dengan guru dan 
tenaga kesehatan, ada 4.875 jabatan yang 
dibayar negara. Sebagian besar dari mereka 
tidak mempunyai tanggung jawab, selain 
menyerahkan laporan wajib tahunan, 
yang diserahkan untuk memperoleh gaji. 
Beberapa hanya duduk di kantor, jumlah 
yang mengajar di sekolah lebih sedikit lagi. 

Gambar 3.2-1: Anak-anak di daerah dataran tinggi memiliki fasilitas 
pembelajaran yang terbatas. Foto: Dieng.
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Pegawai yang berkualitas biasanya memilih 
bekerja di kota. Selebihnya, mereka terbiasa 
dengan tidak bekerja, tanpa adanya sanksi 
administratif. 

•	 Sebagai akibat, hampir semua program 
ekonomi tertunda, selain perdagangan 
beras, mi instan dan rokok. Di tempat-
tempat yang biasanya digunakan untuk 
perdagangan dan industri seperti produk 
rotan, jaring, perhiasan, busur dan anak 
panah, serta produk pertanian, harga 
makanan melambung tinggi. Hal tersebut 
karena ladang dan sawah yang ada tidak 
digarap. Bagi sebagian besar kaum muda 
Papua, impian mereka untuk mendapatkan 
pekerjaan lain digantikan dengan pekerjaan 
tanpa tanggung jawab di pemerintahan 
daerah.  

•	 Kesempatan untuk menduduki jabatan 
po litik, menjadi moderator acara publik, 
memimpin rapat, mendata, serta melak-
sa na kan proyek merupakan pengalam an 
yang besar untuk beberapa orang. Kita se-
ring bertemu dengan pemuda Papua yang 
berbakat dan komunikatif. Akan tetapi, PNS 
di Papua sekarang adalah hasil dari krisis 
pendidikan. Beberapa walikota tidak dapat 
membaca surat mereka, bahkan keliru 
mengartikan ‘juta’ menjadi ‘miliar’. Beberapa 
petinggi dapat membaca, tapi mereka tidak 
memiliki pengalaman politik. Kurangnya 
pengalaman dan pendidikan berujung pada 
buruknya pengelolaan dan terhambatnya 
upaya untuk mengembangkan sistem yang 
ada.

Contoh positif

Terlepas dari pegawai yang sering tidak datang, 
ada sekelompok kecil guru bantu dan tenaga 
kesehatan yang bekerja bukan sebagai pegawai 
pemerintah. Dengan pengetahuan dan keahlian 
dasar yang didapatkan lewat program singkat, 
mereka menjalankan tugas agar sekolah-sekolah 
dan pos-pos kesehatan di desa mereka tetap 
berjalan. Pekerjaan mereka didukung terutama 
oleh gereja dan LSM setempat.

Di daerah pedesaan, penginjil gereja mendapat 
pengakuan atas kemampuan mereka untuk 
mem berikan pelayanan dan melakukan ber-
bagai tugas. Ketika guru, tenaga kesehatan, 
atau walikota tidak ada di tempat, mereka 
mengambil alih tanggungjawab atas kegiatan 
pendididkan, pelayanan kesehatan, dan sosial. 
Program pelatihan penginjil gereja, yang 
dihentikan pada tahun 2005, akan dilanjutkan 
kembali karena banyaknya permintaan oleh 
mereka yang ditempatkan di daerah dataran 
tinggi. Pemimpin gereja menyadari pentingnya 
pelayanan penginjil gereja, karena merekalah 
yang menjadi harpan terakhir bagi tersedianya 
pelayanan publik di  berbagai daerah di Papua. 

Meskipun sistem pendidikan negara tidak 
berfungsi karena ketidakmauan guru untuk 
bekerja, masih ada sistem pendidikan paralel 
yang dikerjakan oleh sukarelawan dan pewarta 
gereja. Sistem ini memiliki pendanaan minim 
dan beroperasi dengan tenaga yang terbatas, 
tetapi berjalan baik karena komitmen dari 
mereka yang terlibat. Hal ini tidak bisa menjadi 
solusi permanen. Sekarang ini, sistem ini menjadi 
satu-satunya kesempatan bagi ribuan penduduk 
Papua untuk dalam proses pendidikan. 

Rekomendasi

Kepada pemerintah nasional dan provinsi:

1. Pemerintah seharusnya mengevaluasi pro-
gram berdasarkan data yang terpilah.

Kepada pemerintah provinsi:

1. Pembuatan kebijakan seharusnya ber dasar-
kan proses partisipatif dan bertujuan untuk 
menciptakan program pendidikan yang 
sesuai dengan budaya setempat.

2. Menerapkan tindakan disipliner dan me-
ning katkan kualitas pengelolaan untuk me-
mastikan kehadiran guru dan tenaga pen-
didikan di sekolah-sekolah daerah terpencil.
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3.3 Hak Pangan dan Hak Budaya 
Proyek investasi skala besar dapat membawa dampak buruk terhadap lingkungan 
hidup dan hak masyarakat adat Papua atas tanah mereka, yang akan dijabarkan 
lebih lanjut di bagian lain pada laporan ini. Pengalihan wilayah hutan menjadi 
perkebunan kelapa sawit atau area penebangan kayu dapat berujung pada kasus-
kasus penggusuran, pemiskinan, dan kekurangan gizi, seperti yang ditunjukan dalam 
kasus yang menimpa Suku Yerisiam di Distrik Yaur, Nabire.

PT Nabire Baru dan Suku Yerisiam1

Kronologi
2008: 

17.000 hektar hutan dan tanah ulayat diambilalih 
perusahaan berdasarkan persetujuan antara 
Imam Basrowi, perwakilan perusahaan, dengan 
seorang anggota suku Yerisiam. Akhirnya, 
Pemda Nabire mengeluarkan ijin pembentukan 
perkebunan kelapa sawit.

2008-2010: 

Perijinan perkebunan PT. Nabire Baru (PT NB) 
diberikan di Desa Sima, Distrik Yaur. 

2010-2011: 

Perijinan diberikan kepada PT. NB untuk 
penebangan hutan.

2011:

Perijinan diberikan kepada PT. Sariwarna Unggul 
Mandiri (PT SUM) untuk penebangan hutan.

2013:

Sebagian besar lahan yang dikuasai oleh PT. NB 
dialihkan kepada PT. Sariwarna Adi Perkas (PT 
SAP). Awalnya, lahan untuk perkebunan kelapa 
sawit diberikan kepada PT. Jati Dharma Indah, 
yang mengelola sebagian besar produkis hutan 
di Nabire.

Analisis Studi Kasus 

Suku Besar Yerisiam terdiri dari empat sub-suku 
dan 15 suku terkait yang tinggal di wilayah 
tersebut. Kehidupan mereka bergantung pada 
pertanian, perikanan, dan komoditas hutan. 
Pengambilalihan hutan dan tanah ulayat dilaku-

1  Source: SPH / YM / fjtiki

kan tanpa adanya konsultasi dengan Kepala 
Suku Yerisiam. Perjanjian tersebut menyatakan 
bahwa PT NB akan mengelola lahan tersebut. 
Pada kenyatannya, lahan dikelola oleh PT SAP, 
untuk perkebunan kelapa sawit, sedangkan PT 
SUM mengelola penebangan kayu.

Ketiga perusahaan tersebut mengabaikan per-
aturan dan hukum yang terkait pengelolaan 
hutan, terutama dalam pelaksanaan prinsip 
Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) bagi 
masyarakat adat. Investor telah merusak 
hutan tanpa memberikan ganti rugi terhadap 
warga yang kehilangan pencahariaan mereka. 
Perusahaan juga telah merusak beberapa 
tempat yang dianggap suci, serta beberapa 
ladang sagu yang telah digunakan masyarakat 
Yerisiam selama beberapa generasi.

Dari tahun 2011 sampai tahun 2014, kepala 
Suku Besar Yerisiam terlibat aktif dalam upaya 
memastikan bahwa situasi yang dialami sukunya 
masuk dalam agenda pihak yang berwenang. 
Pada bulan November 2014, beliau memberikan 
kesaksian saat pertemuan untuk membahas 
permasalahan kelapa sawit yang dihadiri oleh 
pemerintah setempat, Polsek Nabirem Komnas 
HAM, DPRD Nabire, Kemnehut, LSM, dan media. 
Sayangnya, pertemuan itu tidak memberi hasil 
apapun bagi masyarakat Yerisiam. Sangatlah 
sulit bagi masyarakat untuk dapat bertemu 
dengan manajemen PT karena area tersebut 
dijaga ketat oleh aparat keamanan yang bekerja 
untuk perusahaan.
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Selain menekan pencaharian masyarakat Yeri-
siam, keberadaan para investor juga memecah 
belah mereka. Sejak PT NB, PT SUM, dan PT SAP 
mulai beroperasi di wilayah tersebut, masyarakat 
adat Papua tidak dapat lagi menggunakan hutan 
mereka, baik untuk kepentingan adat maupun 
untuk mendapatkan pasokan makanan secara 
tetap. Akibatnya, pemasukan keluarga berkurang 
dan kasus anak kurang gizi semaking meningkat.

Meskipun masyarakat telah mengajukan per-
mintaan konsultasi dan kompensasi, tidak ada 
satupun anggota masyarakat yang menerima 
penggantian biaya pengobatan, pendidikan, 
rumah, atau bantuan ekonomi. Di desa-desa, 
masyarakat mengalami pembatasan hak 
mengeluar kan pendapat, karena perusahaan 
membatasi ruang gerakan dan kritik mereka dan 
ada laporan terkai beberapa anggota suku yang 
dibayar untuk tidak berbicara.

Rekomendasi 
•	 Simon Petrus Hanebora (Alm), Kepala Suku 

Besar Yerisiam, meminta para pemangku 
kepentingan: perusahaan, pemerintah, 
masyarakat, dan pihak lainnya untuk duduk 
dan membicarakan mengenai penyelesaian 
konflik. 

•	 Masyarakat sipil meminta adanya investigasi 
independen terkait tindakan perusahan 
guna menegakkan keadilan.

•	 Perusahaan harus memberikan ganti rugi 
atas hilangya pencaharian masyarakat akibat 
tindakan perusahan. 

•	 Aparat keamanan dan Brigade Mobil harus 
ditarik dari wilayah Yerisiam dan perusahaan 
investasi tidak boleh lagi terkait dengan 
aparat keamanan.

•	 Masyarakat setempat harus menjadi bagian 
dari proses pengambilan keputusan dalam 
hal-hal yang berkaitan dengan pengunaan 
area hutan.

Image 3.3-1: Bulldozers destroy the Yerisiam people’s sacred lands around  Gambar 3.3-1: Bulldozer mnghancurkan tanah adat masyarakat Yerisiam di daerah desa Wami dan Sima.Ribuan hektar hutan dan bukit diratakan 
karena akan digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit oleh PT Nabire Baru di Desa Wami dan Sima, Distrik Yaur, Nabire, Papua Barat .
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3.4 Diskriminasi terhadap Perempuan 
Undang-undang Dasar 1945 menjamin hak dasar untuk semua orang, termasuk hak 
untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan 
kesehatan. Di Papua, perempuan tidak hanya dihadapkan pada permasalahan 
kekerasan dan tantangan perkembangan, tetapi mereka juga menjadi subyek 
kemiskinan, karena akses mereka terhadap kepemilikan sumber daya ekonomi sangat 
terbatas. 

Gambar 3.4-1: Para perempuan Papua yang sedang bekerja di pasar tradisional.

Berdasarkan diskusi kelompok dan wawancara 
dengan lebih dari 1.700 perempuan di seluruh 
Papua (2012-2014),1 ada tiga bentuk marjinalisasi 
dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan 
Papua:

1) Peminggiran perempuan Papua dari 
sistem ekonomi 

Perempuan Papua menghadapi berbagai 
kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka 
sehari-hari, seperti makanan, air, tempat tinggal, 
kesehatan, dan pendidikan. Mereka mengalami 

1  Pendokumentasian Anyam Noken Kehidupan (ANK)

kemiskinan secara turun-temurun sebagai akibat 
dari isolasi struktural dan pelemahan perem-
puan. Faktor penyebabnya adalah:

•	 Kurangnya infrastruktur yang menghubung-
kan perempuan ke pasar 

•	 Transportasi yang mahal membatasi askes 
ke masyarakat dan pasar 

•	 Dominasi pedagang non-Papua di sektor 
ekonomi 
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Gambar 3.4-2: Isolasi infrastruktur yang terjadi di Papua mengakibatkan perempuan Papua menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan.
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2) Pelemahan identitas dan kemisikinan 
sebagai akibat dari hilangnya sumber daya 
alam 

Pengambilalihan atau perampasan sumber 
daya alam yang dilakukan oleh investor yng 
bekerjasama dengan pemerintah nasional 
dan daerah mengakibatkan masyarakat Papua 
kehilangan tanah dan sumber daya alam mereka. 
Tercatat ada beberapa kasus pengambilalihan 
tanpa adanya persetujuan dan anti rugi:

•	 Perkebunan kelapa sawit di Keerom dan 
Digoel

•	 Penebangan kayu di Fakfak, Raja Ampat, 
Biak, dan Wasior

•	 Pengambilan mineral dan pasir di Tambraw, 
Timika, dan Wasior

•	 Lokasi transmigrasi di Digoel, Keerom, and 
Wasior

•	 Landasan udara di Asmat, Tambraw, dan 
Timika

•	 Markas militer di Wamena dan Biak
•	 MIFEE in Merauke

Permasalahan ini dibahas lebih lanjut di bagian 4. 
Dampak secara khusus dialami oleh perempuan, 
yang jauh lebih terisolir dibandingkan kaum laki-
laki dan tidak mampu untuk mendapatkan akses 
alternatif untuk mendapatkan sumber makanan. 
Salah seorang perempuan dari Keerom me-
ngata kan bahwa mereka tidak punya pilihan 

selain menyerahkan tanah mereka: “Jika kami 
tidak menyerahkan (tanah) hutan kami, kami 
dikatakan melindungi OPM yang bersembunyi di 
dalam hutan...” Aparat keamanan juga berperan 
penting dalam mendukung pengalihfungsian 
hutan. Perempuan di berbagai daerah Kerom 
memberi kesaksian mengenai aparat keamanan 
yang bekerja untuk melindungi kepentingan 
investor. Keberadaan mereka mengancam para 
perempuan desa karena mereka melarang para 
perempuan untuk pergi ke hutan yang menjadi 
sumber kehidupan mereka.

Selain itu, identitas perempuan Papua seringkali 
terkait dengan tanah dan alam. Jadi, hal ini tidak 
hanya terkait soal  makanan, mata pencaharian 
atau aset ekonomi saja, namun juga perampasan 
identitas perempuan Papua.

3) Kurangnya partisipasi politik Perempuan 
Papua 

Keterlibatan politik perempuan di Papua sangat 
terbatas, karena permasalahan kemiskinan dan 
isolasi. Kuota standar 30% perempuan hampir 
tidak penah tercapai di Papua. Perempuan 
Papua jarang sekali mengambil bagian dalam 
pengambilan keputusan, baik dalam konteks 
politik daerah maupun birokrasi. Permasalahan 
ini tidak dianggap sebagai hal yang penting oleh 
partai-partai politik yang ada di Papua. 
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4.  HAK MASYARAKAT ADAT
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4.1 Analisa Demografis terhadap Penduduk Papua
Bagian ini bertujuan untuk memahami perubahan demografis di daerah yang dikenal 
sebagai Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat). Dinamika kependudukan dasar 
yang terjadi di Papua adalah terancamnya keberadaan penduduk asli Melanesia oleh 
tingginya jumlah pendatang non-Papua, yang bermula pada saat integrasi Papua ke 
Indonesia pada tahun 1969. Saat ini, penduduk non-Papua menjadi mayoritas. Tulisan 
ini bertujuan untuk meneliti bagaimana proses ini terjadi dan seperti apa situasi 
demografi Papua di masa depan. Tentu saja proyeksi semacam ini hanya bisa dilakukan 
dengan memperbandingkan masa lalu dengan kecenderungan yang berlangsung 
saat ini, dan bersifat spekulatif, tetapi penting untuk memahami perubahan besar 
yang sedang terjadi di Papua.

Penduduk Papua dan Non-Papua dalam 
sensus tahun 2010

Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010 (sensus 
berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2015) 
menunjukkan bahwa jumlah penduduk dua 
provinsi Indonesia, Papua dan Papua Barat, 
adalah sebesar 3.612.854.1 Dalam analisa ini 
penulis menggabungkan dua provinsi menjadi 
satu, dengan istilah Papua, karena sebelumnya 
kedua provinsi tersebut adalah satu provinsi. Hal 
ini juga tercermin dalam data kependudukan 
yang ada sebelumya. Sensus Penduduk tahun 
2010 tidak membagi penduduk Papua menjadi 
dua kelompok utama: penduduk asli Papua 
dan non-Papua (pendatang dari bagian lain 
Indonesia dan keturunan mereka). Sensus-
sensus yang dibuat sebelumnya mencatat 
etnisitas (suku) penduduk, yang memungkinkan 
untuk melihat susunan etnis yang ada di Papua 
dan melihat betapa cepatnya perubahan 

1 Hasil Sensus Penduduk 2010, Data Agregat per Provinsi. Badan 
Pusat Statistic, Jakarta, 2010.

susunan demografis di Papua. Dalam tulisan 
ini, penulis hanya akan menggunakan data 
yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, 
walaupun mungkin ada keraguan tentang 
akurasi dan dan keobyektifan data-data tersebut.

Pada Sensus Penduduk tahun 19712 dan 20003, 
penduduk asli Papua diidentifikasikan sebagai 
satu kelompok terpisah. Pada tahun 1971 mereka 
disebut sebagai “kelahiran Irian”, sementara sensus 
tahun 2000 secara komprehensif memilah suku 
asal penduduk yang tinggal di Papua. Dengan 
mengamati pertumbuhan dua kelompok 
penduduk selama periode sekarang ini, kita 
bisa melihat adanya dua angka pertumbuhan 
yang berbeda: angka pertumbuhan penduduk 
asli Papua disebabkan oleh peningkatan alami 
(angka kelahiran yang lebih kecil dari kematian), 
dan angka pertumbuhan non-Papua, yang 
disebabkan terutama oleh migrasi dari daerah 
lain di Indonesia, selain oleh pertumbuhan alami.

2 Chris Manning dan Michael Rumbiak, ‘Irian Jaya: Economic Change, 
Migrants, and Indigenous Welfare’ in Hal Hill, Ed., Unity and Diversity, 
Regional Economic Development in Indonesia since 1970. Oxford 
University Press, Oxford and London, 1991, p.90

3 Hasil Sensus Penduduk 2000. Badan Pusat Statistik, 2000.
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Jumlah penduduk Papua meningkat dari 887.000 
orang pada tahun 1971 menjadi 1.505.405 orang 
pada tahun 2000, ini berarti angka pertumbuhan 
tahunan rata-rata sebesar 1,84%. Penduduk non-
Papua meningkat dari 36.000 orang pada tahun 
1971 menjadi 708.425 orang pada tahun 2000. 
Ini mewakili angka pertumbuhan tahunan rata-
rata sebesar 10,82%.

Sensus pada tahun 2010 hanya memberikan 
angka penduduk total tanpa membedakan 
kelompok etnis. Namun, dengan menggunakan 
catatan sensus yang dilakukan sebelumnya, 
kita bisa menentukan jumlah penduduk Papua 
menurut kelompok etnis. Dengan asumsi 
bahwa tingkat pertumbuhan penduduk Papua 
bertahan pada prosentase yang sama selama 
dekade terakhir, maka penduduk asli Papua pada 
pertengahan tahun 2010 (saat sensus  dilakukan) 
diperkirakan sebesar 1.790.777. Jumlah ini setara 
dengan 49,55% total jumlah penduduk Papua 
pada tahun 2010, yakni 3.612.854. Sesuai dengan 
jumah tersebut, penduduk non-Papua adalah 
sebesar 1.822.677, atau 50,45%.

Sebagai alternatif kita bisa memperkirakan 
penduduk non-Papua dengan menggunakan 
jumlah sensus pada tahun 2000, yakni sebesar 
708.425 orang, dan mengaplikasikan angka 
pertumbuhan historis sebesar 10,82%. Ini berarti 
jumlah penduduk non-Papua pada pertengahan 
tahun 2010 adalah sebesar 1.882.517 orang, atau 
52,10%. Sesuai dengan angka tersebut, jumlah 
penduduk asli Papua adalah sebesar 1.730.336 
atau 47,89%. Kedua perhitungan ini memberikan 
hasil yang sangat mirip, yang menunjukkan 
bahwa angka pertumbuhan historis pada 
kelompok penduduk terus berlanjut.

Analisis ini menunjukkan bahwa penduduk asli 
Papua telah menjadi minoritas di Papua pada 
tahun 2010 dari statusnya sebagai mayoritas 
(96,09%) kurang dari empat dekade sebelumnya.

Perkiraan jumlah penduduk asli Papua dan 
non-Papua pada tahun 2015

Menurut statistik terbaru yang tersedia di situs 
Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat dua proyeksi 
untuk pertumbuhan penduduk dan angka riil 
pertumbuhan penduduk di periode-periode 
sebelumnya. Angka riil pertumbuhan penduduk 
untuk periode 2000-2010  adalah sebesar 3,71% 
untuk Provinsi Papua Barat dan 5,39% untuk 
Provinsi Papua. Angka pertumbuhan tahunan 
rata-rata yang tercatat untuk kedua provinsi 
tersebut, yakni angka pertumbuhan untuk 
Papua secara keseluruhan, adalah 5,09%. Jika 
angka ini tetap sama setelah tahun 2010, maka 
jumlah total penduduk untuk Papua  (Provinsi 
Papua Barat dan Provinsi Papua) seharusnya 
sebesar 4.642.000 pada tahun 2015. Perkiraan 
BPS untuk tahun 2015 hanya sebesar 4.020.900, 
mengindikasikan angka pertumbuhan lebih 
rendah,  kurang dari 2,2%.

Hal ini sulit dimengerti dan nampak ada 
kesalahan– bukti secara acak akan menyarankan 
bahwa angka pertumbuhan penduduk setelah 
tahun 2010 lebih besar daripada angka sebelum 
tahun 2010 karena besarnya angka pendatang 
spontan dan khususnya para pekerja yang datang 
untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Jika 
kita berasumsi bahwa angka pertumbuhan 
penduduk setelah tahun 2010 sama dengan 
pertumbuhan periode sebelumnya (angka 
perkiraan konsevatif ), maka jumlah total pen-
duduk asli dan pendatang di Papua adalah 
sebesar 4.642.000.

Jika kita mengasumsikan bahwa angka per-
tumbuhan penduduk asli Papua berada pada 
angka historis yang sama yakni sebesar 1,84% 
(angka optimis jika mengingat buruknya 
kesehatan dan kondisi kehidupan sebagian besar 
masyarakat asli Papua) jumlah total penduduk 
asli Papua pada tahun 2015 seharusnya sebesar 
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1.961.000, yang mewakili 42,24% jumlah total 
penduduk Papua (Provinsi Papua Barat dan 
Provinsi Papua) pada tahun 2015.

Perkiraan penduduk pada tahun 2020

Dalam analisis penulis sebelumnya, transformasi 
demografis di Papua diperkirakan tumbuh sesuai 
dengan angka pertumbuhan masing-masing 
kelompok (penduduk asli dan pendatang).  
Dengan menggunakan pendekatan ini, jumlah 
penduduk asli Papua pada tahun 2010 yang 
sebesar 1.760.557 akan terus naik dengan 
pertumbuhan sebesar 1,84% dan akan menjadi 
2.112.681 pada tahun 2020. Demikian juga jika 
jumlah penduduk non-Papua terus meningkat 
dengan angka historisnya (1971-2000) sebesar 
10,82%, maka jumlah penduduk non-Papua 
akan menjadi 5.174.782 pada tahun 2020. Ini 
berarti jumlah penduduk total Papua sebesar 
7.287.463, yang terdiri dari penduduk asli Papua 
sebesar 28,99% dan penduduk non-Papua 
sebesar 71,01%.

Perkiraan susunan penduduk Papua pada 
tahun 2020:

Penduduk asli Papua 28,99% 2.112.681
Penduduk Non-Papua 71.01% 5.174.782
Total Penduduk 100%  7.287.463

Perkiraan alternatif penduduk  untuk tahun 
2020

Menurut proyeksi BPS, jumlah penduduk Papua  
(Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua) 
adalah sebesar 4.020.000 pada tahun 2015 dan 
4.417.000 pada tahun 2020. Seperti yang telah 
disebutkan di atas, ini menggunakan angka 
pertumbuhan kurang dari 2,2% untuk periode 
2010 hingga 2015. Proyeksi jumlah penduduk 
untuk tahun 2020 sebesar 4.417.000 mewakili 
angka pertumbuhan kurang dari 2% untuk 
periode 2015 hingga 2020. Penulis menganggap 
hal ini tidak realistis bila dikaitka dengan angka 
pertumbuhan historis masa sebelumnya.

Jika kita menyesuaikan analisis dan mengguna-
kan angka pertumbuhan tahunan historis BPS 
tahun 2000-2010 yang sebesar 5,39% maka 
jumlah penduduk diperkirakan akan sebesar 
6.122.693. Jika jumlah penduduk Papua 
pada tahun 2020 tetap seperti di atas (angka 
pertumbuhan jangka panjang sebesar 1,84%) 
maka rincian pembagian penduduk akan 
menjadi sebagai berikut:

Penduduk asli Papua 34,50% 2.112.681
Penduduk non-Papua 65.50% 4.010.012
Total Penduduk 100%  6.122.683

Perkiraan angka pertumbuhan penduduk 

Komponen kunci yang digunakan dalam analisa 
ini adalah penggunakan angka pertumbuhan 
historis untuk memprediksikan angka 
pertumbuhan di masa mendatang. Angka yang 
dipakai bervariasi dari prediksi BPS Indonesia 
yang sangat rendah – kurang dari 2,2% untuk 
periode setelah 2010, sedangkan angka historis 
BPS untuk tahun 2000-2010 untuk Papua (Provinsi 
Papua Barat dan Provinsi Papua) adalah sebesar 
5,39%. Menurut penulis, melanjutkan angka 
pertumbuhan 2000-1010 tidak hanya logis tapi 
mungkin meremehkan angka pertumbuhan 
yang sebenarnya terjadi karena adanya:

•	 Proyek-proyek besar industri dan per-
tanian seperti Merauke Integrated Food 
and Energy Estate (MIFEE) rencananya 
akan mengubah jutaan hektar hutan 
menjadi perkebunan kelapa sawit 
dan perkebunan lainnya yang akan 
mempekerjakan jutaan orang, terutama 
pekerja non-Papua yang akan menambah 
jumlah penduduk tetap Papua. 

