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ABSTRAfC.
Gerakan-gerakan Pro-Papua Barat.

Oleh Renee Kjar

Perwakilan Dewan Papua.

PDP diselenggarakan untuk memudahkan pembicaraan tentang aspirasi
masyarakat Irian. Presiden Wahid memberi dana berjumlah Rp 2 milyar
kepada masyarakat Irian Jaya untuk mengadakan Kongres Papua kedua itu.
Anggota-anggota PDP dipilih oleh masyarakat Papua dan hasilan dari
konggress itu disampaikan kepada Presiden Wahid. Ternyata keputusan
bahwa Irian ingin merdeka ditolaknya, dan sampai saat ini pembicaraan
tentang kernerdekaan belum dilanjutkan.

Pada tanggal 6 Oct 2000, Theys Eluay, Thaha al Haruid, Reverend Herman
Awoms Don Flassy dan John Mambor ditangkap dan ditahan di Pokes,
.layapura. Mereka dituduh melakukan kejahatan terhadap keamanan negara.
Kasus mereka belum diselesaikan, akan tetapi Presiden Wahid sudah
menyatakan Theys Eluay sendiri tidak akan dipaksa masuk penjara. Kalau
dia dijatuhi hukuman penjara, akan langsung dilepaskan oleh Presiden
Wahid.

Satgas Papua.
Satgas Papua beranggota 15,000 jiwa. Satgas Papua, lain daripada OPM,
diakui oleh pemerintah Indonesia. Diharapkan, kalau Papua merdeka, TNI
akan diganti oleh Satgas Papua. Sampai saat ini Satgas Papua belum teratur,
mungkin karena tujuan utama adalah perlindungan aktor-aktor penting
bukan untuk melawan TNI.

Organisasi Papua Merdeka
Gerakan penolakan Pemerintahan Indonesia yang paling terkenal adalah
OPM, Organisasi Papua Merdeka. Kebanyakan anggota OPM mendiami
pegunungan dan turun ke desa-desa untuk menjaga orang asli, atau kadang-
kadang menakutkan kaum pendatang dan menolak aparat. Sebagian dari
OPM adalah TPN. TPN dibagikan menjadi 6 golongan yang punya
pemimpin sendiri. Golongan-golongan ini tidak bersenjata, yaitu tidak'punya
senapan tetapi bikin senjata sendiri seperti misalnya panah dan parang.

Sekarang nama OPM dicemari akibat beberapa penyerangan keras terhadap
kaum pendatang. Tetapi bukan semua anggota OPM memakai kekerasan



dalam perjuangannya. Bukan semua anggota OPM adalah gerilya. Apalagi
bukan semua anggota OPM memakai kekerasan tanpa punya alasan yang
baik, yaitu pelindungan masyarakat Irian.

OPM dikepalai OPMRC (Organisasi Papua Merdeka Revolutionary
Council). Sejak saat pembentukkan (pada tahun 1964) OPM punya rencana
untuk mengarahkan perjuangannya. Rencana itu dilaksanakan bertahap-
tahap tujuh.

1964-69: menyiapkan untuk penyelenggaraan Pepera.
1970-75: mempersetujukan OPM.
1976-81: mengatur hubungan dengan pendukung di PNG sesudah
kemerdekaan PNG.

1982-87: membentukkan OPMRC

1988-93: melaksanakan kampanya diplomasi internasional.
1994-99: mengejar kembali bangsa Irian
2000-05: membangun negara baru dalam rangka budaya Melanesia.

Sekarang jumlah orang yang bertindak atas nama OPM sedikit.
Keanggotaan OPM dilarang Pemerintah Indonesia. Jika ketahuan biasanya
ditangkap atau ditembak mati. Apalagi keluarga atau saudara-saudara
keanggotaan OPM yang disangka membantunya akan ditahan dan
diinterogasi aparat keamanan. Ada banyak orang yang mendukung tujuan
OPM tetapi tidak berperan dalam organisasi itu.

Mambesak

Mambesak (artinya burung cenderawasih dalam bahasa Biak) didirikan
tanggal 15 Agustus 1978. Kelompok kesenian itu dikepalai Arnold Ap
bersama Bengali Mathin Sawaki, Yowel Kafiar dan Sam Kapissa. Pada
waktunya pembentukan kebanyakan anggota Mambesak masih ikut kuliah di
Universitas Cenderawasih, Abepura.

Kemudian, Arnold Ap diangkat menjadi penanggung jawab siaran Pelangi
Budaya (PB) dan Pancaran Sastra (PS) RRI Studio Nusantara. Rekaman
lagu-Iagu Mambesak sering diputar di radio itu. Arnold Ap menghidupi
organisasi dari hasil penjyalan kaset-kaset Mambesak. Mambesak juga
mengadakan pertunjukkaakesenian yang dihadiri banyak masyarakat Irian.



Black Brothers

Black Brothers mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Sudah lama
sejak band itu bubar dan pemain-pemainnya pindah ke negara-negara lain
termasuk Australia, tetapi lagu-lagunya sangat terkenal. Lagu-lagu Black
Brothers seperti misalnya "Sajojo" sangat disukai oleh baik orang-orang asli
Irian maupun kaum pendatang.

Gereia-Gereia

Gereja seperti misalnya Keuskupan berusaha untuk menyuarakan aspirasi
masyarakat Irian. Keuskupan Jayapura punya cabang SKP (Sekretariat
Keadilan & Perdamaian). SKP memonitor dan mencatat pelanggaran HAM
dan menyampaikan informasi kepada rakyat supaya sejarah benar Irian tidak
dilupakan.

Masyarakat Irian asli sangat percaya pada Tuhan. Alkitab sudah menjadi
"jendela" yang dapat memberi kepada masyarakat suatu kemungkinan, atau
dimensi baru untuk melihat dunia baru yang lebih baik dari yang mereka
hayati sehari-hari. Contohnya, dalam Mazmur 9, 19 tertulis "sebab bukan
untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang
harapan orang sengsara." Mereka berharap akan dilepaskan dari
penderitaanya oleh Tuhan.

ELS-HAM: Lembaea Studi dan Advokasi Hak Asasi Papua Barat.
ELS-HAM Papua membangun program kerja yang bertujuan untuk ikut
berpartisipasi dalam membangun rakyat.

Missi ELS-HAM:

1) Melakukan pendidikan HAM
2) Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Irian Jaya
3) Pemberdayaan perempuan
4) Penelitian
5) Pengkajian

LMA (Lembaga Musvawarah Adafl

l)Memprakarsai pertemuan-pertemuan antar suku.
2)Sebagai mediator aspirasi rakyat dengan pemerintah.
3)Penyalur aspirasi rakyat.



Lagu Kebangsaan Papua

"Hai Tanahku Papua"

Hai Tanahku Papua kau Tanah Lahirku
Kukasih akan diaku sehingga ajalku

Kukasih pasir putih dipantaimu senang
Dimana lautan biru berkilau dalam terang

Kukasih bunyi ombak memukul pantaimu
Nyanyian yang selalu menangkan hatiku

Kukasih gunung-gunung besar mulialah
Dan awan yang nielayang keliling puncaknya

Kukasih hutan-hutan selimut tanahku

Kusuka niengembara dibawah naunganmu

Kukasih dikau tanah yang dengan buahnya
Membayar kerajinan dan pekerjaanku

Syukur bagimu Tuhan kau b'rikan tanahku
B'ri aku rajin juga sampaikan maksudmu.

Cipta: I.S. Kijne
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Gerakan-Gerakan Pro-Papua Barat

BAB I:

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PropinsiIndonesia yang ke-26, yaitu Irian Jaya, berpenduduk sekitar 2,4 juta jiwa akan tetapi

sudah menjadi kunci kestabilan negaraIndonesia. Presiden Abdurrahman Wahid baru

mengucapkan bahwa, kalau dia turun di samping propinisi Irian Jaya, juga Aceh dan Maluku

akan minta dilepaskan dari Rebublik Indonesia1. Dia yakin kemerdekaan propinsi-propinsi

tersebut akanmengakibatkan Indonesia bubar. Sumber daya alam yangdigali dari tanah Irian

Jaya dan Aceh sudah menjadi sumber penghasilan pokokbagi Indonesia. Apalagi, Kris-Mon

telah menambahkan hutang negara. Bagaimana Indonesia berkembang lagi tanpa penghasilan

dari Irian?

B. Rumusan Masalah

Propinsi-propinsi lain, misalnya Jawa padat penduduknya dan perkembangan tergantung pada

keberhasilan ekonomi Irian. Kebijaksanaan pemerintah Indonesia terfokuskan pada

perkembangan ekonomi Indonesia sebelum melunaskan hutangnya. Irian Jaya sangat dibutuhkan

"Many areas would only demand separation from the Republic ofIndonesia ifI resigned. ..Areas like Irian Jaya,
Aceh, Ambon dan Madura too". Murdoch, Lindsay. 9Maret 2001. "IMust Stay President - Wahid". The Age.

1



menetap menjadi propinsi untuk baik perkembangan maupun kestabilan ekonomi Indonesia.

Sedangkan, kemerdekaan Papua Barat sedang diperjuangkan masyarakatnya. Gerakan-gerakan

Pro-Papua Barat menuntut kedaulatan atas Irian dikembalikan kepada masyarakat asli. Dalam

kata lain, harusnya masyarakat Papua mengurus semua perusuhaan dan industri yang sampai saat

ini milik pemerintah Indonesia. Apalagi, diminta hak-hak asasi masyarakat tidak lagi

dikesampingkan. Jadi, pertanyaan begini: apakah orang-orang Papua ingin merdeka supaya

ekonomi Papua bisa dikuasainya atau berjuang untuk perwujudan keadilan dan perdamaian di

Papua? Apa tujuan pokok untuk para gerakan Pro-Papua ini dan bagaimana tujuannya bisa

diwujudkan? Selain itu penulis laporan ini ingin mengetahui bagaimana pemerintah Indonesia

membalas tuntutan gerakan-gerakan tersebut.

C. Tujuan Umum

Pertanyaan tersebut tidak mudah dijawab. Penulis laporan ini mencari informasi dari berbagai

sumber. Ternyata ada beberapa pertentangan catatan sejarah yang disampaikan oleh

cendekiawan Indonesia dan cendekiawan Papua. Dalam kata lain pikiran masyarakat Indonesia

terhadap integrasi Irian Barat terpengaruh oleh aspek-aspek pendidikan dan buku-buku sejarah

yang disebarkan kepada pelajar sekolah. Dewasa ini perbedaan pikiran tersebut mempersulit

dialog yang terbuka antara berbagai pihak yang mempunyai kepentingan di Irian Jaya. Ada

beberapa gerakan-gerakan Pro-Papua Barat yang telah berusaha untuk berdialog dengan
pemerintah Indonesia. Penulis laporan ini ingin mengetahui hasil pertemuan tersebut.

Selanjutnya, bagaimana pemimpinan gerakan-gerakan ini? Siapa terlibat dalam perjuangan



/SN

Papua? Cara yang mana dipakai pemimpinnya? Apakah gerakan-gerakannya bersifat egalitarian

atau otokratis?

Supaya laporannya lebih lengkap, diputuskan penulis meriset berbagai gerakan. Yaitu gerakan-

gerakan yang mempergunakan saluran politik, budaya, hukum atau secara fisik bersenjata untuk

melanjutkan perjuangannya dan menyuarakan aspirasi masyarakat Papua. Apalagi, perkumpulan

yang mana dihargai baik masyarakat Indonesia umum maupun masyarakat Irian Jaya? Mungkin

ada gerakan yang populerdan sangat disukai kelompok tertentu tetapi belum diakui oleh

pemerintah Indonesia atau dunia intemasional.

Perlu diingat bahwa negara-negara selain Indonesia mempunyai kepentingan di Papua, jika

Papua merdeka tentu hasilnya pentingbagi negara-negara lain. Amerika Serikat, Cina dan

Australia sudah mendirikan hubungan dengan pemerintah Indonesia atas berbagai proyek di Irian

Jaya dan akan berusaha untuk melindungi kepentingan masing-masing. Negara-negara yang

mana mendukung atau melawan perjuangtfn Papua merdeka? Dunia intemasional sangat

berpengaruh dalam penyelenggaraan pemilu di Tim-Tim, akan tetapi sehingga sekarang luar

negeri belumikut tangan secara resmi dalam hai kemerdekaan Papua. Adabeberapa gerakan

yang mencari dukungan dari dunia intemasional karena berpendapat angkatan Papua kurang

berkuat untuk melawan pemerintah sebesar dan sekuat pemerintah Indonesia.

Kalau begitu, kenapa orang-orang Papua menetap berjuang? Tentu aktor-aktor seperti misalnya

pemerintah Amerika Serikat lebih berkuat dan berpengaruh daripada masyarakat yang

berpenduduk cuma 2,4 juta jiwa. Apalagi, sampai saat ini kebanyakan orang yang berjuang

3



dengan keras sudah dihukum dengan berat pemerintah Indonesia. Gerakan penolakan terhadap

RI tidak dibiarkan.

Tokoh-tokoh perjuangan Papua sudah menunjukkan keberanian dalam tindakannya. Akan tetapi,

sebelum menceritakan tindakannya diperlukan memperkenalkan aktor-aktor ini pada pembaca.

