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Abstrak
Persoalan konflik kekerasan dan korban yang betjatuhan selalu mewarnai
petjalanan paf!Jang integrasi di tanah Papua ke dalam negara kesatuan republik
Indonesia (NKRI). Tiga akar pel!Jebab permasalahan itu meliputi: pertama, krisis
legitimasi politik atas s~jarah cacat integrasi; kedua, wilqyah Papua sekedar mef!Jadi
oijek pembangunan; dan ketiga, pe1!Jempitan ruang publik akibat kemerosotan
demokrasi di Indonesia. Pemberian rekognisi berbasis demokrasi dan kemanusiaan
terhadap berbagai aspirasi warga merupakan kunci utama dalam pe1!Jelesaian
masalah akut di Papua. S qumlah perta1!)laan disampaikan dalam artikel ini, seperti
antara lain apakah program-program pembangunan ekonomi dan infrastruktur telah
menempatkan warga sebagai suijek dengan berbagai rekognisi (sosia4 budqya dan
politik), yang pantas atau orang Papua sekedar mef!}adi oijek ekonomi politik dari
pusat pemerintah di Jakarta? Adakah yang salah dengan sistem demokrasi kita
sehingga tidak mampu mengatasi persoalan pembangunan dan konflik di Papua?
Persoalan-persoalan mendasar itulah yang di uraikan dalam artikel ini.

Kata k#nci: demokrasi kolonia4 krisis legitimasipolitik, spiral kekerasan, memoria
pasionis, rekognis~ referendum.
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Pengantar
Sejak menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
selama hampir 60 tahun, Papua terus saja didera berbagai konflik clan tindak
kekerasan yang mematikan. Otonomi khusus yang menggelontorkan dana
hingga triliunan rupiah, dengan maksud untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat, tidak diimbangi dengan hadirnya kedamaian di Papua.
Situasi yang sungguh ironis, seakan wilayah ini justru sedang terjebak ke
dalam sebuah perangkap lingkaran setan konflik yang tak berkesudahan.
Sejarah panjang pemecahan persoalan-persoalan konflik di Papua justru
selalu ditandai oleh pemberlakuan kebijakan represif dengan segenap
kekuatan militer, yang digerakkan oleh hampir setiap rezim yang berkuasa
di Jakarta. Dampaknya sejumlah korban berjatuhan, tidak saja dari pihak
sipil (orang Papua clan non Papua), akan tetapi juga para pendukung
kemerdekaan yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua
Barat (TPNPB), maupun di pihak aparat keamanan (TNI/POLRI).
Maka tidak mengherankan jika kemudian muncul kecenderungan
bahwa mereka yang berasal dari etnis Melanesia merasa terintimidasi
berkepanjangan atas kebijakan represif itu. Situasi kebatinan itulah
yang menggerakkan mereka mempertanyakan lagi legitimasi politik atas
masuknya wilayah Papua ke dalam NKRI. Tanpa disadari ada krisis
legitimasi politik yang sedang dialami di Papua. Hal itu ditandai oleh sebuah
kecenderungan yang berulang. Setiap kali terjadi peristiwa kekerasan
yang menelan korban jiwa, isu Papua ingin melepaskan diri (merdeka)
dari NKRI selalu saja menyeruak ke permukaan. Dalam konteks ini,
orang Papua mempertanyakan posisi diri mereka dalam konteks hubungan
politik dengan NKRI (Pemerintah Pusat Jakarta).
Dari sekianrangkaian peristiwa tindakkekerasan dankorban-korban yang
berjatuhan, yang melekat di benak kita adalah dua peristiwa terbunuhnya
seorang pendeta clan setahun kemudian seorang tenaga kesehatan (nakes)
tewas di dalam jurang (Kompas.com-20/09/2021). Pendeta Yeremia
Zanambani meninggal di sebuah kandang babi miliknya dengan Iuka
tembak di tangan kiri clan Iuka tusuk di tubuhnya. Pembunuhan ini terjadi
di Kabupaten. Intan Jaya pada 19 September 2020, setelah sebelumnya
pada 17 September 2020, didahului dengan peristiwa penyerangan
oleh kelompok bersenjata terhadap pasukan TNI di Sugapa.
Akibat peristiwa itu seorang anggota TNI gugur clan sepucuk
senapan laras panjang milik TNI hilang (Suara.com, 29/10/2020).
Dalam upaya pencarian senjata api yanghilangitu, pendeta Yeremia tewas
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menjadi korban. Saling tuduh antara TNI clan kelompok bersenjata
berkaitan dengan siapa yang harus bertanggung jawab atas tewasnya
pendeta itu hingga kini tidak jelas.
Setahun kemudian, pada 13 September 2021, terjadi penyerangan oleh
kelompok bersenjata terhadap para tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas
distrik Kiwirok Kabupaten Bintang (Antaranews.com, 16/9/2021).
Beberapa orang nakes berupaya menyelamatkan diri dengan cara memilih
lari terjun ke jurang clan beberapa dari mereka ada yang didorong oleh
kelompok penyerang agar jatuh ke jurang. Seorang tenaga kesehatan
bernama Gabriela Meilani tewas clan empat nakes yang lain ditemukan
selamat tetapi menderita luka~luka Gurnalpalopo.com, 19/9/2021).
Tindakan brutal oleh kelompok bersenjata menuai kecaman dari berbagai
pihak, termasuk Komnas HAM Papua, dituntut bekerja secara profesional
clan mengungkap fakta kebenaran atas kasus itu.