•	 Pendatang spontan non-Papua yang 
terus menerus berdatangan untuk men-
cari pekerjaan dan peluang ekonomi, 
terutama berkaitan dengan pemekaran 
wilayah dari dulunya hanya 9 kabupaten 
menjadi 40 kabupaten sekarang ini. 



Hak Masyarakat Adat

79

•	 Kecenderungan historis  angka per-
tumbuhan penduduk Papua dari 2,31% 
pada tahun 1970-an, menjadi 3,46% 
pada tahun 1980-an; sedikit turun 
menjadi 3,22% pada tahun 1990-an 
(kemungkinan berkaitan dengan krisis 
ekonomi Asia) lalu ke 5,39% pada tahun 
2000-an.

Ada juga kemungkinan bahwa angka per-
tumbuhan penduduk asli Papua menurun ke 
bawah angka rata-rata jangka panjang karena 
tantangan masalah kesehatan yang serius yang 
dihadapi oleh penduduk asli Papua termasuk 
epidemik HIV/AIDS, malnutrisi dan angka 
kematian ibu dan bayi.

Perbandingan dengan angka pertumbuhan 
penduduk di Papua Nugini (PNG)

Kadang perbandingan demografis dibuat antara 
Papua dengan Papua Nugini– negara Melanesia 
yang menempati setengah bagian timur pulau 
Nugini. Penduduk Melanesia secara historis telah 
menghuni pulau yang sama sejak beberapa ribu 
tahun. Angka pertumbuhan penduduk rata-
rata untuk PNG sejak kemerdekaan pada tahun 
1975 adalah sebesar 2,6% per tahun. Apabila 
masyarakat Melanesia di Papua mempunyai 
angka pertumbuhan yang sama sejak sensus 
1971, di mana pada saat itu jumlah penduduk asli 
Papua adalah 887.000, maka saat ini seharusnya 
terdapat 2.744.000 penduduk asli Papua atau 
783.000 di atas perkiraan jumlah penduduk saat 
ini yang sebesar 1.961.000.

Ada banyak faktor yang mungkin menjelaskan 
kesenjangan ini, misalnya pengaruh atas keber-
hasilan program keluarga berencana Indonesia 
di Papua. Hal ini mungkin juga mengindikasikan 
rendahnya angka pertumbuhan penduduk 
yang disebabkan oleh rendahnya tingat kese-
hatan secara umum; korban meninggal dan 
pengungsian yang disebabkan oleh dari konflik 
bersenjata, serta kondisi kehidupan yang buruk. 

Angka pertumbuhan penduduk Indonesia 
secara umum di seluruh wilayah adalah sebesar 
2,31% pada tahun 1970-an; 1,98% pada tahun 
1980-an; dan 1,49% pada tahun 1990 hingga 
2010.

Maksud yang bisa diartikan dari angka-angka 
di atas adalah bahwa penduduk Melanesia di 
Papua yang berada di bawah kontrol Indonesia 
tidak akan serendah bila seandainya Papua 
adalah sebuah negara merdeka seperti PNG.

Konsekuensi dari transisi demografis dan 
minorisasi Papua

Meskipun sulit untuk mendapatkan statistik 
demografis yang akurat, ada kemungkinan, 
seperti telah dibuktikan oleh tulisan ini, 
untuk secara jelas menyusun kecenderungan 
demografis yang sekarang sedang terjadi di 
Papua: jumlah penduduk asli Papua menurun 
bila dibandingkan dengan jumlah penduduk 
non-Papua; secara umum  mereka sekarang 
menjadi minoritas, dan mereka akan menjadi 
minoritas yang lebih kecil lagi bila kebijakan 
Indonesia saat ini tidak diubah. 

Transformasi demografis ini tidaklah seragam 
di seluruh Papua. Sebagian besar penduduk 
non-Papua berada di kawasan perkotaan; 
mereka nampak jelas sebagai mayoritas daerah 
perkotaan seperti di Jayapura, Merauke, dan 
Sorong. Sebaliknya di pedesaan, khususnya 
di daerah pegunungan tengah, penduduk 
asli Papua masih menjadi mayoritasnya. 
Ketidakseimbangan ini menciptakan konflik, 
terutama dengan adanya operasi militer 
melawan kelompok ‘separatis’. Penduduk non-
Papua juga mendominasi aktivitas ekonomi dan 
pekerjaan di sektor formal, yang menyebabkan 
ketegangan lebih lanjut dan diskriminasi 
terhadap penduduk asli Papua. Tudingan 
mengenai genosida kerap terdengar dan hal ini 
perlu diperhatikan serius dan pantas dilakukan 
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Australia, walaupun tidak di era kolonial abad 
kesembilan belas tapi di era globalisasi abad 
ke dua puluh satu. Mengingat perubahan 
drastis dalam hal komunikasi seperti melalui 
internet dan media sosial, konflik ini tidak bisa 
lagi disembunyikan dari dunia internasioanl. 
Indonesia memiliki kepentingan untuk secara 
langsung menyelesaikan masalah ini, atau 
menghadapi kutukan masyarakat internasional 
karena situasi parah yang sedang dialami oleh 
penduduk asli Papua telah diketahui secara luas.

investiagsi. 4  Pelanggaran HAM yang terjadi terus 
menerus juga telah didokumentasikan. 

Di Papua, transisi demografis sedang terjadi dan 
merupakan salah satu pemicu konflik di daerah 
ini. Perlu adanya penelitian-penelitian lain untuk 
benar-benar memahami proses yang sedang 
terjadi, dan mungkin bisa untuk mengurangi 
atau membatasi migrasi massal pendatang non-
Papua; penduduk Melanesia di Papua cemas 
mereka akan mengalami bencana demografis 
seperti yang menimpa masyarakat Aborigin di

4 Lihat, Jim Elmslie and Camellia Webb-Gannon, A Slow-Motion 
Genocide: Indonesian Rule in West Papua, Griffith Journal of Law & 
Human Dignity, Vol. 1 [2] 2013, pp.142-16
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RAKYAT PAPUA
1971-2020
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4.2 Hak Menentukan Nasib Sendiri 
Penentuan nasib sendiri adalah hak yang melekat pada masyarakat adat, terutama 
di Papua. Implementasi dari hak tersebut adalah tanggung jawab negara. Sebagai 
negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia memiliki kewajiban untuk 
menjamin hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua, dan terutama untuk 
memfasilitasi penentuan nasib sendiri secara internal. Indonesia sudah menetapkan 
Undang-undang (UU) yang dapat digunakan untuk menjamin hak menentukan 
nasib sendiri secara internal. Contohnya, UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus 
Papua. Meskipun sudah ada hukum yang mengatur di Indonesia, kurangnya 
implementasi menunjukkan bahwa kebijakan dan aksi pemerintah berlawanan 
dengan UU ini.

Salah satu contoh dari kebijakan dan tindakan 
pemerintah yang berlawanan dengan UU 
adalah penangkapan Buchtar Tabuni pada 
tanggal 3 Desember 2008 di rumahnya di 
Sentani, Kabupaten Jayapura. Buchtar ditangkap 
karena mengorganisir aksi unjuk rasa damai 
pada tanggal 16 Oktober. Buchtar juga dituduh 
terlibat dalam pembukaan kantor perwakilan 
parlemen Papua Barat di Inggris. Pada saat 
penangkapannya, 50 orang berunjuk rasa di 
depan Polsek Jayapura, menuntut pembebasan 
Buchtar.

Jaksa penuntut mengajukan tuntutan 10 tahun 
penjara kepada Buchtar, atas tiga tuduhan 
pelanggaran KUHP: tindakan pengkhianatan 
terhadap negara (pasal 106), provokasi (pasal 
160), dan tindakan melawan negara (pasal 
212). Pengacara Buchtar berpendapat bahwa 
kasus ini merupakan upaya untuk meredam 
kebebasan berbicara di Papua. “Jika di luar 
Papua, orang dapat dengan bebas berpendapat 
– kenapa kebebasan berpendapat dikekang dan 
dianggap sebagai sebuah tindakan pidana?” dia 
bertanya. Amnesty International menilai Buchtar 
Tabuni sebagai salah seorang tahanan karena 
hati nurani, “dipenjara karena semata-mata 
mengekspresikan pikirannya dengan damai”. 
Human Rights Watch juga melobi pembebasan 
Buchtar, beserta beberapa tahanan politik Papua 
lainnya.

Pada tanggal 8 Juni 2012, Buchtar ditangkap 
lagi di Jayapura dengan tuduhan mengorganisir 
unjuk rasa dengan kekerasan. Pada tanggal 
23 Juli, seorang aktivis lainnya, Yusak Pakage, 
ditangkap saat persidangan Buchtar karena 
membawa pisau lipat di tasnya. Pakage dituntut 
atas “kepemilikan senjata”, dengan hukuman 
maksimal 10 tahun penjara.

Kasus serupa juga terjadi di hampir seluruh 
daerah di Papua. Banyak orang muda, aktivis 
HAM, wartawan, perempuan, dan pemimpin 
disiksa, dipenjara, dan/atau dibunuh hanya 
karena perjuangan mereka untuk mewujudkan 
hak menentukan nasib sendiri. Oleh karena itu, 

Gambar 4.2-1: Jalan yang baru dibangun di dataran tinggi Papua.
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Penentuan nasib sendiri dalam norma internasional 

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICPPR) dan Kovenan Internasional 
Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 

Pasal 1
1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka 

bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan 
ekonomi, sosial dan budaya mereka.

2. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan 
sumber daya alam mereka tanpa me ngurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari 
kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum 
internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa 
atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.

3. Negara Pihak pada Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan Wilayah Tanpa Peme rintah an Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus 
memajukan perwujudan hak untuk menen tukan nasib sendiri, dan harus meng hormati 
hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masya rakat Adat (UNDRIP)

Pasal 3
Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak 

tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas 
mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.

ada kebutuhan mendesak agar masyarakat asli  
Papua  mendapatakan jaminan untuk menikmati 
hak menentukan nasib sendiri. 

Salah satu pendekatan adalah melakukan survei 
penentuan nasib sendiri yang melibatkan gereja 
dan universitas di Papua, serta melakukan dis-

kusi publik mengenai permasalahan ini dan 

menyediakan solusi politik bagi masyarakat asli 

di Papua dan mewujudkan pemenuhan hak 

penentuan nasib sendiri. Solusi hukum dan politik 

dapat digunakan sebagai perangkat untuk lobi 

dan kerja advokasi di masa mendatang.



Hak Asasi Manusia di Papua 2015

84

   Apakah penentuan nasib sendiri? 

Teori penentuan nasib sendiri (Self-determination theory - SDT) adalah teori makro yang membahas 
tentang motivasi dan kepribadian, terkait tendensi perkembangan seseorang dan kekebutuhan 
psikologisnya. Teori ini mempelajari motivasi di balik pilihan seseorang tanpa adanya pengaruh 
eksternal dan intervensi. SDT berpusat pada tingkatan di mana perilaku seseorang itu berasal dari 
motivasi dan keinginan sendiri. 

Berdasarkan teori ini, hak menentukan nasib diri sendiri, sebagaimana tertulis dalam pasal 3 Deklarasi 
PBB tentang Hak Masyarakat Adat, adalah hak untuk dengan bebas menentukan status politik dan 
dengan bebas mengejar pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya. 

Penentuan nasib sendiri dibagi dalam dua komponen: eksternal dan internal. Penentuan nasib sendiri 
secara eksternal adalah hak resmi untuk memisahkan diri. [Hak] memisahkan diri didefinisikan sebagai 
‘…pembentukan negara baru atas teritori yang sebelumnya adalah bagian dari, atau merupakan 
wilayah jajahan dari, sebuah negara’. Penentuan nasib sendiri secara internal terkait dengan 
perlindungan berbagai hak asasi manusia dan budaya, seperti perlindungan bahasa dan agama 
kelompok etnis tertentu, sebagaimana juga otonomi. Menurut pendapat beberapa orang, demokrasi 
termasuk di dalam penentuan nasib sendiri secara internal.

Di Papua, arti penentuan nasib sendiri dan bagaimana mengejawantahkannya sering tidak dimengerti. 
Karena itulah, konflik sering terjadi. Bagi kebanyakan warga Papua, penentuan nasib sendiri secara 
intrinsik –terikat dalam konsep pemahaman referendum untuk menentukan kemerdekaan. Di lain 
pihak, beberapa politikus dan aparat pemerintah mendefinisikan penentuan nasib sendiri sebagai 
otonomi. Organisasi sipil lainnya seperti gereja, LSM, dan aparat keamanan belum memiliki opini yang 
jelas negenai definisi dari penentuan nasib sendiri.
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4.3 Perampasan Tanah
Ada sejumlah permasalahan terkait dengan berkembangnya industri perkebunan 
di wilayah Papua, termasuk polisi yang memainkan peran ganda sebagai aparat 
keamanan bagi perusahaan pada saat mereka melaksanakan tugas negara, kurangnya 
pengormatan terhadap prinsip-prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), janji 
yang tidak ditepati, penipuan oleh perusahaan, serta tidak memadainya kompensasi 
ganti rugi atas tanah. Dalam pembentukan perkebunan baru, hak pemilik tanah 
seringkali tidak dihargai. Meskipun beberapa kelompok masyarakat adat berhasil 
menolak rencana perkebunan, banyak kelompok adat telah tertipu, terintimidasi, 
atau termanipulasi dengan menerima skema perkebunan tersebut –yang akan 
mereka tolak jika mereka bebas menentukan pilihannya. Saat pekerjaan sudah 
dimulai, masyarakat mulai menyadari bahwa mereka menjadi miskin, karena mereka 
tidak bisa lagi bergantung pada hutan adat di mana mereka biasa menggantungkan 
hidupnya, dan perusahaan juga mengingkari janji mereka untuk menyediakan 
lapangan pekerjaan, sistem kesehatan, dan pendidikan.

Papua menjadi target perkebunan baru, ketika 
lahan untuk pertanian di Kalimantan dan 
Sumatera mulai langka. Banyak perusahaan 
industri kayu yang beralih untuk mendapatkan ijin 
perkebunan. Perkembangan ini mengakibatkan 
meningkatnya konflik pertanahan dengan 
masyarakat adat di Papua, seiring dengan 
meningkatnya jumlah perusahaan perkebunan 
yang beroperasi di daerah Papua.

Masyarakat setempat menghadapi akibat 
ekspansi perkebunan, seperti perampasan tanah 

dan hutan, kompensasi yang tidak memadai, 
janji yang tidak ditepati, sertan intimidasi apabila 
mereka menolak untuk bekerja sama.

Simbol utama dari ekspansi industri perkebunan 
di Papua adalah Merauke Integrated Food 
and Energy Estate (MIFEE), yang beroperasi 
di tenggara Papua. Di daerah lain di Papua, 
ekspansi perkebunan menelan tanah adat dan 
menyebabkan konflik antara masyarakat dengan 
perusahaan, masyarakat dan aparat keamanan, 
atau bahkan antar masyarakat.1

1 Saat industri perkebunan mulai berkembang di Merauke, sejumlah 
perusahaan mulai mencari lahan di daerah tetangga di wilayah 
selatan Papua, seperti Kabupaten Boven Digoel dan Mappi. Wilayah 
lain yang mengalami peningkatan jumlah industri perkebunan 
adalah the wilayah hutan di dataran rendah antara Sorong dan 
Bintuni, daerah pedalaman Jayapura sampai Lembah Mamberamo, 
dan beberapa daerah pantai dekat Nabire dan Timika

Perusahaan perambah hutan di Papua Barat:
pengajuan izin
pengajuan izin dan siap beroperasi
telah beroperasi
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a) Kehadiran TNI dan polisi sebagai petugas 
keamanan di perusahaan 

Dengan pembukaan sejumlah perkebunan baru, 
jumlah aparat keamanan di wilayah tersebut 
juga meningkat. Hal ini karena perusahaan 
perkebunan biasanya mempekerjakan polisi atau 
TNI sebagai petugas keamanan. Karena mereka 
bertugas untuk mengamankan kepentingan 
perusahaan, mereka tidak mampu bersikap adil 
dan netral ketika ada masyarakat setempat yang 
menentang proyek perkebunan tersebut. Konflik 
kepentingan ini dapat membahayakan aksi unjuk 
rasa masyarakat desa terhadap perusahaan.

1. Studi Kasus 1: PT Nabire Baru

Perusahaan perkebunan, PT Nabire Baru, 
menyewa anggota Brigade Mobil (Brimob) 
dari Polsek Nabire sebagai petugas keamanan 
perusahaan. Selama dua tahun terakhir, aktivis 

setempat melaporkan bahwa ada sejumlah aksi 
kekerasan yang melibatkan anggota Brimob. 
Salah satu contoh adalah kejadian pada tanggal 
26 Juni 2013. Titus Money, pemilik tanah adat 
dan juga karyawan di PT Nabire Baru, diborgol 
dan dipukuli dengan popor senapan karena 
memprotes gajinya yang terlambat. Menurut 
kakaknya, Imanuel Money, ‘Keterlambatan 
pembayaran gaji karyawan, termasuk adik 
saya, merupakan praktik yang sering terjadi di 
perkebunan ini. Meskipun demikian, tidak ada 
yang berani memprotes karena polisi bersenjata 
ada di perkebunan untuk mengamankan situasi’.2

Selain itu, ketika perusahaan mendekati 
masyarakat untuk meminta mereka menyerah-
kan tanah mereka, perwakilan perusahaan biasa-
nya didampingi oleh polisi dan TNI. Meskipun 
ketika petugas keamanan hanya bertindak 
sebagai pengamat, masyarakat merasa 
terintimidasi. Hal ini terkait dengan kekerasan 
yang sering dilakukan oleh aparat keamanan, 
serta konflik yang sedang terjadi di Papua. Dalam 
beberapa kasus, masyarakat adat diancam akan 
dicap sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) 
jika mereka membantah. Karena OPM dilarang di 
Indonesia dan orang-orang yang terkait dengan 
OPM akan dipenjara karena separatisme,3 
cara ini merupakan ancaman yang berat dan 
efektif. Tuduhan tersebut dapat diperberat jika 
ditemukan senjata. Karena perangkat kerja 
seperti golok, busur, dan anak panah dapat 
diartikan sebagai senjata, maka hal ini juga 
merupakan ancaman.

Studi Kasus 2: Yowid, Merauke: 

Pada bulan Juli tahun 2013, muncul sebuah 
berita bahwa beberapa pemimpin masyarakat 
telah menandatangani dokumen dari PT Mayora 
Group, yang berisi perjanjian pengambilalihan 
konsesi perkebunan tebu seluas tiga kali 40.000. 

2 http://suarapapua.com/2013/06/tuntut-pembayaran-gajike-
perusahan-brimob-aniyai-warga-sipil/ (tidak bisa diakses online 
28/01/2014. Terjemahan dalam Bahasa Inggris tersedia di  http://
westpapuamedia.info/2013/06/30/nabire-brimob-assaults-a-
civilian-due-to-wagedemands/

3 20.04.2015, HRW, http://www.hrw.org/news/2014/10/24/
dispatches-indonesia-s-papua-paranoia-jails-foreign-journalist

Free, Prior Informed Consent
Prinsip dari FPIC adalah bahwa masyarakat 
adat memiliki hak untuk menolak atau 
menerima pembangunan yang terjadi di 
tanah mereka, tanpa adanya tekanan atau 
paksaan. FPIC berakar pada Deklarasi PBB 
untuk Hak Masyarakat Adat (UN Declaration on 
the Rights of Indigenous Peoples – UNDRIP). 
Undang-undang di Indonesia mengenali hak 
masyarakat adat. Pasal 43 Undang-undang 
Otonomi Khusus (2001) secara ekplisit 
mencantumkan tentang hak tanah adat 
(hak ulayat) dan menyatakan bahwa harus 
ada musyawarah untuk mencapai mufakat, 
sebelum tanah adat dapat dialihkan untuk 
fungsi yang lain. Pada tahun 2012, posisi legal 
masyarakat adat diperkuat dengan Keputusan 
Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, 
yang menyatakan bahwa tanah adat bukanlah 
hutan milik negara.
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Mereka diancam akan dianggap sebagai OPM 
apabila mereka menolak menandatangani 
dokumen tersebut. Perwakilan perusahaan juga 
mengklaim bahwa ada senjata yang disimpan 
di dalam rumah pertemuan adat. Sebelumnya, 
perusahaan sudah mendapatkan leaflet me-
ngenai HAM di Papua yang diterbitkan oleh 
Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang dibawa 
oleh wakil pemimpin masyarakat dari kota. 
Karena takut akan adanya aksi balas dendam dan 
mengetahui bahwa penduduk desa sudah siap 
melarikan diri ke dalam hutan karena ketakutan, 
para pemimpin masyarakat memutuskan untuk 
menandatangani dokumen tersebut. Selama 
proses itu, PT Mayora Group didampingi oleh 
personel Brimob yang bersenjatakan lengkap.

b) Jalur hukum 

Aparat keamanan sering dirasa mengkriminalisasi 
dan mengancam masyarakat, terutama dalam 
kasus unjuk rasa. Masyarakat di Indonesia bisa 
mendapat sanksi hukum apabila melawan 
perusahaan, yang notabene tidak membayar 
karyawan pada waktunya dan sesuai jumlahnya, 
atau tidak menepati janjinya. Meskipun kami tidak 
dapat melaporkan kasus-kasus di mana UU No. 
39/2014 tentang perkebunan digunakan untuk 
menghadapi unjuk rasa karyawan, beberapa 
pasal dalam UU tersebut, seperti pasal 554 dan 
1025, dapat disalahartikan sebagai lampu hijau 
untuk mengkriminalisasi unjuk rasa tersebut 
karena menggangu pekerjaan perkebunan. Ini 
tentu saja dapat menjadi ancaman terhadap 
HAM. Secara umum, kriminalisasi terhadap 
karyawan dapat membuat operasi perusahaan 
berjalan dengan lancar –meskipun menyalahi 
hak para karyawan.

4 Setiap orang secara tidak sah dilarang: a. mengerjakan, 
menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan 
perkebunan;

5 Pasal 102 (1) Selain penyidik pejabat kepolisian Republik Indonesia, 
pejabat pegawai sipil tertentu yang tugas dan tanggungjawabnya 
di bidang perkebunan juga diberikan wewenang khusus sebagai 
penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.

Studi Kasus 3: Kabupaten Keerom: 

Dua pegawai dari PT Tandan Sawita Papua 
(Rajawali Group) di Keerom ditangkap pada 
bulan April 2014, setelah mereka mendapat surat 
panggilan kepolisian. Perusahaan nampaknya 
telah menuduh Alexander Tnesi dan Marthen 
Watory mengancam staf perusahaan dalam 
sebuah unjuk rasa mengenai upah dan perjanjian 
kerja pada tanggal 2 Januari 2014. Keduanya 
ditahan selama dua minggu. Mereka kemudian 
dibebaskan setelah diminta menandatangani 
pernyataan bahwa perusahaan akan memecat 
mereka dan mereka tidak akan menuntut 
apapun.6

c) Kurangnya komunikasi dan terciptanya 
konflik 

Meskipun tanah adat di Papua secara teknis 
diakui oleh hukum, penerapan prinsip ini terbatas 
dan masih simbolik. Sejumlah kompensasi untuk 
tanah dan hutan kayu memang dibayarkan, 
tetapi acap kali dengan nominal yang jauh 
dari ideal, terutama dalam standar Free, Prior 
and Informed Consent (FPIC) yang seharusnya 
melibatkan seluruh masyarakat. Di dalam 
praktiknya, perusahaan mampu mendapatkan 
klaim tanah adat, meskipun ditentang oleh 
masyarakat. Kurangnya pengertian kepala suku 
dan masyarakat mengenai kompleksitas surat 
kontrak seringkali digunakan oleh perusahaan 
sebagai cara untuk tidak menerapkan FPIC. 
Di Papua, ada beberapa tuduhan yang 
menyebutkan bahwa perusahaan perkebunan 
menggunakan beberapa taktik berikut 
untuk menunjukkan bahwa mereka sudah 
mendapatkan persetujuan masyarakat.

6 http://www.fransiskanpapua.net/2014/05/1349/upah-
buruhmenunggu-kebijakan-bupati-jayapura.php. Contoh lain 
di mana buruh dipecat karena menuntut hak bisa dibaca di: 
http://www.mongabay.co.id/2013/09/25/derita-buruh-sawit-
rajawaligroup-di-papua-protes-beban-kerja-berbuah-pemecatan
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c.1) Kooptasi Pemimpin 

Mengingat budaya di Papua mengenal konsep 
kepala suku, perusahaan mungkin menawarkan 
uang kompensasi kepada kepala suku dalam 
konteks kerjasama dengan pemimpin tradisional, 
daripada harus menunggu seluruh warga 
berkumpul dan memutuskan.