D. Tujuan Penelitian

Presidium Dewan Papua Presidium

Presidium Dewan Papua (PDP) dipimpin Theys Eluay. Kongres Papua II diselenggarakan di

Jayapura pada tahun 2000 dan dihadiri 500 anggotaPDP itu. Presiden Wahid memberikan dana

berjumlah Rp 1 milyar unutk memungkinkan persidangan Kongres tersebut. Di samping semua

anggota PDP, musyawarah itu terdiri dari lebih dari 2000 tokoh Papua lain. Peserta Kongres

berkumpul untuk membicarakanaspirasi-aspirasi masyarakat Papuauntuk masa depan. Mereka

menentukan Papuaingin merdeka akantetapi hasil dari Kongres itu ditolak PresidenWahid.

Meskipun demikian, Kongres Papua merupakan kesempatan pertama bagi masyarakat Papua

menyuarakan harapan-harapannya secaraterbuka.

Satgas Papua, Organisasi Papua Merdeka

Pasukan Satgas Papua dibentuk pada saataya penyelenggaraan Kongres Papua II secara spontan

untukmenjaga pesertanya. Diperkirakan keanggotaan Satgas berjumlah sebanyak 15.000 orang.

Satgas Papua, lain daripada OPM diakui Pemerintah Indonesia Gerakan penolakan pemerintahan

Indonesia yang paling terkenal adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tidak bisa



diperkirakan jumlah kenaggotaannya karena ada banyak orang yang mendukung OPM akan

tetapi tidak ikutkegitaan OPM. OPM dikepalai OPM Revolutionary Council (OPMRC) dan

sejak saatnya pembentukkan diarahkan rencana tindakan. Keanggotaan OPM dilarang

Pemerintah Indonesia, jadi keberhasilan organisasi ini sangat terbatas.

Kelompok-Kelompok Kebudayaan, Kesenian

Ada banyak gerakan yang tidak berjuang secara fisik bersenjata akan tetapi mempergunakan

secara damai untuk mempromosikan budaya Papua. Contohnya Mambesak, kelompok kesenian

yang dibentuk Arnold Ap dan kawan-kawannya pada tahun 1978. Mambesak berusaha untuk

memberikan baik hiburan maupun pendidikan kepada orang-orang Papua asli. Pembentukan

Mambesak memberi semangat kepada orang-orang Papua lain yang berbakat untuk mendirikan

kelompok-kelompok kesenian lain. Mambesak dan kelompok-kelompok kesenian lain

mempopulerkan musik Papua dan juga mem-Papua-kan musik populer supaya budaya dan

bahasa-bahasa Papua bisa dinikmati oleh masyarakat Papua dan, pada umumnya oleh masyarakat

Indonesia.

Kelompok-Kelompok Mahasiswa

Penulis ini sempat bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa Papua yang sedang belajar di Jawa

untuk membicarakan pengalamannya dan pikirannya terhadap situasi Papua. Baru-baru ini

Presiden Wahid menunjukkan tidak akan mentolerasikan kelompok yang menarik perhatian

dunia intemasional. Ada empat mahasiswa Papua yang sedang ditahan karena memprotes di

depan beberapa Kedutaan Besar di Jakarta. Penulis ini ingin mengetahui kalau penangkapannya



sesungguhnya beradil dan bagaimana kelompok mahasiswa itu membalas tindakan terhadap

pemerintah Indonesia.

Lembaga-Lembaga Swadaya Manusia

Lembaga Swadaya Manusia(LSM) sepertimisalnya Lembaga Studi Advokasi Hak-Hak Asasi

Manusia (Els-Ham) dan Komite Nasional HAM (KOMNAS HAM) bertindak di Irian Jaya untuk

memastikan penduduk Irian Jayadiperlakukan dengan adil dan tanpa pemakaiankekerasan.

LSM tersebut menetap menjadi netraldalam perjuangan Papua, yaitu tidak mendukung

kemerdekaan atau integrasi. Selain itu, pemakain kekerasan oleh siapa saja ditolaknya, menumt

Els-Ham Papua hams berkembang secara damai.

Peran Agama

Gereja seperti misalnya Keuskupan, GKI (Gereja Kristen Injil) dan GKII (Gereja Kemah Injil

Indonesia) berusaha untuk menyuarakan aspirasi orang-orangPapua. Di samping itu, gereja -

gereja Irian Jaya berperan untuk memonitor pelanggaranHAM di Irian Jaya. Pada saat ini

kebanyakan orang Papua beragama Kristen, tetapi bantuan yang dikasi Pemerintah Indonesia

kepada kelompok keagamaan tersebut masih sedikit

Tindakan gerakan-gerakan tersebut bermacam-macam. Tidak semua kelompok saling

menyetujui caraatau tujuannya akan tetapi semua dibentukkan orang-orang Papua. Masyarakat

Papua kadang-kandang direndahkan dan dianggap tidak mampu ataubodoh oleh pemerintah

Indonesia. Akan tetapi berikutnya disampaikan buktianbahwamasyarakat Papua memang

mampu berperan dalam pembentukan propinsinya.



BAB II:

SEJARAH PAPUA BARAT

Diperkirakan tanah Irian Jaya didiami sejak 30.000 tahun yang lalu waktu ras Negrito bermigrasi

ke sana dari Africa. Kemudian, suku-suku Melanesia masuk dan rombongan Negrito itu

terpaksa berpindah ke pedalaman sedangkan rombongan-rombongan Melanesiamenduduki

daerah pantai. Irian Jaya menetap diduduki kedua ras itu sampai zaman explorasi armada Eropa.

Diketahui penduduk Irian Jaya berdagang dengan pedagang Indonesia selama zaman kerajaan

Majapahit pada abad ke-14 akan tetapi pada waktu itutidak banyak orang Melayu tinggal di

Irian Jaya.

Sejarah mencatat pada awal abad ke-8 antara Irian Jaya dan negara Sriwijaya sudah terbina hubungan

langsung atau tidak langsung...Perkembangan berikutnya, kerajaan Sriwijaya semakin redup dan tergeser

jaman keemasannya oleh negara-nusa Majapahit ketika Majapahit diperintah oleh raja Hayam Wuruk dan

perdana menterinya, Majapahit Gadjah Mada. Kekayaan dan kekuasaan Majapahit mendorong para kepala

daerah yang mempunyai kepentingan perdagangan di perairan kepulauan Indonesia untuk mempersatukan

diri dengan negara Majapahit. Demikian juga kepala daerah di Maluku juga mengakui kedaulatan

Majapahit atas daerah-daerah kekuasaan mereka, yang antara lain meliputi sebagian dari Indonesia.2

Walaupun kepulauan Indonesia sudah dikuasai Belanda, pasukan Belanda belum tiba di Irian

Jaya. Pemerintah Belanda menyatakan hak atas Irian Jaya bagian barat-daya dan mendirikan

benteng deBus di teluk Triton pada tahun 1828, 20 tahun kemudian Belanda mendaulat West



Niew Guinea dan dijadikaimya sebagianKoloni Belanda. Dari tahun 1848 sampai perangdunia

kedua Irian Jaya diperintahBelanda. Belanda menyerahkan semua bekas propinsinya kecuali

Irian Jaya menumt keputusan yang dibentuk di Konferensi yang diselenggarakan tanggal 23

Agustus-2 Nopember 1949. Akan tetapi, pemerintahIndonesia menunut propinsi Irian Jaya

diserahkan menumt pasal 11,ayat6 Charter of Acknowledgement of Indonesian Authority.

Belandasudah menyatakan hak atas Irian Jaya menumt Staatsblad No. J. 567. Supaya

pertentangan ini bisa diselesaikan beberapa konferensi diselenggarakan dari tahun 1949 sampai

tahun 1960. Karena kedua pihaktidak bisa saling setuju diproklamasikan TRIKORA (Tri

Komando Rakyat) oleh Sukarno di Yogyakarta pada tanggal 19Desember 1961. Berikutnya

isinya.

1) Gagalkan pembentukan"Negara Papua" buatanBelanda kolonial;

2) Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Ait Indonesia;

3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan

Bangsa.3

Pada saatnya pengumuman TRIKORA hubungan antara Indonesia dan Rusia menguatirkan

pemerintah Amerika Serikat (AS). Pemerintah AS sudah merencanakan pembentukan beberapa

kubu di seluruh kepulauan Pasifik. Menumt pendapat AS, siapa yang menguasai Pasifik,

menguasai dunia. Jadi, Presiden Kennedy berusaha untuk memperkuat hubungan antara

Indonesia dan AS dan mendukung penyerahan Irian Jaya kepada Indonesia. Sejak tahun 1950an

Indonesia bertentangan dengan AS karena pemberontakan daerah di Sumatera dan Sulawesi

utara didukung AS. Pada waktu itu, perang dingin sudah berjalan dan Presiden Kennedy telah

Andrianto, Tuhana Taufiq. 2001. Mengapa PapuaBergola? Yogyakarta; Gama Global Media, hi3



menyadari Indonesia membeli persenjataan dari Rusia. Dia bertindak untuk menetapkan

penguasaan atas pemerintah Indonesia. Indonesia memang terletak di daerah yang sangat

strategik dan AS butuh menguasai lajur pelayaran untuk memudahkan perdagangan.

Akhimya, pada tahun 1962, seorang bemama Elsworth Bunkermenyampaikan rencana kepada

kedua pihak itu supaya memungkinkan penyelesaian konflik tersebut. Rencananya disebut

"Rencan Bunker" atau "PerjanjianNew York" 15 Agustus 1962 yang isinyapokok sebagai

berikut

1) Pemerintah Belanda segera menyerahkan pemerintahan di daerah Papua kepada Badan Pelaksana

Administrasi Pemerintahan SementaraPBB (UNTEA) padatanggal 1 Oktober 1962.

2) UNTEA selanjutnya segera menyerahkan kekuasaan Papua Barat kepada RItanggal 1Mei 1963.

3) Pemerintahan Indonesia akan melaksanakan pemerintahan diPapua Barat selama 6 (enam) tahun

1963-1969.

4) Tahun 1969 akan diadakan Act ofFree Choice, dimana Papua bebas menentukan nasibnya sendiri

dengan caraSatuOrang Satu Suara"4.

Namun, ada banyak orang Papua yang menolak rencana tersebut karena tidak ada orang Papua

yangdilibatkan dalam pembentukannya.

Rumusan Perjanjian New York disiapkan oleh Duta Besar Amerika Serikat, Elsworth Bunker dan

menawarkan rumusan itu kepada pemerintah Indoensia, Belanda untuk disetujui dan ditanda-tanganinya.

Rakyat Papua Barat benar-benar diabaikan hak-hak asasinya5.

3ibid, hi 18.
4Perjanjian New York ]5Agustus 1962, pasal 29.



Apalagi ada sejumlah orang yang berpendapat Papua sudah merdeka sejak tanggal 1Desember

1961 pada saatnya sang BintangFajar dikibarkan di Jayapura (PortNumbay) di Irian Jaya .

Adanya persengketaan antarakedua belah pihak itu memaksa Gubernur Belanda padabulanOktober 1961

membentukKomite Nasional Papua yang terdiri dari 80 orang anggota. Sesuai dengantujuannya,

pembentukan KomiteNasional Papua mengeluarkan manifesto yang mengajukan masalah-masalah berikut

ini:

1) menentukan bendera Papua

2) menetukan lagu kebangsaan Papua

3) penggantian nama West Nieuw Guinea menjadi Papua Barat

4) usul agar bendera Papua dikibarkan tanggal 1Nopember 19617.

Meskipun demikian kedaulatan atas Irian Jaya diserahkan kepada Indonesia untuk waktu

sementarasehingga diadakan Penentuan PendapatRakyat (PEPERA).

PEPERA adalah semacam pemilu yang diselenggarakan tanggal 14Juli-2 Agustus 1969 untuk

menentukan nasib Papua Barat. Dipilih 1026 orang (dari penduduk yang berjumlah 800.000

jiwa pada waktu itu)untukmembicarakan aspirasi-aspirasi masyarakat Papua. Sistem

musyawarah ini dipakai oleh Indonesia karena alasannya sebagai berikut

1) Rakyat dan Bangsa Papua masih primitifdan belum mengerti sistem (One Man One Vote) atau satu

orang satu suara.

5Hasil Wawancara GKI, 23/04/01.
http.7/westpapuaaction.buz.org/the-origins-of-crisis.htm. diakses 03/03/01
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2) Sulitnya jangkauan secara geografisnya diseluruh pelosok tanah Papua.

3) Demi efektivitasnya dan efisiensi dana, waktu.

4) Terbatasnya penyediaan atau transportasi/angkutan laut dan udara8.

Pemerintah Indonesia menetap berpendapat PEPERA diselenggarakan menurut peraturan PBB

hasilnya ditolak banyak orang Papua.

Dalam catatan PBB, diketahui cuma 16 pejabat PBB dipergunakan untuk mengamati PEPERA

itu (dibandingkan dengan 1000 pejabat PBB yang mengamati pemilu di Tim-Tim 1999)9.