Ada kecenderungan kontradiksi berlangsung secara persisten di
Papua, yaitu adanya aktivitas pembangunan pada satu sisi clan munculnya
tindak kekerasan pada sisi yang lain. Padahal pembangunan dilakukan
demi terwujudnya kesejahteraan, mengatasi kemiskinan, ketimpangan,
ketidakberdayaan clan kemerataan sehingga tercapai kedamaian
dalam masyarakat. Apabila program-program pembangunan itu terlaksana
dengan baik, maka konflik clan tindak kekerasan semestinya bisa
semakin berkurang. Namun, realitasnya ketika pembangunan semakin
intensif dilakukan, yang terjadi eskalasi konflik clan tindak kekerasan
justru terus saja terjadi. Misalnya, program dana Otsus yang semakin
hari semakin diperbesar, dengan harapan dapat menjadi jalan tengah
penyelesaian konflik, akan tetapi praktiknya justru menjadi bagian
dari persoalan sehingga malah memicu konflik (Widjojo & Budiarti,
2012: 61-82).
Demikian
juga
dengan
pembangunan
infrastruktur,
seperti pembangunan jalan Trans Papua, yang memiliki tujuan agar
dapat menggerakkan ekonomi clan partisipasi lokal dalam pembangunan,
tetapi justru berpotensi memicu terjadinya marginalisasi warga setempat.
Infrastruktur yang memadai akan mendorong banjir investasi perusahaan
bermodal besar dari luar, yang bisa berdampak meminggirkan kegiatankegiatan ekonomi lokal berskala mikro. Memang ironis, pembangunan
infrastruktur yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi
justru memicu konflik clan ketegangan sosial (Detiknews, 20/9/2020).
Agar cita-cita Papua menjadi tanah damai dapat terwujud maka kita
perlu melihat akar permasalahan sebenarnya. Memang tidak mudah
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memahami clan mencari akar persoalan itu, ibarat kita sedang mencari
kausa prima antara konflik atau pembangunan yang lebih dulu memicu
persoalan, sesulit mengurai benang yang sudah kusut. Konflik clan
kekerasan memicu orang Papua untuk mempertanyakan ulang posisi diri
mereka dalam konteks hubungannya dengan NKRI. Untuk menelisik
lebih jauh mengenai persoalan tersebut, tulisan ini mengajukan beberapa
rumusan pertanyaan berikut sebagai lampiran pembahasan.
Apakah krisis legitimasi politik ini disebabkan oleh sejarah
integrasi Papua ke dalam NKRI, yang menurut mereka ada manipulasi
dalam Pepera yang kemudian memicu konflik berkepanjangan?
Apakah program-program pembangunan ekonomi clan infrastruktur telah
menempatkan warga sebagai subjek dengan berbagai rekognisi/ pengakuan
(sosial, budaya clan politik), yang pantas atau orang Papua sekedar menjadi
objek ekonomi politik dari pusat? Adakah yang salah dengan sistem
demokrasi kita sehingga tidak mampu mengatasi persoalan pembangunan
clan konflik di Papua? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu diharapkan
dapat menjadi penuntun formulasi peta jalan solusi "damai" antara Jakarta
clan Papua.

Sejarah Integrasi Papua
Isu wilayah Papua ingin melepaskan diri dari Indonesia terdengar
semakin nyaring dari hari ke hari. Dari catatan sejarah diperoleh
informasi bahwa integrasi Papua ke dalam NKRI sangat ironis.
Papua cenderung menjadi semacam arena yang diperebutkan oleh
berbagai kekuatan yang memiliki kepentingan untuk melakukan kolonisasi
(Gordon, 2002). Wilayah ini selalu menjadi bulan-bulanan politik
representasi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas kekayaan sumber
daya alamnya. Papua tidak pernah diberi kesempatan untuk menyuarakan
dirinya sendiri tetapi selalu disuarakan oleh kekuatan yang merasa mewakili.
Misalnya, Papua pernah diklaim menjadi milik Kasultanan Ternate
clan Tidore, diklaim pula sebagai wilayah jajahan pemerintah kolonial
Belanda, clan Australia pun berupaya untuk menyatukan Nugini Barat
dengan Papua Nugini, hingga "dianeksasi" oleh clan menjadi provinsi
dalam wilayah NKRI. Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa politik
representasi atas wilayah Papua yang dilakukan oleh negara-negara yang
memiliki kepentingan untuk mengokupasi ada di dalam teks tiga peristiwa
politik, yaitu perundingan Konferensi Meja Bundar (23 Agustus 1949 -
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2 November 1949), keputusan New York Agreement (1962) clan Act of Free
Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA, 1969).
Setelah negara Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada
17 Agustus 1945, empat tahun kemudian tepatnya pada 27 Desember
1949, pemerintah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan wilayah
jajahannya di Nusantara kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).
Tetapi tidak semua wilayah diserahkan kepada pemerintahan RIS,
sebab ada satu wilayah yang dinamakan dengan Netherland New Guinea atau
Irian Barat yang dianggap oleh Belanda memiliki administrasi tersendiri.
Pemerintah Belanda memutuskan untuk membantu clan mempersiapkan
wilayah ini menjadi negara sendiri yang merdeka. West Papua bukan milik
Indonesia karena orang Papua berasal dari etnis Melanesia yang berbeda
secara etnis clan geografis dengan orang Indonesia di wilayah lainnya.
Papua Barat oleh Belanda selalu diadministrasikan secara terpisah.