Studi Kasus 4: Iwaka, Mimika:

Dominicus Mitoro, wakil ketua Lembaga Masya-
rakat Adat (LMA) Kamoro, bersaksi tentang bagai-
mana perusahaan kelapa sawit, PT Pusaka Agro 
Lestari, melakukan pendekatan ke masyarakat 
di lingkungannya: ‘Perusahaan hanya perlu 
menipu para kepala suku untuk mendapatkan 
tanah tersebut. Para kepala suku menyerahkan 
tanah tersebut tanpa meminta persetujuan 
masyarakat yang memegang hak atas tanah itu. 
Mereka akhirnya memperoleh kompensasi yang 
kecil, sangat kecil dibandingkan dengan nilai 
tanah yang sesungguhnya’7

7 Profil Kasus – Ditampilkan di “Temu Rakyat Korban Investasi 
Kehutanan dan Perkebunan Besar“ 4-7 November 2014, Kasus 
Kelapa Sawit di Mimika. Original quote “Perusahaan hanya 
memperdayai para Kepala Suku untuk mendapatkan tanah. Kepala 
Suku menyerahkan tanah tanpa persetujuan masyarakat pemilik 
tanah dan diberikan kompensasi yang tidak sebanding dan murah.”. 

c.2) Memicu konflik antar masyarakat 

Uang kompensasi yang ditawarkan perusahaan, 
meskipun sangat kecil bila dibandingkan dengan 
nilai hutan, masih dalam jumlah yang cukup 
besar bagi masyarakat. Prospek uang yang cukup 
besar ini seringkali menimbulkan perpecahan di 
dalam masyarakat, di satu pihak mendukung 
rencana perusahaan dan di pihak lain ingin 
mempertahankan hutan adat dan penghidupan 
mereka. Akibatnya, warga masyarakat Papua 
sering terlibat dalam konfik horizontal ketika 
dihadapkan dengan permasalahan seperti ini. 
Bentrokan juga dapat terjadi ketika ada dua 
desa atau klan yang mengklaim memiliki satu 
tanah yang diincar perusahaan. Perusahaan 
dapat mengekploitasi konflik dan perpecahan 
tersebut untuk bisa masuk ke dalam masyarakat. 
Metode lain yang dipakai adalah dengan 
membawa beberapa orang dari desa tersebut 
untuk bernegosiasi. Mereka kembali dengan 

Informasi lebih lanjut: http://www.papuatime.com/2014/11/
masyarakat-dan-lsm-tuntutpemerintah.html

7978

Indigenous Peoples Rights

Case Study 4: Iwaka, Mimika: 

Dominicus Mitoro, the deputy leader of the 
Kamoro Indigenous People’s Association (LMA), 
testified about how an oil palm company, 
PT Pusaka Agro Lestari, had approached his 
community: ‘The company only had to trick 
the tribal chiefs to get the land. The tribal chiefs 
handed over their land without the agreement of 
the wider community which holds the land rights, 
for which they received a low compensation, far 
below what the land is worth.’8

c.2) Fomenting intercommunity conflict

The compensation money companies offer, 
although small compared to the worth of a 
forest, still represents a significant lump sum 
for a community. This sudden influx of money 

8 Profil Kasus – Presented at „Temu Rakyat Korban Investasi Kehutanan 
dan Perkebunan Besar“ 4th-7th November 2014, Kasus Kelapa Sawit 
di Mimika. Original quote “Perusahaan hanya memperdayai para 
Kepala Suku untuk mendapatkan tanah. Kepala Suku menyerahkan 
tanah tanpa persetujuan masyarakat pemilik tanah dan diberikan 
kompensasi yang tidak sebanding dan murah.”. More information: 
http://www.papuatime.com/2014/11/masyarakat-dan-lsm-tuntut-
pemerintah.html

often leads to a split in the community structure, 
with one part supporting the company’s plans 
and another wanting to protect the community 
forest and lifestyle. The resulting community 
breakdown is often mentioned by Papuans 
when they describe the problems associated 
with plantations. Similar disputes can also arise 
where two villages or clans claim ownership of 
the same land. An unscrupulous company can 
exploit these conflicts and disunity to force 
its way in. Another method companies use 
is to bring some chosen villagers away from 
the village to negotiate and come back with a 
contract. In the case of PT Usaha Nabati Terpadu 
(a subsidiary of the Menara Group), the people 
of Meto village, Boven Digoel Regency, didn´t 
even know if the contract and money was for 
compensation, or merely a sign of goodwill.9

9 Informasi Aktivitas Investasi PT. Usaha Nabati Terpadu (Menara 
Group) di Kampung Meto dan Ujungkia, SKP KAME, June 2014.

Image 4.3-1: Sorong logging for kelapa sawit.Gambar 4.3-1: Perkebunan kelapa sawit Sorong.
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surat kontrak sudah di tangan. Dalam kasus PT 
Usaha Nabati Terpadu (anak perusahaan Menara 
Group), masyarakat Desa Meto, Kabupaten 
Boven Digoel, tidak mengetahui apabila kontrak 
dan uang tersebut adalah untuk kompensasi, 
dan bukanlah bentuk uang ramah tamah.8

Studi Kasus 5: Onggari/Domande, 
Merauke:  

Rencana Rajawali Group untuk mengembangkan 
dua perkebunan tebu memicu konflik horizontal 
antara dua desa dan berbagai klan. Paulinus 
Balagaize dari Desa Onggari menjelaskan bahwa 
permasalahan yang menimpa desa tetangga, 
Domande: “Orang-orang Domande dibujuk 
dan mereka lalu menandatangani pengalihan 
tanah ke Perusahaan Rajawali. Akibatnya, konflik 
pun pecah antar klan di dalam desa tersebut 
mengenai tanah yang diambilalih perusahaan. 
Ada juga permasalahan mengenai batasan 
antara dukuh dengan desa, karena klaim 
perusahaan atas kepemilikan tanah berdasarkan 
pernyataan dari beberapa klan saja, yang mana 
klan lain belum menyetujui.”9

d) Melanggar janji:

Perusahaan mungkin dapat menjanjikan bahwa 
masyarakat diuntungkan dengan fasilitas seperti 
pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, 
dan beasiswa, sebagai ganti akan tanah yang 
dijualnya. Dalam banyak kasus, perusahaan 
melanggar kontrak mereka dan mengingkari 
janji-janji yang pernah mereka buat, ketika 
mereka sudah mendapatkan ijin masyarakat dan 
perijinan lain untuk perkebunan mereka.10

Studi Kasus 6: Desa Klawatom, Sorong: 

PT Inti Kebun Sejahtera sudah beroperasi di 
Sorong sejak tahun 2008. Perusahaan ini sudah 

8 Informasi Aktivitas Investasi PT. Usaha Nabati Terpadu (Menara 
Group) di Kampung Meto dan Ujungkia, SKP KAME, June 2014

9 Profil Kasus – Ditampilkan di “Temu Rakyat Korban Investasi 
Kehutanan dan Perkebunan Besar“, 4- 7 November 2014, Kasus 
Perkebunan Tebu di Onggari, Merauke

10 Beberapa contoh bisa dilihat di: http://www.fransiskanpapua.
net/2014/05/1345/potret-kenistaan-perusahaan-sawit-
kepadamasyarakat.php, http://pusaka.or.id/masyarakat-tagih-
janjiperusahaan-kelapa-sawit-pt-iks/

menjanjikan banyak hal kepada masyarakat 
setempat, seperti perumahan, pendidikan, 
pelayanan kesehatan, dan program tani kecil/
smallholder (yang mana adalah sebuah 
kewajiban). Akan tetapi, sebagian besar janji-janji 
tersebut belum terwujud. Pada bulan Mei 2014, 
masyarakat memasang tiang dengan kain merah 
di tanah perkebunan. Aksi tersebut adalah upaya 
untuk menghentikan laju perusahaan yang 
terus memperluas wilayahnya tanpa memenuhi 
komitmennya terhadap masyarakat.11

Studi Kasus 7: Desa Zanegi, Merauke: 

PT Selaras Inti Semesta sudah menjanjikan 
banyak hal kepada masyarakat Zanegi, sebelum 
mereka meratakan tanah untuk hutan tebang 
pada tahun 2010. Perusahaan menjanjikan 
pendidikan bagi masyarakat desa. Akan tetapi, 
sampai dengan bulan April 2014, perusahaan 
belum memenuhi komitmennya. Perusahaan 
juga menjanjikan bahwa setelah operasi berjalan, 
anak-anak usia remaja akan diberi beasiswa. Akan 
tetapi, anak-anak yang lebih muda tidak dapat 
meneruskan studi mereka di SMP yang terletak 
di desa sekitarnya karena orangtua mereka tidak 
dapat membiayai kebutuhan mereka sehari-hari. 
Perusahaan juga tidak menyediakan perumahan 
yang cukup untuk menampung 7 guru yang 
berada di Zanegi. Pemerintah menolak untuk 
campur tangan atau membangun perumahan 
tersebut, karena perusahaan telah berjanji untuk 
membangun perumahan tambahan tersebut.12

e) Pembayaran ganti-rugi yang tidak 
memadai

Masyarakat adat tidak bisa memberikan pen-
dapat saat penentuan jumlah kompensasi 
dan tidak memiliki akses informasi untuk bisa 
membandingkan nilai kompensasi dengan 
daerah lain.  Nilai kompensasi yang dibayarkan 

11 http://pusaka.or.id/masyarakat-tagih-janji-perusahaan-kelapasawit-
pt-iks/ (English Translation:https://awasmifee.potager.org/?p=887)

12 http://pusaka.or.id/janji-perusahaan-sis-tak-kunjung-datang/
(English Translation https://awasmifee.potager.org/?p=802
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14 Korporasi Politik dan Perampasan Tanah, Laksmi A. Savitri, Insist Press, 
2013, p. 62

15 http://www.downtoearth-indonesia.org/story/women-and-
oilpalm-investment-region

16 http://jasoilpapua.blogspot.fr/2011/12/sawit-hanya-
sebuahharapan-kosong.htm

Desa Perusahaan Kompensasi (Rupiah / 
Hektar)

Kaliki, 
Merauke

PT Cenderawasih Jaya Mandiri / PT Karya Bumi 
Papua (Rajawali Group) 254.00014

Suskun, 
Keerom

PT Tandan Sawita Papua (Green Eagle Group / 
Rajawali) 384.00015

Sidey and 
Masni, 
Manokwari

PT Medcopapua Hijau Selaras (Medco Group) 450.00016

Wayau, 
Merauke PT Papua Agro Sakti 228.00017

Malalilis, 
Sorong PT Henrison Inti Persada (Noble Group) 33.30018

oleh perusahaan perkebunan sangat rendah 
sekali. Uang yang diberikan sama sekali tidak 
mencerminkan nilai pasar ataupun pendapatan 
yang diperlukan masyarakat untuk bisa men-
dukung kehidupan keluarga mereka setelah 
kehilangan tanah yang selama ini menjadi 
sumber kehidupan mereka. Di sebagian besar 
kasus, hutan dan tanah yang mereka mereka 
miliki menjadi sumber pendapatan dari penjual-
an hasil hutan yang bisa membantu memenuhi 
kebutuhan dasar mereka. 

Berikut ini adalah tabel beberapa kompensasi 
yang diberikan oleh perusahaan selama beberapa 
tahun terakhir. Nilai tukar uang bervariasi, namun 
biasaya nilai tukar 1 US $ adalah sekitar Rp 
10.000. Jika kompensasi diberikan kepada semua 
keluarga di desa, masing-masing keluarga akan 
menerima tidak lebih dari beberapa juta Rupiah 
(beberapa ratus dolar). Hal ini menyebabkan 
mereka sangat tergantung pada pekerjaan yang 
disediakan perusahaan.

Studi Kasus 8: Klamono dan Klayalili, 
Kabupate Sorong 

Sejak tahun 2004, perusahaan PT Henrison Inti 
Persada (HIP) dan PT Inti Kebun Sejahtera (IKS) 
telah beroperasi di distrik Klamono dan Klayalili 
di Kabupaten Sorong. Beberapa klan dari suku 
Moi Kelin sudah melepaskan tanah mereka 
kepada kedua perusahaan kelapa sawit tersebut. 
Di Malalilis, Klan Do dan Klasibin menerima 
kompensasi yang cukup rendah. Mereka juga 
dilarang mengakses dokumen perjanjian, 
Perjanjian Kesepakatan (Memorandum of 
Understanding-MoU). Hal tersebut jelas ber-
lawanan dengan prinsip FPIC. Dalam proses 
pengambilalihan tanah, Klan Do mendapatkan 
kompensasi tanah sebesar Rp 33.333 = 2,40 
Euro/ha untuk total wilayah sebesar 420 hektar. 
Klan Klasibin, untuk area seluas 840 hektar, 
hanya memperoleh Rp. 22.619 = 1,63 Euro/
ha. Jumlah tersebut sangatlah kecil dan tidak 
dapat mengkompensasi masyarakat lokal yang 
kehilangan ekosistem karena lahan mereka 
diolah menjadi perkebunan monokultur. Selain 
itu, penjualan tanah biasanya membuat orang 
bergantung pada pekerjaan yang disediakan 
oleh pemerintah.

13 Laporan Temu Rakyat Korban Investasi November 2014 17 http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.
detail&id=7329(English Translation https://awasmifee.potager.
org/?p=1068

18 Profil Kasus - Temu Rakyat Korban Investasi Kehutanan dan 
Perkebunan Besar November 2014, Kasus Kelapa Sawit di Moi Kelin, 
Sorong
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4.4 Penggundulan Hutan dan Sumber Daya Alam
Papua sangat kaya akan sumber daya alam. Selain hutan dan tanahnya yang subur 
di dataran tinggi, Papua kaya akan emas, nikel, tembaga, laut dengan ikan yang 
berlimpah, minyak bumi dan gas. Kekayaan Papua telah menarik perusahaan 
tambang, kayu dan perkebunan dan menyebabkan penggundulan hutan dan 
terusirnya penduduk asli Papua.

Sisa-sisa hutan primer yang ada sekarang 
sedang terancam oleh pembangunan wilayah 
terpencil. Kelangkaan lahan di wilayah lain di 
Indonesia telah menyebabkan banyak orang 
berpindah ke Papua untuk memperluas lahan 
perkebunan. Pada tahun 2011, Pemerintah 
Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden 
tentang moratorium izin konsesi lahan gambut 
dan hutan primer. Periode dua tahun pertama 
diperpanjang dan akan habis atau diperpanjang 
lagi pada tahun 2015. Karena moratorium tidak 
melindungi lahan dari penggundulan hutan 
jika izin konsesi diberikan sebelum 2011, hutan 
primer masih dapat mengalami kerusakan. Selain 
itu, dalam sejumlah kasus yang dilaporkan,1 izin 
konsesi telah diberikan meskipun hutan primer 
berada di wilayah konsesi.

Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), 

1 https://awasmifee.potager.org/?p=857

Papua dicatat sebagai lumbung padi untuk 
Indonesia. MP3EI ditujukan untuk mempercepat 
pembangunan jalan, pelabuhan dan transportasi 
di Papua untuk membuka akses ke wilayah 
terpencil. Setelah program tersebut dijalankan, 
wilayah terpencil akan menjadi sasaran empuk 
perusahaan perkebunan dan pertambangan, 
yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi 
lingkungan hidup dan penduduk asli. Salah satu 
konsekuensinya adalah banjir yang disebabkan 
oleh berkurangnya pohon yang menahan air 
dan benda padat. Merauke Integrated Food and 
Energy Estate (MIFEE) adalah salah satu program 
yang berkembang cepat dan memberikan 
wawasan yang menakutkan tentang apa yang 
akan terjadi di wilayah lain di Papua. Sejak Jokowi 
dilantik sebagai presiden, istilah MP3EI dan 
MIFEE ditarik, namun isi dari program tersebut 
tetap sama.2

2 https://awasmifee.potager.org/?p=1127

Dampak Penggundulan hutan
Dampak penggundulan hutan di Papua sedang berlangsung: tanah terkikis, terutama di wilayah curam, 
yang menyebabkan banjir lumpur dan penurunan kesuburan tanah. Banjir semakin sering terjadi karena 
pohon-pohon tidak mampu menahan air lagi, emisi karbon dan metana (di lahan gambut) semakin 
tinggi, kabut asap akibat kebakaran dan peningkatan suhu di wilayah yang terkena penggundulan 
hutan. Pembangunan jalan untuk memfasilitasi kebutuhan transportasi perusahaan tambang, kayu dan 
perkebunan akan menyebabkan penggundulan hutan yang lebih luas karena hutan digantikan oleh 
jalan raya dan dicemari oleh emisi.

Dalam hal konsekuensi sosial penggundulan hutan, keragaman hayati semakin menurun dan menjadi 
semakin sulit bagi penduduk setempat untuk berburu dan mengumpulkan tanaman atau kayu bakar. 
Melalui impor tenaga kerja asing, struktur sosial di wilayah tersebut berubah, sehingga menyebabkan 
ketidakadilan dan konflik.

Kerusakan ekologi yang disebabkan oleh pembukaan lahan yang sebelumnya merupakan hutan hujan 
primer telah menyebabkan banjir yang melanda lima desa Komoro pada Juli dan September 2014, 
yakni Miyoko, Aika Wapoka, Afuka, Kekwat dan Timika Pantai. Banjir telah memaksa penduduk untuk 
meninggalkan rumah mereka. Menurut penduduk desa, banjir ini baru pertama kali terjadi.
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Penggundulan hutan

Indonesia mengalahkan Brasil sebagai negara 
dengan penggundulan hutan terluas pada 
tahun 2012. Namun di berbagai wilayah, Indo-
nesia mulai kehabisan hutan. Hutan-hutan di 
pulau Jawa, Sumatra dan Kalimantan sudah 
hampir habis, atau setidaknya telah dijual. Karena 
hutan yang tersisa dan hutan lindung berada di 
Papua, diperkirakan angka penggundulan hutan 
akan tinggi di masa mendatang. Mora torium 
terkait penggundulan hutan baru-baru ini telah 

diperpanjang, tapi tidak mampu melindungi hutan 
yang tersisa di Indonesia atau Papua. Pemerintah 
bukannya melindungi hutan, melainkan meng-
ijin kan megaproyek seperti MIFEE yang akan 
mengancam alam, mata pencaharian dan 
keragaman hayati. Dengan pembangunan jalan 
raya di dataran tinggi, wilayah yang subur akan 
menjadi target perkebunan selanjutnya.

Di wilayah Papua lainnya, penggundulan hutan 
sedang berlangsung, misalnya, program MIFEE 
masih berjalan. Walaupun MIFEE tidak berjalan 

Izin perkebunan
Jika sebuah perusahaan ingin mengoperasikan perkebunan sawit, perusahaan tersebut harus men-
dapatkan sejumlah izin di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Langkah pertama adalah melakukan pendekatan kepada pemerintah kabupaten dan meminta Izin 
Prinsip yang akan diubah menjadi Izin Lokasi setelah menemukan lokasi yang akan diajukan

Perusahaan kemudian akan memerlukan Izin Lingkungan, termasuk Analisis Dampak Lingkungan 
(AMDAL) yang diberikan oleh pemerintah provinsi di Papua. Jika lahan tersebut adalah hutan milik 
negara, diperlukan izin untuk lahan yang akan dilepas dari kawasan hutan negara yang akan diberikan 
oleh Kementerian Kehutanan di tingkat nasional. Perusahaan kemudian akan menyerahkan sejumlah 
dokumen, termasuk izin lingkungan, agar memperoleh Izin Usaha Perkebunan yang diberikan oleh 
pemerintah kabupaten.

Sebelum beroperasi, perusahaan harus menunjukkan bahwa ia telah memperoleh lahan tersebut dari 
pemegang hak tanah ulayat secara sah. Jika mereka telah melepaskan lahan dari kawasan hutan, maka 
mereka memenuhi syarat untuk meminta Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional, yakin sejenis 
hak properti yang berlaku selama 30-35 tahun.

Pada praktiknya, sistem perizinan ini tidak transparan atau konsisten, merupakan hambatan besar bagi 
masyarakat adat untuk memperoleh informasi yang tidak memihak tentang perkebunan yang diajukan 
sebelum beroperasi. Terutama di tingkat lokal dan provinsi, akses informasi seringkali bergantung 
pada koneksi pribadi dengan seseorang di pemerintahan, dan pemerintah sering kali enggan untuk 
memberikan informasi tersebut. Pada kenyataannya, pertama kali masyarakat mendengar tentang 
proyek di tanah mereka adalah ketika juru runding perusahaan muncul, yang seringkali dikawal oleh 
polisi dan militer.

Dalam pertemuan masyarakat yang terkena dampak perkebunan di seluruh Papua, yang diadakan 
pada November 2013, Donatus Mahuze dari Muting, Kabupaten Merauke, menjelaskan mengapa 
banyak masyarakat adat Papua tidak setuju dengan proses perizinan ini, yang tidak melibatkan mereka 
dalam keputusan mengenai tanah mereka sendiri. “Yang paling mengecewakan adalah cara perusahaan 
menggunakan dokumen, seperti Peraturan Menteri, Keputusan Gubernur dan Bupati atau Analisis 
Dampak Lingkungan, sebagai senjata untuk memfasilitasi proyek mereka dan merampas tanah rakyat. 
Masyarakat adat sama sekali tidak dilibatkan, mereka tidak tahu apa-apa dan tidak pernah diberi informasi 
mengenai isi dokumen yang merupakan dasar bagi perusahaan untuk melaksanakan aktivitasnya. Satu-
satunya hal yang diterima masyarakat adalah kompensasi yang dialokasikan perusahaan untuk tanah 
mereka. Kompensasi tersebut jumlahnya kecil dan sama sekali tidak memadai untuk luas lahan yang akan 
digunakan.”
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seperti yang diharapkan, izin program tersebut 
meliputi wilayah yang lebih luas dari yang 
direncanakan sebesar 1,2 juta ha. Ada perlawanan 
keras terhadap perusahaan perkebunan di wilayah 
Merauke, namun sulit bagi penduduk setempat 
dan LSM untuk memperoleh informasi karena 
sangat sulitnya akses unuk mencapai satu desa 
dari desa lain, dan hanya sedikit LSM yang aktif 
di wilayah tersebut. Oleh karena itu hanya sedikit 
desa yang mengetahui keberadaan konsesi atau 
konsekuensi industri perkebunan.

Sumber daya alam yang paling penting di 
Papua adalah emas, tembaga, nikel, batu bara 

dan hutan. Sumber daya lain yang tak kalah 
pentingnya berada di lepas pantai, seperti 
minyak bumi, gas dan ikan. Karena lahan dan 
tenaga kerja di Papua sangat banyak dan murah, 
eksploitasi sumber daya alam terhambat oleh 
konflik dan minimnya infrastruktur. Melalui 
Rencana Pembangunan Nasional, infrastruktur 
di Papua telah meningkat secara signifikan dan 
akan terus meningkat. Hal ini membuat Papua 
sebagai lokasi yang menarik bagi investor, yang 
mungkin akan menghasilkan lebih banyak kon-
sesi bagi perusahaan, meluasnya peng gundulan 
hutan, konflik lahan (lihat bagian 4.3) dan 
pemindahan paksa.

Gambar 4.4-1: Deforestasi di 
Papua mempunyai dampak 
yang mengkhawatirkan.
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Rekomendasi Mengenai 
Perampasan Tanah dan Ekstraksi 
Sumber Daya Alam

a) Bagi Pemerintah Indonesia

Rekomendasi dengan fokus pada Papua:

•	 Menghentikan ekspansi perkebunan: Untuk 

melindungi kualitas air dan udara, kera  gam  an 

hayati dan masyarakat adat yang bergantung 

pada sumber daya alam, hutan-hutan yang 

tersisa di Papua, Sulawesi dan Maluku tidak 

boleh dikonversi menjadi perkebunan. Kaliman-

tan dan Sumatra merupakan wilayah yang 

terkena dampak masalah hak tanah sebagai 

akibat dari pemberian izin konsesi di wilayah 

hunian. Di kedua pulau tersebut, angka konflik 

tanah semakin meningkat dari tahun ke tahun.

•	 Implementasi Mora torium yang efek tif : Di 

Papua dan Maluku, hutan primer yang tersisa di 

Indonesia terancam oleh ekspansi perkebunan. 

Pemerintah Indonesia harus dapat melindungi 
hutan dengan memberlakukan moratorium 
permanen yang mengecualikan hutan-hutan 
primer dari pembangunan dan melindungi 
hutan yang rusak agar dapat pulih dari eksploitasi. 
Moratorium tersebut harus diberlakukan dengan 
pengawasan yang dilakukan oleh personil terlatih.

•	 Implementasi	 izin	 konse	si	 yang	 trans
paran:	Sistem izin konsesi sangatlah rumit dan 
membuka peluang bagi kasus suap dan bentuk-
bentuk pelanggaran hukum lainnya. Sistem 
yang transparan harus diterapkan, yakni sistem 
yang dapat diakses secara online dan mudah 
dipahami oleh masyarakat adat di wilayah 
terpencil. FPIC dan hak atas tanah harus dijamin 
sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. 
Di Papua, kurangnya pendidikan dan informasi 
menjadi sebuah hambatan. Keputusan harus 
dibuat berdasarkan adat-istiadat dan tradisi, dan 
langkah khusus harus diambil untuk melibatkan 
kelompok-kelompok rentan dalam negosiasi dan 
pengambilan kepu tusan.3

3 Lihat juga Pedoman untuk Free, Prior, and Informed Consent, 2013 
oleh UN REDD, http://www.unredd.net/index.php?option=com_
docma n&task=doc_download&gid=8717&Item id=53

Gambar 4.4-2: Perkebunan kelapa sawit di Sorong, Papua.
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•	 Keadilan untuk perampasan tanah di masa 
lalu di Papua dan hukuman untuk perusahaan 
yang tidak menghormati FPIC: Perampasan 
tanah di masa lalu harus dihukum dan 
korban harus diberi kompensasi. Jika me-
mungkinkan, tanah tersebut harus dikem-
balikan kepada pemilik sebelumnya 
dengan memberikan kompensasi finansial 
tambahan, sesuai keinginan korban. Peme-
rintah harus menerapkan sistem yang 
efektif untuk mengontrol dan mengawasi 
aktivitas perusahaan pemegang izin konsesi. 
Pencabutan izin konsesi harus dilakukan 
sebagai hukuman atas pelanggaran HAM 
dan peraturan pemerintah.

•	 Menghentikan Megaproyek: MIFEE dan 
mega proyek lainnya sangat berpengaruh 
ter hadap struktur sosial Papua. Dengan 
deras nya arus masuk karyawan, penduduk 
Kabupaten Merauke akan berubah, sehingga 
lebih dari setengah penduduk di Papua 
terdiri dari pendatang yang akan menggerus 
keberadaan dan wewenang masyarakat adat. 
Selain itu, megaproyek pertanian di Papua 
menyebabkan perubahan lingkungan, se-
perti banjir dan penurunan kualitas air dan 
udara. Infrastruktur yang diperlukan untuk 
proyek akan mengakibatkan ekspansi pro-
yek konstruksi yang tidak terkontrol di 
daerah sekitar aktivitas dan karyawan.

Rekomendasi Umum:

•	 Kriminalisasi aksi perlawanan: Pemerintah 
Indo nesia harus menghentikan huku man 
yang dikenakan terhadap mereka yang 
melakukan aksi perlawanan damai terhadap 
perusahaan perkebunan yang melanggar 
hak mereka.