Apalagi pejabat-pejabat PBB sempat mengamati pemilihan 195 orang (dari jumlah 1026) yang

kasi suara dalam PEPERA10. Namun, menurut Perjanjian New York tidak ada ketetapan jelas

yang menyangkut pemilihan peserta pemilu itu. Dalam Perjanjian tersebut tertulis orang Papua

harusnya dikasi kesempatan untuk membicarakan secara bebas. Menurut pasal XVII tertulis

"Act of self-determination" ini harus diselenggarakan secara legal dan menurut peraturan

intemasional. Akan tetapi ada banyak orang Papua yang menyatakan peserta PEPERA itu

dipaksa Kopassandha (KOPASSUS) untuk ikut integrasi.

Hasil PEPERA dicatat sebagai keputusan yang diambil dengan suara bulat bahwa masyarakat

Papua mau integrasi dengan negara Indonesia. Keputusan itu dipertanyakan banyak orang Papua

berdasarkan adanya beberapa gerakan penolakan Pemerintah Indonesia yang sudah dibentuk

sebelum PEPERA diadakan. Yaitu, katanya sebagian besar dari penduduk Papua mau merdeka

7Opcit, Andrianto, hi 15.
8Hasil wawancara GKI, 23/04/01
9Saltford, John. "United Nations Involvement with the Act ofSelfDetermination in West Irian (Indonesia West
New Guinea) 1968 to 1969", hi 12.
10 Ibid, hi 12.
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saja. Apalagi, kehadiran Kopassandha di pemilu mempengaruhi hasilnya dan menakuti peserta

sehingga terpaksa memilih integrasi.

Selain alasan tersebut,adadua alasan lain yangdipergunakan cendekiawan tertentu untuk

mempertanyakan tujuanIndonesia dalam penyelenggaraan PEPERA. Yang pertama berkaitan

dengan catatan yang menyatakan sebanyak 30.000 warga Papua dibunuh dalam 6 tahun

sebelumnya1 \ Dalam kata lain dituduh kepada pemerintah Indonesia mengorbankan sebagian

masyarakat Papuauntuk memastikan hasil yang sesuai dengan kepentingannya. Alasan yang

kedua adalah persetujuanantara pemerintah Indonesia dan suaru perusahaan AS atas hak

pertambangan di Timika. Pada tahun 1967,dua tahun sebelum pelaksanaanPEPERA, ada

perusahaanyang bernama Freeport McMoran Copper and Gold Corporation yang membuka

tambang di daerah Amungme (pegunungan barat). Masyarakat tidak dilibatkan dalam

pembentukan kesepakatan. Apalagi ribuan orang setempat dipaksa berpindah ke daerah lain dan

tidak menerima ganti kerugian. Tujuan Pemerintah Indonesia dipertanyakan karena adanya

kedua alasannya tersebut, tetapi orang-orang Papua mempunyai atasan disamping itu untuk

melawan integrasi dengan Indonesia.

Pengalaman Papua sebagai propinsi Belandaberbeda dengan pengalaman propinsi-propinsi lain

di Indonesia. Belanda masuk Papuadalam abadke-19, yaitu 300 tahun setelah mendirikan

benteng di Jawa. ApalagiPemerintah Belanda jarang ikut tangan dalam urusanPapua.

Sebetulnya Belanda mendukung pembentukan negara Papuadalam tahun-tahun terakhir

11 http.7/westpapuaaction.buz.org/resistance.htm, diakses 03/03/01
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pemerintahannya. Tujuan Belanda diperkira Indonesia sebagai serangan pembalasan atas

kemerdekaan Indonesia.

Perbedaan kebudayaan juga merupakan alasan yang penting bagi orang Papua untuk

memperbedakan diri dari budaya propinsi-propinsi lain. Yaitu orang-orang Indonesia keturunan

ras Melayu dan orang-orang Papua keturunan ras Melanesia dan Negrito. Budaya Papua lebih

sama dengan kepulauan Pasifik daripada Indonesia. Pertama-tama kebanyakan bahasa di Irian

Jaya terdiri dari bahasa-bahasa Papua dan Austronesia.1 Bahasa Indonesia (termasuk bahasa-

bahasa daerah dan dialek-dialek) berhubungan dengan bahasa Melayu. Selanjutnya nasi bukan

merupakan pokok bagi masyarakat Papua. Hal ini menarik mengingat bahwa tanah yang

sebelumnya dipergunakan untuk perkebunan sagu baru dibuka oleh pemerintah Indonesia buat

persawahan walaupun tanah di Irian Jaya lebih sesuai dengan sagu. Orang-orang Papua merasa

bangga terhadap kebudayaan dan tidak mau di-Indonesiakan.

Orang-orang Papua itu berbeda dengan orang Jawa; demikian juga dengan bangsa-bangsa lain. Dia

(Tuhan) memberi orang Papua tanah Papua sebagai tempat tinggal mereka, sagu dan betatas untuk

makanan pokokonya. Koteka dan cawet sebagai pakaian mereka. Rambutnya keriting, warna kulhnya
12

hitam

Namun demikian, dewasa ini Papua tidak didiami suku-suku Melanesia saja. Diperkirakan

penduduk Papua berjumlah 2,4 juta jiwa. Kaum pendatang berjumlah sekitar 500.000 jiwa,

kebanyakan berasal dari Sulawesi dan Nusa Tenggara. Di kota-kota perbandingan kaum

pendatang hampir sama dengan orang-orang asli.
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Ada orang-orangPapua yang menyatakan pemilik perusahaan mengadakan diskriminasi

terhadap orang-orang Papua. Jumlahorang asliPapuayangbekerjadi perusahaan-perusahaan

dan toko-toko di Irian Jaya tidak seimbangdenganjumlah penduduknya.

Penindasan dalam jabatan-jabatan struktural, fungsional, strategis dikuasai oleh parapendatang dengan

stigma orang Papua anggota OPM dan tidak mampu, tukang mabuk, danlabelisasi lain sebagai senjata

kaum pendatang13.

Mereka dianggap tidak mampu, pemabuk dan pencuri. "Saya terus mendengar orang Indonesia

mengatakan: orang Papua bodoh, orang Papua belum bisa, orang Papua pemalas, pemabuk"14.

Sekarang ada beberapa proyek yang telah direncanakan untuk masa depan. Yang pertama adalah

Hydro-electric plant di Mamberamo, yang kedua adalah Tangguh Gas Field di Teluk Berau,

Teluk Bintuni. Diperkirakan Hydro-electric Plant itu mampu membangkitkan tenaga listrik

sebanyak 30.000 megawat dan bermanfaat sebanyak US $6 milyar. Proyek tersebut akan

diberikan dana dari Dunia Internsaional, Bank Perkembangan Asia dan kikelolai penanam uang

asing, Pemerintah Indonesia Pusat, pemerintah Irian Jaya. Proyek kedua itu akan diurus

Pertamina, BP dan diperkirakan bermanfaat sebanyak US $22 milyar. Penaman uang utama

untuk proyek itu adalah Cina.

12 Hasil wawancara B.G., 25/04/01.
13 Hasil wawancara GKI, 23/04/01
14 Hasil wawancara B.G., 25/04/01.
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Proyek pokok Indonesia di Irian adalah pertambangan Freeport di Timika. Di sampingdituduh

melanggar aturan lingkunan (dalam kasus Wahli v Freeprt) kepada Freeport juga dituduh

melanggar HAM. Pemimpin Tim 100, Tom Beanal bersama Yosepha Alemang

memeperkarakan Freeport atas pemindahan paksa suku-suku Amungme dari tanah adat mereka.

Namun, kasus tersebut ditolak pengadilanNew Orleans. Freeport dikritik juga untuk membayar

anggota TNI menjaga tanah miliknya.

Pemerintah Indonesia baru mengirim pasukanTNI lagi ke daerah Timika. Ada lebih banyak

anggota TNI di daerah itu daripada segala sub-distrik lain di Indonesia. Pemerintah Indonesia

betindak begitu "mengingat potensi ekonomis dan jarak dari Fak Fak"15. Daerah Operasi Militer

diselesai pada tahun 1999, akan tetapi banyak orang Papua menyatakan TNI masih bertindak

dengan keras di daerah-daerah tertentu(yaitu daerah yang adakepentingan bagi Indonesiaatau

negara-negara lain). Els-Ham melaporkan bahwa, sejak Juli 1998 sampai Mei 2000,98 orang

Papuadihukum mati dan 623 orangditangkap sewenang-wenang.

Rakyat (Papua) mencari jalan untuk menyalurkan isi hatinya, nyanyian bisunya, dan harapannya melalui

mekanisme kerakyatan sepertippendirian poskoSatgas, pengibaran bendera Papua, pemakaian simbol-

simbol jatidiriPapua. Tetapi langkah inikembali disalahpahami dan ditindak secarakeras oleh pihak

kepolisian dan militer atas instruksi lembaga-lembaga kenegaraan tertinggi di republik ini .

Komandan TRIKORA barumenyatakan di samping 15.000 - 20.000 anggota TNI, juga 7000

prajurit non-struktural dan 1084 orang BRIMOB dikirim ke Irian Jaya sejak pertemuan MPR

15 http://www.irja.org/politics/trans.htm
16 Werror, Moses. 16 Maret, 2001. "Otonomi Khusus Bukan Mukzijat buat Irja". Kompas
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padabulan Agustus 2000. Pada waktu itu adabeberapaanggota MPR yang mengemukakan isu

gerakan separatis.

MPR sudah menentukan akan dilaksanakannya otonomikhusus di Irian Jaya. Diharapkan

dilaksanakan sebelum tanggal 1Mei, akan tetapisehingga sekarang,belum terwujud. Hal-hal

terpenting dalam peraturan sebagaiberikut:

1) Semua pajak dan penghasilan yang bukanmerupakan pajak diberikan kepada Irian Jaya

(sejumlah tertinggi yangdikirimke Pemerintah Indonesia Pusat merupakan 20% dari

penghasilan)

2) PDP berhak melindungikepentingan agama, kewanitaan, adat.

3) Pemerintah Indonesia wajib menghargai dan mendukung kebudayaan Papua dan

perkembangan Papua dan memberi sebanyak mungkin kesempatan kerja ke orang-orang

Papua.

4) Pemerintah Indonesia wajib mengganti kerugian korban HAM (sejak 1 Mei 1963) dan

membentuk komisi untukmeyelediki penyelenggaraan PEPERA.

5) Jika otonomi tidak berhasil setelah 5 tahun, harusnya diselenggarakan pemilu lagi17.

Masyarakat Papua sangat kecewa karena tidak dilibatkan dalam pembentukan peraturan

otonomi. Ada orang-orang yang berpendapat otonomi khusus tidak sah karena Papua sudah

merdeka sejak tanggal 1Desember 1961. Apalagi otonomi khusus dicurigai warga negara Papua

karena:

17 Law No. 25/1999.
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masyarakat Papua setelah bertahun-tahun dikecewakan dantidakdihargai sebagai warganegara apalagi

sebagai manusia yangbermartabat...Kalau mau bahwa bangsaPapua membuka diribagiRUU Otonomi

Khusus, sangat perlu diciptakan oleh aparat negara (Sipil, TNIdan Polri) suatu iklim yang mampu

mengajak masyarakat untuk percaya kembali kepada pemimpinnya18.

Pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang Papua

akan tetapi tindakan ituditolaknya. Penulis ini ingin mengetahui kenapa rencana otonomi

khusus ditolak masyarakat Papua. Apakah masa depan untuk Papua sudah digambarkannya?

Dalam kata lain apa yang diharapkan masyarakat Papua untuk propinsinya dan bagaimana

gambaran itu dapatdiwujudkan?

18 Opcit. Werror
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BAB III:

PEMBAHASAN

A. Tim 100, Presidium Dewan Papua

Di Jakarta, padabulan Februari 1999, diadakan pertemuanantara mantan Presiden Habibie

dengan seratus orang yang dipilih masyarakatIrian Jaya(disebut Tim 100) untuk menyampaikan

aspirasinya. Walaupun kurang berhasil, pertemuan tersebut merupakan kesempatan pertama

untuk orang-orang Papua membicarakan secararesmi masalah-masalah propinsinya dengan

pemerintah Indonesia.

Pesiden Wahid berkunjung ke Jayapura pada tanggal 31 Desember 1999 dan menjanjikan pada

masyarakat Irian Jaya bahwa bendera Papua, sang Bintang Fajar boleh dikibarkan, propinsi Irian

Jayaboleh disebutkan PapuaBarat. Dia juga berjanji akan memberikan dana sebanyak Rp 1

milyar untuk memungkinkan persidangan Kongres PapuaII. Kongres itu dihadiri 2.700 orang

dan disidangkan padatanggal 29 Mei sampai4 Juni 2000. Keputusannya disampaikan kepada

Pemerintah Indonesia, pada tanggal 4 Juni 2000.

Diumumkanoleh pemimpinKongres Papua II itu bahwa maysarakat Papua inginmerdeka.