Kemauan pemerintah Belanda terse but mendapat tentangan dari Indonesia
sehingga membawa keduanya ke meja perundingan yang disebut dengan
Konferensi Meja Bundar (KMB). Tujuan diselenggarakanya KMB ini
adalah untuk mencari titik temu dari dua prinsip yang bertabrakan
secara diametral, yaitu apakah Netherland New Guinea menjadi bagian dari
Indonesia atau menjadi negara merdeka sendiri (Kahin, 2002: 34).
Setahun setelah KMB diselenggarakan kedua pemerintah belum
menemukan kata sepakat. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa West
New Guinea adalah bagian intrinsik dari Indonesia karena Indonesia adalah
negara penerus Hindia Belanda. Presiden Sukarno menuduh Belanda telah
mengingkari janjinya untuk menyerahkan wilayah itu. Namun Belanda
tetap bersikukuh dengan pendiriannya dengan menegaskan bahwa
orang Papua tidak berpartisipasi dalam Revolusi Indonesia clan kaum
terpelajarnya terpecah menjadi antara yang pro integrasi dengan Indonesia
clan yang mendukung aturan pemerintah kolonial clan pro kemerdekaan.
Indonesia juga punya argumen yang lain bahwa Sumpah Pemuda
1928 dihadiri oleh pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia, termasuk
dari Papua (Kompas.id, 28/10/2020). Tahanan politik Belanda yang
dibuang di Boven-Digoel 1935 telah melakukan kontak dengan pegawaipegawai negeri clan membentuk kelompok Revolusi Indonesia di Papua.
Gerakan itu juga mendapat dukungan dari Kesultanan Tidore, maka tidak
heran kalau memicu munculnya slogan "Indonesia Merdeka dari Sabang
sampai Merauke" (Catley, 1998: 20-21). Sukarno mencurigai bahwa
kehadiran Belanda di Papua hanya akan menghambat pembangunan
bangsa clan akan memicu separatisme. Perselisihan kedua belah pihak
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terus berlanjut hingga sampai masuk ke era perang dingin sehingga
mendorong campur tangan aktif dua negara adi daya, Amerika Serikat (AS)
dan Uni Soviet.
Pada tahun 1961 Presiden AS John F. Kennedy mengkhawatirkan
pembelian senjata dari Uni Soviet oleh militer Indonesia, yang akan
digunakan untuk invasi terencana ke West New Guinea akan memperkeruh
keadaan di Kawasan Asia Timur (Kahin, 2002: 217). Agar Indonesia
menjauh dari pengaruh komunis maka AS harus melakukan campur
tangan diplomasi dalam sengketa Indonesia - Belanda soal posisi
tanah Papua. Hampir satu tahun penuh (1962) pemerintah Amerika
Serikat (AS) memfasilitasi negosiasi tingkat tinggi antar kedua negara
secara rahasia. Hasilnya adalah solusi damai Perjanjian New York
(15/8/1962), yang menyelamatkan wajah Belanda, sekaligus
menguntungkan Indonesia. Perjanjian itu meliputi: 1 Oktober 1962
Belanda menyerahkan wilayah Papua kepada Otoritas Eksekutif
Sementara Perserikatan Bangsa Bangsa (UNTEA), kemudian pada 1 Mei
1963 PBB menyerahkan kepada Pemerintah Indonesia dan pada tahun
1969 wilayah itu harus mengadakan referendum penentuan nasib oleh
rakyatnya sendiri, apakah Papua tetap ingin menjadi bagian dari Indonesia
atau menjadi negara sendiri.
Para pengamat internasional menyebut bahwa dalam referendum itu,
yang dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) telah terjadi
kecurangan (Tirto.id 19/8/2019). Penduduk Papua pada waktu itu
berjumlah sekitar 816.000 orang namun hanya 1.022 orang yang diizinkan
memilih. Mereka adalah perwakilan suku-suku Papua yang dipaksa
dengan intimidasi kekuatan militer agar mendukung integrasi. Sementara,
pemerintah Indonesia memiliki argumen lain bahwa kondisi geografis yang
sulit dan persebaran penduduk yang tidak merata menjadikan sistem one
man one vote tidak mungkin dilaksanakan. Pemerintah menyatakan bahwa
Pepera dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat. Amerika dan
Australia memberikan dukungan Indonesia untuk memperoleh mandat
PBB dalam pemungutan suara pro integrasi, 84 negara mendukung PBB
untuk menerima hasil referendum itu, sementara 34 negara menyatakan
abstain. Kampanye pemerintah Belanda tentang identitas nasional
Papua memicu sejumlah besar orang untuk menolak integrasi wilayah
ke dalam wilayah Indonesia. Mereka yang menolak membentuk gerakan
separatisme, yang dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka (OPJ\1).
Mereka melakukan perang gerilya dengan intensitas rendah di hutanhutan hingga saat ini (Crocombe, 2007: 286-291). Dari ketiga peristiwa
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politikitu jelas nampak bahwa penduduk asli Papua tidak pernah terlibat
bersuara dan ikut menentukan jalannya perundingan. Mereka cenderung
"dipasifkan" dengan berbagai stigmatisasi oleh Belanda, Indonesia, AS,
bahkan PBB sehingga wajar kalau suara dari gerakan separatis menggugat
berbagai pihak tersebut. Papua menjadi tanah sengketa hingga saat ini.

Papua Sebagai Objek Pembangunan
Secara formal Papua telah menjadi bagian dari Indonesia, namun
secara substansial merupakan tanah yang masih dalam persengketaan.