•	 Fungsi ganda pasukan keamanan: Peme-
rintah Indonesia harus menerapkan per-
aturan untuk mencegah polisi, militer dan 
pejabat pemerintah menduduki jabatan 

keamanan di perusahaan perkebunan;

•	 Kebijakan	 HAM	 wajib	 bagi	 perusahaan:	
Pimpinan perusahaan perlu mengem-
bangkan kebijakan perusahaan terperinci 
terkait HAM dan hak atas tanah yang 
sesuai dengan standar internasional. 
Pem berian pelatihan bagi semua karya-
wan perusahaan, anak perusahaan dan 
perusahaan kontrak. Pimpinan harus me-
minta pertanggungjawaban dari kar-
yawan, anak perusahaan dan kontraktor 
atas kinerja mereka terkait kebijakan baru 
ini.

•	 Pengakuan hak tanah Adat: Perusahaan dan 
LSM lingkungan inter nasional yang terlibat 
harus berkomitmen terhadap dan mem-
prioritaskan implementasi program untuk 
mengakui hak masyarakat atas tanah adat. 
Mereka harus mengembalikan tanah yang 
disita atau melakukan negosiasi ulang, jika 
hal itu diinginkan oleh masyarakat setempat. 
Panduan Kesu karelaan Mengenai Tata Kelola 
yang Bertanggung Jawab atas Tanah, 
Perikanan dan Hutan, yang ditandatangani 
oleh Indonesia, adalah kerangka yang tepat 
untuk diadopsi.

•	 Audit kiner ja perusahaan yang transparan: 
Perusahaan harus berkomitmen untuk 
melaksanakan audit kinerja perusahaan 
yang independen dan transparan terkait 
permasalahan HAM dan hak atas tanah oleh 
organisasi HAM internasional. Perusahaan 
terkemuka yang bergerak dalam bidang 
kehutanan, makanan dan pertanian telah 
melaksanakan audit tersebut di cabang-
cabang multinasional mereka beberapa 
tahun belakangan ini. Hal ini membuktikan 
bahwa audit yang transparan sangat 
mungkin dilakukan dan dapat bermanfaat 
bagi perusahaan yang melaksanakannya.

85
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b) Bagi Masyarakat Internasional

•	 Mendukung Pemerintah Indonesia dalam 
mengimplementasikan perbaikan: Kemajuan 
Indonesia dalam mengimplementasikan 
kewa jiban HAM PBB sangat lambat, tetapi 
partisi pasinya patut dihargai. PBB dan peme-
rintah asing mempunyai tugas untuk men-
dukung dan memperkuat kemajuan ini 
dengan menguji dan menindaklanjuti kema-
juan.

•	 Menolak minyak sawit dan produk yang 
diproduksi oleh perusahaan yang tidak 
meng hormati HAM dan hutan primer: 
Penggunaan biodiesel masuk menjadi per-
debatan di Eropa, meskipun ada kesadaran 
akan masalah HAM dan emisi karbon dan 
metana yang disebabkan oleh minyak sawit. 
Eropa harus menghapus impor kayu tropis 
sebagai bahan untuk memproduksi peralatan 
dan karya seni demi kelestarian hutan primer. 
Pemerintah Eropa harus menghukum perusa-
haan yang tidak menghormati FPIC dan HAM 
dengan memberikan sanksi atas produk 
mereka.
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Transformasi Konflik

5. TRANSFORMASI KONFLIK
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5. Transformasi Konflik

5.1 Upaya Pembangunan Perdamaian (Peacebuilding)
Pada saat pemilihan presiden (Pilpres) yang lalu, muncul harapan yang tinggi 
di Papua, karena banyak anggota masyarakat Papua yang percaya bahwa 
Presiden Joko Widodo akan membawa perubahan bagi Papua. Para pemilih 
di Papua memberi kepercayaan kepada Jokowi1 pada saat Pilpres tahun 2014. 
Fenomena ini serupa, atau bahkan lebih populer, bila dibandingkan dengan 
Pilpres sebelumnya, ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih kembali 
untuk kedua kalinya. Kampanye Pilpres menciptakan momentum baru yang 
memberikan harapan bagi rakyat Papua dan pemangku kepentingan lain, 
untuk mengatasi konflik berkepanjangan di Papua yang belum terselesaikan 
selama lebih dari 50 tahun. Sejalan dengan perkembangan terbaru di Papua, 
bab ini akan membahas upaya membangun perdamaian selama beberapa 
tahun terakhir yang diprakarsai secara bersamaan di tiga tingkatan yang 
berbeda; yakni di tingkat lokal, nasional dan internasional.

1 Suara untuk Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Papua adalah 2.026.735 dari 2.795.867 suara, sedangkan di Provinsi Papua Barat, pasangan tersebut 
memenangkan 360.379 dari 532.907. Lihat http://www.kpu.go.id/koleksigambar/DD1_Pilpres_2014.pdf diakses pada tanggal 23 Januari 2015.

Terinspirasi oleh cendekiawan perdamaian 
Amerika John-Paul Lederach (1997), istilah ‘upaya 
pem bangunan perdamaian (peacebuilding 
initiatives)’ merujuk pada proses yang memer-
lukan investasi, materi, desain arsitektur dan 
koor dinasi pekerja untuk membangun lan-
dasan dan karya akhir yang terperinci, serta 
pemeliharaan yang berkelanjutan. Dengan kata 
lain, perdamaian adalah suatu gagasan sosial, 
bukannya tahap atau kondisi.

Pemahaman yang jelas tentang konsep ini 
sangatlah penting, karena istilah ‘perdamaian’ 
ditafsirkan se cara berbeda dalam konteks politik 
Papua, seperti yang ditampilkan di berbagai 
slogan dan spanduk di jalan. Misalnya, militer dan 
pemerintah seringkali menampilkan spanduk 
bertuliskan ‘Damai Itu Indah’ di berbagai lokasi 
di kota Jayapura. Di sisi lain, Jaringan Damai 

Papua (JDP) dan organisasi masyarakat sipil 
Papua menyerukan slogan ‘Papua: Tanah Damai’. 
Istilah ini merujuk pada gagasan konstruksi 
sosial yang berasal dari proses refleksi panjang 
dan keterlibatan masyarakat Papua pada 
realita negatif yang mereka hadapi, seperti 
kekerasan, kemiskinan, kerusakan lingkungan 
dan diskriminasi. Istilah ter sebut menyatukan 
visi Papua baru yang ditandai dengan keadilan, 
perdamaian dan rekonsiliasi.

Di tingkat internasional, berdasarkan Agen-
da Perdamaian (Agenda for Peace) yang 
digagas oleh Boutros-Boutros Ghali (1992), 
pembangunan perdamaian diartikan seba gai 
salah satu dari empat tahap diplomasi, termasuk 
diplomasi pencegahan (preventive diplomacy), 
yang ber arti tindakan untuk meredam konflik 
dan mencegah penyebaran konflik, perjanjian 
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Transformasi Konflik

perdamaian (peacemaking) sebagai tindakan 
untuk mendamaikan kedua pihak yang bertikai, 
pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) seba-
gai penugasan pasukan perdamaian PBB di 
lapangan, dan pembangunan perdamaian 
(peacebuilding) pasca -konflik sebagai “pem-
bangunan sebuah lingkungan baru.” Dalam 
kerangka ini, pembangunan perdamaian 
dipahami sebagai tahap lanjutan yang ber-
langsung setelah konflik dapat diatasi. Hal ini 
tidak akan dibahas lebih lanjut. Akan tetapi, 
bab ini akan membahas mengenai dinamika 
hubungan antara para aktor yang memiliki peran 
dan pengaruh penting dalam menciptakan 
jaringan sosial dan politik di Papua.

Oleh karena itu, tekanan diberikan pada ‘jaringan’ 
dan ‘dinamika’, bukan pada struktur atau institusi 
seperti yang umum ditemukan dalam analisis 
politik Papua. Alasannya adalah bahwa analisis 
jaringan dan dinamika dapat menangkap 
ketidakstabilan aktor dan hubungan mereka, 
serta cara-cara mereka menggunakan kekuasaan.

a. Tingkat lokal: isu pendatang yang 
terabaikan

Jaringan Damai Papua (JDP) tetap berperan 
penting dalam membangun dialog sebagai 
bagian dari imple mentasi konsep luas ‘Papua: 
Tanah Damai’. Sekretariat JDP terus aktif 
dalam mendorong dialog antara Papua dan 
pemerintah pusat. Dengan meminjam metode 
pembangunan perdamaian Lederach yang 
melakukan pendekatan bottomup, middleout 
dan topdown, selama beberapa tahun terakhir 
JDP telah berkonsentrasi pada tingkat atas dan 
bawah. Upaya untuk mengadakan dialog di 
antara masyarakat pendatang membuahkan 
konsultasi dengan masyarakat non-Papua pada 
tanggal 21-22 Januari 2012 yang diadakan oleh 
Aliansi Demokrasi untuk Papua (lihat Siregar, 
Mustafa, Conoras & Silpa, 2013).

Konsultasi tersebut membahas 24 isu utama 
yang sangat penting namun diabaikan dalam 
analisis politik Papua yang sudah ada. Namun, 
dikarenakan keterbatasan ruang, laporan ini hanya 

dapat menyoroti beberapa elemen, khususnya 
istilah pendatang (merujuk pada warga non-
Papua). Masyarakat pendatang percaya bahwa 
istilah ‘pendatang’ memiliki konotasi negatif 
karena menyebabkan perbedaan antara warga 
Papua asli dan non-Papua. Terlebih lagi, istilah 
tersebut menumbuhkan kebencian dan kesan 
dominasi pendatang terhadap warga Papua, 
terutama di bidang ekonomi dan bisnis lokal. 
Sayangnya, tidak ada pilihan kata lain untuk 
mencakup warga Papua dan non-Papua tanpa 
menekankan oposisi biner keduanya.

Elemen ini telah berkontribusi pada ketimpangan 
yang semakin melebar antara penduduk asli 
dan pendatang di Papua dalam interaksi harian 
mereka. Walaupun ketimpangan tersebut 
belum mencapai segregasi yang nyata, seperti 
dalam situasi pasca konflik Maluku, ketegangan 
di antara kedua kelompok tersebut dapat 
memuncak dan menjadi situasi yang serius.

Sayangnya, kenyataan ini seringkali luput 
dari perhatian para aktor utama di Papua, 
termasuk pemerintah daerah dan pusat, 
tokoh agama dan organisasi masyarakat sipil. 
Perwakilan masyarakat pendatang mengakui 
bahwa mereka merasa terperangkap di antara 
stigma orang luar oleh masyarakat asli Papua 
dan fakta bahwa pemerintah mengabaikan 
perjuangan masyarakat Papua untuk diakui 
sebagai masyarakat etnis yang sah dan hanya 
memanfaatkan mereka untuk kepentingan 
pemilu (Siregar, dkk., 2013: 27)

Meskipun JDP telah mengupayakan dialog antar 
kelompok suku, politik dan ideologi di Papua, 
upaya tersebut tetap tidak mampu menghasilkan 
gerakan massa yang mendapat dukungan luas. 
Berbagai organisasi berpengaruh di luar JDP 
seperti tokoh gereja Papua, LSM HAM, organisasi 
wanita Papua dan pergerakan mahasiswa tidak 
terlibat secara langsung dalam aktivitas JDP, 
walaupun organisasi-organisasi tersebut terus 
mendukung upaya dialog. Kenyataan ini mungkin 
terkait dengan fakta bahwa aktivitas lobi JDP lebih 
terfokus di Jakarta, bukannya di Papua.
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b. Tingkat nasional: aktivitas yang berpusat 
pada negara 

Hingga akhir masa kepemimpinan SBY, 
tidak ada bukti bahwa pemerintahan SBY 
menepati janjinya kepada tokoh gereja 
untuk memfasilitasi dialog dengan warga 
Papua, seperti yang disampaikan dalam 
pertemuan beliau dengan tokoh-tokoh 
gereja dari Papua pada bulan Februari 
2012 (Hernawan, 2013). Meskipun demi-
kian, rakyat Papua tetap gigih dalam 
memperjuangkan dialog dengan peme-
rintah pusat untuk mengatasi konflik ber-
kepanjangan di Papua.

Dialog sebagai suatu konsep tampak mudah, 
namun sulit pada kenyataannya. Sebagai 
akibat dari janji SBY yang tidak dipenuhi, LIPI 
mengadopsi strategi yang berbeda. Alih-
alih memfokuskan upaya pada Presiden, 
Tim LIPI mengadakan rangkaian ‘pertemuan 
eksploratif’. Pertemuan tersebut dirancang 
untuk menciptakan ruang terbuka yang 
nyaman untuk diskusi antara JDP dengan 
lembaga-lembaga penting pemerintah, 
termasuk sektor keamanan. Pertemuan 
tersebut diadakan secara tertutup, namun 
tidak menerapkan peraturan Chatham House. 
LIPI mengadakan lima sesi pertemuan di 
kota-kota di luar Jakarta. Namun pertemuan 
terakhir di Semarang2 diwarnai dengan 
kejadian memalukan yang merefleksikan 
sensitivitas diskusi tentang Papua di antara 
lembaga-lembaga pemerintahan.

Meskipun pertemuan tersebut dihadiri 
oleh pejabat senior dari berbagai lembaga 
pemerintahan dan institusi keamanan, 
LIPI menemukan alat penyadap di bawah 
meja di dalam ruang pertemuan. Mayjen 
Purn. Sudrajat, mantan juru bicara TNI yang 
memimpin pertemuan tersebut, sangat 
kecewa, dan pejabat pemerintahan lainnya 
segera melaporkan insiden tersebut kepada 

2 Wawancara dengan peneliti senior LIPI dan pejabat pemerintah 
senior di Jakarta

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan 
Keamanan.

Menurut analisa kami, insiden tersebut 
sangat penting tidak hanya untuk menyo-
roti sensitivitas isu Papua, tetapi juga 
untuk memahami bahwa para pejabat 
di tingkat yang berbeda tidak selalu 
memiliki dan mengadopsi kebijakan 
yang sama. Kenyataan ini seringkali luput 
dari analisis LSM dan pengamat, yang 
cenderung berpikir bahwa pemerintah 
bersifat monolitik. Gagasan pemerintah 
sebagai suatu jaringan mungkin dapat 
lebih bermanfaat bagi analisa dengan 
mengidentifikasi konflik kepentingan, 
aktor dan hubungan kekuasaan yang 
tidak seimbang, yang tampak jelas pada 
saat pertemuan di Semarang. Praktik 
mata-mata antar pejabat pemerintah 
mungkin tidak umum, tetapi hal tersebut 
mencerminkan tingkat ketidakpercayaan 
dan perpecahan antara lembaga-lembaga 
pemerintah di Indonesia. Praktik tersebut 
dapat membahayakan jika dikaitkan dengan 
konflik berkepanjangan, seperti yang terjadi 
di Papua.

Salah satu contoh kebijakan yang berten-
tangan adalah UP4B. Meskipun masa kerja 
unit tersebut belum selesai, penting untuk 
dicatat bahwa selama masa kerjanya, unit 
tersebut secara proaktif menentang dialog 
yang diadakan oleh JDP. Upaya ini mungkin 
telah mengakibatkan keengganan dan 
kecurigaan di antara lembaga-lembaga 
peme rintahan untuk terlibat dalam dialog 
antara Jakarta dan Papua.

c. Tingkat internasional: bangkitnya 
Melanesian Spearhead Group

Sejumlah aktor kunci internasional terus 
mengupayakan pembangunan perdamaian 
Papua di tingkat internasional, termasuk 
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LSM internasional, akademisi dan politikus. 
Namun, muncul pergerakan dalam wujud 
Melanesian Spearhead Group (MSG), sebuah 
forum subregional negara-negara Kepulauan 
Pasifik.

Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi MSG 
pada bulan Juni 2013 di Noumea, 
Kaledonia Baru, para pemimpin mem-
buat keputusan penting dengan [1] 
mengundang perwakilan masyarakat 
Papua sebagai delegasi resmi konferensi 
tersebut3, [2] mempertimbangkan peng-
ajuan keanggotaan perwakilan Papua, 
[3] menyoroti situasi HAM di Papua 
dan [4] mengirimkan delegasi untuk 
mengunjungi Papua. Keputusan ini 
sangat penting dalam mengakui Papua 
sebagai entitas politik terpisah di forum 
MSG, memperhatikan situasi HAM dan 
mengakui kedaulatan Indonesia atas 
Papua. Yang terpenting, pimpinan MSG 
berkomitmen untuk mengunjungi Indo-
nesia dan bertemu dengan warga Papua. 
Keputusan ini menunjukkan keinginan 
kuat mereka untuk mengambil tindakan 
dalam mencari solusi damai bagi Papua. 
Keputusan tersebut sangat berbeda 
dengan upaya diplomasi lainnya, se-
perti Universal Periodic Review (UPR) 
Dewan HAM PBB, di mana aktor-aktor 
internasional cenderung membatasi 
keterlibatan mereka dengan Indonesia di 
PBB dan mengabaikan realita yang terjadi 
di Papua. Tidak satu pun dari forum-forum 
multilateral (seperti Uni Eropa, APEC, 
ASEAN) yang berkemauan mengirimkan 
delegasinya ke Jakarta dan Papua untuk 
mengupayakan proses pembangunan 
perdamaian.

Terlepas dari janji yang diberikannya pada 
saat konferensi, kunjungan delegasi MSG 
ke Jakarta, Ambon dan Jayapura tidak 
memberikan hasil yang memuaskan. 

3 Lihat http://pacifcpolicy.org/blog/2013/06/28/out-of-the-shadows-
west-papua-takes-its-place-at-the-msg/

Delegasi MSG hanya meluangkan waktu 
dua jam di Jayapura dan hanya bertemu 
dengan birokrat, sehingga mereka tidak 
dapat membahas konflik Papua secara 
menyeluruh (Hernawan, 2014). Namun, 
hasil kunjungan delegasi MSG akan 
dievaluasi pada konferensi MSG 2015 
di Honiara, Kepulauan Solomon, untuk 
melihat apakah delegasi MSG telah 
memenuhi mandat hasil resmi konferensi 
MSG 2013.

Sejalan dengan semangat MSG, Vanuatu, 
sebagai satu-satunya pendukung Papua di 
forum diplomatik sejak lama, melanjutkan 
kampanye tentang Papua. Vanuatu 
menyoroti isu Papua dalam sidang Majelis 
Umum dan Dewan HAM dan meminta 
PBB untuk mengangkat seorang Pelapor 
Khusus PBB yang berwenang untuk 
melakukan investigasi terhadap situasi 
HAM di Papua. Langkah ini belum pernah 
diambil sebelumnya. Setelah melakukan 
intervensi saat sidang Majelis Umum 
PBB ke-62 pada bulan November 2013, 
Vanuatu menghadapi tekanan diplomatik 
dari Amerika Serikat dan Australia yang 
menyatakan bahwa intervensi tersebut 
tidak perlu dan berpotensi menyebabkan 
ketidakstabilan di wilayah Pasifik.

Vanuatu menegaskan kembali permohon-
an nya ke Dewan HAM PBB di sidang ke-
25 di Jenewa, Swiss, pada Maret 20144. 
Reaksi di tingkat Jenewa berbeda dengan 
Majelis Umum PBB. Meskipun pidato 
Perdana Menteri Kalosil mendapatkan 
tepuk tangan meriah dari negara-negara 
anggota PBB dan LSM, Vanuatu tidak 
mendapatkan sekutu baru. 

Terlepas dari aktor internasional seperti MSG 
dan Vanuatu, pemimpin Papua mengambil 
keputusan bersejarah pada tahun 2014. 
Difasilitasi oleh pemerintah Vanuatu dan 

4 Lihat http://m.thejakartapost.com/news/2014/03/21/is-a -un-
resolution-papua-impossible.html
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disaksikan oleh Kepala-kepala Adat Vanuatu, 
organisasi politik Papua besar seperti WPNCL, 
NFRPB dan Parlemen National Papua Barat 
menandatangani perjanjian pada tanggal 6 
Desember 2014 d Port Villa untuk membentuk 
organisasi yang disebut Persatuan Gerakan 
Pembebasan Papua Barat (United Liberation 
Movement for West Papua-ULMWP). Organi-
sasi baru ini adalah perkembangan besar 
karena menolak anggapan bahwa or-
ganisasi-organisasi Papua tidak dapat 
bersatu. Pemimpin Papua tidak memilih 
ketua atau presiden baru, tetapi memilih 
sekretaris jenderal dan juru bicara untuk 
ULMWP. Ini adalah keputusan strategis untuk 
menghormati kewenangan tiga organisasi 
politik yang ada dan mencegah pembahasan 
tentang siapa yang harus menjadi pemimpin, 
yang mana telah menghambat kemajuan 
di masa lalu. Dengan memilih sekretaris 
jenderal dan juru bicara secara demokratis, 
ketiga organisasi tersebut hanya berurusan 
dengan perwakilan administratif, yang tidak 
menentang kewenangan tiga organisasi 
politik yang ada.

Walaupun perlu waktu untuk menilai efek-
tivitas organisasi baru ini, ULMWP tidak 
memiliki banyak waktu. Mereka harus ber-
siap-siap hadir di konferensi MSG untuk 
mendapatkan keanggotaan.

Berkaca pada kemajuan pembangunan 
perdamaian di Papua, jelas bahwa hal tersebut 
memiliki arah yang berbeda dengan apa 
yang sebelumnya terjadi di Papua atau Aceh 
atau Timor Leste. Misalnya, isu pendatang 
dan peran forum sub regional tidak 
memiliki dampak signifikan terhadap situasi 
pembangunan perdamaian di Aceh dan 
Timor Leste. Para pembangun perdamaian 
yang tertarik dalam upaya pembangunan 
perdamaian di Papua harus memberikan 
perhatian pada dua hal tersebut.

Ancaman ketimpangan yang semakin 
meluas antara warga Papua dan pendatang 
tidak boleh diremehkan. Mungkin, peran 
tokoh gereja Papua yang penting dalam 
mempromosikan ‘Papua: Tanah Damai’ 
dapat dibangkitkan dan diperkuat untuk 
memfasilitasi dialog antara beragam 
kelompok etnis di Papua. Terlebih lagi, isu 
pendatang harus dibahas secara terbuka 
untuk mendorong semua sektor di masyarakat 
Papua berpartisipasi dalam mencari solusi 
yang dapat dilaksanakan. Belajar dari konflik 
etnis di Ambon dan Sambas, upaya ini harus 
dilakukan secara hati-hati.

Bidang lain yang perlu diperhatikan adalah 
perkemb angan di tingkat MSG. Dari segi politik 
praktis dinamika forum subregional tidak 
begitu dipertimbangkan, perkembangan 
terbaru di MSG mencerminkan dinamika 
penting yang menuntut diadakannya dialog 
antara Papua dan pemerintah pusat. Dialog 
ini terjadi saat konferensi MSG, di mana 
perwakilan Papua dan delegasi Indonesia 
duduk bersama dengan kedudukan yang 
setara. Situasi ini akan terulang jika pimpinan 
MSG memutuskan untuk memberikan status 
keanggotaan ULMWP. Jika hal ini terjadi, 
mungkin akan ada dinamika yang berbeda 
di tingkat nasional, di mana pemerintah akan 
lebih terbuka untuk bernegosiasi dengan 
Papua.

Namun, situasi nasional saat ini belum menun-
jukkan perkembangan yang signifikan. Baik 
JDP maupun LIPI telah berusaha sebaik 
mungkin untuk mendorong pemerintahan 
SBY agar terlibat dengan rakyat Papua 
selama dua periode pemerintahannya, 
tetapi tidak membuahkan hasil. Ini mungkin 
menunjukkan bahwa JDP dan LIPI harus 
mengkaji ulang strategi mereka dengan 
lebih memperhatikan tingkat ‘middleout’, 
yakni tokoh gereja dan agama lainnya, dalam 
menghadapi isu pendatang yang semakin 
merebak.
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5.2 Papua dalam Politik Jakarta

Pengalihan kekuasaan dari SBY ke Joko Widodo (Jokowi) menumbuhkan harapan 
baru untuk penyelesaian konflik tanpa kekerasan di Papua. Ini disebabkan karena 
warga Papua memberikan kepercayaan kepada Jokowi pada Pilpres 2014 (72% di 
Provinsi Papua dan 67% di Provinsi Papua Barat). Menurut tokoh terkemuka Papua, 
sebagian besar warga Papua yakin dengan rekam jejak Jokowi ketika memimpin Solo 
dan mengedepankan dialog sebagai cara untuk mengatasi sejumlah isu sosial. Pada 
kampanye presiden sebelumnya, Jokowi secara antusias menyambut dan merangkul 
massa di Jayapura. Mereka memegang tangannya dengan harapan bahwa jika Jokowi 
terpilih, ia akan mampu mengakhiri konflik berkepanjangan di Papua.

Jokowi telah menerima informasi dan masukan 
dari gereja, kelompok etnis dan LSM di Papua, 
termasuk JDP dan LIPI. Jokowi mendapatkan 
rekomen dasi untuk tidak memperpanjang 
masa kerja Unit Percepatan Pembangunan 
Papua dan Papua Barat (UP4B) –yang dibentuk 
oleh presiden sebelumnya dengan tujuan 
mengkoordinasikan pem bangunan di Papua– 
karena dianggap gagal dalam mengupayakan 
dialog de ngan masyarakat asli Papua. Selain itu, 
JDP dan LIPI memberikan rekomendasi untuk 
mengangkat utusan presiden untuk mena ngani 
permasalahan terkait konflik di Papua agar dapat 
memfasilitasi koordinasi antara masyarakat Papua 
dengan pemerintah pusat. Ketiga, Jokowi juga 
disarankan untuk membentuk kementerian baru 
untuk me ngatasi masalah di Papua. Keempat, 
ada permintaan untuk membangun istana 
negara di dekat Danau Sentani dan meresmikan 
pasar tradisional Mama-Mama di Jayapura 
sebagai simbol penghormatan pemerintah 
pusat terhadap rakyat Papua. Dari empat saran 
tersebut, saran pertama dan keempat sedang 
diupayakan.