Apalagi,negaraPapua dianggap masyarakatnya sebagai suatubangsayang sudahmerdeka sejak

tanggal 1 Desember 1961 dan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 ditolaknya karenatidak ada

orang Papua yang dilibatkan dalam pembentukannya. Hasil PEPERA juga ditolak dan

pemerintah Indonesia dituduh melanggar HAM selama penyelenggaraan pemilu itu. Kongres
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tersebut meminta PBB mencabut UN Resolution 2504 19 November 1969 yang menguatkan

hasil PEPERA. Diharapkan Kongrs itu PapuaBarat akan diakui sebagai negarayang sudah

merdeka oleh dunia intemasional.

Ketua sidang Kongres tersebut adalahTheys M Eluay, Ketua Wakilnya adalah Tt Aronggear dan

sekratarisnya adalahPendeta Herman Awom. Kongres itu sudah menyerahkan wewenang

kepada Presidium Dewan Papua(PDP) untuk melanjutkan perjuangan Papua merdeka dan

menghidupkan pemeriksaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Kongres itu juga mengusulkan PBB mengadakan perundingan lagi antaraPapuaBarat,Belanda

dan Indonesia mengenai kedaulatan atas tanahPapua Barat.

Sehingga sekarang setidaknyasepuluh peserta Kongres itu ditangkap dan ditahan karena dituduh

padanya melakukan makarterhadap pemerintah. Dalam kasus pertama, PendetaObed Komba,

Pendeta Yudas Meage, Yafet Yelemaken, Murjono Murils dan Amelia Yigibalom dituduh

mengadakankerusuhan di Wamena tanggal 6 Oktober2000. Kelima orangitu ditahan di Polres

13 Desember 2000 dan dituduh bersekongkol separatisme. Mereka semua dihukum antara 4-4

Vz tahun. Pengamat asing ditolak untuk diberi izin masuk sidangnya.

Dalam kasus kedua, lima orang ditangkap 6 Oktober 2000 karenadituduh melakukan makar

terhadap pemerintah (yaitu melanggar peraturan-peraturan hukum pasal 106,107,110).

Berikutnya nama orang-orang itu: Theys Eluay, Thaha al Haruid, Pendeta Herman Awom,Don

Flassy dan John Mambor. Presiden Wahid sudah menjanjikan pada Theys Eluay dia akan

membebaskannya kalau dihukum. Kata Presiden Wahid "saya akan segera membebaskan Theys
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Eluay sekalipun dia memang bersalah karena dia saya hormati."19 Namun demikian, Presiden

Wahid masih "merenungkan" kalau ke-empat orang lain akan dibebaskannya. Walaupun

demikian Presiden Wahid sudah mengakui aturan hasutan terlalu luas dan perlu diperbaikinya.

Mengapa Presiden Wahid berjanji akan melepaskan Theys Eluay? Ada orang yang menyangka

dia berusaha untukmemperkesankan pada dunia intemasional bawha, pemerintah Indonesia

memangmenghargai HAM, khusunya hak kebebasan pembicaraan. Tujuan GusDurdicurigai

karena dua hari kemudian diumumkannya gerakan-gerakan separatisme akan dilarangnya. Ada

kebingungan atas hubungannya dengan Theys Eluay. Yaitu Apakah dia memang bersekongkol

dengan Theys Eluay atau diperkesankan Presiden Wahid bahwa sudah akrab dengan Theys untuk

menimbulkan perasaan kecurigaan dalam masyarakat Papua? Ada dugaan lain bahwa Gus Dur

memperbolehkan sidang Kongres untukmemberi harapan kepada masyarakat dan kemudian

menghilangkan kemunkingan Papua akan merdeka supaya masyarakt kehilangan harapannya.

Akhimya ada yang berpendapat Presiden Wahid memungkinkan sidang Kongres supaya

mengetahui aspirasi masyarakat Papua.

NamaPDP itu dipertanyakan oleh pemimpinan OPMRC Moses Werror. Menurut dia

"Presidium Dewan Papua tidak lagi dipertjajai oleh Rakyat Papua dan pemerintah Wahid-

Megawati, sudah ada andjuran'andjuran supaya badan baru dibentuk mengambil alih kedudukan

PDP" . Rencana otonomi ditolak Moses Werror dan dikiranya ada kemungkinan PDP akan

nanti bersekongkol dengan pemerintah. Theys Eluay menolak tuduhan kolaborasi dengan Gus

Dur dan sudah menyatakan "Saya akan kasi tahu dia (Presiden Wahid) kami tidak mau otonomi

19 Kabar Irian. 20 Maret, 2001. "Wahid to Pardon Papuan Separatist". The Australian.
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tetapi sebenarnya ingin kedaulatan atas Papua dikembalikan dan sesudah tahun 2003 kami akan

merdeka" . Theys Eluay baru mengumumkan dia mendukung Gus Dur menetap menjadi

Presiden. Akibatnya, tujuannya sekarang dipertanyakan oleh sebagian masyarakat Papua.

Berarti ada beberapa tokoh Papua yang namanya sudah dicemari. Dulu, Theys Eluay diangkat

menjadi Ketua Majelis Adat Irian Jaya oleh mantan Presiden Suharto. Anggota PDP lain yang

sudah berhubungan dengan Suharto adalah YorrysRaweyai. Dia adalah mantan pemimpin

Pemuda Pancasila. Nama kelompok itu bersangkut dengan banyak kasus pelanggaran HAM

selama rezim Suharto.

Walaupundemikian kebanyakan anggota PDP sungguhdipercayai rakyat Papua untuk mewakili

aspirasinya. Apalagi PDP dan sidang Kongres PapuaII sudahmemberi kesempatan kepada

masyarakatPapua untuksecarakolektifmengumpulkan dan menyampaikan aspirasinyakepada

pemerintahIndonesia dan juga untuk menarik perhatian dunia internsaional.

B. Satgas Papua, Organisasi Papua Merdeka

Gerakan pertamayang bersifatfisik senjataadalah Satgas Papua. Satgasitu dibentuk secara

spontan dan dimaksudkan menjadi badantemporer saja waktuTim 100berkunjung ke Jakarta

untukbertemu dengan mantanPresidenHabibie. Satgasdikelolai Solidaritas Mahasiswa

Cenderawasih, Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNOPPB) dananggotanya bergerak untuk

melindungi peserta Tim 100.

20 Kabar Irian. 1Maret 2001. "Politk Ekonomi dan Regional'
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Karena Satgas berhasil melindungitokoh-tokoh politik tersebut, perannya diperluas menjadi

badan pelindungan bagi masyarakat umum. Contohnya, anggota-anggota Satgas ikut pengibaran

sang Bintang Fajar di desa-desa seluruh Irain Jaya. Sudah terjadi beberapa kerusuhan waktu

bendera Papua itu diturunkan polisi dan ditolak masyarakat. Satgas jugamenghadiri pertemuan

dengan Presiden Wahid di Jayapura tanggal 31 Desember 1999.

Sejak saatnya pembentukan, Satgas semakin berperan sebagai angkatan polisi. Pasukan Satgas

sudah menggeropyok beberapa pengumpulan orang Papua meminum minuman keras.

Diperkirakan Satgas beranggota 15.000 orang yang berasal dari Papua Barat dan Papua Nugini.

Pada umumnya, Satgas dikasi dana dari masyarakat asli Papua dan bergerak untuk melindungi

merekapun. Akibatnya, sudah terjadi beberapa pemberontakan antara kaum pendatang dengan

orang asli Papua. Apalagi ada anggota-anggota Satgas yang dituduh dengan melakukan

kejahatan atau berperan sebagai semacam preman di dareah-daerah tertentu. Meskipun

demikian polisi Indonesia belummelawan pasukan Satgas. Satgas, selain dari OPM tidak

dilarang pemerintah Indonesia.

Kekurangan Satgas sebagai berikut. Satgas belum mempunyai pemimpinan tentu. Banyak

anggota bertindak secara mandiri, akibatnya sudah timbullah konflik antara kelompok-

kelompoknya. Selanjutnya ada kemungkinan Satgas akan diperalat oleh pihak-pihak yang

berkepentingan. Pada umumnya, anggota belum ikut periatihan yang formal dan kadang-kadang

tindakannya cenderung kekeras. Sampai sekarang Satgas belum menyampaikan tujuan politik

21 Kabar Irian. Maret 20, 2001. Dow Jones Newswires.
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melainkan pelindungan tokoh-tokoh Papua. Akan tetapi, tindakan Satgas berbau politik karena

bergerak untuk melindungi orangPapuaasli saja. Keanggotaan Satgas Papua harusnya

memastikan tidak mirip Satgas Merah Putih. Sebaiknya Satgas bertujuan untuk memungkinkan

orangPapua kerjasama dengan kaum pendatang.

Gerakan fisik bersenjata yang paling terkenal adalahOPM. Sebelum OPM dibentuk ada

kelompok yang menolak pemerintahan Indonesia bemama "Gerakan Menuju Kemerdekaan

Barat" yang timbul di Jayapura padatahun 1963 dan dipimpin Asder Demotekay. Setahun

kemudian suatu gerakan politik yang bemama "Organisasi dan Perjuangan Menuju

Kemerdekaan Papua Barat" muncul di Manokwari. Pemerintah Indonesia kasi nama OPM

kepada kelompok itu.

OrganisasiPapua Merdeka (OPM) didirikan tanggal 26 Juli 1965 di Manokwari. Pada waktu itu,

OPM dikepalai oleh John Ariks yang sangatberkarisma walaupun sudah berumur 75 tahun.

Ariks juga memimpin Partai Politik Persatuan Orang Niew Guinea (PONG) yang bertujuan

menjadikan Papuamerdeka. OPM semakin populerdiantara masyarakat Papuadan kubunya

menyebar ke daerah-daerah lain di Irian Jaya.

OPMmengumumkan Proklamasinya yang kedua pada tanggal 1 Juli 1971 di desaWaris

(kabupaten Jayapura). Berikutnyaisinya pokok."Bangsa danTanah Papua ini 1 Djuli 1971

menjadi satu bangsa dan tanah jang merdeka dan berdaulat berat"22. Proklamasi tersebut ditulis

Elizer J Bonay dan disampaikan Seth J Rumkoren. Dengan pengumuman itu OPM ingin

22 Aditjondro, George. 2000. CahqyaBintangKejora. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
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mengucapkan atas namamasyarakat Papua bahwamerekaingin memisahkan dan keluardari

bingkaiNKRI.

Pada awalnya pembentukan OPMterdiri dari dua faksi utama. Ada satu faksi yangdikepalai

Asder Demotekay dan bergerakdi bawahtanah. Potensi keberhsilan faksi itu sangatterbatas

karena keanggotaannya tergantung padapemimpin sendiri. Tugas yang dilaksanakannya

berdasarkan padaide "cargo cult", yaitu pikiran bahwa"Tuhan akan menebus penderitaan rakyat

Irian Barat dengan suatu kemerdekaan"23. Apalagi, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan

hanya berupa pengarahan-pengarahan, penyampaian pesan-pesan serta harapandan dilakukan

secara temporer sesuai dengan kesempatan dan kebutuhan"24.

Ada faksi OPM lain yang didirikan oleh Terianus Aronggear dan dipusatkan di Manokwari.

Faksi kedua itu bergerak untuk melawan pemerintah dengan memakai baik secara politik

maupun secara fisik bersenjata. Terianus Aronggear menamakan organisasi tersebut "Organisasi

PerjuanganNegara Papua Barat" tetapi dewas ini dikenal dengan akronym OPM.

Menurut penulis Andrianto ada delapan penyebab yang mendorong orang Papua membentuk

OPM.

1) Rasa nasionalis Papua, senasibdan seperjuanganuntuk berjuang bagi kemerdekaan bangsa dan negara

Papua Barat.

2) Hendak mengingatkan dan mewujudkan janji Belanda yang tidak sempat direalisasi akibat integrasi

dengan Indonesia secara paksa dan tidak adil.

23
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3) Persetujuan politik antara Belanda dan Indonesia yang melahirkan perjanjian New York 15 Agustus

1962 itutidak melibatkan Bangsa Papua (wakilnya) sebagai bangsa dan tanah airyang

dipersengketakan.

4) Latar belakang sejarah yang berbeda antara rakyat Papua Barat dan bangsa Indonesia.

5) Masih terdapat perbedaan sosial, ekonomi dan politik antara bangsa Papua dan bangsa Indonesia.

6) Tereksploitasi hasil dan Papua Barat yang dilakukan secar besar-beasran untuk bangsa Indonesia,

sedangkan rakyatPapuaBarattetap miskin dan terbelakang.

7) Tekanan terhadap rakyat Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak awal integrasi hingga

saat ini.

8) Hendak mewujudkan cita-cita dari gerakan cargo, yaitu satibangsadannegara Papua Baratyang

makmur di akhir zaman25.