Indikasinya adalah gejolak politik yang terns menerus terjadi dari sejak
Papua diintegrasikan dengan NKR.I, dari pemerintahan presiden pertama,
Sukarno hingga presiden ke tujuh,Jokowi saat ini. Mereka memiliki sejarah
sunyi yang perlu dipahami oleh siapapun dan sejarah sunyi ini terpatri
dalam ingatan, pengalaman pribadi maupun kolektif atas penderitaan
masa lalu mereka. Itulah memoria pasionis bangsa Papua (Giay, 2000: 8),
yaitu suatu ingatan akan perlakuan dikriminatif karena orang Papua
dianggap primitif, terbelakang, bodoh dan sejumlah negative stereo
rype lainnya, sehingga apabila ingin maju mereka harus diberadabkan
melalui program-program pembangunan. Kekerasan negara terhadap
warga juga mewarnai implementasi pembangunan sehingga banyak jatuh
korban clan berbagai bentuk pelanggaran HAM. Memoria pasionis ini
diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan generasi penerusnya juga
mengalami perlakuan yang sama, seperti dalam memori itu. Maka setiap
saat atau setiap ada kesempatan untuk dapat mengungkapkan pendapat,
gejolak politik dari yang bersifat unrest hingga riot untuk merdeka selalu
muncul sebagai akibat dari manifestasi memoria pasionis.
Sayangnya pemerintah hampir tidak memiliki kemauan politis
untuk memahami atau menggali lebih dalam isi dari memoria pasionis itu.
Padahal ingatan kelam akan penderitaan itu akan terus-menerus memicu
tuntutan kemerdekaan bangsa Papua. Pemerintah cenderung abai, ignorance
atau bahkan berusaha menghapusnya dengan cara melakukan kompensasi
penggelontoran dana triliunan rupiah untuk pembangunan ekonomi dan
perbaikan kualitas hidup dalam kerangka program Otonomi Khusus (Otsus)
dan pemekaran wilayah. Logikanya sesederhana, asumsi pemerintah bahwa
implementasi program itu akan menyerap sumber daya manusia (SD:M)
lokal, sekaligus partis1pasi warga, baik dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah maupun dalam peningkatan pelayanan publik. Pengondisian itu
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akan menciptakan stabilitas politik Papua sehingga aspirasi untuk merdeka
pun bisa di redam. Sejak tahun 2002 dalam rangka implementasi program
ini oleh pemerintah pusat telah disalurkan dana sebesar Rp 126,99 triliun.
Dasar hukumnya amanat Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Rinciannya adalah
dalam kurun 2002-2020, Kementerian Keuangan mencatat penyaluran
dana Otsus ke Papua mencapai Rp 93,05 triliun clan Papua Barat sebesar
Rp 33,95 triliun. Di luar itu, kedua provinsi juga masih menerima Transfer
Dana ke Daerah serta Dana Desa /TKDD (Kontan.co.id, 25/2/2020).
Dengan kucuran dana sebesar itu harapannya provinsi Papua dapat
meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan clan perbaikan
infrastruktur ekonomi sehingga dapat bersaing dengan provinsi-provinsi
lain di Indonesia atau bahkan melebihinya. Memang benar jumlah
penyaluran dana pembangunan daerah ke Papua tersebut relatif besar jika
dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Akan tetapi, kucuran dana
dari Pemerintah Pusat ke Papua tersebut sesungguhnya kurang sebanding
dengan besaran uang yang disetor Papua ke Jakarta dari hasil pengolahan
sumber daya alamnya. Bagaimanapun, Papua memiliki kekayaan alam
yang berlimpah dalam pertambangan minyak bumi, eksplorasi mineral,
emas, tembaga, clan hasil hutan maupun perkebunan. Karena wajar jika
Papua menerima kucuran dana pembangunan dari Jakarta, yang lebih
besar ketimbang provinsi-provinsi lain yang hasil buminya lebih rendah.
Misalnya, menurut laporan lembar fakta Inalum, PT Freeport Indonesia
telah menyetorkan kontribusi kepada negara dalam bentuk pajak, royalti,
deviden clan pungutan lainnya sebesar 17 ,3 miliar dollar AS atau sekitar
Rp 242,2 triliun pada kurun waktu tahun 1992-2017 (Kompas.com,
22/12/2019). Masih ada lagi perusahaan-perusahaan lain yang bergerak
dalam eksplorasi minyak clan gas bumi, perkebunan clan hasil hutan, yang
belum dihitung berapa setorannya ke pusat. Ironisnya, menurut laporan
BPS 2021 (CNBC Indonesia, 16/2/2021) tingkat kemiskinan penduduk
tertinggi di Indonesia ada di Papua, yaitu 26,8 persen clan Papua Barat
21,7 persen.
Inilah fenomena "ayam mati di lumbung padi" atau kemiskinan
penduduk yang terjadi di tengah kelimpah-ruahan sumber daya alam.
Tentunya peristiwa seperti ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi
merupakan akibat dari kegagalan pemerintah dalam implementasi
pembangunan (Otsus). Kompleksitas geografis, heterogenitas etnis clan
budaya tidak diakui, bahkan diabaikan demi percepatan pembangunan,
yang ukurannya cenderung material clan kuantitatif. Otsus clan pemekaran
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wilayah di Papua telah mengakibatkan heterogenitas etnik terfragmentasi
ke dalam lokalitas kekuasaan yang saling bersaing, "baku tikam",
baik antar etnis maupun antar elite lokal dalam perebutan kekuasaan, yang
ujung-ujungnya adalah uang. Kondisi seperti ini membuat mereka semakin
sulit membebaskan diri dari berbagai bentuk hegemoni clan dominasi
Pemerintah Pusat dalam upaya menjadi "manusia merdeka" sepenuhnya
(Suryawan, 2013: 103). Salah kelola Otsus di tingkat pusat justru membuat
para elite lokal menjadi semakin paham tentang bagaimana mesti
bermain dengan pusat agar mereka bisa menggapai kuasa di tingkat lokal.