Setelah 100 hari masa kerja Jokowi dan Jusuf Kalla 
(Jokowi-JK), ada sejumlah perkembangan negatif 
yang terjadi di Papua. Pertama, rencana untuk 
mendirikan Komando Daerah Militer (Kodam) di 
Papua Barat yang diajukan oleh Menteri Dalam 
Negeri Tjahjo Kumolo, berdasarkan rekomendasi 
Badan Intelijen Nasional (BIN), merupakan 

rencana yang problematis. Kepala Staf Angkatan 
Darat Gatot Nurman tyo mengatakan bahwa hal 
ini akan menghabiskan anggaran militer 2016. 
Kedua, perencanaan penempatan transmigran 
di Provinsi Papua dan Papua Barat yang diajukan 
oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi pada tanggal 30 
Oktober 2014 adalah upaya yang berbahaya. 
Beliau berpendapat bahwa orang di luar Papua 
tidak akan mau bertransmigrasi ke Papua secara 
sukarela karena konflik yang berkepanjangan, 
meskipun Pulau Papua kaya dan subur. Ia 
memastikan bahwa kementeriannya akan 
bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk 
menjamin keselamatan transmigran. Ketiga, 
penyelidikan terkait insiden penembakan 
Paniai pada tanggal 8 Desember 2014 belum 
tuntas. Pembantaian tersebut menghilangkan 
empat nyawa siswa Sekolah Menengah Atas. 
Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh 
Komnas HAM, insiden Paniai dipicu oleh aksi 
anggota Angkatan Darat Batalion [Yonif ] PFC 
753/AVT yang menganiaya seorang remaja 
pada perayaan Natal di Kampung Ipakiye, Paniai 
Timur. Sayangnya, hingga Februari 2015, Komisi 
Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP 
HAM) belum menyelidiki penembakan di Paniai.

Meski demikian, pemerintahan Jokowi secara 
umum menerima resp ons positif. Presiden 
mengunjungi Jayapura dan Sorong pada 
tanggal 27-28 Desember 2014 untuk bertemu 
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dengan gubernur dan tokoh Provinsi Papua 
dan Papua Barat. Ia berjanji untuk mengadakan 
dialog dengan semua pihak, termasuk TNI, Polri, 
dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), untuk 
membahas cara mengakhiri kekerasan politik 
dan membangun Papua. Presiden telah berjanji 
untuk membubarkan UP4B dan mengumumkan 
program dan strategi politik untuk mengatasi 
berbagai permasalahan di Papua.

Namun, ada perbedaan antara niat Presiden 
dan para Menteri serta kebijakannya. Misalnya, 
rencana pemerintah untuk mendirikan 
Kodam di Papua Barat kemungkinan besar 
akan meningkatkan kekerasan politik, dan hal 
ini menunjukkan bahwa pemerintah belum 
mengubah pendekatan keamanannya dalam 
mengatasi konflik di Papua. Keragu-raguan 
pemerintah untuk membentuk KPP HAM 
menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi-
JK belum memiliki komitmen kuat untuk 
mengakhiri pelanggaran HAM.

Bersama dengan berbagai lembaga dan 
kementerian, LIPI membantu pemerintah 
dalam membuat kebijakan dan program untuk 
Papua. Pada tahun 2009, Pusat Penelitian Politik 
LIPI dan Sekretariat Wakil Presiden membantu 
mengadakan dialog antara masyarakat adat 
Papua dan pemerintah pusat. LIPI melaksanakan 
beberapa program, termasuk mendirikan model 
Jaringan Damai Papua (JDP), yang awalnya 
merupakan upaya bersama dengan Sekretariat 
Keuskupan Jayapura (SKP). SKP mengadakan 
konferensi damai pada tahun 2010. LIPI juga 
telah mengadakan pelatihan dialog untuk 
rakyat Papua di tujuh wilayah. Beberapa orang 
yang terlibat dalam pelatihan dialog tersebut 
sekarang menjadi anggota JDP sebagai relawan 
untuk mempromosikan dialog dan memfasilitasi 
langkah awal menuju dialog antara pemerintah 
dan masyarakat asli Papua. Ketiga, LIPI telah 
menyelenggarakan lima pertemuan eksploratif 
antara delegasi suku-suku asli Papua dan 
pemerintah di Denpasar, Manado, Mataram, 
Yogyakarta dan Semarang.

Dalam pertemuan terakhir di Semarang, para 
delegasi mencapai kesepakatan mengenai 
aspek-aspek indikator budaya, sosial dan eko-
nomi, namun tidak dapat mencapai kese pakat-
an mengenai indikator politik, hukum dan 
keamanan. Selain itu, tim tersebut mengeluar-
kan rekomendasi kebijakan untuk perdamaian 
di Papua, yang ditujukan langsung kepada 
presiden dalam sebuah acara di LIPI pada 
tanggal 25 September 2014. Tim tersebut 
meminta pemerintah untuk mengidentifikasi 
akar konflik Papua dan menangani prioritas 
utama seperti menghapus stigma separatis yang 
diberikan kepada warga asli Papua, memberikan 
amnesti kepada tahanan politik sebagai 
perwujudan niat baik pemerintah, menerapkan 
penegakan hukum yang efektif untuk 
mencegah dan mengusut kasus pelanggaran 
HAM, menetapkan moratorium pembentukan 
provinsi atau kabupaten baru di Papua, dan 
mempertimbangkan kembali pembatasan 
akses bagi jurnalis asing, peneliti dan organisasi 
internasional di Papua.

Integrasi politik Papua ke Indonesia telah 
berlangsung sejak 1963, namun pertanyaan 
tentang bagaimana perlakuan terhadap 
masyarakat asli Papua di Indonesia tetap 
belum terjawab. Setelah Pilpres 2014, Jokowi 
dapat menulis sejarah integrasi baru jika ia 
dapat merebut hati warga Papua, membangun 
rasa kebangsaan dan mengakhiri kekerasan 
politik. Selama pemerintah tidak menghormati 
identitas masyarakat adat Papua, warga asli 
Papua akan tetap terpinggirkan. Upaya untuk 
menghancurkan identitas etnik, seperti Peraturan 
Pemerintah No. 77 Tahun 2007 mengenai 
larangan simbol separatis, telah memperuncing 
konflik dan mendorong pendukung OPM dan 
masyarakat asli Papua untuk meneriakkan 
kemerdekaan. Penyelesaian konflik hanya dapat 
dicapai melalui dialog.
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Rekomendasi untuk Pemerintah 
Indonesia

Pemerintahan Jokowi-JK harus mengang-
kat sebuah tim khusus untuk memper-
siapkan dialog dan menentukan agenda, 
men dorong warga Papua untuk memilih 
per wakilan mereka, menunjuk utusan khu-
sus dan menentukan pihak-pihak yang 
akan memfasilitasi dialog.
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5.3 Papua dalam Mekanisme HAM PBB
Selama periode 2013-2014, situasi HAM di Indonesia telah dievaluasi oleh tiga 
Komite HAM PBB yang meliputi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan 
budaya serta hak anak. Situasi HAM di Papua mendapatkan perhatian khusus 
dari Komisioner Tinggi PBB untuk HAM dan pada saat pidato Perdana Menteri 
Vanuatu di hadapan lembaga-lembaga HAM PBB. Pembahasan mengenai 
rencana kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat belum 
membuahkan hasil.

Komisioner HAM PBB Navi Pillay

Pada tanggal 2 Mei 2013, Komisioner HAM PBB 
Navi Pillay, menyampaikan keprihatinannya 
berkaitan dengan tindakan brutal pada saat 
demonstrasi masa di Papua yang berlangsung 
mulai tanggal 30 April 2013, di mana polisi 
menggunakan kekerasan dan menangkap 
beberapa orang karena mengibarkan bendera 
pro-kemerdekaan. Beliau menyatakan: ‘Insiden 
baru-baru ini adalah contoh buruk dari 
penge kangan kebebasan berpendapat dan 
penggunaan kekuatan berlebihan di Papua.’ 
Dia melanjutkan, ‘Saya meminta Pemerintah 
Indonesia untuk mengizinkan aksi protes damai 
dan mengadili mereka yang terlibat dalam 
penganiayaan’. 1

Pernyataan ini disampaikan setelah insiden 
pada tanggal 30 April 2013 di mana polisi 
melakukan penembakan dan menewaskan 
dua demonstran di Sorong, pada saat mereka 
mempersiapkan peringatan 50 tahun integrasi 
Papua ke Indonesia. Sedikitnya 20 demonstran 
ditahan di kota Biak dan Timika pada tanggal 1 
Mei 2013.

Pada tahun 2012, saat melakukan kunjungan 
ke Indonesia, Navi Pillay mengungkapkan 
keprihatin an nya mengenai situasi HAM di 
Papua. ‘Saya juga menyampaikan kekhawatiran 
kepada pemerintah mengenai tingginya angka 

1 Lihat Pernyataan Komisioner Tinggi PBB untuk Urusan HAM di: 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=13287&LangID=E

kekerasan di Papua dan merekomendasikan 
pemerintah untuk mengambil langkah untuk 
memastikan pertanggungjawaban atas tindak-
an kriminal. Saya juga bersimpati kepada akti-
vis yang ditahan karena menggunakan hak 
kebebasan berpendapat secara damai.’2

Pernyataan Perdana Menteri Vanuatu di 
Hadapan Majelis Umum PBB dan Dewan HAM 
PBB

Mantan Perdana Menteri Vanuatu, Moana 
Kalosil Carcasses, memberikan dua pernyataan 
keras kepada PBB untuk mendukung rakyat 
Papua. Pernyataan pertama disampaikan pada 
sidang ke-68 Majelis Umum PBB di New York 
pada tanggal 28 September 2013, di mana ia 
menghimbau PBB untuk mengangkat Pelapor 
Khusus untuk menyelidiki pelanggaran HAM di 
Papua dan untuk mengkaji status politik provinsi 
tersebut. Perdana Menteri Carcesses menyatakan 
bahwa penduduk asli Papua tidak mendapatkan 
pengakuan dari lembaga dunia. ‘Bagaimana kita 
dapat mengabaikan ratusan ribu rakyat Papua 
yang telah dianiaya dan dibunuh? Rakyat Papua 
berharap banyak kepada PBB. Para pemimpin 
negara yang saya hormati, mari kita galang 
dukungan bagi rakyat Papua. Sudah waktunya 
bagi PBB untuk tidak berdiam diri dan mengambil 
langkah nyata untuk mengatasi dan memperbaiki 
kesalahan sejarah.’3

2 Lihat pidato pembukaan Komisioner Tinggi PBB untuk Urusan 
HAM Navi Pillay dalam konferensi pers saat melakukan kunjungan 
ke Indonesia di: http://reliefweb.int/report/indonesia/opening- 
remarks-un-high-commissioner-human-rights-navi-pillay-press-
conference

3 Lihat pernyataan Perdana Menteri Vanuatu pada sidang Majelis 
Umum PBB ke-68 di http://gadebate.un.org/sites/default/fles/
gastatements/68/VU_en.pdf
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Pernyataan kedua disampaikan pada saat 
Pidato Tingkat Tinggi dalam sidang Dewan 
HAM PBB ke-25 di Jenewa pada tanggal 4 
Maret 2014. Dengan nada yang lebih keras, 
Perdana Menteri Vanuatu mengingatkan 
anggota Dewan tentang tantangan HAM 
yang berat yang dihadapi oleh  warga asli 
Papua sejak tahun 1969. Pemerintah Vanuatu 
menyampaikan kekhawatirannya mengenai 
ketidakpedulian masyarakat internasional 
terhadap penduduk asli Papua dan penindasan 
HAM yang mereka alami sejak tahun 1969. 
Dalam penutupan pidatonya, Perdana 
Menteri Carcesses meminta Dewan HAM PBB 
‘.... untuk mempertimbangkan pengadopsian 
resolusi untuk menetapkan mandat negara 
(country mandate) terkait situasi HAM di Papua 
Barat’. Carcesses menyatakan bahwa mandat 
tersebut mencakup penyelidikan terhadap 
pelanggaran HAM di Papua dan merumuskan 
rekomendasi untuk penyelesaain situasi 
politik secara damai di Papua.4 Ini adalah 
peristiwa pertama kalinya di mana seruan 
tingkat tinggi semacam ini disampaikan di 
PBB.

Komite HAM PBB

Komite HAM PBB adalah lembaga PBB yang 
terdiri dari para ahli HAM independen yang 
memantau implementasi Kovenan Internasional 
Hak Sipil dan Politik (International Covenant on 
Civil and Political Rights - ICCPR) di negara-negara 
pihak perjanjian tersebut. Indonesia adalah 
negara pihak yang telah meratifikasi ICCPR 
pada tahun 2006.- Pada bulan Juli 2013, untuk 
pertama kalinya, Komite HAM PBB mengevaluasi 
implementasi ICCPR oleh Pemerintah Indonesia. 
Pengevaluasian tersebut, yang diadakan di 
Jenewa, mengacu pada laporan dan jawaban 
pemerintah Indonesia terhadap isu-isu yang 
sebelumnya disiapkan oleh Komite dan juga 
didasarkan atas laporan yang disampaikan oleh 
LSM.

4 Pernyataan lengkap Perdana Menteri Vanuatu pada sidang Dewan 
HAM PBB ke-25 tersedia di halaman Extranet Komisioner Tinggi PBB 
untuk Urusan HAM, di www.ohchr.org

Pelanggaran HAM di Papua menjadi salah 
satu isu utama pembahasan antara anggota 
Komite dan delegasi Indonesia. Secara 
khusus, pembahasan tersebut berfokus pada 
pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik di 
Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam Observasi 
Penutupnya, Komite HAM menyampaikan 
kekhawatiran mengenai peningkatan laporan 
tentang penggunaan pendekatan keamanan 
yang berlebihan dan pembunuhan semena-
mena oleh polisi dan militer pada saat 
demonstrasi, terutama di Papua (…dan Bima, 
Nusa Tenggara Barat). Komite HAM PBB sangat 
khawatir dengan laporan yang menyatakan 
bahwa negara menggunakan aparat keamanan 
untuk menghukum pembangkang politik dan 
pembela HAM. Komite juga menyampaikan 
kekhawatirannya tentang Komisi Kepolisian 
Nasional, yang ditugaskan untuk menerima 
laporan dari masyarakat terkait aparat penegak 
hukum, masih lemah, seolah-olah tidak memiliki 
kuasa untuk memanggil aparat penegak hukum 
atau mandat untuk melakukan penyelidikan 
independen.5

Oleh karena itu, Komite merekomendasikan 
Indonesia untuk mengambil langkah konkret 
dalam mencegah penggunaan kekuatan secara 
berlebihan oleh penegak hukum dengan 
memastikan bahwa mereka mematuhi Prinsip-
prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekuatan 
dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum 
(UN Basic Principls on the Use of Force and 
Firearms by Law Enforcment Officials). Mereka 
merekomendasikan bahwa pemerintah harus 
mengambil langkah-langkah yang tepat 
untuk memperkuat Komisi Kepolisian Nasional 
untuk memastikan bahwa lembaga tersebut 
mampu menangani laporan pelanggaran yang 
dilakukan oleh penegak hukum. Selain itu, 
Komite merekomendasikan Indonesia untuk 
mengambil langkah-langkah praktis untuk 
memberantas impunitas bagi penegak hukum 
yang terkait dengan pembunuhan semena-

5 Lihat Observasi Penutup Komite HAM PBB untuk peninjauan 
Indonesia, di paragraf 16, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fIDN
%2fCO%2f1&Lang=en
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mena, dan mengambil langkah yang tepat 
untuk melindungi hak pembangkang politik 
dan pembela HAM. Komite mengamati bahwa 
negara harus menyelidiki dan mengusut secara 
aktif dan sistematis kasus-kasus pembunuhan 
semena-mena dan menghukum pelaku serta 
memberikan kompensasi bagi keluarga korban.6

Terakhir, Komite memberikan perhatian ter-
hadap isu kebebasan berpendapat dan 
berkumpul di Papua. Komite merekomendasikan 
Indonesia untuk mengambil langkah yang 
diperlukan untuk memastikan bahwa setiap 
pembatasan kebebasan berpendapat benar-
benar mematuhi persyaratan ketat norma PBBB, 
dan khususnya dengan Pasal 19 ICCPR. Komite 
mengingatkan Indonesia akan kewajibannya 
untuk memastikan kebebasan berkumpul, 
melindungi demonstran dari penganiayaan, 
intimidasi dan kekerasan untuk menyelidiki 

6  Idem.

pelanggaran ketika terjadi dan mengusut 
pihak-pihak yang bertanggung jawab.7

Komite PBB untuk Hak Anak

Komite PBB untuk Hak Anak (Committee 
on the Rights of the Child-CRC) adalah se-
buah badan yang beranggotakan 18 ahli 
independen yang bertugas untuk me-
mantau implementasi Konvensi Hak Anak 
(Convention on the Rights of the Child -CRC) 
oleh negara-negara pihak. Indonesia me-
nan da tangani Konvensi tersebut pada tahun 
1990. Pada bulan Mei 2014, Komite meng-
evaluasi laporan berkala ketiga dan keempat 
Indonesia.

Dalam Observasi Penutup Kom ite, hak anak Papua 
disorot beberapa kali. Komite menyampaikan 
kekhawatiran tentang peningkatan infeksi HIV 

7  Idem, paragraf 28

Gambar 5.3-1: Anak-anak Papua.
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di antara anak-anak Papua, serta peningkatan 
infeksi HIV secara umum di Papua. Oleh karena 
itu, Komite merekomendasikan Pemerintah 
Indonesia untuk mengembangkan dan mem-
perkuat kebijakan dan program untuk mencegah 
penyebaran HIV/AIDS dan untuk menyediakan 
perawatan dan dukungan bagi anak-anak yang 
terinfeksi atau terdampak HIV/AIDS.8

Selain membicarakan tentang kemiskinan, Ko-
mite memperhatikan bahwa anak-anak di Papua 
menjadi korban kesenjangan di perkotaan, 
pedesaan, antar etnis dan jender. Untuk mengatasi 
permasalahan ini, Komite merekomendasikan 
Indonesia untuk menetapkan strategi dan 
program pengentasan kemiskinan yang harus 
memberi perhatian khusus pada wilayah 
pedesaan dan daerah terpencil sehingga dapat 
memastikan akses layanan yang adil terutama 
untuk layanan nutrisi, perumahan, air dan sanita-
si, pendidikan, layanan sosial dan kesehatan, dan 
bantuan bagi keluarga tidak mam pu.

Terakhir, Komite menyampaikan kekhawatiran-
nya terkait anak-anak asli Papua, yang tidak 
hanya terkena dampak kemiskinan, seperti 
yang disebutkan di atas, tetapi juga menjadi 
subjek militerisasi, pengambilan sumber daya 
alam dari tanah mereka, dan menderita akibat 
akses pendidikan dan kesehatan yang buruk. 
Kesimpulannya, Komite meminta pemerintah 
Indonesia untuk mengambil langkah yang 
diperlukan dalam mengentaskan kemiskinan 
bagi masyarakat asli Papua, dan memonitor 
kemajuan terkait hal-hal tersebut di atas. Indo-
nesia juga diminta untuk memberikan akses yang 
adil bagi masyarakat adat untuk memperoleh 
layanan publik, mengupayakan demiliterisasi, 
dan memastikan penerapan prinsip-prinsip 
Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) bagi 
masyarakat adat terkait eksploitasi sumber daya 
alam di wilayah adat mereka.

8 Lihat Observasi Penutup Komite PBB untuk Hak Anak untuk 
peninjauan Indonesia di  http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fIDN%
2fCO%2f3-4&Lang=en

Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kovenan 
Internasional PBB untuk Hak Ekonomi Sosial dan 
Budaya (International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights-CESCR). Pada bulan 
Juni 2014, laporan pertama Indonesia dievaluasi 
oleh Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya. Selain laporan negara, Komite juga 
mempertimbangkan laporan yang disampaikan 
oleh organisasi masyarakat sipil.

Franciscans International (FI), Koalisi Internasional 
untuk Papua (ICP), Vivat International, Justice 
Peace and Integrity of Creation/Gereja Kristen Injili 
di Tahan papua (JPIC/GKI-TP) dengan dukungan 
dari beberapa organisasi lain, membuat laporan 
bersama yang berfokus pada pelanggaran HAM 
di Papua terkait eksploitasi Sumber Daya Alam. 
Tidak adanya pengakuan hak ‘Free, Prior, and 
Informed Consent (FPIC)’ masyarakat adat Papua, 
adanya beragam bentuk diskriminasi terhadap 
warga Papua, tidak adanya pemenuhan hak atas 
standar hidup yang memadai, hak kesehatan, 
hak pendidikan dan hak budaya adalah 
beberapa permasalahan yang dibahas dalam 
laporan tersebut.9

Beberapa anggota ahli  Komite mengajukan 
beberapa pertanyaan khusus mengenai Papua, 
yang berfokus pa da isu dampak aktivitas ekstraktif 
terhadap masyarakat Papua, hak pendidikan dan 
kesehatan dan pembangunan yang timpang di 
wilayah terpencil, seperti Papua.

Selain mengakui tantangan susunan geo-
grafis Indonesia, Komite menyampaikan 
kekhawatirannya bahwa tidak adanya jaminan 
minimal atas hak ekonomi, sosial dan budaya 
di pulau-pulau terpencil dan wilayah seperti 
Papua, karena tidak adanya dan buruknya 
layanan publik, termasuk di bidang pendidikan 
dan kesehatan. Selain itu, Komite juga 

9 Lihat Laporan Bersama LSM yang diserahkan kepada Komite PBB 
untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di http://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%
2fCESCR%2fCSS%2fIDN%2f16701&Lang=en
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menyampaikan kekhawatirannya tentang tidak 
adanya kompensasi atas pelanggaran HAM 
dan tidak adanya pemahaman komprehensif 
mengenai situasi HAM di wilayah-wilayah 
tersebut.10

Komite memberikan beberapa rekomendasi 
bagi Pemerintah Indonesia, termasuk per-
mintaan untuk mempercepat pelaksanaan 
layanan publik yang berkualitas di pulau-pulau 
dan wilayah terpencil di Papua dan wilayah lain, 
dengan mengalokasikan sumber daya manusia 
dan dana yang memadai supaya pelaksanaannya 
dapat dipantau dan dipastikan agar mencapai 
tujuan yang ditetapkan, dan dengan secara 
jelas tanggung jawab masing-masing tingkat di 
Pemerintahan untuk memastikan akses untuk 
mendapatkan kompensasi yudisial dan akses 
untuk lembaga non yudisial, seperti Komnas 
HAM, bisa didapatkan di wilayah-wilayah 
tersebut. Komite juga mere komendasikan 
Indonesia untuk meng umpulkan informasi 
mengenai sta tus pemenuhan hak-hak 
ekonomi, sosial dan budaya dari berbagai 
kelompok etnis di wilayah dataran tinggi 
(Papua), di pulau-pulau terpencil dan wilayah 
perbatasan, serta bekerja sama dengan 
lembaga HAM nasional dan organisasi 
masyarakat sipil.  

Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan 
Berekspresi

Untuk menjawab undangan terbuka yang 
diberikan oleh (mantan) Menteri Luar Negeri 
Marty Natalegawa pada tahun 2013,11 Pelapor 
Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat telah 
menyampaikan permintaan untuk mengunjungi 
Indonesia pada tahun 2013. Menurut sumber 
di sekretariat pelapor tersebut, pelapor dan 

10 Lihat Observasi Penutup Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya untuk peninjauan Indonesia di http://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%
2fC%2fIDN%2fCO%2f3-4&Lang=en

11 Lihat Pernyataan Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Indonesia, 
kepada Dewan HAM di http://mission-indonesia.org/article/293/
opening-statement-by-h-e--dr--r-m--marty-m--natalegawa--
minister-for-foreign-affairs-ofindonesia--at-the-13th-session-of-
the-working-group-meeting-onthe-upr-for-indonesia

delegasi Indonesia telah membicarakan rencana 
kunjungan ke Indonesia. Pelapor sebenarnya 
telah menjadwalkan kunjungan ke Papua. 
Namun, Pemerintah Indonesia memutuskan 
secara sepihak untuk menunda kunjungan 
tersebut tanpa mengajukan tanggal alternatif. 
Hingga akhir Desember 2014, kunjungan 
tersebut belum terealisasikan.

Kontribusi LSM di Dewan HAM PBB

Selama periode 2013-2014, organisasi anggota 
ICP di Jenewa sangat aktif dalam menyoroti isu 
pelanggaran HAM di Papua di dalam sidang-
sidang Dewan HAM PBB. Berikut adalah dua 
contoh pernyataan yang dibuat di Dewan HAM 
PBB. 

Pada sidang Dewan HAM PBB ke-23 pada 
Juni 2013, Fransiscans Internasional dan ICP 
membuat pernyataan kepada Dewan untuk 
mengutuk pembunuhan dua warga Papua, 
Abner Malagawak dan Thomas Blesya, saat 
melakukan aksi damai di Sorong pada tanggal 
30 April 2013 saat peringatan dimasukkannya 
Papua ke wilayah negara Indonesia. Pernyataan 
tersebut adalah: ‘Pemerintah Indonesia terus 
mengekang hak kebebasan berpendapat dan 
berkumpul penduduk asli Papua. Penindasan 
atas protes politik di Papua memperkuat rasa 
kemarahan yang telah ada dan menciptakan rasa 
kemarahan yang baru. Kebijakan pemerintah 
untuk melarang hak kebebasan berpendapat 
dan membatasi ruang demokrasi memberi 
pesan pada masyarakat bahwa aksi damai tidak 
dapat diterima oleh pemerintah, sehingga hal 
ini mendorong masyarakat untuk mencari jalan 
lain untuk menyampaikan pendapat mereka. 
Masyarakat sipil di Papua hidup di lingkungan 
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yang penuh dengan intimidasi, ketakutan 
dan ketidakpercayaan. Selain itu kepercayaan 
yang tersisa terhadap sistem hukum semakin 
terkikis. Banyak kelompok yang berharap pada 
masyarakat internasional, daripada mencoba 
untuk mencari keadilan di tingkat lokal dan 
nasional.12

Pada bulan Maret 2014, saat sidang Dewan 
HAM PBB ke-25, Franciscans International 
bersama-sama ICP, VIVAT International, World 
Organisation against Torture (OMCT) dan 
Dominican for Justice and Peace membuat 
sebuah pernyataan lain mengenai isolasi 
Papua dari masyarakat internasional. “Kami 
menyampaikan kekhawatiran kami mengenai 
isolasi Papua dari pengamat internasional, 
seperti jurnalis asing dan Prosedur Khusus 
PBB. Jurnalis asing tidak diizinkan untuk 
melaporkan situasi di Papua atau hanya diberi 
akses jika ditemani oleh petugas dari Badan 
Intelijen Nasional“.13 Pernyataan ini terkait 
dengan ketidakpastian kunjungan Pelapor 
Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi. 
Pada bulan Juni dan September 2014, 
ICP dan organisasi anggotanya membuat 
pernyataan pada sidang Dewan HAM PBB, 
yang membahas isu Kebebasan Berekspresi, 
termasuk penahanan dua jurnalis Prancis, 
Thomas Dandois dan Valentine Bourat,14 serta 
kebebasan berkumpul dan hak masyarakat 
adat Papua. Sebagai respons dari intimidasi 
terhadap Gustav Kawer, pengacara HAM Papua, 
koalisi LSM HAM Papua, LSM Indonesia dan 
LSM internasional memberikan pernyataan 
tegas kepada Dewan untuk mengutuk 
upaya pemerintah dalam mengkriminalisasi 
pengacara HAM.