Namun demikian, kegiatan OPM tidakditujukan untukmenolak pemerintah saja tetapi juga

untukmewujudkan dan mengembangkan bangsa baru yangmelibatkan orang-orang Papua dalam

pembentukannya. Program utama Aksi Nasional Papua Barat (PAPB) didirikian OPMtanggal

15 Juli 1977 untuk melahirkan tiga program lain. Program yang pertama adalah Program Jangka

Pendek. Program itu bertujuan untuk menyadarkan masyarakat dan memobilir penduduk

sehingga merekamelawan pemerintah Indonesia secara bersatu danberkuat. Program kedua,

yaituProgram Panjang sudah direncanakan oleh OPM untuk mengarahkan bangsa Papua setelah

kemerdekaan diwujudkan danjuga untuk menciptakan bangsabaru yang bermutu keadilandan

kemajuan. Program ketiga mempromosikan kerjasamadengan luar negeri. Pada khususnya

PAPB mendorong pemberian"bantuan dan dukungan pada semua masyarakatyang berperang

menentang kolonialisme, neokolonialisme, imperialisme dan politik rasialis/apartheid" .

25 Ibid,hi 127.
25



OPM berencana dengan jelas bagaimanamelawan pemerintah Indonesia akan tetapi padasaat

ini, OPM dibagikan menjadi 5 faksi yang kurang salingkerjasama. Tiap faksi itu mempunyai

pemipin masing-masing dan bergerak di daerahsendiri. Kebanyakan dari keanggotaan OPM

tinggal dan bergerak di pegunungan dan turun ke desa-desa jika penduduknya diserang aparat

atau untuk ikut serta pertemuan politik, seperti misalnya upacara-upacarapengibaran sang

Bintang Fajar. Anggotanya membawa senjatayang dibikin sendiri, misalnya tombak, panah,

kampak dll. Sampai sekarang mereka kekurangan senjata api. OPM sudah berapa kali

menyerang baik TNI maupun perusahaan-perusahaan tertentu di Irian Jaya. Tindakannya yang

paling terkenal adalah penyerangan pada Tambang Freeport. TNI membalas dendam dengan

membom desa-desa di dekat Freeport. Kesulitan komunikasi dan kekurangan dana sudah

membatasi kemampuan OPM sebagai angkatan yang sungguh mengancamkan TNI

Keanggotaan OPM sungguh dihormati oleh banyak orang Papua, akan tetapi perannya dalam

bidang politik Indonesia dibatasi karena alasanyang sebagaiberikut. Pertama-tamakekurangan

dana. OPM tergantung pada masyarakat untuk kasi uang bagi senjata-senjata dan kebutuhan

lain. Namun, pada umumnya masyarakat Papua sangat miskin dan tidak mampu memberi

banyak uang kepada OPM. Apalagi OPM kekurangan persenjataan dan keanggotaan. Anggota

OPM dihukum dengan berat, jadi banyak orangtakut membantu atau mendaftar denganOPM.

OPM bersikap ekstrimis dan keanggotaannya memang menghadapi banyak kesulitan. Jika

mendaftar dengan OPM, diharapkan keluarga orang itu ditinggalkan dan dia akan berpindah ke

pegunungan.

260pcit. Adrianto. hi 144
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Sejak pembentukan badanPapua berpolitikmisalnya PDP, banyak orangmenjadi semakin

tertarik padaperlawanan pemerintah yang mempergunakan cararesmi. Dilarang bergerak

dengan OPM tetapi sampai saat ini, belum adaaturan yang menyangkut keanggotaan PDP.

Lebih aman memprotes kepada PDP supaya aspirasi bisa disampaikannya. OPM juga dikritik

akibat penculikan orang-orangahli ilmu asing yang dilakukan Kelly Kwalik tahun 1996. Dalam

kejadian itu 2 orang Indonesia ditembak mati dan ditarik perhatianluar negeri. Sejak saat itu

marga Kwalik terus-menerus diburu polisi dan semua kasus penculikan berikutnya langsung

dihubungkan dengan OPM.

Tujuan utama OPM adalahkemerdekaan Papua Barat. Yaitu, Pemerintah Indonesia hams

mengakui Papua sudah merdeka sejak tanggal 1 Desember 1961. Akan tetapi sampai saatini,

OPM belum berhasil mewujudkan tujuannya. Apalagi,OPM belum berencana dengan jelas

bagaimanaPapuaBarat harusnyadiperintah jika diwujudkan kemerdekaan.

Satgas dan OPM merupakanbagianperjuangan Pro-Papua yang bersenjata. Kedua gerakan itu

seringdisalahpahami ataudigambarkan keliru oleh persIndonesia. Apalagi nama kedua gerakan

ini mudahdicemari olehtindakan anggotanya. OPM bersama Satgas bukanmerupakan gerakan

perlawanan pemerintah saja, tetapi bertindak untukmelindungi danmembantumasyarakat

Papua.
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C. Kelompok-Kelompok Kebudayaan, Kesenian.

Waktu Tambang Freeport diserang OPM pada tahun 1977, dipergunakan alasan bahwa

kedaulatan Indonesia atas tanah itu ditolaknya karena penduduk daerah itu, yaitu suku Amungme

menerima ganti kerugian untuk pemindahan yangtidak cukup. Suku Amungme itu ada

hubungan istimewa dengan tanahnya danjika dipisahkna dari tanah berarti diputuskan

hubungannya dengan nenek-moyang yang sebelumya mendiami daerah itu. Menurut orang

Amungme tidak boleh terpisahdari tanah.

Menurut pandangan suku Amungme, manusia adalahbagian dari alami. Alam adalah Aku. Manusiatak

bisa dipisahkan dari alam, bahkan kebesaran manusia, justru ditentukan oleh keutuhan alam yang

merupakan ibukandungnya. Manusia Amungme berasal darikesatuan antara gunung-lereng lembah dan

pantai.27

Apalagi, sukuAmungme tidak boleh menjual tanah mereka karena "Tanah bukan milik manusia,

tetapi manusia adalah milik tanah"28.

Suku Maori di Selandia Baru berpengalaman hampir sama dengan suku Amungme. Pada

saatnya kedatangan pasukan Inggris ke negaranya, kedaulatan atas tanahnya ditukar dengan

senjata api bersama sejumlah sapi. Tawaran diterima sukuAmungme karena mereka

berpendapat tanah tidak boleh dijual dan tidak mungkin penduduk akan nanti dipisahkan dari

tanahnya. Menurut mereka, ditipu orang Inggris karena menyalahpahami isinya kesepakatan itu.

27 Erari, Karel. 1999. Tanah Kita, HidupKita. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hi 72
28 ibid, hi 83.
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Contohnyalain adalah pengalaman suku-suku Aborijin yang dipaksa berpindah ke daerah lain

karena tanahmereka dibutuhkan pemerintah Australia. Baru-baru ini, pemimpin-pemimpin adat

Aborijin memperkarakan pemerintah Australia pencabutanhak milik nenek-moyangnya atas

tanah. Kasus yang pertama disebutMabo. DiputuskanHigh Court Australia pada tanggal 3 Juni

1992bahwa, suku Aborijin memang berhak milik tanah dan Terra Nulius yang sebelumnya

dipergunakan untuk membenarkan pemilikan permerintahatas tanah Australia tidak berlaku lagi.

Meskipun demikian pengadilan tersebut memperkuat kedaulatan pemerintah untuk

menghilangkan hak milik tanah Aborijin29. Kasus kedua disebut Wik. Pengadilan Australia

melanjutkan kasus Mabo dengan keputusan hak milik tanah Aborijin berlaku bersama hak milik

tanah petani. Pemerintah Australia langsung menambahkan keputusan itu dengan pembentukan

aturan"Native Title Amendment Bill" (Rencana 10 hai). Hak milik tanah Aborijin atas tanah

yang sedang dipergunakan petani dihilangkan. Aturan itu dibentuk oleh pemerintah Australia

dan tidak ada orang Aborijin yang dilibatkan dalam pembentukannya.

Berarti, negara-negara Australiadan Selandia Barubelum menetapkan aturan yangjelas untuk

ditiru Indonesia. Apalagi suku-suku Irian Jayamendiami tanah yang bersumber daya dan sangat

dibutuhkan pemerintah Indonesiauntuk melanjutkan perkembangan ekonomi. Penyerahan tanah

Irian Jaya kepada orangPapuaakan mengakibatkan krismon lagi. Pemerintah Indonesia

mempunyai beberapa proyek di Irian Jaya dan jika diserahkannnya ada kemungkinan besar

perusahaan-perusahaan asing akan memanfaatkan dari tindakan itu.

29 Native Title, http://members.ozemail.com.au/~nk95/nativetitleandmabo.htm
29



Namun demikian, menurut suku Amungmedan suku-suku Irian Jaya lain, tanah mereka bukan

merupakan hakakan tetapi adalah pertanggung jawaban mereka sendiri. Dalam kata lain mereka

bertanggung jawab atas pelindungan tanah merekadan mengenangkan nenek moyangnya.

Menurut adat, mereka akandihukum kalau tanah tidak dilindungi mereka dengan baik. Yaitu,

mereka harus melindungi tanah sampai menyerangsiapasajayang mau merusakkannya.

Akibatnya, sudah beberapa kali terjadi pemberontrakan antara orang Papua danaparat Indonesia.

Menurut banyakanggota TNI merekajugabertanggung jawab atas pelindungan tanah Irian Jaya.

TNI bertanggungjawab meyelenggarakanperintah pemerintah.

Biasanya, orangPapua yang melawan perusahaan di Irian Jaya disebut anggotaOPM, walaupun

demikian adabanyak yang sebernamyabertindakmandiri. Soalnya tujuan orangPapua sering

disalahpahami pemerintah akibatkekurangan pembicaraan antara kedua pihak itu.

Salahsatu kelompok yang memungkinkan dialogantara orangPapuadan pemerintah Indonesia

adalahYayasan Pengembangan MasyarakatPapua(YPMD). YPMD didirikan oleh George

Aditjondro dan berperan sebagai LSM utntuk memonitor daerah-daerah tertentu dan

menghidupkan perkembangan di Papua. Hasil monitor tersebut disebarkan melalui seminar-

seminar dan media massa supaya mendidikan baik masyarakat Papua maupun pemerintah

Indonesia mengenai masalah-masalah yang dihadapi orang asli Papua. YPMD mendukung

pemerintahan adat di desa yaitu tiga tungku (adat, agama, pemerintah). LSM tersebut berusaha

menjembati perikaian orang Papua dan Indonesia.
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PemimpinYPMD, George Aditjondro jugamengepalai kelompok kesenian yangbernama

Mansinam. Anggota-anggotanya di samping menyanikan lagu daerah dan nyanyian rohani juga

menyesuaikan tarian daerah. YPMD bertujuan mempromosikan budaya Papua. Pada waktu itu,

kebudayaan Papua dianggap masih primitif atau sederhana dan dihubungkan orang Indonesia

dengan koteka, orang yang telanjang atau masih menghidupi dalam Jaman Batu. Penanggapan

begitu memang salah. Petani-petani di Lembah Baliem memakai cara penamanan yang

tercanggih di dunia meskipun besi tidak dipakainya. Masyarakat Papua merasa kebudayaannya

direndahkan Indonesia. Contohnya adalah "proyek koteka", yang dilaksanakan dalam Orde Baru

dan bertujuan untuk kasi pakaian kepada suku Dani supaya tidak "telanjang" lagi. Sebemamya

fungsi koteka sama dengan pakaian dan menurut suku Dani mereka sungguh berpakaian. Fungsi

koteka itu disalahpahami Indonesia.

Salah satu orang Papua yang melawan program meng-Indonesia-kan adalah Tom Wanggai. Irian

Jaya disebut Melanesia Barat olehnya. Apalagi dia menciptakan bendera baru karena merasa

sang Bintang Fajar tidak sungguh mewakili negara Papua Barat karena diciptakan orang

Belanda. Bendera Melanesia Barat itudikibarkan pada tanggal 14 Desember 1988 selama

proklamasi OPM dibacakan oleh Tom Wanggai di Stasiun Mandala, Jayapura (Port Numbay)30.

Pada waktu ituada kecenderungan di kepulauan Pasifik Selatan untuk memperkuat solidaritas

suku-suku Melanesia. Namun deimikian, ada banyak orang Papua yang tidak setuju dengan

tujuan Wanggai karena berpendapat bendera Wanggai berbau politik dan tidak sungguh

melambangkan bangsa Papua. Apalagi, arti "Melanesianisme" tidak dijelaskan Wanggai, siapa

dilibatkan dalam suatu bangsa Melanesia? Irian Jaya terdiri dari banyak suku, akan tetapi tidak

30 Opcit. Aditjondro. hi27
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semuaturunan Melanesia. Ada kemungkinan Solidaritas Melanesiaakanmembagikansuku-

suku Papua.

Kelompok kesenian yang sangat dihargai masyarakat Papua adalah Mambesak. Kelompok itu

dihidupkan pada tanggal 15 Agustus978 oleh rombongan mahasiswa Universitas Cenderawasih

(UnCen) yang mempertanyakan pelajaran agama Kristen terhadap orang Papua. Mahasiswa-

mahasiswa itumenyesuaikan nayanyian rohani dengan kebudayaan Papua. Mambesak

dipusatkan diMuseum Cenderawasih yang pada waktu itudikepalai Arnold Ap. Beberapa

pertunjukan kesenian diadakan Mambesak dan dihadiri banyak orang, baik orang Papua maupun

kaum pendatang.