Melalui DPR, para politisi lokal Papua melakukan pendekatan ke
Pemerintah Pusat di Jakarta dengan membawa sejumlah besar uang
suap agar menerbitkan undang-undang pembentukan unit-unit daerah
yang baru (Timmer, 2007: 595-625). Elite-elite lokal Papua semakin tahu
bagaimana cara bermain dalam sistem permainan Otsus clan pemekaran
wilayah, yang dibuat oleh Pusat namun semata demi kepentingan perut
mereka sendiri. Fragmentasi politik di tingkat lokal menjadi warna politik
keseharian, yang muaranya adalah perebutan dana (uang) pembangunan
(Suryawan, 2017: 104).
Runtuhnya kemandirian warga lokal dalam bertahan hidup sebagai
akibat dari membanjirnya bantuan pangan dan uang dari Pemerintah
Pusat harus menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian tersendiri.
Fenomena ini diperkuat dengan kasus-kasus yang terjadi di sejumlah
kampung di Nabire yang menunjukkan bahwa yang dahulunya merupakan
ladang, perkebunan, clan tanaman sagu sebagai sumber pangan, sekarang
dibiarkan terlantar ditumbuhi rumput ilalang. Tetua-tetua kampung saat
ini memilih menunggu bantuan beras di drop di pedalaman clan lebih
disibukkan membuat proposal-proposal bantuan ke pemerintah daripada
mengurus kegiatan produktif di kampungnya (Suryawan, 2013: 100).
Dengan demikian, bantuan menjadi semacam opium yang membius dan
membuat ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini
tesis "bantuan yang mematikan" (Erler, 1990:7-9) terjadi di bumi Papua.
Seolah menjadi dewa penolong, sang pemberi bantuan (Pemerintah Pusat)
menebar sejumlah besar uang, namun sarat dengan agenda terselubung
untuk mengeksploitasi sumber daya alam Papua, yang berdampak
pada melemahnya inisiatif, kemandirian dan harga diri warga lokal.
Tanpa evaluasi yang serius terhadap implementasi program Otsus dan
pemekaran wilayah, program itu tidak akan pernah mencapai tujuan,
yang telah ditentukan dalam cetak biru, namun justru hanya akan menjadi
bagian dari masalah atau pemicu masalah dalam pembangunan.
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Agenda terselubung tersebut justru semakin terkuak ketika Pemerintah
Pusat enggan melakukan evaluasi atas implementasi Otsus dan pemekaran
wilayah secara serius. Pemerintah justru mengesahkan "Otsus Jilid 2"
atau Undang-Undang No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus
Papua. Adanya penambahan dua pasal (68 Adan 76) dalam UU Otsus
jilid 2 mengindikasikan bahwa sentralisasi pengaturan pemerintah
daerah khususnya, Papua oleh pemerintah pusat sangat kuat terasa.
Kecurigaan muncul karena dengan hadirnya dua pasal tambahan tersebut
dapat dibaca bahwa ini mernpakan langkah konkret Pemerintah Pusat
dalam mempersiapkan pembentukan daerah barn Provinsi Papua Tengah,
yang kemudian akan menjadi agenda politik dalam rangka eksploitasi
sumber daya alam di Papua dengan dalih percepatan pembangunan.
Ironisnya, orang-orang Papua tidak pernah ditanya perihal kesiapannya
dalam pemekaran wilayah tersebut, sehingga UU ini menuai banyak protes
dari berbagai kalangan (Detikews.com, 19/8/2021). Apa yang dibutuhkan
Papua bukanlah kesejahteraan ekonomi semata.
Pemerintah Pusat mestinya mendengarkan suara rakyat .Papua
tentang kehidupan yang aman jauh dari intimidasi (akibat dari operasi
militer), marginalisasi (karena migrasi tak terkendali) dan stigmatisasi
(bodoh, terbelakang) (Tirto.id 17/7/2021). Singkatnya, pemerintah
harns duduk bersama dalam posisi sejajar dan mendengarkan segenap
aspirasi dari berbagai pihak, baik mereka yang pro NKRI maupun yang
prokemerdekaan (OPM/TPNPB) untuk membahas arah pembangunan
ke depan. Jika strategi pemerintah pusat dalam pembangunan tetap saja
menjadikan Papua sebagai "objek penderitaan" tanpa henti, bukan sebagai
subjek yang memiliki political will, maka friksi, disintegrasi, dan hilangnya
harga diri orang Papua akan berlangsung terns. Jelas, hal ini akan memicu
distrustdan destabilitas politik wilayah. Mereka akan selalu mempertanyakan
sebetulnya untuk siapa kekayaan alam dan pembangunan di Papua?
Untuk warga Papua, kekuatan-kekuatan global ataukah untuk pihak-pihak
yang berada di pusat kekuasaan?