Organisasi anggota ICP bersama mitra mereka 

12 Lihat pernyataan bersama LSM pada Sidang Dewan HAM PBBB 
ke-23 dihttp://franciscansinternational.org/23rd-Session-of-the-UN-
HRC.260.0.html

13 Lihat pernyataan bersama LSM pada Sidang Dewan HAM PBBB 
ke-25 di http://www.humanrightspapua.org/news/92-freedom-of-
expression-and-assembly-in-west-papuaindonesia

14 Lihat liputan pers untuk pernyataan tersebut di http://
franciscansinternational.org/News.111.0.html?&tx_ttnews%5Btt_ne
ws%5D=455&cHash=8ca5499aa0bb0663dc67154702100863

juga menyampaikan beberapa desakan darurat 
(urgent appeals) sebagai tanggapan atas 
berbagai situasi yang terjadi di Papua. Misalnya, 
pada tanggal 10 Desember 2014, setelah 
pembunuhan semena-mena terhadap enam 
warga Papua pada tanggal 8 Desember 2014, 
Franciscan Internasional dengan dukungan 
Dewan Adat Papua Paniai, VIVAT International 
dan ICP dan serta beberapa organisasi nasional 
dan internasional lainnya mengajukan desakan 
darurat kepada Pelapor Khusus PBB untuk 
Pembunuhan Semena-Mena; untuk penyiksaan 
dan untuk hak masyarakat adat. 

Koalisi LSM ini dengan tegas mengutuk 
insiden tersebut dan meminta penyelidikan 
segera atas kasus tersebut tanpa penundaan 
dan perlindungan saksi atas insiden tersebut. 
Rekomendasi yang diberikan adalah “Segera 
melakukan menyelidikan sub-poena, tanpa 
penundaan, oleh Komnas HAM dan …untuk 
melakukan investigasi atas kasus ini dengan 
segera“.15  ICP bertemu dengan Pelapor Khusus 
PBB untuk Pembunuhan Semena-mena, Christof 
Heinz, sebagai tindak lanjut dari desakan darurat 
mengenai pembunuhan di Painai. Pada tanggal 
23 Desember 2014, Presiden Indonesia yang 
baru terpilih Joko Widodo menjanjikan bahwa 
insiden Painai akan diinvestigasi oleh pihak yang 
berwenang.

Selama sidang Dewan HAM pada bulan 
September 2014, organisasi anggota ICP 
mengadakan diskusi mendalam dengan Pelapor 
Khusus untuk Hak Masyarakat Adat yang baru 
ditunjuk Victoria Tauli-Corpuz, dan dengan 
Pelapor Khusus Kebebasan berekspresi David 
Kaye untuk membahas perkembangan situasi 
HAM di Papua.

15 Lihat permohonan bersama mengenai pembunuhan semena-
mena di Paniai, Papua di http://www.humanrightspapua.org/
news/120-urgentappeal-extrajudicial-and-summary-execution-of-
five-indigenouspapuans-by-indonesian-national-army



Hak Sipil dan Politik

113

Transformasi Konflik

5.4 Papua dalam Mekanisme Masyarakat Adat PBB
Pada tahun 1982, PBB mendirikan Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat (Working 
Group on Indigenous Population). Pada saat itu, Viktor Kaisiepo Msn bertolak ke Jenewa 
untuk mewakili masyarakat adat Papua. Ia juga terlibat dalam kelompok kerja untuk 
perumusan Deklarasi Hak Masyarakat Adat yang didirikan pada tahun 1985. Dalam 
bukunya, “Satu Perspektif untuk Papua”, ia mengatakan: “Ketika saya datang ke PBB 
untuk pertama kalinya, temuan terbesar saya adalah bangsa kami telah memiliki satu 
masalah biodegradable. Kami telah menjadi satu bangsa adat tanpa menyadarinya. 
Kami telah memiliki hak, dan ada satu (tempat) di PBB yang dapat kami singgahi”.

Sejak saat itu, rakyat Papua telah terlibat dalam 
berbagai forum masyarakat adat di PBB, untuk 
memperjuangkan pengakuan dan imple men-
tasi hak dasar masyarakat adat Papua. Ada 
beberapa anak muda Papua di Belanda, seperti 
Grace Roembiak, Inaria Kaisiepo dan Leonie 
Tanggahma, yang terlibat secara aktif dalam 
forum-forum ini.

Konferensi Masyarakat Adat Papua pertama pada 
tahun 2002 mengawali pembentukan Dewan 
Adat Papua (DAP). Melalui forum ini, Leonard 
Imbiri, Joab Syatfe, Ephraim Yoteni, Robert 
Ambumi, Septer Manufandu dan Rosa Moiwend 
diutus untuk berpartisipasi dalam forum-forum 
masyarakat adat, seperti Forum Permanen PBB 
untuk Isu-isu Masyarakat Adat (UN Permanent 
Forum on Indigeous Issues UNPFII), Mekanisme 
Ahli PBB untuk Hak Masyarakat Adat (Expert 
Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples  
EMRIP) dan Konferensi Dunia untuk Masyarakat 
Adat (World Conference on Indigenous Peoples 
 WCIP). Berbagai isu terkait masyarakat adat 
diangkat dalam forum ini melalui pembacaan 
pernyataan dan melalui acara di sela-sela 
konferensi (side events) yang diadakan sebagai 
bagian dari topik atau dengan fokus regional 
pada Papua Barat.

Selain itu, salah satu delegasi Papua juga menda-
patkan kesempatan untuk bertemu beberapa 
Pelapor Khusus PBB untuk Hak  Masya rakat Adat 
dan berbagi informasi mengenai permasalahan 
yang dihadapi oleh masyarakat adat di Papua. 
Salah satu kasus yang dilaporkan kepada Pelapor 
Khusus PBB untuk Masyarakat Adat, James 

Anaya adalah kasus penembakan Opinus Tapuni 
saat peringatan International Day of Indigenous 
Nations pada tanggal 9 Agustus 2008.

Dalam forum-forum masyarakat adat ter-
sebut, delegasi Papua berkesempatan untuk 
membagikan pengalamannya dengan masya-
rakat adat lain dari Asia, Pasifik, Amerika, Amerika 
Latin, Afrika dan Eropa dalam berbagai lokakarya, 
seminar dan pertunjukan budaya. Dewan 
Adat Papua (DAP) terlibat secara aktif dalam 
pembentukan International Indigenous Peoples 
Movement for SelfDetermination and Liberation 
(IPMSDL).

Salah satu hasil pertemuan ini, dan yang terkait 
dengan perjuangan Papua dalam forum-
forum masyarakat adat, adalah studi Valmaine 
Toki mengenai dekolonisasi di Pasifik yang 
memberikan rekomendasi spesifik terkait hak 
masyarakat adat Papua untuk menentukan 
nasib sendiri (E/C. 10/2013/12).

“Ketika saya datang ke PBB 
untuk pertama kalinya, temuan 
terbesar saya adalah bangsa 
kami telah memiliki satu 
masalah biodegradable. Kami 
telah menjadi satu bangsa adat 
tanpa menyadarinya. Kami 
telah memiliki hak, dan ada satu 
(tempat) di PBB yang dapat kami 
singgahi”. -Viktor Kaisiep
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Perjuangan di PBB, terutama dalam forum-forum 
masyarakat adat, bukanlah tugas yang mudah, 
seperti yang diungkapkan oleh Viktor Kasiepo: 
‘Cara-cara PBB lebih kompleks dari yang saya kira. 
Kita harus memandang PBB sebagai kantor pos 
dengan dinding besar yang terdiri dari ratusan 
kotak pos, dan mereka bertugas menyampaikan 
masalah Anda ke penerima yang tepat’.

Forum-forum ini terbuka bagi masyarakat adat 
dari Papua untuk menentukan laju, strategi 
dan agenda dalam mendorong isu Papua. 

Persiapan matang dan penyediaan sumber 
daya yang memadai akan memungkinkan 
mendorong isu Papua ke kotak pos yang 
tepat.

Rekomendasi

Meningkatkan kapasitas generasi muda Papua 
untuk berpartisipasi dalam mekanis me masya-
rakat adat dan terlibat dalam orga nisasi-
organisasi ini.
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6. INSTITUSI, SISTEM HUKUM, 
DAN SEKTOR KEAMANAN 
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6.1 Pendekatan Militer dan Keamanan di Papua.
Pemerintah Pusat di Jakarta menggunakan berbagai pendekatan hukum dan 
proyek dalam menanggapi situasi di Papua. Pendekatan proyek tersebut berfokus 
pada pengembangan ekonomi. Namun, operasi militer yang sedang berlangsung 
mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Pemerintahan baru di bawah 
kepemimpinan Presiden Joko Widodo harus mengatasi beberapa tantangan 
jika ia ingin mengubah kebijakan umum terkait Papua. Kebijakan Jokowi harus 
memprioritaskan pengurangan pengerahan militer dan menerapkan mekanisme 
akuntabilitas.

6. Institusi, Sistem Hukum, 
dan Sektor Keamanan

Pendekatan hukum dan proyek

Pemerintah masih belum mengimplementasikan 
dialog konstruktif di Papua,1 sebaliknya 
pemerintah malah menerapkan kebijakan 
yang memandang isu-isu kompleks di Papua 
dari segi ekonomi saja. Hal ini tercermin dalam 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2008. Peraturan 
ini merupakan hasil revisi Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi 
khusus dan pembentukan Unit Percepatan 
Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat 
(UP4B) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 66 tahun 2011. Dalam prioritas UP4B, 
terdapat ketentuan dan fungsi yang terkait hak 
politik, keamanan, hukum dan HAM. Fungsi ini 
masih belum diimplementasikan secara penuh. 
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono, sedikitnya terjadi 264 
insiden kekerasan yang mengakibatkan korban 
meninggal sebanyak 54 jiwa, dan korban luka 
sebanyak 863 orang.2 Selain itu, pemerintahan 

1 Laporan Kontras mengenai 10 Tahun Pemerintahan Susilo Bambang 
Yudhoyono, “Hak Asasi Diakui Tapi Tidak Dilindungi”

2 Kontras, Laporan 10 Tahun SBY. Hak Asasi Manusia Diakui Tetapi 
TidakDilindungi. 2014

Presiden Yudhoyono mengesahkan peraturan 
terkait pembangunan di Papua yang disebut 
dengan UP4B. Namun, di masa pemerintahan 
Presiden Joko Widodo, Perpres UP4B ini dicabut. 
UP4B memang menghasilkan beberapa program. 
Namun, kebijakan tersebut gagal menjalankan 
program yang mengatasi permasalahan politik 
dan budaya, yang penting bagi terwujudnya 
dialog antara pemerintah pusat dengan Papua. 
Berdasarkan data UP4B, kebijakan tersebut telah 
membuka kesempatan bagi 500 warga Papua 
untuk belajar di sejumlah sekolah menengah 
atas di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2013, 
sementara 1,370 siswa melanjutkan pendidikan 
mereka di sejumlah universitas di seluruh 
Indonesia.3

Pengerahan militer dan dampaknya 
terhadap Papua

Kriminalisasi terhadap warga sipil di Papua, yang 
terjadi akibat insiden pengibaran bendera akan 
selalu dianggap sebagai ancaman terhadap 

3 Sumber: www.jakartapost.com Margareth S. Aritonang. Jokowi 
Told To Disband UP4B in Papua. 8 September 2014.
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persatuan Indonesia. Aktivitas sipil yang 
mencerminkan aspirasi politik warga Papua 
sangat rawan untuk dicap sebagai tindakan 
makar. Meski demikian, tindakan-tindakan ini 
dilaksanakan dengan cara damai dan tanpa 
senjata. Di sisi lain, isu apartheid memang sengaja 
dimunculkan dan menjadi alasan berbagai 
kebijakan negara yang menghasilkan operasi di 
Papua, termasuk operasi yang dilancarkan oleh 
Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) dan Polisi.

Pemerintah telah memutuskan untuk menggu-
na kan pendekatan keamanan di Papua untuk 
menjaga ketertiban di wilayah tersebut. Selama 
masa Orde Baru di bawah kepemimpinan 
Presiden Suharto, pemerintah membentuk 
Komando Daerah Militer (KODAM) di Papua 
untuk mengamankan Papua dari kelompok 
sipil bersenjata. KODAM ini dihapuskan seiring 
dengan berakhirnya masa Orde Baru. Namun, 
masih ada kekhawatiran tentang pengamanan 
Papua dengan meningkatnya pengerahan 
anggota militer dan kepolisian untuk meredam 
konflik di Papua dan untuk menyingkirkan 
kelompok-kelompok sipil bersenjata. Konsep 
kebangsaan dan persatuan nasional digunakan 
untuk menjaga ketertiban di Papua dengan 
menambah jumlah anggota militer demi 
menegakkan nilai-nilai persatuan bangsa.

Pada tahun 2014, TNI berencana membangun 
beberapa pangkalan militer di Papua, terutama 
untuk Angkatan Laut (AL) yang membangun 
armada ketiga di Sorong dengan tambahan 
divisi marinir. Armada ini bertugas untuk 
mengawasi keamanan laut di wilayah bagian 
timur Indonesia tersebut.

Saat ini, Indonesia memiliki dua armada 
Angkatan Laut, Yakni Armada Barat di Jakarta dan 
Armada Timur di Surabaya. Jika rencana untuk 
membangun Armada Timur di Sorong terealisasi, 
maka armada angkatan laut yang berlokasi di 
Surabaya akan bertugas mengawasi keamanan 
laut di wilayah Indonesia bagian tengah. 
Sementara itu, Angkatan Udara (AU) berencana 
untuk membangun dua bandara baru di Sorong 

dan Manokwari. Sebelumnya, TNI AU memiliki 
empat bandara di Jayapura, Biak, Merauke 
dan Timika. Berdasarkan penelitian mengenai 
reformasi TNI di Papua yang diterbitkan oleh 
IMPARSIAL pada tahun 2012, anggota TNI AL dan 
TNI AU di Papua diperkirakan masing-masing 
berjumlah 1.272 dan 570 personil. Rencana 
pembangunan Armada Timur di Sorong dan 
bandara baru di Sorong dan Manokwari secara 
otomatis akan menambah jumlah tentara di 
Papua.

Beberapa tahun silam, situasi HAM di Papua 
semakin memburuk. Beberapa hal yang patut 
dicatat dalam situasi ini adalah: pemerintah 
terus mengabaikan perlindungan bagi warga 
negaranya dan supremasi hukum hampir tidak 
ada di Papua. Akibatnya, kesejahteraan dan 
keadilan masih menjadi mimpi dan tampak 
semakin sulit untuk dicapai oleh rakyat Papua. 
Pelanggaran HAM semakin merajalela, yang 
tidak hanya memakan korban sipil, tetapi juga 
dari pihak TNI dan Polri.

Keberadaan pasukan keamanan di Papua 
semakin meningkat dengan tujuan pengamanan 
tetapi bukan untuk melindungi warga setempat. 
Malahan, tujuannya adalah melindungi warga 
asing. Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua 
sebenarnya dilakukan oleh pasukan keamanan. 
Oleh karena itu, penambahan pasukan keamanan 
bukanlah cara untuk mengatasi konflik di Papua.

Pada dasarnya, tugas pasukan keamanan adalah 
melindungi dan menciptakan rasa aman bagi 
seluruh warga negara. Selain itu, mereka bertugas 
untuk melindungi negara dari ancaman yang 
datang dari luar sebagaimana mandat Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2004. Pasal 7 ayat (1) 
tentang TNI menyatakan bahwa tugas utama 
TNI adalah untuk melindungi kedaulatan negara, 
menjaga kesatuan wilayah Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945, dan melindungi rakyat dari ancaman 
pengacau.

Jika alasan pemerintah Indonesia menambah 
pasukan militer di Papua adalah untuk melindungi 
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rakyat dari kelompok bersenjata, seperti Operasi 
Papua Merdeka (OPM), maka hal tersebut 
bukanlah solusi yang tepat. Pengerahan pasukan 
TNI untuk melindungi warga dari kelompok 
apartheid seperti yang dijelaskan dalam Pasal 
7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 juga 
tidak ditafsirkan dengan dengan tepat. Tidak ada 
ketentuan yang menyebutkan penambahan 
jumlah pasukan keamanan di Papua, dan hal 
ini patut dipertanyakan. Kelompok apartheid, 
atau dalam hal ini kelompok sipil bersenjata, 
muncul karena ketidakpedulian pemerintah 
itu sendiri. Ada banyak kelompok di Papua 
yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Ada 
beberapa kelompok sipil yang perlu dihadapi 
oleh pemerintah, bukan dengan menganggap 
mereka sebagai musuh negara, tetapi dengan 
melakukan pendekatan dialog damai. 
Pemerintah cenderung mengatasi konflik pada 
hakikatnya dengan mengabaikan hak-hak rakyat 
Papua dan membuat keputusan berat sebelah 
tanpa mengupayakan dialog atau resolusi damai 
konflik Papua dengan melibatkan rakyat Papua.

Pemerintah Baru dan Tantangannya terkait 
Papua

Pemerintah tampaknya tidak berniat untuk 
mengupayakan dialog atau solusi damai yang 
meliputi, a) penyelesaian kasus pelanggaran 
HAM yang belum tuntas, dan b) berbagai 
masalah lain yang telah menjadi tuntutan 
masyarakat asli Papua sejak lama. Karena adanya 
kepentingan ekonomi di Papua yang menjadi 
prioritas pemerintah pusat, penyelesaian kasus 
pelanggaran HAM di Papua seperti jalan di 
tempat.

Pada pertengahan 2014, perpindahan kekuasaan 
dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo 
(Jokowi) berdampak terhadap Papua dan Papua 
Barat. 72.49% rakyat di Papua dan 67.63% 
di Papua Barat mendukung Jokowi sebagai 
presiden Indonesia yang ke-7. Selama kampanye 
pemilu legislatif dan presiden, Jokowi melakukan 
dua kali kunjungan ke Jayapura. Kunjungan 
ini merupakan kunjungan pertama sebagai 
calon presiden Indonesia, sehingga Jokowi 

memperoleh simpati dan dukungan besar dari 
rakyat Papua. Jadi, rakyat menaruh harapan 
besar pada Jokowi untuk menjadikan situasi di 
Papua dan Papua Barat lebih baik dan bebas 
dari kekerasan. Sebagai pendatang baru, Jokowi 
tidak memiliki rekam jejak yang buruk terkait 
pelanggaran HAM di Indonesia. Sebaliknya, 
rival Jokowi, yakni Jend. Purn. Prabowo, mantan 
menantu Presiden Suharto, memiliki keterlibatan 
dalam kasus pelanggaran HAM di Mapenduma-
Papua pada tahun 1996 dan kasus penculikan 
pada tahun 1997/1998. Selain itu, wakil presiden 
pendamping Jokowi adalah M. Jusuf Kalla (JK). JK 
dikenal sebagai penggagas proses perdamaian 
di Aceh pada tahun 2005 dengan mengadakan 
perjanjian dengan Gerakan Aceh Merdeka 
(GAM). JK diharapkan melanjutkan upayanya 
untuk mengupayakan perdamaian di Papua 
melalui dialog dengan perwakilan rakyat Papua.

Selama kunjungannya di Papua dalam rangka 
menghadiri perayaan Natal di Stadion Mandala, 
Jayapura pada tanggal 28 Desember, 2014, 
Jokowi menyatakan penyesalannya atas kasus 
kekerasan yang terjadi di Enarotali - Paniai dan 
menyampaikan rasa empatinya kepada para 
korban kekerasan dan keluarga mereka. Jokowi 
juga berjanji bahwa kasus ini akan diselesaikan 
secepat mungkin, agar tidak terulang di 
masa mendatang. Jokowi juga berjanji untuk 
mengunjungi Papua sedikitnya tiga kali 
setahun untuk mendengarkan aspirasi dan 
berdialog dengan Rakyat Papua dalam rangka 
membangun kepercayaan antara Presiden dan 
Rakyat Papua. Jokowi juga menegaskan bahwa 
konflik di Papua harus diakhiri, dan meminta 
kelompok-kelompok yang masih bersembunyi 
di hutan dan pegunungan (gerilya) untuk keluar. 
Ia berharap bahwa Papua dapat dibangun 
bersama sebagai Tanah Damai.

Di saat yang sama, Jokowi menyusun peraturan 
untuk memperluas Komando Daerah Militer 
(Kodam Jaya) di Papua. Namun peraturan 
tentang Kodam Jaya ini belum disahkan. 
Presiden Joko Widodo telah keliru menafsirkan 
masalah yang timbul dalam konflik Papua. Konflik 
tersebut berasal dari tidak adanya akuntabilitas 
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Gambar 6-1.1 Sebuah monumen di Sorong yang menunjukkan kekuatan militer.

pasukan keamanan. Dengan menambah jumlah 
personil militer di Papua, rakyat Papua akan 
semakin menderita, dan merasa diabaikan di 
tanah mereka sendiri. Terlepas dari siapa yang 
memimpin, kita dapat menyimpulkan bahwa 
pemerintah masih menggunakan pendekatan 
konservatif, yang menekankan ‘pengamanan’ 
yang hanya akan memperparah konflik. 
Mengurangi jumlah kelompok sipil bersenjata, 
menegakkan keadilan dan mengupayakan 
dialog damai adalah pendekatan yang lebih baik.

Prioritas Pemerintah Pusat

Dalam Papua Road Map 2008, Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan 
bahwa ada empat masalah utama dalam 
konflik Papua. Yang pertama berkaitan dengan 
marginalisasi dan diskriminasi yang dirasakan 

oleh masyarakat adat Papua sebagai dampak 
dari pembangunan ekonomi, kebijakan bu-
daya dan migrasi massal sejak tahun 1970an 
hingga hari ini. Oleh karena itu, kebijakan 
tegas seperti pengakuan harus dikembangkan. 
Yang kedua adalah kegagalan pembangunan 
yang memerlukan paradigma baru untuk 
pembangunan Papua. Yang ketiga adalah 
kontradiksi pemahaman sejarah dan identitas 
politik antara Papua dan Jakarta. Keempat, 
sejarah panjang kesewenang-wenangan politik 
di Papua, terutama yang dilakukan oleh aktor 
negara terhadap warga sipil di Papua.4

Namun, setelah pelantikan Presiden dan 
Wakil Presiden pada tanggal 24 Oktober 2014, 
kebijakan Jokowi-JK tentang Papua dan Papua 
Barat belum menghasilkan perubahan yang 
berarti. Penelitian telah menunjukkan setidaknya 

4 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Papua Road Map: 
Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the 
Future. (Jakarta : LIPI, 2008). Hlm.2
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empat  masalah utama yang memiliki implikasi 
HAM untuk situasi di Papua dan Papua Barat. 
Yang pertama adalah penembakan terhadap 
warga yang diduga dilakukan oleh militer 
di Enarotali-Paniai pada hari Senin tanggal 8 
Desember 2014, menewaskan empat siswa SMA 
dan melukai puluhan warga. Kedua, pelantikan 
Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan. 
Ryamizard Ryacudu memiliki latar belakang 
jenderal konservatif yang diduga bertanggung 
jawab atas timbulnya korban jiwa saat darurat 
militer diberlakukan di Aceh. Ryamizard memiliki 
sikap tegas terhadap kelompok yang dicap 
sebagai separatis, dan mengeluarkan pernyataan 
kontroversial bahwa pembunuh Theys Eluay 
adalah pahlawan. Ketiga, pernyataan Jokowi 
yang menyebut bahwa pemerintah sedang 
mengkaji rencana untuk mendirikan komando 
daerah militer di Papua Barat. Terakhir, rencana 
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk 
mengajukan tiga Undang-Undang, yakni 
Undang-Undang Keamanan Nasional, Undang-
Undang Kerahasiaan Negara, dan Undang-
Undang Komponen Cadangan Pertahanan 
Negara (Komcad). Semua undang-undang 
tersebut berpotensi menghambat kelangsungan 
demokrasi dan HAM di Indonesia. Rakyat Papua 
berharap Jokowi menepati janjinya. Setidaknya, 
kasus Enarotali harus diselesaikan pada tahun 
2015.

Pemerintah Indonesia wajib meredam konflik yang 
terjadi di Papua, dengan mengambil beberapa 
langkah yang menekankan akuntabilitas pasu-
kan keamanan terkait penegakan prinsip-
prinsip HAM. Selama pelanggaran HAM masih 
terjadi, kesejahteraan rakyat Papua akan sulit 

diwujudkan akibat hilangnya rasa aman yang 
dimiliki oleh rakyat Papua. Dengan demikian, kita 
dapat menyimpulkan bahwa yang diperlukan 
oleh rakyat Papua adalah perlakuan yang sama 
dengan warga negara Indonesia di provinsi 
lain. Rakyat Papua berhak untuk mengharapkan 
lingkungan yang aman dan sistem kesejahteraan 
yang lebih baik. Pembangunan ekonomi di Papua 
dan manfaatnya masih belum memberikan 
dampak positif terhadap kehidupan rakyat 
Papua. Mereka masih dihantui kemiskinan, serta 
masalah kesehatan seperti HIV/AIDS.

Rekomendasi
Pemerintah Indonesia harus

•	 Menghentikan rencana untuk mendirikan 
Komando Daerah Militer baru di Papua,

•	 Menghentikan pengesahan undang-un-
dang yang mengancam demokrasi dan per-
lin dungan HAM, agar kekerasan terhadap 
warga sipil di Papua dapat dihilangkan.

•	 Mengupayakan dialog jangka panjang 
yang membangun dengan masyarakat 
adat sehingga pemerintah pusat dapat 
memahami kebutuhan dasar dan aktual 
rakyat Papua. Yang benar-benar dibutuhkan 
oleh rakyat Papua adalah pengakuan politik 
sehingga mereka tidak akan merasa sebagai 
orang asing di tanah sendiri.