Pertunjukan tersebut memberi kesempatan kepada orang-orang setempat untuk menyaksikan

tarian, lagu-lagu dan teater dari daerah-daerah di seluruh Irian Jaya. Kebudayaan Papua lebih

rumit daripada gambaran yang disampaikan kepada pelajar sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Ada lebih dari 250 dialek/bahasa yang dipakai di Iran Jaya dan banyak perbedaan antara suku-

suku yang mendiami propinsi itu. Pikiran bahwa kebudayaan Papua masih primitifmerendahkan

dan menyalahpahami kerumitan budaya dan kemajuan pengetahuan yang dipunyai suku-suku

Papua.

Kegiatan utama Mambesak adalah penyiaran program radio Pelangi Budayaan dan Pancaran

Sastra di studio Radio Republik Indonesia (RRI) Nusantara V setiap hari Minggu. Menurut

George Aditjondro, siaran radio itu berhasil karena alasan sebagai berikut:

1) Bahasa Indonesia logat Papua dipakai penyiar
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2) Kebanyakan cerita-cerita atau penyiaran kabardiarahkan kepada masyarakat Papuadan lebih

releven dengan pengalaman mereka daripada program-program yang disiarorangIndonesia

3) Lagu-lagu dan mop-mop (cerita lucu) disampaikan orang Papua31.

Anggota-anggota Mambesak berusaha untuk menyampaikan pengetahuan yang releven dan

penting bagirakyatPapua dan sering kasi nasehat mengenai pelindungan lingkungan dan

bagaimana memperbaiki teknik pertanian. ArnoldAp sangat memperhatikan kepadamasalah

kebanjiran dan sering mengkritik program Indonesia di Irian Jaya atas penyelenggaraan program

bantuanyangtidak cocok untuk orang Papua setelah terjadibencana alam. Pemerintah Indonesia

sering memberi nasi kepada pengungsi bencana alamwalaupun mereka sudahbiasamakan ubi,

keladi dan sagu. Makanan seperti itu lebih sesuai dengan cuaca dan lingkungan di Irian Jaya.

Di samping nasehat, kaset-kaset Mambesak seringkali diputar selama siaran kedua program

tersebut. Sesudah kaset-kaset Mambesak dikeluarkan langsung dibeli masyarakat dan cepat

habis. Mambesak lumayan populer sampai tahun 1984. Pada tanggal 26 April 1984 Arnold Ap

ditembak mati polisi di pasir Enam, suatu pulau yang di dekat Jayapura (Port Numbay).

Beberapa hari sebelumnya Arnold Ap ditangkap dan ditahan di Polda karena disangka

berkolaborasi dengan OPM. Arnold Ap bersama kawan-kawannya, Agustinus Runtuboi, Alex

Membri, Eduard Maximillian Mofu dan Johanis Calvin Rumanium melarikan diri dari tahanan

Polda pada tanggal 21 April 1984. Ada beberapa orang yang berpendapat mereka dibujuk

melarikan diri oleh aparat. Cuma Arnold, Gento, Runtuboi berhasil sampai pulau itu dan

menunggu di sana untuk prahu yang akan menjemputnya. Ternyata rencana mereka ditemukan

polisi. Beberapa orang polisi menggunakan perahu yang biasanya mengantarkan makanan

31
ibid hi 43.
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untuknya. "Sementara itu Runtuboi, Gento dan Pius (seorang polisi yang terlibat dalam pelarian)

melihat tentara datang lari ke bukit-bukit di dekat pantai itu. Arnold entah karena hendak

melarikan diri atau melawan langsung ditembak"32. Arnold Ap dibawa ke rumah sakit akan

tetapi tidak lama kemudian meninggal dunia.

Kematian Arnold Ap mengakibatkan pembubaran Mambesak dan mendukung orang mulai lagi

bergerak dengan fisik bersenjata. Orang Papua berpendapat bagaimana melawan pemerintah

kalau yang menggunakan secara damai ditembak mati? Akantetapi, pembentukan Mambesak

mendorong pembentukan kelompok kesenian lain. Sejak tahun 1980-an, banyak kelompok

kesenian danbandmusik Papua didirikan dan menjadi sangat populer di antara masyarakat

Papua. Akantetapi, sampai saat inibelum ada kelompok seperti Mambesak yang berusaha untuk

baikmendidikanmaupunkasi hiburan kepada rakyat Papua. Apalagi, baru-baru ini pemerintah

Indonesia sudah menunjukkan tidak akan sabar menghadapi mahasiswa Papuamelawannya.

Contohnyaadalah keempat mahasiswa Papua yangditangkap polisi pada tanggal 1 Desember

2000 di Jakarta.

D. Kelompok-Kelompok Mahasiswa

Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta peristiwa di Jakarta tanggal 1 Desember

terjadi sebagai berikut.

32 Opcit. Aditjondro. hi 140.
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Sebagaimanadiketahui padatanggal 1Desember2000,di sejumlah tempat diadakanbeberapaperingatan

Papua Merdeka. Aksiyang dilakukan oleh mahasiswa di Jakarta dengan bertemakampanye Zona Damai

yang diikuti oleh sejumlah mahasiswadengan menggunakan 10 bus metronomi... Aksi ini kemudian

dilakukan di UNDP, Kantor PBB di Jakarta dan Kedutaan Besar Amerika.. .Tim lobi mahasiswa berhasil

bertemu dengan Dubes AS, dan yang lainnya tinggal di luar. Mahasiswa di luar melakukan orasi dan

mengibar-ngibarkan benderaBintang Kejora yang sebelumnya ternyata telah disediakan oleh panitia.

Aparat berteriak agar bendera segera diturunkan dan hai ini tidak diindahkan oleh massa, karena Tim Lobi

masih di dalam bersama Dubes AS. Tak lama kemudian timbullah keributan dengan adanya seorang massa

yang memukul aparat.

Kemudian timbullah bentrok yang diakhiri tembakan dari aparat dan massa kalang kabut menyelamatkan

diri. Akibatnya 7 orang ditangkap, dan beberapa orang luka, termasuk luka tembak peluru karet.

Penangkapan paksa terhadap 7 orang tersebut ditarik ke dalam truk dan dibawa ke Polda, namun demikian

sore harinya 3 orang dilepaskankarena orang-orangtersebut bukanlah mahasiswa namun hanyalah orang

Papua yang memang bersimpatidan ikut melakukanaksi. Anehnya ketiga orang tersebut dilepas dengan

alasan menjual VCD porno33.

Keempat mahasiswa itu dituduhkan telah melanggar pasal 156 KUHP dan pasal 110jo 106

KUHP. Singkatnya, terhadap merekadituduhkan telahmelakukan kegiatan makar terhadap

negara. Akan tetapi, menurut para mahasiswa yangterlibatdalam kejadiantersebut, demo itu

bukanlah serangan pada pemerintah. Sebernarnya, demo itu bersikap Pro-Papua danbetema

kampanye zonadamai di Papua. Mereka menyatakan tujuannya sengaja disalahpahami

pemerintah Indonesia. Selanjutnya, semua gerakan yang dilaksanakan orang Papua disebut anti-

Indonesia dan tujuan pesertanya disangka berencana menggulingkan pemerintah padahal ada

33 Hasil wawancara LBH, Jakarta. 16/03/01
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banyak gerakan yang bertujuan menyampaikan harapan-harapanya untukmasa depan secara

damai saja.

Menurutkelompok mahasiswa Papua, Kampanye Zona Damaidi Papua adalah tanggung jawab

intelektual mudaPapua. Mahasiswa menegaskan pendapat merekamau memprotes secara damai

dan tidak semua kampanye terfokuskan pada hai kemerdekaan. Sebernarnya, mahasiswa

memprotes mengenai pelanggaran HAM di Papuadan hal-hal penting misalnya kesehatan yang

sampai saat ini dikesampingkan pemerintah Indonesia. Irian Jaya kekurangan bantuan dari

pemerintah untuk megatasi angka korban AIDS dan penyakit lain. "Penyakit AIDS memiliki

angka penderita tertinggi di Indonesia, 427 orang per 31 Desember 2000."34 Sikap protes

mahasiswa Papuabermacam-macam dantidak terfokuskan padaisu kemerdekaan saja.

Dewasa ini, dituduhkan kepada partai politik memainkan kelompok mahasiswauntuk

melanjutkan tujuanberpolitiknya. Contohnya, Amien Rais yangbaru ikut serta protes

mahasiswa di Jakarta. Adakemungkinan mahasiswa Papua jugabegitudimanfaatkan? Katanya

Kampanye Zonai Damai tersebutdiadakan Yorrys Raweyai, seanggota PDP danmantan

pemimpin Pemuda Pancasila. Kabamya, kebanyakan mahasiswa yang terlibat dalam kampanye

itu tidak menyadari peran Yorrys dalam protes. Apalagi, kalau diamemang terlibat, kenapa

tidak ditangkap? Apakah dia mempunyai hubungan istimewa dengan pemerintah atau sungguh

tidak bersalah? Pertanyaan begitu belum bisa dijawabkan, akan tetapi menurut kebanyakan

orang Papua, mereka semuasaudara dantidak akan saling berkhianat.

34 Kabar Irian. 28 Maret 2001. "Karangan'
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Keempat mahasiswa tersebut menyatakan bahwa

telah terjadi diskriminasi dan ketidakadilan hukum terhadapnya, mereka telah mengalami hukuman

(dipenjarakan) selama hampir 100 hari tanpa proses peradilan... selama penahanan di Polda Metro Jaya

hingga Rutan Salemba, mereka diperlakukan secara tidak manusiawai, mereka mengalami intimidasi,

penyiksaan dan penghinaan35.

Apakah keempat mahasiswa itu diperlakukan secara tidak adil karena keturunan Papua atau

karena mahasiswa? Yang mana lebih bahayamenurut pemerintah Indonesia?

Keempat mahasiswatersebut tertahan di Rutan Salemba sejak tanggal 2 Februari 2001.

Sebelumnya mereka ditahan di PoldaMetro Jaya sejak penangkapnya tanggal 1 Desember 2000.

Hal yang menarik dalam kasus ini merupakan pelepasan ketiga orang itu karena bukan

mahasiswa. Apalagi dua hari kemudian Presiden Wahid mengumumkan bahwa dia akan

melepasTheys Eluay kalau disalahkan dalam kasusnya. Mengapa Gus Durmentolerasikan

tindakan perlawanan terhadap pemerintah kalau dilakukan tokoh-tokoh politik?

Baru-baru ini Indonesia sangat dikritik oleh dunia intemasional atas pelenggarannya HAM. Ada

kemungkinana Presiden Wahid ingin menunjukkan kepada luar negeri bahwa Indonesia memang

menghargai HAM. KasusTheys Eluay sudah diperhatikan wartawan intemasional karena dia

adalah pemimpin PDP, sedangkan keempat mahasiswa itutidak terkenal dan tidak berperan

penting dalam politik Indonesia. Presiden Wahid seringkali membingungkan masyarakat Papua

karena dia berjanji sesuatu tetapi sering tidak memenuhi janjiannya. Contohnya adalah upacara-
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upacara pengibaran sangBintang Fajar di Irian Jaya yang dihadiri polisi. Sebelumnya Presiden

Wahid menjanjikan kepada rakyat Papua bendera tersebutboleh dikibarkan. Temyata sudah

beberapa kalibendera itu diturunkan polisi. Keempat mahasiswa tersebut meprotes kehadiran

kepolisian di upacara-upacara pengibaran benderanya di Papua.

Bagaimana keadaan mahasiswa-mahasiswa Papua yang belajar di Papua? Dilaporkan oleh

KOMNAS Ham bahwa, pada tanggal 7 Desember 2000, kantor polisi di Abepura (kotaraja

Jayapura / Port Numbay) diserang oleh orang-orang yangtidak dikenal. Sesudah itu, disebarkan

desas desus yang menghubungkan mahasiswa Papua dengan serangan. Katanya, mahasiswa-

mahasiswa itu maumembalas dendam tindakan polisi di Wamena tanggal 6 Oktober 2000. Pada

tanggal itu, sang Bintang Fajar diturunkan polisi mengakibatkan banyak peristiwa kemsuhan di

daerah sampai 30.000 pendatang tepaksa meninggalkan rumahnya.

Sesudah kantor polisi itudiserang, kepolisian Abepura menyerang asrama-asrama di daerah itu

sebelum menetapkan siapa yang sebernarnya bersalah. Ratusan mahasiswa ditangkap dan

kemudian dipukul dan disiksa polisi. Seorang wartawan yang bemama Oswald Iten juga

tertahan diPolda pada saatnya mahasiswa dibawa ke sana. Oswald Iten ditangkap karena

mempotretkan upacara pengibaran sang Bintang Fajar tanggal 1Desember. Dia melaporkan

bahwa orang-orang polisi masuk selnya dan memukul, menyepak mahasiswa-mahasiswa sampai

duamahasiswa meninggal dan 34 dilukai berat.

35 •

Hasil wawancara. Kelompok mahasiswa Papua yang tinggal diJawa. 19/03/01.
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Menumt penulis ini Presiden Wahid memperingatkan mahasiswa Papua jangan melibatkan diri

dalam politik-politik Indonesia. Apalagi dia melarang orang-orang Papua menarik perhatian luar

negeri (contohnya demo di depan Kedutaan Besar AS). Selanjutnya, Gus Dur juga

memperingatkan orangwartawanasingjangan ikut tangan dalam urusan Indonesia.