Kemerosotan Demokrasi
Sepanjang tahun 2021 kualitas Demokrasi di Indonesia
semakin menurun. Sinyalemen ini didasarkan pada suatu analisis yang
berbasis pada tiga laporan utama, yaitu The Economist Intelligence Unit
(EIU) 2020, Indeks Demokrasi Indonesia 2019, dan Democrag Report
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(DR) 2020. Indikasi kemerosotan demokrasi ini merujuk pada adanya
penurunan siginifikan, bukan hanya yang berkaitan dengan aspek kebebasan
sipil clan pluralisme tetapi juga fungsi pemerintahan. Laporan EIU clan
Indeks Demokrasi Indonesia menggarisbawahi menurunnya kebebasan
berekspresi clan berpendapat sebagai penyebab menurunnya kualitas
demokrasi Indonesia. EIU menempatkan Indonesia pada urutan 64 dari
167 negara, sedangkan Indeks Demokrasi Indonesia memperlihatkan
turunnya skor indeks kebebasan berpendapat yang semula 66,17 di tahun
2018 menjadi 64,29 di tahun 2019. Adapun laporan DR menempatkan
Indonesia pada urutan 73 dari 179 negara dalam hal kebebasan dalam
demokrasi. Ketiga laporan demokrasi ini menunjukkan adanya pergeseran
dalam pola demokrasi di Indonesia dari yang semula demokrasi elektoral
menuju pada "demokrasi yang cacat". Maka pemilu tidak menjamin akan
melahirkan pimpinan yang mampu menyejahterakan rakyat Qati, 2021: 1).
Kemerosotan demokrasi di tanah air yang termanifestasi dalam
kebijakan pemerintah terkait dengan dua hal utama. Pertama, menguatnya
peran aktif militer (TNI clan POLRI) dalam sektor publik, yang
seharusnya dijalankan sipil nampak terjadi mulai dari sektor pertanian,
penanggulangan bencana alam, pendistribusian dana bantuan, keamanan
transportasi publik, keamanan ruang siber, hingga satuan tugas Covid-19.
Menyoloknya percepatan pembangunan yang dimanifestasikan dalam
pembangunan infrastruktur telah me-resentralisasi peran militer dalam
mewujudkan ketertiban sosial. Prinsip netralitas militer menjadi luruh
clan itu kontradiktif dengan nilai-nilai demokrasi. Kedua, cara Presiden
Jokowi memperlakukan oposisi sesungguhnya merupakan manifestasi
dari political culture yang diwariskan dari tradisi kekuasaan kerajaan Jawa,
yang pada prinsipnya tidak boleh ada matahari kembar. Kooptasi oposisi
ke dalam pemerintahan clan dihabisinya radikalisme, dimana keduaduanya berkemungkinan menciptakan destabilisasi politik, mengakibatkan
hilangnya kekuatan check and balance sebagai prinsip umum demokrasi.
Ini merupakan ironi, pemerintahan Presiden Jokowi yang berasal dari orang
sipil justru memfasilitasi militerisasi di berbagai sektor publik, berbeda
dengan Presiden SBY yang berasal dari militer, namun dalam menciptakan
stabilitas pemerintahannya mempolitisasi kekuatan-kekuatan sipil.
Kebijakan-kebijakan pembangunan di Papua yang pernah dikeluarkan
oleh tujuh presiden RI mencerminkan pasang surut perjalanan demokrasi
Indonesia (Tirto.id, 1/12/2020). Soekarno (1961) menggelar operasi
militer Trikora untuk menduduki clan merebut Irian Barat dari Belanda.
Pada saat itulah dimulainya kontrol wilayah tersebut oleh pemerintah
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Indonesia secara militeristik. Pad a tahun 1969, Soeharto melakukan operasi
khusus yang menggunakan kekuatan militer untuk merekayasa pelaksanaan
Pepera agar Irian Barat tidak merdeka atau tetap tinggal menjadi bagian
dari negara RI. Menurut rezim Orba one man one vote tidak cocok untuk
kondisi setempat maka yang diperlukan adalah musyawarah dengan
perwakilan 1.022 orang. Habibie (1998-1999) menolak campur tangan PBB,
kebijakan keamanan wilayah Papua di tangan polisi, menghapus Daerah
Operasi Militer clan penyelesaian masalah Papua melalui jalur diplomasi.
Gus Dur (1999) mengganti nama Irian Barat menjadi Papua clan
memperbolehkan pengibaran bendera bintang kejora sebagai bendera
kultural (umbul-umbul).
Namun, hubungan Gus Dur clan militer tidak harmonis hingga
kejatuhannya karena ia bersikukuh mencari solusi damai untuk
tanah Papua. Di bawah pemerintahan Megawati, mulai terjadi re-militerisasi
clan tokoh pro kemerdekaan Theys Eluay terbunuh di tangan militer.
Terjadi peristiwa Wamena berdarah, yaitu pemindahan paksa penduduk di
25 kampung yang memakan korban 42 orang meninggal karena kelaparan,
9 orang tewas terbunuh clan 38 luka berat. Pada masa pemerintahan SBY
pendekatan damai terus digulirkan, meski terjadi penyerangan oleh TNI
clan POLRI terhadap Kongres Rakyat Papua III yang memakan sejumlah
korban. Presiden Jokowi tercatat paling banyak mengunjungi wilayah
Papua, lebih dari 11 kali. Pengarusutamaan pembangunan, khususnya
pembangunan infrastruktur, menimbulkan konflik yang berdampak
pada kebijakan operasi militer. Akibat operasi militer banyak warga yang
memilih mengungsi, warga merasa terintimidasi, akses internet dibatasi,
akibatnya demokrasi di wilayah ini semakin memprihatinkan.