•	 Menyelesaikan masalah pelanggaran HAM 
di Papua dengan membentuk Pengadilan 
HAM sehingga isu  HAM menjadi prioritas 
utama dalam penyelesaian konflik di Papua 
sebagai langkah menuju pembangunan 
ekonomi bagi rakyat Papua.
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6.2 Acara Pidana dan Penegakan Hukum
Pengalaman selama pendampingan hukum di berbagai daerah di Papua, seperti 
Sorong, Biak, dan Jayapura, dari April 2013 hingga Desember 2014, menunjukkan 
bahwa masih ada pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
yang melindungi hak-hak hukum tersangka, keluarga dan pengacara selama proses 
penegakan hukum. Pelanggaran ini berkaitan erat dengan sejarah politik Papua 
dan pembangunan di Papua yang disalahgunakan oleh pemerintah dan pasukan 
keamanan untuk memberikan citra negatif terhadap anggota masyarakat sipil dan 
aktivis HAM.

Saat ini, ada tiga masalah utama:

1. Pengekangan Kebebasan Berpendat

Pengekangan kebebasan berpendapat yang 
dilakukan oleh pasukan keamanan dan 
pelarangan aksi protes damai biasanya disertai 
penangkapan yang tidak sah dan penuntutan 
hukum terhadap demonstran. Kasus-kasus 
tersebut biasanya disertai penggunaan keke-
rasan yang berlebihan saat penangkapan, 
seperti yang terjadi pada pendukung gerakan 
maha siswa GEMPAR yang melakukan aksi 
damai menuntut pembebasan tahanan 
politik pada tanggal 2 April 2013. Contoh lain 
adalah penggunaan kekerasan berlebihan saat 
membubarkan kelompok ibadah yang dipimpin 
oleh Isak Klaibin dan rekan-rekannya di Aimas 
pada tanggal 30 April 2013, yang menewaskan 
tiga warga sipil, tanpa adanya tindakan hukum 
yang diambil terhadap pelaku. Insiden serupa 
terjadi di Pulau Biak, ketika Oktavianus Warnares 
dan beberapa rekannya mengibarkan bendera 
Bintang Kejora di kantor Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Pemerintahan setempat pada tanggal 
1 Mei 2013. Anggota militer yang melihat 
pengibaran bendera tersebut melakukan 
penembakan dan melukai dua pegawai negeri 
dan Yance Wamaer. Tindak kekerasan kembali 
terjadi pada tanggal 19 Oktober 2013, ketika 
warga berkumpul untuk memperingati Kongres 
Rakyat Papua III. Beberapa warga mengalami 
pemukulan.

2. Penolakan Akses Pengacara

Isu lain adalah penolakan akses pengacara bagi 
tahanan. Jika pengacara ingin memberikan 
bantuan hukum, terutama setelah penangkapan, 
petugas polisi dengan sengaja menghambat 
akses pengacara ke tahanan dengan berbagai 
macam alasan, seperti tahanan sedang 
diinterogasi, atasan yang berwenang sedang 
tidak ada di tempat atau melempar tanggung 
jawab kepada penyidik Kepala Unit Reserse 
Kriminal dan kepala kepolisian setempat. 
Kesulitan tersebut dialami oleh pengacara 
yang ingin memberikan bantuan hukum bagi 
beberapa aktivis KNPB, yang berpartisipasi dalam 
aksi damai pada tanggal 26 November 2013, dan 
akhirnya tidak dapat bertemu dengan pengacara. 
Insiden lain adalah aksi damai oleh gerakan 
mahasiswa GEMPAR, yang mengakibatkan 
penangkapan demonstran. Pengacara tidak 
diberi akses untuk menemui tahanan agar insiden 
penyiksaan tidak terbongkar. Penangkapan 12 
orang di Warambaim pada tanggal 10 Agustus 
2014 adalah insiden lainnya di mana pengacara 
dihalang-halangi untuk memberikan bantuan 
hukum bagi tahanan.

Terlepas dari hal tersebut, kasus ini menunjukkan 
indikasi kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa, 
yang ingin menunjukkan kegagalan pemerintah 
dan situasi terkait HAM di Papua.
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3. Perdagangan Senjata Ilegal

Perdagangan senjata ilegal di Papua semakin 
marak. Senjata-senjata tersebut dibeli dari 
daerah di luar Papua, seperti Ternate atau 
Papua Nugini, atau dijual secara langsung oleh 
anggota kepolisian, militer dan masyarakat. Pada 
tahun 2013 pasukan gabungan polisi dan militer 
menjalankan operasi penyisiran di Yongsu, 
karena dua orang dari Ternate, mengajarkan 
warga setempat untuk merakit senjata api. 
Tidak dapat dipungkiri terjadi penembakan di 
beberapa daerah di Papua sepanjang tahun 2014, 
yang mengakibatkan korban tewas dari pihak 
sipil dan pasukan keamanan Perkembangan ini 
dimanfaatkan oleh Polda Papua dan pemimpin 
KODAM Cenderawasih sebagai alasan untuk 
mengerahkan pasukan dan operasi penyisiran 
di mana personil pengamanan menghancurkan 
harta benda milik rakyat dan melakukan 
penyiksaan, yang menyebabkan warga setempat 
kehilangan tempat tinggal.

Selama operasi, pasukan keamanan menangkap 
dan seringkali menyiksa warga, sehingga 
melanggar kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana. Insiden tersebut terjadi di Kabupaten 
Puncak Jaya, Lani Jaya dan Yapen, di desa Yongsu 
dan Berap. Selama operasi, pasukan keamanan 
hanya menangkap dan menyidik orang-orang 
yang membantu menyembunyikan atau 
membawa senjata dan amunisi, tetapi tidak 
berupaya untuk menyelidiki aktor utama dan 
otak dibalik perdagangan senjata tersebut. 
Dalam kasus di mana polisi melakukan tuntutan 
pidana, proses hukum yang dilaksanakan tidak 
transparan, sehingga menunjukkan upaya untuk 
menutupi keterlibatan lembaga pemerintah. 
Seringnya, pasukan keamanan gagal menang-
kap pelaku penembakan, sehingga meninggal-
kan kesan bahwa mereka dengan sengaja 
menghentikan proses hukum tersebut.

Sistematika dalam Acara Pidana

Permasalahan yang disebutkan di atas mencip-
takan nuansa tersendiri bagi penanganan 
kasus-kasus di Papua: stigma negatif di antara 

elemen-elemen aparat penegak hukum, khu-
sus nya petugas polisi, jaksa dan hakim. Ini telah 
mempengaruhi objektivitas orang-orang yang 
terlibat dalam prosedur penegakan hukum, 
seperti penangkapan, penyidikan, penuntutan 
hukum dan sidang di pengadilan. Selama 
penangkapan, polisi masih melakukan tindakan 
semena-mena dan kekerasan terhadap setiap 
orang yang diduga terlibat atau tinggal di 
wilayah yang menjadi target operasi. Hal ini 
jelas melanggar asas praduga tak bersalah 
dan seringkali berujung pada penyiksaan dan 
penganiayaan terhadap orang-orang yang 
sama sekali tidak terlibat dalam tindak pidana. 
Seringkali, petugas polisi juga melanggar 
prosedur acara pidana saat penangkapan.

Ada beberapa kasus di mana tahanan tidak 
memperoleh bantuan hukum dari pengacara 
pada tahap awal penyidikan, karena situasi 
setempat, seperti tidak ada pengacara yang 
bertugas di wilayah terkait, atau karena 
akses sengaja ditolak oleh petugas polisi. Ini 
mengindikasikan bahwa petugas polisi menyiksa 
tersangka atau melanggar hukum acara pidana.

Selain itu, pelanggaran acara pidana telah 
dilapor kan selama proses penyidikan, di 
mana penyidik menginterogasi tersangka 
tanpa pendampingan pengacara. Penyidik 
juga seringkali menunjuk pengacara yang 
mereka kenal, setelah interogasi dilakukan, dan 
memintanya untuk menandatangani laporan 
penyidikan polisi, hanya sebagai formalitas. 
Penyidik seringkali menuntut tersangka 
dengan pasal berlapis, biasanya menambahkan 
pasal partisipasi dalam tindak pidana untuk 
mengaitkan tersangka dengan tindak pidana 
tersebut, sehingga menimbulkan kesan bahwa 
penyidik tidak yakin tindak pidana apa yang 
dilakukan oleh tersangka. Terlebih lagi, ini sering 
terjadi ketika penyidik berupaya membuat 
tindak pidana yang melibatkan beberapa orang 
menjadi kasus yang terpisah dengan tujuan 
memanfaatkan mereka sebagai saksi utama 
untuk satu sama lain. Ini bertentangan dengan 
doktrin hukum, yang menyatakan bahwa 
penggunaan saksi utama melanggar prinsip-
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prinsip HAM, berdasarkan Yurisprudensi  no. 
1174 K/ Pid/1994 dan nomor 1592 K/Pid/1994. 
Ada beberapa kasus yang dilaporkan ketika 
penyidik menggunakan strategi ini terhadap 
tersangka yang tidak mengerti bahasa 
Indonesia, misalnya saat penyidikan terhadap 12 
tersangka (Philemon Yare dan rekan-rekannya), 
yang ditahan pada tanggal 10 Agustus 2014 di 
dekat Desa Berap. Penyidik menggunakan salah 
satu warga desa sebagai penerjemah, yang 
ditangkap bersama tersangka lain, namun harus 
dilepas karena polisi tidak dapat membuktikan 
keterlibatannya dalam tindak pidana. Selama 
interogasi, penyidik berulang kali memukul 
mulut penerjemah karena ia tidak menerima 
pernyataan tersangka. Selama tahap awal 
interogasi, penyidik tidak mengizinkan anggota 
keluarga untuk mengunjungi tersangka dengan 
alasan perintah langsung dari atasannya, di mana 
hal tersebut bertentangan dengan hukum.

Terkait proses hukum di tingkat kejaksaan 
dan di pengadilan, bukti penyidikan polisi 
seringkali tidak cukup, namun kasus tersebut 
tetap diterima oleh jaksa penuntut umum dan 
disidangkan. Jaksa penuntut umum seringkali 
tidak berani mengembalikan laporan penyidikan 
polisi apabila bukti yang diberikan tidak cukup, 
terutama ketika tersangka telah didakwa 
melakukan makar, merupakan pembela HAM 
atau aktivis politik. Oleh karena itu, selama 
persidangan, tuntutan jaksa penuntut umum 
seringkali tidak dapat dibuktikan oleh fakta 
dan bukti yang ada. Namun, jaksa penuntut 
umum cenderung bersikukuh bahwa kesalahan 
terdakwa telah terbukti dan memberikan 
tuntutan hukuman yang berat, seperti dalam 
pengadilan kasus makar terhadap Pieter 
Hengels Manggaprouw, yang melancarkan aksi 
damai untuk memperingati Kongres Rakyat 
Papua III dan pembebasan tahanan politik. 
Polisi menganggapnya demonstrasi tersebut 
sebagai tindak pidana dan menyerahkan berkas 
kasus tersebut ke jaksa penuntut umum, yang 
menuntut 7 tahun penjara. Walaupun hakim 
secara objektif tidak menganggap demonstrasi 
sebagai suatu tindak pidana, yang secara hukum 

dijamin melalui kebebasan berekspresi, hakim 
menjatuhkan hukuman dua tahun penjara 
kepada Manggaprouw. Putusan tersebut 
dianggap lebih ringan dibandingkan tuntutan 
jaksa. Akan tetapi, kasus ini menunjukkan bahwa 
majelis hakim tidak memiliki keberanian untuk 
membebaskan tersangka,yang memberikan 
kesan bahwa pengadilan ini berada di bawah 
pengaruh politik yang kuat. Intervensi ini tampak 
jelas setelah kasus diserahkan ke kejaksaan, dan 
jaksa penuntut umum kehilangan independensi 
karena atasannya dari Kejaksaan Tinggi Provinsi 
sangat terlibat dalam mempersiapkan tuntutan, 
meskipun tidak secara langsung terlibat dalam 
penanganan kasus.

Sidang di Pengadilan Negeri yang terkait 
dengan kasus makar atau kepemilikan senjata 
dan amunisi ilegal diawasi secara ketat oleh 
polisi dari unit intelijen, unit reserse dan unit 
Sabhara. Keterlibatan polisi di sidang pengadilan 
mengganggu saksi dan tersangka dalam 
memberikan kesaksian, serta memengaruhi 
tuntutan jaksa dan putusan hakim. Militer juga 
digunakan untuk mengintimidasi  pengacara 
yang memberikan bantuan hukum kepada 
tersangka, terutama melalui pengambilan 
gambar saat pemeriksaan saksi dan meminta 
nama pengacara, seperti yang terjadi di 
sidang pengadilan Oktavianus Warnares 
dan lima tersangka lainnya. Setelah sidang, 
pengacara Ivonia Tetjuari diintimidasi oleh 
anggota komando daerah militer Biak. Dua 
pria mendekatinya dan menanyakan nama dan 
alamatnya di Biak.

Intervensi oleh aparat penegak hukum terhadap 
hakim juga terjadi selama pra-peradilan yang 
diajukan oleh anggota keluarga terdakwa atau 
pengacara atas pelanggaran acara pidana 
yang dilakukan polisi saat penangkapan, 
penahanan dan penggeledahan. Beberapa 
kasus menunjukkan bahwa hakim tidak memiliki 
keberanian untuk menegakkan standar hukum 
yang bertentangan dengan kepentingan 
pihak-pihak atau lembaga-lembaga tertentu. 
Akibatnya, hakim seringkali tidak menerima 
tuntutan pengacara saat pra-peradilan untuk 
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meninjau kasus, meskipun fakta di persidangan 
jelas mengindikasikan adanya pelanggaran 
prosedural. Contoh pelanggaran ini terjadi 
pada praperadilan Kepala Polisi Sektor Sarmi 
pada Maret 2013. Pengacara menemukan 
pelanggaran prosedural saat penangkapan, 
penggeledahan dan penyitaan barang pribadi 
Edison Werimon dan Soleman Fanataba, yang 
ditangkap pada tanggal 13 Desember 2013 
dan 17 Desember 2013. Pengacara mengajukan 
gugatan praperadilan pada Maret 2013 dan 
menyerahkan bukti ke Kejaksaan Negeri 
Jayapura. Pada tahap ini, aparat kepolisian 
melakukan intervensi terhadap proses yang 
terjadi di Kejaksaan Negeri Jayapura dan 
Pengadilan Negeri Jayapura dengan meminta 
kejaksaan negeri untuk mempercepat proses 
pengajuan sidang ke pengadilan dengan tujuan 
mencegah sidang pra-peradilan. Percepatan 
proses ini berdampak pada sidang pengadilan 
tersebut. Tuntutan hukum terhadap terdakwa 
tidak akurat dan tidak menjelaskan alasan Edison 
Werimon dan Soleman Fonataba melakukan 
tindakan makar. Selain itu, jaksa penuntut umum 
tidak dapat menghadirkan saksi atau bukti 
makar di pengadilan. Agenda sidang dengan 
tuntutan jaksa, yang rencananya dibacakan 
pada tanggal 12 Juli 2014, ditunda hingga 
Februari 2015 dengan alasan bahwa Kejaksaan 

Tinggi belum menyiapkan tuntutan untuk 
sidang kasus tersebut. Majelis hakim tidak dapat 
mengambil sikap tegas terhadap penundaan 
tersebut sehingga kasus kedua tersangka 
menjadi terlantar. Perilaku jaksa penuntut umum 
dan hakim selama persidangan bertentangan 
dengan prinsip dasar hukum yang sederhana, 
cepat dan berbiaya rendah, seperti yang 
ditetapkan dalam penjelasan pasal 50 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di sisi lain, impunitas di Papua semakin 
meningkat. Tindakan kekerasan yang dilakukan 
oleh pasukan keamanan diabaikan tanpa ada 
tindakan hukum yang diambil terhadap pelaku. 
Pemerintah setempat tetap mengabaikan 
dengan pengekangan kebebasan berpendapat 
dan perdagangan senjata api dengan konse-
kuensi yang serius untuk pendekatan keamanan, 
yang menghasilkan operasi militer disertai 
dengan pelanggaran HAM di Papua, sementara 
polisi dan militer melindungi pelaku pelanggaran 
HAM. Komnas HAM, yang diharapkan dapat 
melaksanakan penyelidikan terhadap kasus-
kasus pelanggaran HAM, ibarat macan ompong. 
Hal ini tampak jelas dalam kasus-kasus yang 
terjadi di Aimas dan Paniai, dimana diskriminasi 
hukum dan intervensi politik yang kuat sering 
terjadi.
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6.3 Korupsi di Papua
Meskipun jumlah tersangka yang divonis bersalah dalam kasus korupsi meningkat, 
permasalahan korupsi masih belum terkendali. Korupsi telah merajalela di 
pemerintahan dan sistem hukum di Papua. Dana pembangunan dalam jumlah besar 
menguap begitu saja. Melawan korupsi melalui penyelidikan dan proses pengadilan 
memerlukan reformasi tata kelola hukum.

Memberantas Korupsi di Papua

Buku catatan di kantor sipir Lembaga Pemasya-
rakatan (LP) Abepura menunjukkan bahwa 
LP tersebut dihuni oleh 350 narapidana. 20 
di antaranya adalah terdakwa kasus korupsi, 
sedangkan 26 lainnya ditahan karena kasus 
korupsi.  Secara total, 51 orang ditahan atas 
tuduhan kasus korupsi. Namun, jumlah tersebut 
lebih besar dibandingkan jumlah narapidana 
yang didakwa atas pengkhianatan yang 
berjumlah 14 orang.

Jumlah narapidana yang ditahan karena kasus 
korupsi di LP tidak termasuk tersangka kasus 
korupsi, yang belum dinyatakan tidak bersalah 
oleh pengadilan dan masih bebas. Beberapa 
tersangka dibebaskan saat proses hukum mereka  
dihentikan pada tahap penyidikan. Beberapa 
tersangka telah divonis bersalah namun sedang 
dalam proses pengajuan banding. Jumlah 
tersangka dan narapidana kasus korupsi lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan jumlah 
narapidana kasus korupsi dari lembaga 
Pemasyarakatan lain di Provinsi Papua dan Papua 
Barat, serta tersangka kasus korupsi yang sedang 
menjalani proses penyidikan.

Seorang staf Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua bercanda 
dengan mengatakan bahwa narapidana kasus 
korupsi di semua LP Provinsi Papua dan Papua 
Barat dapat membentuk pemerintahan sendiri, 
saking banyaknya jumlah pejabat pemerintah 
dan mitra swasta mereka yang ditahan.

Nikolaus Kondomo, pejabat Kejaksaan Tinggi 
Papua dan asisten jaksa tindak pidana khusus, 
menyatakan bahwa penanganan kasus korupsi 
di Papua dan Papua Barat telah meningkat sejak 
2012 hingga 2014.1 Pada tahun 2012, jumlah 
kasus korupsi adalah sekitar 14 kasus. Jumlah 
tersebut meningkat pada tahun 2013 menjadi 
59 kasus dan terus bertambah pada tahun 2014. 
Selain itu, Nikolaus mengatakan wajar apabila 
Papua dan Papua Barat disebut sebagai surga 
bagi para koruptor.

Jumlah pejabat yang terlibat dalam kasus 
korupsi kemungkinan akan bertambah. Ada 
banyak kasus yang saat ini sedang diselidiki oleh 
Kejaksaan Tinggi Papua, termasuk kasus lama 
yang telah ditutup karena alasan politik, dan 
kasus baru yang melibatkan beberapa pejabat 
tinggi pemerintahan setempat dan kroninya.

Karakter Korupsi di Papua

Kesempatan untuk korupsi juga berkaitan 
dengan tradisi setempat. Papua memiliki tradisi 
memberikan hadiah dan bantuan satu sama lain 
sebagai cara untuk mempertahankan hubungan 
baik. Sikap ini diharapkan terutama dari para 
tokoh masyarakat oleh bawahan mereka. Namun, 
praktik tersebut tidak sejalan dengan sistem 
pemerintahan modern. Sistem kekeluargaan 
tidak dapat diterima dalam sistem birokrasi 
modern. Tradisi tersebut telah membuka peluang 
penyalahgunaan wewenang oleh pemimpin 
politik dan birokrasi di wilayah tersebut. Selain 
itu, beberapa pihak memanfaatkan tradisi 
tersebut untuk memperkaya diri.

1  Papua Pos, 13 Feb, 2014 
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Image 6.3-1: Nikolaus Kondomo, Asisten Jaksa Pidana Khusus, menyatakan bahwa tidak mengherankan jika Papua dan Papua Barat 
adalah surga bagi para koruptor.

Aliran uang ke Provinsi Papua dan Papua Barat dan 
dukungan besar untuk menerapkan tata kelola 
yang baik dari para pemangku kepentingan 
berkaitan erat dengan meningkatnya indeks 
korupsi di kedua provinsi tersebut. Total kerugian 
yang diderita wilayah tersebut belum dihitung. 
Laporan yang menyebutkan adanya perubahan 
besar terkait perilaku warga dan tata kelola yang 
baik tidak memiliki dasar yang kuat. Laporan 
tersebut dibuat untuk membuat pemberi dana 
senang.

Meluasnya definisi korupsi dan kategorinya 
dalam pandangan hukum akan meningkatkan 
kapasitas pihak berwenang untuk mengendalikan 
korupsi dan lebih memperhatikan standar 
hukum. Sebagai pegawai pemerintah, pihak 
yang berwenang diharapkan berperilaku jujur, 
hati-hati dan profesional. Namun, meskipun 
kategori korupsi telah diperluas, kecenderungan 
pegawai pemerintah untuk terlibat dalam 
korupsi semakin meningkat. Banyak tersangka 
korupsi yang mengklaim bahwa mereka tidak 

memahami tindakan yang mereka lakukan 
termasuk ke dalam tindak pidana korupsi.

Kejahatan korupsi selalu mengundang polemik.  
Aparat negara yang diduga terlibat dalam kasus 
korupsi cenderung memanfaatkan kekuasaan 
mereka untuk melawan tuduhan. Mereka 
menggunakan koneksi dengan orang lain, atau 
uang, untuk lolos dari hukuman. Akibatnya, 
sistem hukum berjalan dalam waktu yang tidak 
pasti. Malahan, ada beberapa orang yang tetap 
menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara 
meskipun telah didakwa sebagai tersangka 
korupsi. Dalam kasus lain, tersangka korupsi 
dibebaskan karena beragam alasan, seperti sakit.

Sidang pengadilan juga terkadang dinodai 
dengan “lobi yang sudah menjadi rahasia 
umum”. Dengan demikian, sidang dapat 
berjalan tanpa kepastian. Ketidakpastian 
tersebut meliputi perubahan dakwaan jaksa 
saat proses persidangan berlangsung. Dakwaan 
dapat berubah dari dakwaan berat di sidang 
sebelumnya, menjadi dakwaan yang lebih ringan 
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di sidang berikutnya. Dalam kasus lain, terdakwa 
dapat memperoleh penangguhan tahanan atau 
perubahan status tahanan di tengah-tengah 
proses persidangan.

Pendekatan Hukum terhadap Korupsi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 
Tahun 2010 tentang penjatuhan pidana yang 
berat dan setimpal dalam tindak pidana 
korupsi mempertegas Surat Edaran Mahkamah 
Agung sebelumnya, yakni Surat Edaran 
Nomor 1 Tahun 2010. Surat Edaran pertama 
memerintahkan hakim untuk memberikan 
putusan yang seadil-adilnya untuk kasus yang 
mendapatkan perhatian publik, terutama kasus 
korupsi. Karena korupsi di Indonesia dilakukan 
secara sistematis dalam skala besar, diperlukan 
metode dan pendekatan yang tidak biasa untuk 
mengatasinya. Selain itu, proses peradilan tindak 
pidana harus memberikan efek jera bagi pelaku 
di masa mendatang. Sanksi yang diberikan harus 
tepat dan sepadan, dan bukan hanya dengan 

memberikan hukuman minimal, tetapi juga 
dengan mempertimbangkan tingkat kejahatan 
dan potensi kerugian negara yang diakibatkan 
oleh terdakwa.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, dari 
awal penyidikan, penyidik harus mampu 
membedakan tingkat keterlibatan tersangka. 
Mereka harus melaksanakan suatu prosedur 
yang disebut penilaian tingkat keterlibatan 
(deelneming) yang terdiri dari pelaku (pleger), 
dalang (doenpleger), partisipan (medelpleger), 
dan mereka yang menghasut tindakan tersebut 
(uitloker). Terlepas dari hal tersebut, hakim harus 
mempertimbangkan kerugian yang diderita 
negara saat menjatuhkan hukuman di akhir 
persidangan. Sebagai contoh, apabila negara 
menderita kerugian sebesar 5 juta rupiah, maka 
hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa 
tidak boleh sama dengan terdakwa yang 
menyebabkan kerugian negara sebesar 5 miliar 
rupiah.

Definisi Korupsi
Oxford Dictionary (1993) mendefinisikan korupsi sebagai kejanggalan, atau kerusakan integritas saat 
menjalankan tugas negara dengan melibatkan suap atau balas jasa. Sementara itu, World Bank (2008) 
mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi.

Elemen-korupsi meliputi, pertama, tindakan pengambilan, penyembunyian, dan penggelapan harta 
rakyat atau negara. Kedua, tindakan yang bertentangan dengan norma. Ketiga, penyalahgunaan 
kekuasaan, otoritas atau mandat. Keempat, tindakan yang ditujukan demi kepentingan pelaku, keluarga 
pelaku, atau badan tertentu. Kelima, tindakan yang merugikan elemen masyarakat atau negara.

Dalam definisi yudisial, korupsi dijelaskan dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal-pasal tersebut menjelaskan secara rinci tindak pidana 
korupsi yang dapat dituntut dengan hukuman penjara. Korupsi terdiri dari 30 tindak pidana yang dapat 
dikelompokkan sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian negara, suap, penggelapan, kecurangan, 
konflik kepentingan dalam pengadaan, dan persenan (KPK, 2006: 19-20)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan korupsi sebagai tindakan melanggar hukum yang 
bertujuan untuk memperkaya pelaku, orang lain, atau perusahaan yang dapat menyebabkan kerugian 
negara atau ekonomi nasional. Ada sembilan kategori korupsi, yaitu suap, keuntungan ilegal, transaksi 
rahasia, hadiah, pemberian, penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan dan 
fasilitas negara.
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Rekomendasi
Secara umum, penanganan kasus korupsi 
harus dikawal sedari awal untuk menghindari 
penyalah gunaan kekuasaan oleh aparat hukum, 
polisi, jaksa, hakim, pengacara dan pengacara 
terdakwa.