Negara Indonesia dikritik luar negeri dengan berat karena melanggar HAM selama dan sesudah

penyelanggaraan pemilu di Tim-Tim padatahun 1999. Selanjutnya, pemerintah Australia sangat

dikritik oleh orangIndonesia karena sebelumnyakedaulatan Indonesiaatas Tim-Tim diakuinya.

Pemerintah Australia dicurigai memanfaatkan situasi sedangkan Indonesia kemgian (penyerahan

kesepakatanTimor Gap kepadaTim-Tim). Menumt banyak warga negara Indonesia, jika

Indonesia tidak memanfaatkan sumber daya di Papua, sumber daya alam itu akan dicuri luar

negeri. Akan tetapi, pemerintah Indonesia di sampingmemanfaatkan tanah Irian Jayajuga

melanggar hak-hak asasi penduduk nya.

£. Lembaga-Lembaga Swadaya Manusia

Ada sejumlah organisasi di Irian Jaya yangmenyelidiki kejadian-kejadian pelanggaran HAM.

Yang pertama disebut Komite Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang

dipusatkan di Jakarta dan punya cabang-cabang di seluruh Indonesia. Menumtundang-undang

39/'99 KOMNAS HAM36 berhak menginvestikasikan kasus-kasus tersebut dan memperkarakan

orang yangdisangkanya bersalah kepada pengadilan Ad Hoc. Contohnya adalah kejadian

pelanggaran HAM di Tim-Tim yang diserah kepada pengadilan. Pada tahun 2000 aturan yang

36 Hasil wawancaraKPP HAM. 24/04/01.
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terfokuskan pada kasus pelanggaran HAM yang berat (yaitu keterlibatan "state actor") dibentuk

supaya kasus itu diserahkan kepada pengadilan khusus (jaksaan Agung). Di Indonesia ada 4

pengadilan HAM: di Medan; Jakarta; Balikpapan dan Makassar. Kejadian pelanggaran HAM di

Indonesia Tenggara diserahkan ke pengadilan Makassar.

Baru-baru ini KPP Ham menyerahkan suatu kasus(yangterjadi pada tanggal 7 Desember 2000

di Abepura) ke kejaksaan Agungsupaya penyidikan yang lanjut dilaksanakannya. KPP HAM

mengumumkan bahwabeberapa orang polisi, BRIMOB melakukanpenyiksaan dantindak-

tindakan lain yang tidak manusiawai terhadap orang-orang papua pada tanggal tersebut.

Dilaporkannya bahwa duaorang laki-laki meninggal dunia dan 34 orang lain dilukai berat

selama pertahanan di Polda37. Sebanyak 19 anggota aparat, termasuk Letnan kolonel David

Sihombing, beberapa anggota BRIMOB dan orang polisi lain dipanggil dan ditanyakan KPP

HAM. Kasus ini mempakan pemeriksaan pelanggaran HAM pertama yang dilaksanakan badan

HAM Indonesia. Tindakan pemerintah Indonesia itu seharusnya diakui dunia intemasional.

Sampai saat ini KPP HAM dikritik karena belum memeriksakan semua kejadian pelanggaran

HAM. KPP HAM sudah menyatakan cuma berhak memeriksa kasus pelanggaran HAM yang

berat (yaitu terlibat "state-actor"). Akan tetapi dalam rubrik khusus buat komentar masyarakat

mengenai BCPP HAM di Cenderawasih Pos, adalah buktian bahwa perannya masih disalahpahami

masyarakat Papua.

37 Kabar Irian. 16 Maret, 2001. "ChiefofPolice in Jayapura". Jakarta Post.
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Organisasi kedua yang berusaha untuk melindungi HAM adalah Lembaga Studi Advokasi Hak-

Hak Asasi Papua Barat (Els-Ham). Els-Ham didirikan 5 Mei 1998 sebagai yayasan berbadan

hukum. Sebelumnya suatu kelompok kerja dibentuk akibatnya kejadian pelanggaran HAM di

Timika(katanya terlibat Freeport) yang dilaporkan Uskup Munninghoff. Tujuan Els-Ham

sebagai berikut:

1) Mengembangkan dan memajukan penghormatan terhadap nilai-nilai manusia.

2) Memberi bantuan hukum kepada korban pelanggaran HAM.

Els-Ham punya semacam rencana (misi) untuk mewujudkan tujuannya. Isinya sebagai berikut:

1) Pendampingan hukuman pembelaan

2) Penelitian pengembangan

3) Pendidikan

4) Informasi dokumentasi

5) Pemberdayaan perempuan

Els-Hammempergunakan misi tersebutuntuk menimbulkan 3 sasaran pokok. Yaitu:

1) Pembentukan Zona Damai di Papua

2) Self-deteminasi

3) Pemberdayaan rakyat38.

Els-Ham tidak bersikap Papua merdeka, organisasi itu memang bersifat netral. Els-Ham

berusaha untuk mewakili korban pelanggaran HAM di Papua, baik orang asli maupun kaum

pendatang, organisasi itu tidak mau ikut tangan politik Indonesia. Pemakaian kekerasan dikutuk

Els-Ham, menumtnya sebaiknya mencari secaradamai untuk melanjutkan suatu perjuangan.

38 Hasil wawancara Els-Ham. 24/04/01.
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Apalagi orang Papua diperingatkan jangan mempercayai Papua sudah merdeka sejak tanggal

Desember 1 1961,tetapi hamsnyahiduplah dalam nyataan. Els-Hambam dikritik karena

mengadakan tempat untukpengumpulan Tim 100, namun demikian dinyatakannya bermaksud

untuk memungkinkan dialog antara Indonesia dan Papua. Organisasi itu berusaha untuk baik

melindungi maupunmemperdaya masyarakat Papua. Diharapkannya orang Papua akansemakin

berperan dalam urusan-urusan Papua.

Tugas-tugas pokok Els-Hammempakan pencatatan peristiwa-peristiwa di seluruhIrian Jaya.

Tiap kabupatenmempunyai cabang Els-Hamdan semua cabangitu melaporkankepadakantor

pusat. Baru-baru ini Els-Ham bertugasmemonitor pemeriksaan pengadilan lima tokoh

kemerdekaan Papua yang dihukum 1 Vi tahun di pengadilan daerah di Fak-Fak tanggal 20 Mei

2001. Izak Baho, Lukas Tenau, Dace Iek, Azer Sagas dan Lukas Iha ditangkap tanggal 1

Desember 2000 waktu didekati polisi di desa Bronkedik selama pengibaran sang Bintang Fajar.

Dalam kejadian tersebut dua orangditembak mati dan dua orang lain dilukai.

Dilaporkan Els-Ham bahwa kelima orang Papuatersebut dipukul dan disepak polisi selama

pertahanannya di Polda di Fak Fak. Pemeriksaan pengadilannya memulai pada taggal 26 April

2001 akan tetapi masyarakat umum tidak boleh menyaksikannya. Kelima orang itu dituduh

dengan melanggar Emergency Law No 12/1951, yaitu mereka dituduh membawa senjataapi

tanpa izin. Mereka tidak diwakili pengacara, tidak diperbolehkan memanggil penyaksi dan tidak

diperbolehkan menyampaikan pembelaan. Apalagi, karena pemeriksaan itu tertutup keluarga

kelima terdakwa itu tidak boleh ikut. Pemeriksaan pengadilan itu dikutuk Els-Ham karena

melanggar HAM dasar.

42



Dinyatakan polisi kelima orang tersebut mengepalai serangan pada kepolisian di Wamena

tanggal 6 Oktober 2000. Sebelumnya ada beberapa insden penumnan paksa sang Bintang Fajar

oleh polisi di tempat-tempat yang dilindungi Satgas Papua. Sebuah perkumpulan yang dihadiri

anggota-anggota PDP, wakil Gubernur Irian Jaya, Komanden TNI Irian Jaya, kepala polisi dan

dekan UnCen diadakan pada tanggal 3 Oktober 2000. Peserta-peserta menyetujui menurunkan

bendera-bendear Papua sebelum tanggal 19 Oktober. Sesudah kenggotan sempat betemu dengan

Presiden Wahid. Namun demikian, dilaporkan Els-Ham bahwa pada tanggal 6 Oktober beberapa

orang polsi menurunkan bendera Papua. Tindakan ituditolak orang-orang Papua dan terjadi

pemberontakan antara masyarakat Papua dan kepolisian. Katanya kepolisian mundur kerumah-

mmahpendatang waktu didekati orang-orang Papua. Akibatnya beberapa mmahpendatang

diserang dan dirusakannya. Akhimya 89orang dilukai berat dan 13,565 pendatang terpaksa

pindah dari daerahWamena.

Dua hari berikutnya beberapa pertemuan diadakan orang-orang polisi, TNI dan dihadiri mereka

bersama wakil-wakil dari daerah Jayawijaya. Katanya peserta-peserta pertemuan itu mencapai

persetujuan. Namun demikian kelimaorang Papua tersebut diundangi polisi menghadiri suatu

pertemuan tersebut dan pada saatnya kedatangan mereka ditangkap dan ditahan di Polda selama

dua hari. Kemudian, mereka diantar kepolisian ke desa-desa sekitarnya dan disuruh

menyerahkan nama-nama orang yang dilibatkan dalam kerusuhan tersebut. Pernyataan kelima

terdakwa itu bahwa mereka bertindak untuk memadamkan masyarakat ditolak polisi. Akhimya

mereka disalahkan oleh pengadilan dengan membawa senjata api tanpaizin. Els-Ham bam
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melaporkan bahwa sejak tahun Juli 1998 sampai Mei 2001,92 orang dihukum mati dan 623

orang ditangkap secara sewenang-wenang.

Els-Ham berusahauntuk mencari kebenaran dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di Irian Jaya,

akan tetapi dibatasi sistem hukum Indonesia. Oleh karena terbatasnya dana, Els-Ham kurang

mampu memeriksa semua kasus secara mendalam. Sampai saati ini, Els-Ham belum diberi

bantuan dati pemerintah Indonesia dan kemampuannya sangat tergantung pada dana dari

masyarakat. LSM itusangat dihargai masyarakat Papua, akan tetapi ada kemungkinan harapan-

harapan orang Papua terhadap Els-Ham melebih kemampuannya. Oleh karena itu, Els-Ham

bersama KPP-HAM menghadapi kritik dari masyarakat karena tujuannya lambat diwujudkannya.

F. Peran Agama

JikaLSM kurangmampu memenuhi harapan-harapan Papua maka siapa bisa dipercayai?

Temyata banyak orangPapua sekarang minta tolong kepada gereja-gereja di Irian Jaya.

Kebanyakan penduduk Irian Jayaberagama Kristen. Ada beberapadaerah, misalnya Fak-Fak

yang bermayoritas umat Islam, akantetapi daerah itu adalah pengecualian. Gereja-gereja Kristen

sudah berperan sebagai wakil masyarakat orangasli Papua.

Suatu aspek kebudayaan Papua adalah"cargo-cult". Pengikut cargo-cultism mempercayai akan

terjadi zaman bam dimana maysarakat tertentu akan hidup dalam kemakmuran. Diharapkan

penimbulan kemerdekaan di Papua akan menciptakan negara kaya. Ada banyak orang yang
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berpendapat itu akanterjadi pada tanggal 1 Desember (tanggal "kemerdekaan" Papua, tahun

1961 waktu sangBintang Fajar dikibarkan di Jayapura {Port Numbay}).

Gereja-gereja di Papua bemsahauntuk melindungi dan memperdaya masyarakatakan tetapi

tidak semua gereja bersikapPapua merdeka. Gereja Kristin Injil (GKI), GerejaKemah Injil Irian

Jaya (GKII) dan Keuskupan kerjasama untuk mendirikan Els-Ham. Pejabat gereja tersebut juga

bertindak mandiri untuk memonitor daerah sekitarnya. Contohnya, Keuskupan Jayapura telah

mendirikan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian(SKP). SKP adalah suatu organisasi khusus

untuk pencatatan peristiwayang dianggapnya penting. Keempat kegiatan SKP Jayapura sebagai

berikut:

1) Melaporkan pelanggaranHAM

2) Mensosialisasikan pikiran yang mendalam tentang masalah-masalah

3) Mencari solusi

4) Kerjasma denganjaringan intemasional

Kegiatan pertama dilaksanakan SKP untuk memenuhi Deklarasi PBB tentang HAM Universal.

Yaitu, SKP bemsaha untuk mengemukakaninsiden-insiden pelanggaran HAM, misalnya

pembunuhan, penyiksaan, pembatasan hak dalam bidang-bidang tertentu (kerja, ekonomi,

pembicaraan, agama, budaya) dsb. Tujuan mensosialisasikan masyarakatdiwujudkan SKP

denganmengadakan pertemuan-pertemuan yangmemungkinkan pembicaraan berisfatterbuka

yang releventerhadap masyarakat Papua supaya mereka dididikan dandilibatkan dalam proses

pembangunan Papua. SKP juga bemsaha untuk mengemukakan masalah-masalah sosial supaya

akan diatasi. SKP sering mempergunakan mediamassa untuk menyuarakan pikiran-pikiran
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orang Papua dan membicarakan informasi yang didapatnya. Akhimya, SKP bertujuan

mendirikan jaringan intemasional yang terdiri dari organisasi yang sama untuk membagi

informasi danmeluaskan danmelengkapi pengetahuan masyarakat.