Dari waktu ke waktu perjalanan demokrasi di tanah Papua ibarat sinar
yang cenderung semakin meredup. Hal ini dapat ditunjukkan dengan
Indeks Demokrasi Papua, yang menunjukkan skor 65,2 clan untuk wilayah
Papua Barat sebesar 57,62 (Tirto.id, 16/12/2019). Angka itu merupakan
skor terendah yang berbasis pada indikator-indikator kebebasan sipil,
hak-hak politik, clan aspek kelembagaan demokrasi. Skor terendah
apabila dibandingkan dengan skor provinsi-provinsi lain sebenarnya tidak
mengherankan karena di ke dua provinsi tersebut bergelimang dengan
berbagai kasus konflik clan kekerasan, yang melibatkan aparat keamanan
TNI-POLRI, aktivis pro kemerdekaan TPNPB dengan korban kedua
belah pihak maupun warga sipil. Kasus-kasus itu meliputi penghukuman
terhadap orang yang mengibarkan bendera bintang kejora, dua orang yang
ditembak tentara karena diduga sebagai anggota kelompok bersenjata,
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tujuh orang yang tewas tertembak karena terlibat demonstrasi menentang
rasisme, clan semua kasus itu cenderung tanpa proses hukum yang jelas.
Tindakan pembubaran penyampaian pendapat secara damai,
penangkapan para aktivis karena mengekspresikan pendapat, pemenjaraan
orang yang mengibarkan bendera bintang kejora clan tindakan militer
yang tidak tunduk pada yuridiksi peradilan ketika terjadi pelanggaran
HAM, semua itu hanya akan memperburuk kualitas demokrasi di Papua.
Sehingga upaya-upaya penyampaian pendapat publik yang selalu terhalang
oleh tindakan aparat membuat warga mengalami distrust kepada pemerintah
dengan melekatkan stigma Papua sebagai kawasan "demokrasi kolonial",
yaitu demokrasi yang diselenggarakan oleh negara penjajah (Lokken, 1959:
568-580). Indonesia secara formal memang negara demokrasi terbesar ke
tiga di dunia, namun perlakuan terhadap dua provinsinya, yaitu Papua clan
Papua Barat, sangat kontradiktif dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Memang wilayah Papua bukan lagi merupakan Daerah Operasi Militer.
Oleh Menpolhukam wilayah Papua ditetapkan sebagai "daerah penegakan
hukum clan keamanan". Namun, konflik clan kekerasan yang cenderung
meningkat mendorong kehadiran militer yang terus-menerus bertambah
untuk penegakan hukum clan keamanan. Disinyalir sudah lebih dari 6.000
pasukan TNI clan POLRI (fribunNEWS.com, 10/12/2021 clan CNN
Indonesia.com, 31/10/2019) di tempatkan di wilayah ini, bahkan selama
dua puluh tahun pelaksanaan Otsus, menurut Dewan Gereja Tanah
Papua, penempatan personil pasukan TNI clan POLRI terus meningkat
(Jubi.co.id, 9/4/2021). Kondisi semacam ini justru membuat warga
sipil merasa terintimidasi, pelayanan pemerintah daerah sering terhenti,
clan suasana ketegangan clan saling curiga pun semakin meningkat.
Penyerangan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
(fPNPB) terhadap sasaran militer atau perburuan yang dilakukan oleh
TNI clan POLRI terhadap kelompok separatis tidak jarang berdampak
pada extra judicial killing terhadap warga sipil, baik warga Papua maupun
Non-Papua (BBC NEWS Indonesia.com, 16/4/2021). Spiral kekerasan
terus berlangsung eskalatif clan selalu diakhiri dengan saling tu.ding clan
menyalahkan siapa yang harus bertanggung jawab. Termasuk peristiwaperistiwa .yang didahului dengan unjuk rasa terutama yang berkaitan
dengan tuntutan aspirasi referendum cenderung berakhir dengan jatuhnya
korban jiwa karena pembubaran secara paksa oleh aparat. Berbagai pihak
meminta TPNPB clan pasukan TNI clan POLRI untuk menghentikan
baku tembak agar. ada jeda kemanusiaan yang dapat dimanfaatkan warga
sipil untuk mendapatkan akses pelayanan pemerintah clan memperoleh
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sedikit ketenangan.
Pengerahan pasukan clan aksi baku tembak merupakan indikasi
bahwa ruang publik yang bebas dominasi (bebas ancaman dari berbagai
pihak) yang bisa dimanfaatkan warga untuk mengungkapkan pendapat,
diskusi, clan mencapai kesepakatan telah menyempit atau bahkan hilang.
Sebab ciri utama masyarakat demokratis ditandai dengan terbukanya
ruang publik untuk diskusi-diskusi warga masyarakat (kekuatan sipil),
pengusaha (kekuatan ekonomi) clan politisi (kekuasaan negara) dalam
upaya mencapai konsensus untuk mewujudkan kebijakan (Habermas,
1984; McCarthy, 1984: 272-357). Kebebasan warga untuk menyampaikan
pendapat clan berdiskusi dengan berbagai pihak di ruang publik, terutama
pihak pemegang kekuasaan, terlepas dari tercapai atau tidak mencapai
kesepakatan, merupakan bagian dari perjuangan untuk memperoleh
berbagai bentuk pengakuan. Pengakuan-pengakuan tersebut dapat
diperoleh melalui hubungan cinta, interaksi sosial dalam masyarakat clan
legal formal atau hukum (Honneth, 1995).
Berdasarkan uraian sub-sub bab di atas nampak bahwa warga Papua
hingga saat ini belum mendapatkan suasana ruang publik yang terbuka clan
pengakuan-pengakuan yangmemadaidari pihak-pihakyang berkepentingan,
khususnya dari the power holder. Aspirasi untuk menyampaikan kekecewaan
terhadap Otsus clan pemekaran wilayah, meminta diadakannya pelurusan
sejarah integrasi dengan NKRI, hingga tuntutan referendum Act ef Free
Choice belum mendapatkan tempat untuk didiskusikan atau dinegosiasikan.