Akibatnya, untuk mencegah korupsi, sistem 
per adilan harus memperkenalkan hukum yang 
kuat dan tegas agar memberikan efek jera bagi 
pelaku di masa mendatang. Dalam hal ini, hukum 
sebagai sarana rekayasa sosial (Roscoe Pound 
Theory) harus ditegakkan. Pada akhirnya, tujuan 
penjatuhan hukuman terhadap pelanggar 
hukum dan pencegahan pelanggaran yang 
sama di masa mendatang dapat dicapai.2

2  Andawat
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7. REKOMENDASI
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7. Rekomendasi

Rekomendasi ini diberikan oleh organisasi-organisasi yang berkontribusi terhadap penyusunan laporan 
ini dan rilis sebelumnya, “Human Rights in West Papua 2013” yang tersedia di www.humanrightspapua.
org

7.1. Rekomendasi untuk Pemerintah Indonesia

a) Agar Impunitas dan Kekerasan yang Dilakukan oleh Pasukan Keamanan Dapat 
Dihapuskan, kami merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-
langkah berikut:

•	 Memastikan bahwa kepolisian melaksanakan penyelidikan semua kasus kekerasan secara 
profesional dan efektif, terlepas dari status institusi yang menaungi pelaku, etnis korban atau 
mekanisme laporan non yudisial seperti PROPAM yang dapat berjalan secara paralel.

•	 Memastikan bahwa penuntutan diajukan ke pengadilan HAM dan pengadilan HAM Ad Hoc 
untuk semua pelanggaran HAM besar, termasuk kasus Wasior pada tahun 2001/2002 dan 
kasus Wamena pada tahun 2003.

•	 Mengurangi jumlah pasukan keamanan yang ditugaskan di Papua dan memastikan hal 
tersebut dipatuhi sebagai kewajiban Indonesia berdasarkan hukum dan standar HAM 
internasional. Pembentukan Komando Daerah Militer baru dibatalkan.

•	 Mengambil langkah efektif untuk memberantas korupsi dalam sistem peradilan dan 
memastikan independensi pengadilan dari kontrol politik dan campur tangan pejabat 
pemerintah.

•	 Memastikan pengawasan yang efektif terhadap militer oleh sipil melalui reformasi Hukum 
Peradilan Militer.

•	 Memastikan pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM dari pihak militer melalui sidang 
pengadilan tindak pidana sipil.

•	 Memastikan bahwa KUHP dikaji agar memasukkan kejahatan penyiksaan seperti yang 
dijelaskan dalam ‘Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman 
Lain yang Kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia’ yang diratifikasi 
oleh Indonesia pada tahun 1998, atau menetapkan hukum nasional untuk mengadili tindak 
penyiksaan.

•	 Merevisi UU Penanganan Konflik Sosial terkait pengerahan militer untuk memastikan bahwa 
militer hanya terlibat dalam isu-isu ancaman eksternal, bukannya konflik sosial internal, 
berdasarkan prinsip-prinsip HAM;
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•	 Mengembangkan mekanisme pelaporan korban yang independen dan efektif terkait 
pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan, yang dapat menjamin penyidikan dan penuntutan 
terhadap pelaku dan memberikan kompensasi yang cukup bagi korban.

•	 Membuat kebijakan yang menghapus stigmatisasi rakyat asli Papua sebagai separatis atau 
teroris.

•	 Menghentikan kebijakan dan praktik pasukan keamanan yang memungkinkan pelanggaran 
HAM terhadap rakyat sipil, terutama kebijakan dan praktik intimidasi dan pembalasan. Kebijakan 
dan praktik saat ini hanya memperparah konflik dan meningkatkan tindak kekerasan. Anggota 
pasukan keamanan yang menerapkan praktik tersebut harus diberi sanksi keras, sesuai dengan 
standar internasional.

•	 Memastikan bahwa Polri melakukan pengawasan yang efektif terhadap Polda Papua dan 
memastikan bahwa warga Papua mendapatkan penegakan hukum berstandar tinggi. 
Kelalaian dan korupsi di kepolisian perlu diatasi dengan memberikan sanksi yang berat dan 
menerapkan prosedur tindak pidana jika perlu.

•	 Menerapkan peraturan untuk mencegah polisi, militer dan pejabat pemerintah untuk 
menduduki jabatan keamanan di perusahaan perkebunan.

•	 Mendukung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk meningkatkan 
pengawasan lembaga pemasyarakatan di Papua, dengan memprioritaskan wilayah dataran 
tinggi dan kepala burung.

b) Untuk Memastikan Perlindungan Kebebasan Berpendapat, kami merekomendasikan 
Pemerintah Indonesia untuk:

•	 Membebaskan semua tahanan politik dan pihak-pihak lain yang ditahan atau dihukum karena 
mengemukakan pendapat politik.

•	 Mencabut Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 yang melarang pengibaran bendera Bintang 
Kejora dan menghormati bendera tersebut sebagai simbol adat dan identitas wilayah seperti 
yang ditetapkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.

•	 Mencabut artikel 106 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang makar, serta 
pasal 160 tentang hasutan, hingga KUHP tersebut ditinjau ulang dan membebaskan semua 
pihak yang ditahan akibat pelanggaran pasal-pasal ini.

•	 Menghapus Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

•	 Merevisi Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 untuk menghilangkan persyaratan 
pembebasan bersyarat untuk pernyataan kesetiaan terkait tindak kejahatan terhadap negara, 
dan/atau mempertimbangkan untuk memisahkan tahanan yang melanggar undang-undang 
tersebut dari narapidana terorisme, korupsi dan narkotika.

•	 Memperkuat independensi dan mandat Komnas HAM, termasuk akses tanpa batasan untuk 
melaksanakan inspeksi mendadak terhadap lembaga pemasyarakatan.

•	 Memberikan pelatihan yang memadai bagi para pejabat institusi pemerintah untuk memupuk 
pemahaman, rasa hormat dan perlindungan hak kebebasan berpendapat, berkumpul dan 
menentukan nasib sendiri, saat mereka melaksanakan tugas.



Hak Asasi Manusia di Papua 2015

132

•	 Menghentikan hukuman bagi orang-orang yang melancarkan protes damai terhadap 
perusahaan perkebunan yang melanggar hak-hak mereka.

c) Untuk Memastikan Perlindungan Pembela HAM, kami merekomendasikan Pemerintah 
Indonesia untuk:

•	 Melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh pelapor khusus PBB untuk situasi pembela 
HAM setelah kunjungannya ke Papua pada tahun 2007.

•	 Menyiapkan pelatihan HAM yang memadai bagi penegak hukum, bersama masyarakat sipil, 
yang efektivitasnya harus dievaluasi secara rutin melalui pembentukan badan pengawasan 
khusus;

•	 Menghentikan intimidasi, pelecehan dan kekerasan fisik terhadap pembela HAM dan jurnalis 
di Papua, dan memastikan bahwa semua kasus-kasus tersebut diselidiki secara efektif dan 
berimbang, dan para pelakunya diadili;

•	 Meninjau Undang-Undang Intelijen Negara untuk memastikan bahwa definisi rahasia negara 
cukup jelas agar undang-undang tersebut tidak merugikan jurnalis dan aktivis, dan memastikan 
pengawasan dan akuntabilitas badan intelijen untuk mencegah kasus pelanggaran HAM;

d) Untuk Memastikan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, kami merekomendasikan 
Pemerintah Indonesia untuk:

•	 Memberikan data statistik yang tepercaya terkait komponen dasar masyarakat di Provinsi 
Papua dan Papua Barat; misalnya demografi, pendidikan, pemerintahan dan administrasi, 
pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pendapatan; serta data pembedaan data antara 
penduduk asli Papua dan pendatang.

•	 Mengakui hak rakyat terkait kebebasan berpendapat, berkumpul, dan menentukan nasib 
sendiri, sebagai hak dasar berdasarkan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat 
(UNDRIP) dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR);

•	 Melalui undang-undang dan program, memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di 
Papua menghormati prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (Free, Prior 
and Informed Consent - FPIC) dan mematuhi Prinsip Panduan PBB tentang Hak Asasi Manusia 
dan Bisnis (UN Guiding Principles on Business and Human Rights).

•	 Memastikan keadilan atas perampasan tanah di Papua di masa lalu dan memberikan sanksi bagi 
perusahaan yang tidak mematuhi prinsip FPIC; Perampasan tanah di masa lalu harus ditindak 
dan korban harus diberi kompensasi. Jika memungkinkan, tanah tersebut harus dikembalikan 
kepada pemilik sebelumnya dengan memberikan kompensasi finansial tambahan, sesuai 
keinginan korban. Pemerintah harus menerapkan sistem yang efektif untuk mengontrol 
dan mengawasi aktivitas perusahaan pemegang izin konsesi. Pencabutan izin konsesi harus 
dilakukan sebagai hukuman atas pelanggaran HAM dan peraturan pemerintah.

•	 Mengubah undang-undang dan praktik yang mendiskriminasi dan melanggar hak-hak 
masyarakat adat, terutama Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 
65 Tahun 2006 tentang investasi.
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•	 Menegakkan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat 
Adat dan memberi kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat Papua atas sumber daya yang 
menjadi sumber mata pencaharian mereka, termasuk hutan dan lahan.

•	 Meminta pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral dan Kementerian Pertanian, serta pemerintah provinsi dan kabupaten, 
untuk meninjau izin yang telah dikeluarkan terkait dampaknya terhadap hak-hak masyarakat 
adat. (Lihat juga 7.1)

•	 Mengupayakan dialog konstruktif jangka panjang dengan masyarakat adat sehingga 
pemerintah pusat dapat memahami kebutuhan dasar dan aktual rakyat Papua.

•	 Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sebagai prioritas untuk mewujudkan penyelesaian 
konflik secara damai.

e) Untuk Memastikan Layanan Publik yang Efektif untuk Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya, kami merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk:

•	 Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan intervensi terhadap layanan kesehatan dan 
pendidikan yang buruk di wilayah dataran tinggi; solusinya bukan memberikan lebih banyak 
dana, mengerahkan staf asing atau membuat program baru di wilayah tersebut. Melainkan 
otoritas kesehatan nasional harus meminta pertanggungjawaban dari pemerintah daerah 
terkait tugasnya untuk menyediakan layanan kesehatan yang penting. Sikap campur tangan 
pemerintah saat ini menegaskan buruknya layanan kesehatan.

•	 Kami mendorong pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah daerah 
secara hukum atas penyelewengan dana yang diberikan berdasarkan Undang-Undang 
Otonomi Khusus.

•	 Memisahkan data kelompok etnik berdasarkan demografi dan statistik layanan kesehatan dan 
pendidikan, misalnya warga non-Papua dan penduduk asli Papua; Data ini akan memberikan 
wawasan tentang ketimpangan layanan kesehatan dan dapat menjadi landasan strategi 
layanan kesehatan rakyat provinsi Papua yang spesifik, sehingga permasalahan kesehatan 
seperti HIV/AIDS, kesehatan reproduksi, penyalahgunaan obat-obatan dapat diatasi melalui 
program dan pendanaan.

f) Untuk Mengatasi Perampasan Lahan dan Perlindungan Sumber Daya Alam, kami 
merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk:

•	 Menghentikan ekspansi perkebunan, agar dapat melestarikan kualitas air dan udara, 
keragaman hayati, dan masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya tersebut.

•	 Menghentikan alih fungsi hutan yang ada di Papua, Sulawesi dan Maluku menjadi perkebunan. 
Kalimantan dan Sumatra merupakan contoh wilayah yang terkena dampak masalah hak tanah 
sebagai akibat dari pemberian izin konsesi di wilayah hunian. Di kedua pulau tersebut, angka 
konflik tanah semakin meningkat dari tahun ke tahun.

•	 Memberlakukan moratorium penggundulan hutan. Di Papua dan Maluku, hutan primer 
yang tersisa di Indonesia terancam oleh ekspansi perkebunan. Pemerintah Indonesia dapat 
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melindungi hutan dengan memberlakukan moratorium permanen yang mengecualikan 
hutan-hutan primer dari pengembangan dan melindungi hutan yang rusak agar dapat pulih 
dari eksploitasi. Moratorium tersebut harus diberlakukan dengan pengawasan yang dilakukan 
oleh personil terlatih.

•	 Menerapkan izin konsesi yang transparan. Sistem izin konsesi sangatlah rumit dan membuka 
peluang bagi kasus suap dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum lainnya. Sistem yang 
transparan harus diterapkan, yakni sistem yang dapat diakses secara online dan mudah 
dipahami oleh masyarakat adat di wilayah terpencil. Prinsip FPIC dan hak atas tanah harus 
dijamin sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Di Papua, kurangnya pendidikan 
dan informasi menjadi suatu hambatan. Keputusan harus dibuat berdasarkan kebiasaan dan 
tradisi, dan langkah khusus harus diambil untuk melibatkan kelompok-kelompok yang rawan 
dalam negosiasi dan pengambilan keputusan.1

•	 Menghentikan megaproyek; MIFEE dan megaproyek lainnya sangat berpengaruh terhadap 
struktur sosial Papua. Dengan derasnya arus masuk karyawan, populasi Kabupaten Merauke 
akan berubah, sehingga lebih dari setengah populasi di Papua terdiri dari pendatang yang 
akan menggerus keberadaan dan kuasa masyarakat adat. Selain itu, megaproyek pertanian 
di Papua menyebabkan perubahan lingkungan, seperti banjir dan penurunan kualitas air dan 
udara.

•	 Menghentikan hukuman bagi orang-orang yang melancarkan protes damai terhadap 
perusahaan perkebunan yang melanggar hak-hak mereka;

•	 Menerapkan peraturan untuk mencegah polisi, militer dan pejabat pemerintah untuk 
menduduki jabatan keamanan di perusahaan perkebunan;

g) Untuk Melanjutkan Kerja Sama dan Penerapan Norma dan Mekanisme Internasional, 
kami merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk:

•	 Mengundang semua Prosedur Khusus, dan memastikan bahwa permintaan kunjungan 
diizinkan tanpa hambatan atau penundaan, termasuk akses tanpa batas ke Provinsi Papua dan 
Papua Barat. Berdasarkan situasi terkini di Papua, kerja sama dengan mandat-mandat berikut 
harus menjadi prioritas:

1. Pelapor Khusus PBB untuk pembunuhan semena-mena dan di luar hukum

2. Pelapor Khusus PBB untuk pemajuan dan perlindungan hak kebebasan berpendapat 

3. Pelapor Khusus PBB penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, 
tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia 

4. Pelapor Khusus PBB untuk hak atas kesehatan harus mengunjungi provinsi Papua 
dan Papua Barat yang terpencil, termasuk wilayah dataran tinggi 

5. Pelapor Khusus untuk situasi pembela HAM 

6. Pelapor Khusus PBB untuk hak-hak masyarakat adat - mandat ini harus diizinkan 
untuk mengunjungi dan menilai situasi di Papua dan melakukan studi komprehensif 
mengenai proyek pembangunan skala besar di Papua, termasuk perkebunan sawit 

1 Lihat juga Guidelines for Free, Prior and Informed Consent, 2013 by UN REDD, http://www.unredd.net/index.php?option=com_
docman&task=doc_ download&g id=8717&Item id=53
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dan pembangunan agro-industri, dan dampaknya terhadap hak asasi masyarakat 
adat Papua; 

7. Pelapor Khusus PBB untuk kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan 
konsekuensinya;

•	 menerima bahwa definisi dan standar HAM internasional mengenai masyarakat adat 
dapat diterapkan di Indonesia, dan dalam kasus ini menjamin perlindungan hak-hak untuk 
masyarakat adat Papua; 

•	 untuk mendorong dan melindungi HAM dan untuk menyediakan mekanisme internasional 
bagi korban pelanggaran HAM, Indonesia harus mengesahkan:

1. Statuta Roma tentang Pengadilan Tindak Pidana Internasional

2. Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Lain

3. Protokol Opsional 1 dan 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

4. Protokol Opsional Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

5. Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam 
Konflik Bersenjata

6. Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi 
Anak dan Pornografi Anak

7. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Kejahatan 
Penghilangan Paksa;

•	 Menghentikan praktik isolasi Papua dari pengawasan internasional dan memberikan akses 
tanpa batas ke Papua bagi semua organisasi HAM, organisasi kemanusiaan, jurnalis asing, 
anggota parlemen asing dan pengamat HAM dan kemanusiaan lainnya.

•	 Memberikan akses ke lembaga pemasyarakatan di Papua bagi institusi pemantau HAM, 
termasuk Komite Palang Merah Internasional;

7.2 Rekomendasi untuk Gubernur, Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten di Papua

Untuk mengakhiri impunitas dan kekerasan

•	 Polda Papua harus segera meningkatkan standar HAM dalam penegakan hukum di Papua; 
Polda Papua harus bekerja sama dengan organisasi HAM dan asosiasi pengacara setempat 
untuk memberikan pelatihan yang efektif bagi polisi terkait kewajiban HAM saat melakukan 
penangkapan, interogasi dan proses peradilan, termasuk menjamin hak atas sidang yang adil, 
hak untuk didampingi pengacara, kunjungan keluarga, kesehatan, hak bebas dari penyiksaan; 
serta pelatihan mengenai prinsip dasar PBB tentang penggunaan kekerasan dan senjata api. 
Upaya ini harus didukung oleh upaya untuk memberantas impunitas.

•	 Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua dan Polda Papua harus 
bekerja sama memperkuat fungsi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) , termasuk membangun 
kolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar saksi dan korban 
pelanggaran HAM yang dilindungi dapat memberikan bukti tanpa merasa cemas akan 
ancaman keselamatan saat dalam perlindungan ataupun ketika dibebaskan;
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•	 Pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral dan Kementerian Pertanian, serta pemerintah provinsi dan kabupaten, harus meninjau 
izin yang telah dikeluarkan terkait dampaknya terhadap hak-hak masyarakat adat.

Untuk Menjamin Akses Layanan Kesehatan, kami merekomendasikan Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten untuk:

•	 Membentuk forum kebijakan kesehatan dan pendidikan di tingkat provinsi atau wilayah 
dataran tinggi, di mana kebijakan partisipatif dapat dibuat dengan input langsung dari 
masyarakat agar keluhan, harapan, dan solusi dapat diperoleh untuk melaksanakan strategi 
kesehatan di masa mendatang.

•	 Secara mendesak mengatasi masalah kesehatan mental dan penyalahgunaan obat-obatan 
di dataran tinggi Papua; Ini dapat dicapai melalui layanan psikososial yang tepat dengan 
memperhatikan aspek-aspek budaya.

•	 Memastikan upah untuk guru dan tenaga kesehatan memadai dan dibayarkan secara rutin, 
dan menerapkan sanksi disipliner untuk tindakan mangkir dari pekerjaan, termasuk pemecatan 
jika perlu.

•	 Menyediakan layanan dukungan keamanan dan sosial untuk perempuan Papua yang 
mengalami kekerasan dan penganiayaan.

7.3 Rekomendasi untuk Perusahaan yang Berinvestasi
•	 Kebijakan HAM wajib bagi perusahaan: Pimpinan perusahaan perlu mengembangkan 

kebijakan perusahaan terperinci terkait HAM dan hak atas tanah yang sesuai dengan standar 
internasional. Pemberian pelatihan bagi semua karyawan perusahaan, anak perusahaan dan 
perusahaan kontrak. Pimpinan harus meminta pertanggungjawaban dari karyawan, anak 
perusahaan dan kontraktor untuk kinerja mereka terkait kebijakan HAM ini.

•	 Pengakuan hak tanah adat/ulayat: Perusahaan dan LSM lingkungan yang terlibat harus 
berkomitmen terhadap dan memprioritaskan implementasi program untuk mengakui hak 
masyarakat atas tanah adat/ulayat. Mereka harus mengembalikan lahan yang disita atau 
melakukan negosiasi ulang, jika hal itu diinginkan oleh masyarakat setempat. Petunjuk 
Sukarela Mengenai Tata yang Bertanggung Jawab atas Tanah, Perikanan dan Hutan (The 
Voluntary Guidelines for Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forest), 
yang ditandatangani oleh Indonesia, adalah kerangka yang tepat untuk diadopsi.

•	 Audit kinerja perusahaan yang transparan: Perusahaan harus berkomitmen untuk melaksana-
kan audit kinerja perusahaan yang independen dan transparan terkait permasalahan HAM 
dan hak atas tanah oleh organisasi HAM internasional. Perusahaan perhutan, makanan dan 
pertanian terkemuka telah melaksanakan audit tersebut di cabang-cabang multinasional 
mereka beberapa tahun belakangan ini. Hal ini membuktikan bahwa audit yang transparan 
sangat mungkin dilakukan dan dapat bermanfaat bagi perusahaan yang melaksanakannya.
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Transformasi KonflikInstitusi, Sistem Hukum, dan Sektor KeamananRekomendasi

7.4. Rekomendasi untuk Negara dan Organisasi Antar Pemerintahan 
Lain

Masyarakat internasional diminta untuk:

•	 Menyerukan kunjungan pelapor khusus PBB untuk kebebasan berpendapat, pelapor PBB 
untuk pembunuhan semena-mena dan di luar hukum, dan kunjungan tindak lanjut oleh 
pelapor khusus PBB untuk penyiksaan.

•	 Memperkuat kapasitas masyarakat sipil di Papua, termasuk kapasitas generasi muda Papua 
untuk berpartisipasi dan terlibat dalam mekanisme masyarakat adat;

•	 Mendukung seruan pembebasan tahanan politik tanpa syarat, sebagai langkah menuju dialog 
damai antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua;

•	 Mengangkat isu kemanusiaan terkait tahanan politik dengan Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia;

•	 Mendukung tujuan Indonesia untuk mengadakan dialog antara pemerintah pusat dan rakyat 
Papua sebagai mekanisme resolusi konflik damai.

•	 Menolak produk sawit yang diproduksi oleh perusahaan yang tidak menghormati HAM 
dan hutan primer; Penggunaan biodiesel masih menjadi perdebatan di Eropa, meskipun 
muncul kesadaran akan masalah HAM dan emisi karbon dan metana yang disebabkan oleh 
industri sawit. Eropa harus menghapus impor kayu tropis sebagai bahan untuk memproduksi 
peralatan dan karya seni demi kelestarian hutan primer. Pemerintah Eropa harus menghukum 
perusahaan yang tidak menghormati prinsip FPIC dan HAM dengan memberikan sanksi atas 
produk mereka.

Uni Eropa dan negara anggotanya diminta untuk:

•	 Mengangkat masalah pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Dialog 
HAM antara Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia, yang difokuskan pada isu impunitas dan 
kekerasan.

•	 Mendukung Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasionalnya dan 
menjalankan rekomendasi dan prosedur yang diberikan oleh badan-badan PBB; terutama 
yang terkait dengan akses pengawasan independen oleh berbagai pihak, seperti jurnalis 
asing; membebaskan tahanan politik; dan menghentikan penggunaan kekuatan berlebihan 
oleh pasukan keamanan terhadap masyarakat sipil;

•	 Menghentikan pengiriman senjata dan peralatan militer ke TNI hingga terciptanya mekanisme 
independen yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban anggota militer pelaku 
pelanggaran HAM, seperti penyiksaan dan pembunuhan semena-mena, melalui peradilan 
di pengadilan sipil; Tidak adanya penyelidikan atas pelanggaran Undang-Undang HAM 
dan kemanusiaan yang terjadi di Papua mengakibatkan penjualan senjata api yang tidak 
bertanggung jawab dan berpotensi menyebabkan pelanggaran lebih lanjut.
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•	 Menyediakan bantuan teknis untuk memperkuat kapasitas pejabat pemerintah untuk 
melaksanakan penyelidikan cepat dan efektif terhadap kasus pelanggaran HAM dan untuk 
memastikan penuntutan terkait kasus tersebut;

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB direkomendasikan untuk:

Menilai dan menindaklanjuti upaya pemerintah dalam menyediakan data terpisah mengenai statistik 
kesehatan dan masyarakat berdasarkan pengambilan kebijakan untuk reformasi di bidang kesehatan. 
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Daftar Singkatan

ALDP  Aliansi Demokrasi untuk Papua
 Allliance for Democracy in Papua
APS Angka Partisipasi Sekolah
ART Perawatan Anti-Retroviral
 AntiRetroviral Treatment
ARV Obat Anti-Retroviral
 AntiRetroviral 
BIN Badan Intelejen Negara 
BRIMOB Brigade Mobil
DAP Dewan Adat Papua
DPD Dewan Perwakilan Daerah
DPR Dewan Perwakilan Rakyat
DPRP Dewan Perwakilan Rakyat Papua
FKPPA Forum Konsultasi Para Pemimpin Agama
FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama
FPIC Persetujuan Tanpa Paksaan
 Free Prior and Informed Consent
FRWP Republik Federal Papua Barat
 Federal Republic of West Papua
ICRC Komite Palang Merah Internasional
 International Committee of the Red Cross
IDP Kelompok Pengungsi
 Internally Displaced Persons
ILWP Jaringan Pengacara Internasional untuk Papua Barat
 International Lawyers for West Papua
JDP Jaringan Damai Papua
 Papua Peace Network
KNPB Komite Nasional Papua Barat
KPP Konferensi Perdamaian Papua
KPU Komisi Pemilihan Umum
KUHAP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KWI Konferensi Wali Gereja Indonesia 
LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LKIN  Lembaga Kontrol Independen Nasional
MIFEE Proyek Industri Pangan dan Energi Terpadu di Merauke
 Merauke Integrated Food and Energy Estate 
MP3EI Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
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MRP Majelis Rakyat Papua
MRPPB Majelis Rakyat Papua [Provinsi] Papua Barat
NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia
OPM Organisasi Papua Merdeka
P4B Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat
PGGP Persekutuan Gereja-gereja di Papua
PGI Persatuan Gereja-gereja Indonesia
PTD Papua Tanah Damai
STI Penyakit Menular Seksual
 Sexually Transmissible Infectious Diseases
TPN Tentara Pembebasan Nasional
UP4B Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat
WPNA Otoritas Nasional Papua Barat
 West Papua National Authority
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