Keberhasilan gereja-gereja dalam pembangunan Papua dibatasi kekurangan dana. Irian Jaya

adalah propinsi yang sangat miskin (yaitu penduduknya tidak kaya) dan sulit untuk masyarakat

membagikan gajian. Bantuan dari pemerintah Indonesia kurang dibandingkan dengan bantuan

yang diberi kepada organisasi Islam39. Kebanyakan orang yang bekerja dengan gereja adalah

sukarelawan. Gereja-gereja saling kerjasama karena sumber dan duitnyakurang. Meskipun

demikian gereja-gereja sudahberhasil menginspirasikan orang Papua.

Gereja melakukan pendidikanteologi supaya melakukan interpretasi baru tentang makna teologis dari

semuaunsur ciptaan Allah,agar manusiatidak lagi mengganggap dirinya sebagai satu-satunya ciptaan

40
Allah yang mulia, dan ciptaan lainnyaberada di bahwa kekuasaanya tanpa batas .

Yaitu, gereja-gerejabisa memberi harapan kepada masyarakat dalam interpretasi Alkitab yang

bam dan lebih releven dengan pengalaman orang-orang Papua. Apalagi:

Bagi GKI di Irja, situasi keterbelakangan, tingkat ekonomi yang berbeda, keanekaragaman budaya, dan

kondisi sosial politik yang rawan di Irian Jaya membutuhkan suatu penanganan yang baru dan percaya diri

oleh karena itulah maka dalam pilihan program pembangunan terpadu itu, tersirat suatu strategi untuk

39 APBN 1999/2000 untuk pembinaan umat di Papua.
Islam Rp 975.000.000
Kristen Katolik Rp 100.000.000
Kristen Protestan Rp 75.000.000
40 Opcit. Erari. hi276
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mengentaskan kemiskinan danpemberdayaan manusia untuk membangun berdasarkan sumber daya alam

yang tersedia. Dalam strategi terpadu itu, pendekatan dengan mengacu pada pelestarian alam, khususnya

. 41
perlindungan atastanah sebagai sumber daya alam, karunia Tuhan, menjadi haiyang sangat esensial .

Badan-badanagama sudah menjadi pusat pendidikandan pemberdayaanbagi masyarakatPapua.

Gereja-gereja tidak secara resmi bersikap Papua merdeka akan tetapi berpendapat seharusnya

orang asli Papua dilibatkan dalam umsan-umsannya. Tujuan pokok bagi lembaga agama adalah

perwujudan keadilan dan perdamaian di Irian Jaya.

41
ibid hi 170.
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BAB IV:

VISI MASA DEPAN

Menurut GKI, Rakyat Papua seharusnya mengikuti 9 prinsip untuk mewujudkan negara yang

bermutu keadilan dan perdamaian. Prisip-prinsip itu sebagai berikut:

Prinsip Rohani: Seharusnya rakyat Papua percaya dan berdoa kepada Yesus Kristus. Apalagi

rakyat Papuaharusnya mebaca Firman Allah (Alkitab) sebagai sumber sasaran/jawaban pada

saatnya kurangpercaya atau dalam kebingungan. Akhimya jika benar katakanbenar danjika

salahkatakansalah. Yaitu, mengakui kesalahan danmemberi penghargaan bagi kebenaran.

Nilai-nilai Budaya: Olehkarena rakyat Papua terdiri daribanyak suku,(yaitu suku-suku

Melanesia, rasNegrito dll) masyarakat Papua harus menghargai nilai-nilai budaya. Yaitu,

menghargai dan menegakkan prinsip-prinsip cinta damai, saling mendukung, saling

menghormati, saling mengasihi antara segala suku yang ada di Papua.

Hukum: Hasil PEPERA ditolak kebanyakan masyarakat Papua. Apalagi perjanjian New York

15 Agustus 1962 juga ditolaknya karena tidak melibatkan masyarakat Papua. Orang-orang

Papua berpendapat bahwa untuk meneruskan hubungan dengan pemerintah Indonesia

dibutuhkan pemeriksaan mengenai penyelenggaraan PEPERA dan itegrasi dengan Indonesia

supaya sejarahPapuadicatat secara jujur.
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Dialog, Diplomasi, Negosiasi, Lobi: Diharapkan masyarakat Papua akan meneruskan

perjuangannya secara demokratis, yaitu mereka tidak akan memakai kekerasan. Sehamsnya

orang Papua mempergunakan sistem demokrasi untuk mengemukakan aspirasi-aspirasinya.

Karya-karya Ilmiah: Pokok-Pokok tertentu hams dikaji secara ilmiah. Contohnya, PEPERA

1969,Pelanggaran HAM,diskriminasi dalam pembangunan dan pemberdayaan pendudukasli

dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA).

Seminar-seminar Ilmiah: Sehamsnya seminar-seminar diadakan di tingkatdaerah, nasional,

intemasional untuk menentukan aspirasi-aspirasi masyarkat Papua.

Pendidikan: GKI mengusulkan supaya pemuda-pemuda Papuakembali ke sekolah untuk

diperlengkapi dan melengkapi diri. Yaitu hamsnya bakal pemimpin Papua didirikan dengan

baik.

Rakyat PapuaJangan Menolak Pembangunan: Pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk

memperbaiki dan membangunkan bangsa Papua. Tindakannya sehamsnya tidak dikesampingkan

ataudiabaikan oleh masyarakat Papua.

Saling menghargai: Orang-orang Papua hams menghargai baik masyarakat sendiri maupun

masyarakat Indonesia. Jika tidak saling menghargai akan terjadi pembrontakan lagi. Orang-

orang Papua hams berjuang secara damai.
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BAB V:

HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jika Papua merdeka tentu dunia intemasional akan dipengaruhi. Dewasa ini, banyak perusahaan

dan negaramempunyai kepentingan di Irian Jaya. Aktor-aktor itu akan bertindak untuk

memastikan tidak kerugian. Contoh pertamaadalah pemerintah Indonesia. Presiden Wahid

sudah beberapa kali menyatakan dia tidak akan melihat Indonesia bubar (yakni Irian Jaya tidak

boleh merdeka) akan tetapi hingga sekarang tindakan dia bersifat lumayan toleran. Dia sudah

memerintah penciptaan undangotonomi khusus. Undang-undang itu diharapkan melibatkan

orang Papua dalam semua bidang politik dan ekonomi. Namun, kedudukan Wahid sebagai

Presiden tidak tentu dan ada kemungkinan besardia akan dipaksatumn dalam bulan-bulan yang

akan datang.

Diharapkan Megawati Sukarnoputri akan mengganti Wahid sebagai Presiden kalau diatumn.

Ada duakemungkinan kalau Megawati menjadi Presiden. Yang pertama Indonesia akan bubar

karena konflik dalam. Yang kedua Megawati akan mempergunakan TNI untuk meguasai

kepulauan Tenggara dan propinsi-propinsi lain. Kalua begitu, tentudia akan menghukum

dengan berat semua gerakan separatisms

Selama rezimnya, Suharto memainkan USSR dan AS. Kedua negara itu saling berperang dan

bemsaha untuk memperkuat hubungannya dengan Indonesia sebagai strategi perang. Sejak watu
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itu, negaraUSSR sudah bubar dan pemerintahnya bersifat lebih demokratis. Baru-baru ini, Cina

semakin berperan dalam politik kepulauan Pasifik Selatan. Semua pemimpin negara-negara

Pasifik Selatan diundangi Cina berkunjung ke sana42. Khususnya, tokoh -tokohPapua

berencana berkunjung ke CinabulanJuli mintatolongkepada pemerintah Cina atas perjuangan

masyarakat Papua. Cina mengumumkan berencana mendapat gas dari Lapangan Tangguh di

Irian Jaya. AS dan Inggris juga mempunyai kepentingan di IrianJaya, misalnya perusahaan

Freeport McMoran.

Kedudukan Indonesia dalam politik dunia tidak sekuat dulu. Indonesia sangat dikritik akibat

pelanggaran HAM di Tim-Tim dan di Aceh. Pada tahun 1999, Indonesia menarik perhatian luar

negeri waktu pemiludiselenggarakan. Beberapa tokoh politik sedang diperkarakan atas

keterlibatan dalam kejadian di Tim-Tim pada waktu itu. Indonesia juga dikritk Tengah-Timur

akibat perlakuan terhadap orang-orang separatis di Aceh. Acehberpenduduk banyak umat Islam

yang fundamentalis. Mereka minta tolong kepada Tengah-Timur melawan pemerintah

Indonesia.

Pemerintah Indonesia tidak lagi mentolerasikan gerakan-gerakan yang bemsaha menarik

perhatian intemasional akan tetapi karena pelanggar-pelanggar biasanya dihukum secara tidak

adil biasanya dilaporkan oleh wartawan intemasional. Diharapkan peran TNI dalam politik

internal akan dikurangi akan tetapi itubelum terwujud. Akibat keputusan MPR, TNI tidak harus

menyerahkan kursi dengan MPR sampai tahun 2009. Apalagi, pemimpin TNI, Jenderal

42 Feizkhah, Elizabeth. June 4 2001/No.22. "how toWin Friends". Time Pacific.
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Endrianto membuktikan TNI memang masih berpolitik waktutuntuanPresiden Wahid

mengumumkan keadaan darurat ditolaknya. Nasib Papuadiarahkan olehbaik masyarakatnya

maupun negara-negara asing (termasuk Indonesia).

Raja Ratu dan Putra Tonga; Presiden Mikronesia; Perdana Menteri Samoa, Fiji, Vanuatu; Wakil Perdana Menteri
Kiribati; Menteri luar negeri dan Perdana Menteri Papua Nugini semua berkunjung ke Cina dalam dua tahun van«
terakhinni. J b
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BAB VI:

PENUTUP

Baik arah maupun tindakan gerakan-gerakan Pro-Papua Barat bermacam-macam. Walupun

biasanya dianggap sebagai anti-pemerintah temyata penanggapan itu menstereotipkan gerakan-

gerakan tersebut. Kebanyakan gerakan tersebut bertujuan pokok mewujudkan keadilan dan

perdamaian di Irian Jaya. Semua gerakan itu dibentuk untuk menyuarakan aspirasi orang Papua

akan tetapi pelakukan pemerintah Indonesia tehadapnya tidak sama.

Kegiatan PDP dan OPM khususnya menarik perhatian dunia intemasional. PDP adalah badan

berpolitik yang beranggota 500 orang dan bertujuan mewakili masyarakat Papua dalam konteks

politik. Pada umumnya PDP dihargai masyarakat Papua. Kekurangan PDP merupakan

kekurangan kepercayaan orang Papua terhadap pemimpinnya Theys Eluay. Apalagi sikap PDP

dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai terlalu moderat. Sebaliknya OPM punya nama-

hitam sejak kasus penculikan pada tahun 1996. OPM bereputasi keras dalam tindakan akan

tetapi tidak semua tindak memakai kekerasan. Keanggotaan OPM menyatakan mereka

bertanggung jawab mempertahankan orang-orang desa dan akan tumn dari pegunungan jika desa

diserang TNI. Pemerintah Indonesia menyebut semua gerakan anti-Indonesia sebagai gerakan

OPM dan sebaliknya. Akan tetapi OPM juga bertujuan untuk memperdayaan dan melindungi

masyarakat.
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Dewasa ini pemerintah Indonesia menghukum dengan berat baik mahasiswa maupun tokoh-

tokoh politik jikamelawan tindakan pemerintah. Khususnya, gerakan-gerakan Papua sangat

tidak mendorong menarik perhatian intemasional. Akantetapi, menurut orang Papua mereka

sudah bemsaha untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia dan kemudian dihukumnya.

Sejumlah LSM misalnyaEls-Ham, KOMNAS HAM dan gereja-gereja mendukung dialog

bersama Indonesia supaya aspirasi dantujuan kedua pihak tidak saling disalahpahaminya.

Sehingga sekarang kedua pihakbertentangan mengakibatkanbeberapa pembrontakan. Pada

umumnya masyarakat Papua mau merdeka tetapi melalui cara-carayang damai. Mereka tentu

tidak mau mengalami kerusuhan seperti yang terjadi di Tim-Tim pada tahun 1999. Namun

demikian adabanyak korban pelanggaran HAM dan belum jadi keadilan di Irian Jaya.

Jika Papua merdekadiharapkan kaum pendatang tidak mengalami diskriminasi seperti yang

dialami orang Papua selama pemerintahan Indonesia. Diharapkan baik tokoh-tokoh politik

Indonesia maupun tokoh-tokoh politik Papua tems-menems berusaha untuk saling berdialog dan

saling menghargai. Yang penting aspirasi-aspirasi semuawarga propinsi Papua diwakili dan

semua orang merasa puas terhadap prosesnya yang dipergunakan untuk mengatasi masalah-

masalah Papua.
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