Sangat dimungkinkan sebelum terjadi kompromi-kompromi atas tuntutan
itu suasana tegang, konflik clan kekerasan akan selalu mewarnai dinamika
politik wilayah dua provinsi di tanah Papua tersebut. Oleh karena itu tidak
mengherankan kalau Indeks Demokrasi di Papua rendah. Tanpa solusi
yang jelas, pemerintah Indonesia terancam memperoleh noda hitam
stigma di mata internasional. Mereka akan menganggap Indonesia telah
menerapkan kebijakan "demokrasi kolonial" dalam mengelola wilayah
Papua. Oleh karena itu, demi menjunjung tinggi harkat clan martabat
kemanusiaan warga Papua maka solusi "damai" berbasis kemanusiaan
perlu dirumuskan.

Penutup
Perdamaian di Papua bisa terwujud jika aspek kemanusiaan
di kedepankan,
berupa eliminasi berbagai bentuk marginalisasi,

Vol. 51 No. 2

I

Kuartal Kedua 2022

205

diskriminasi clan represi bagi warga asli Papua. Caranya dengan memberi
ruang kebebasan publik, dimana warga dapat menyampaikan aspirasi
agar konsensus dapat dibentuk tanpa ada tekanan politik clan fisik dari
pihak manapun. Para pihak yang terlibat konflik harus ambil bagian
dalam upaya mencari konsensus, misalnya masyarakat sipil Papua clan
non Papua, wakil lembaga keagamaan, LSM, unsur-unsur dari TPNPB/
OPM clan masyarakat sipil yang pro kemerdekaan, kekuatan sipil yang pro
NKRI, clan juga pihak pemerintah Qakarta). Kalau hal ini dapat terjadi
maka perjuangan warga Papua untuk memperoleh rekognisi/pengakuan
(untuk dicintai clan mencintai warga lain yang berbeda etnis, berinteraksi
secara bebas secara sosial clan mendapat jaminan hukum dari negara),
dapat membuahkan hasil perdamaian berkelanjutan.
Ada dua formula perdamaian berbasis kemanusiaan yang dapat
ditawarkan agar spiral kekerasan di tanah Papua dapat dipotong.
Formula pertama meliputi beberapalangkah: 1). Pelurusan sejarah masuknya
wilayah Papua ke dalam NKRI. Dalam hal ini peristiwa PEPERA 1969 yang
mengandung unsur intimidasi, mobilisasi pasukan clan manipulasi para
wakil, yang dilakukan oleh Orde Baru dicari kebenarannya secara terbuka;
2). Permintaan maaf secara terbuka oleh pemerintah atas kesalahan yang
dilakukan oleh rezim masa lalu, baik soal integrasi Papua ke dalam NI<:RI
atau kekuasaan masa lalu, yang mengakibatkan berbagai bentuk kekerasan
clan pelanggaran HAM di Papua; 3). Pembayaran kompensasi oleh negara
kepada masyarakat Papua dengan berbasis budaya clan adat setempat;
4). Dialog secara terus-menerus untuk mewujudkan pengelolaan wilayah
Papua yang damai, yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat clan semua pihak
di Papua tanpa pengecualian; clan 5). Perumusan kebijakan pembangunan
harus mengacu kepada kebutuhan lokal sehingga harus bersifat bottom up.
Langkah-langkah itu merupakan bentuk pengakuan-pengakuan kepada
masyarakat Papua yang selama ini mereka perjuangkan.
Formula kedua adalah diadakannya referendum atau Act ef Free Choice.
Formula perdamaian model referendum diselenggarakan ketika jalan
diskusi, kompromi clan musyawarah dari kedua belah pihak yang berseteru
tidak bisa dicapai. Pemberian referendum kepada Papua juga merupakan
bentuk pengakuan, terlepas apapun hasilnya tetap menjadi bagian dari
NI<:RI atau menjadi negara sendiri. Aspek kemanusiaan tetap menjadi
pilar atas pilihan model ini. Dalam hal ini referendum diposisikan sebagai
instrumen untuk memotong spiral kekerasan, mengurangi korban-korban
kemanusiaan, clan mewujudkan perdamaian. Tentunya Indonesia sebagai
negara demokrasi jangan sampai meniru atau memiliki stigma menggunakan
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standar ganda dalam berdemokrasi. Di wilayah lain menerapkan prinsipprinsip demokrasi, sementara di Papua justru melakukan kolonisasi
berbungkus demokrasi. Kebijakan ini memang merupakan pertaruhan
Indonesia yang bisa berbuah pil pahit atau manis.
Kedua hasil itu merupakan konsekuensi dari menjunjung tinggi
nilai-nilai demokrasi clan kemanusiaan. Misalnya, kasus Timor Timur
pasca referendum, yang kemudian menjadi Timor Leste sebagai negara
merdeka lepas dari NKRI membuat martabat Indonesia sebagai negara
demokrasi awal pada saat itu, justru harum namanya di mata Internasional.
Solusi damai di Aceh yang melibatkan pihak ketiga, yang kemudian
menghasilkan Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh
merupakan solusi, yang memartabatkan dua pihak yang telah
lama berseteru. Mengapa tidak dengan Papua? D{i.a formulasi jalan damai
tersebut berbasis pada eliminasi korban-korban manusia dalam perebutan
pengelolaan wilayah Papua. Semoga jalan yang akan ditempuh ke depan
dapat membawa perdamaian berkelanjutan, sehingga cita-cita untuk
mewujudkan "Papua tanah Damai" dapat direalisasikan.
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