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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Pengantar 

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga tidak dapat hidup seorang diri. Akan 

tetapi harus hidup bersama dan dalam konteks yang lebih kecil, kehidupan kelompok bermula 

dari keluarga. Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam kehidupan sosial, sedangkan 

yang terbesar adalah negara. Dalam kehidupan manusia, tidak terlepas dari apa yang disebut 

konflik. Hal itu terjadi karena adanya benturan antara satu kelompok dan kelompok lain, atau 

karena terjadi persaingan juga karena terjadinya benturan budaya, agama, adat istiadat dan 

lain sebagainya.  

Oleh sebab itu, manusia membuat aturan yang dapat mengatur kehidupan sosial. 

Manusia hidup dalam hukum dan aturan-aturan yang dibuat, hukum dimaksud dapat bersifat 

hukum tradisional maupun hukum modern. Terdapat dua sistem hukum/aturan baku yang 

sering digunakan manusia dalam kehidupan yaitu pertama, sistem hukum tradisional. Sistem 

hukum tradisional adalah hukum, norma, aturan yang dibuat oleh masyarakat tertentu dan 

dijalani berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan sistem hukum kedua, yaitu yang 

berhubungan dengan hukum negara atau pemerintah. Negara memiliki hukum dan aturan 

serta sistem pemerintahan yang terstruktur. Oleh sebab itu, semua hukum dan aturan negara 

dijalani/dijiwai dan diakui oleh segenap bangsa. Sistem pemerintahan juga demikian, 

tergantung menggunakan sistem Presidensial, Parlementer, Komunis, Demokrasi liberal, 

liberal, dan sistem negara kapital. NKRI adalah salah satu negara yang menganut sistem 

presidensial dan baru beberapa tahun terakhir ini menjadi negara demokratis. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Presidensial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Parlementer&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunis
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_liberal
http://id.wikipedia.org/wiki/Liberal
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapital
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Untuk melihat pembahasannya lebih jauh, pada pembahasan Bab I  ini penulis akan 

membahas tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, 

metodologi penelitian dan sistematika penelitian. Pokok-pokok bahasan tersebut dapat dilihat 

sebagai berikut: 

 

2. Latar Belakang Masalah 

Dari hampir 30 lebih Provinsi yang ada di Indonesia, Papua adalah satu-satunya 

provinsi yang bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perundingan 

Internasional. Penentuan pendapat tersebut dikenal dengan sebutan Penentuan Pendapat 

Rakyat (Pepera/act of free choice) yang menurut rakyat Papua dan bagi kebanyakan orang, 

telah dimenangkan oleh TNI/Polri melalui moncong senjata, tekanan, intimidasi dan teror 

yang tentunya mengakitbatkan terjadinya pelanggaran dan kejahatan terhadap kemanusian 

yang cacat secara hukum internasional. Oleh sebab itu bagi orang Papua yang menjadi saksi 

hidup kejam dan bengisnya orang Indonesia pada waktu itu mencatat bahwa, ketika Papua 

diserahkan dari Belanda kepada United Nations Temporary Executif Authority (UNTEA) 

mengatakan: keadaan berubah secara drastis dan masyarakat merasa ada yang sangat 

mengganggu. Menurut Dolf Faidiban pada waktu itu terjadi tekanan psikologis-politis. 

Masyarakat Papua merasa ada yang mengganggu. Menurutnya hal seperti itu bisa dirasakan 

sampai saat ini. Satu penyimpangan yang dilakukan oleh Indonesia, namun tidak dianulir 

oleh PBB, Amerika dan Belanda, dimana terjadi rekayasa politik internasional yang diikuti 

oleh Amerika Serikat, terutama presiden Jhon F. Kennedy dan Indonesia yang dipaksakan 

kepada Belanda. Karena khawatir akan terjadinya clash militer antara Blok Timur (Uni 

Soviet) yang mendukung Indonesia dan Blok Barat atau NATO yang tentunya berpihak 

kepada Belanda sebagai sekutu dalam NATO. Oleh karena kepentingan Amerika, Indonesia 
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maka Papua menjadi korban pemaksaan dengan digabungkan ke dalan NKRI dengan unsur 

pemaksaan. Mengapa demikian? Karena Penentuan Pendapat Rakyat tidak dilakukan sesuai 

dengan standar hukum internasional di mana harusnya satu orang satu suara/one man one 

vote tetapi dipaksakan menganut kebiasaan Indonesia satu suara untuk semua orang atau 

disebut mufakat untuk musyawarah. Oleh sebab itu, kesempatan digunakan oleh NKRI untuk 

mencapai tujuan politik Indonesia, ketika Papua diserahkan kepada UNTEA. Di sana-sini 

fakta diputar balik, rekayasa tersebut misalnya orang Papua menolak sistem demokrasi ala 

Indonesia musyawarah untuk mufakat, tetapi kepada PBB atau non-Indonesia dikatakan 

bahwa rakyat Papua setuju dan menolak sistem one man one vote. Itu bahanya Indonesia dan 

sangat licik dalam permainan kata/bahasa. Rakyat Papua pada waktu itu dibodohi, diancam, 

dan diperlakukan secara tidak manusiawi, terutama ketika saat melaksanakan Act of Free 

Coice 1969.
1
 Selain itu berbagai pratek yang mendiskreditkan orang asli Papua mulai 

diterapkan oleh Indonesia, dan penggunaan kekuatan militer secara penuh serta operasi-

operasi intelejen yang sangat terkoordinir membuat rakyat Papua ada dalam suatu kondisi 

yang sangat tidak memungkinkan untuk harus memerdekakan diri, tetapi tentu akan memilih 

bergabung dengan NKRI karena takut akan ancaman nyawa yang menjadi taruhannya.  

Ketika rakyat Papua hidup dalam penjajahan Belanda, mungkin juga muncul berbagai 

gejolak sosial yang dengan sengaja diciptakan dengan tujuan membodohi masyarakat Papua. 

Hal seperti ini sulit penulis buktikan karena kekurangan sumber. Misalnya hal minuman 

keras yang digunakan sebagai sarana pembodohan terhadap penduduk asli Papua oleh 

penjajah. Dalam beberapa sumber yang penulis baca, tentu tidak menemukan indikasi yang 

kuat, apakah dalam penjajahan, Belanda menggunakan miras sebagai sarana atau tidak? 

Namun beberapa saksi hidup mencatat bahwa pembodohan terhadap orang Papua oleh 

                                                             
1 . Lih. Leontine E. Visser & Amapon Jos Marey, Bakti Pamong Praja Papua, di Era Transisi 

Kekuasaan Belanda Ke Indonesia, Kompas, Jakarta 2008, 67-69.  
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Belanda lebih kepada bentuk diskriminatif. Trajanus S, Boekorsjom mangatakan bahwa saya 

langsung marah jika melihat orang Papua diperlakukan tidak selayaknya manusia. 

Menurutnya saya hampir dipecat karena memukul seorang kepala Asisten Bestir keturunan 

Ambon, yang tidak memperlakukan orang Papua secara tidak manusiawi. Selain itu orang 

Papua sangat didiskriminatifkan dalam hal perumahan-perumahan pegawai yang dibangun 

gubernur untuk orang asli Papua sangat tidak layak. Campuran semen hanya untuk lantai dan 

bagian atasnya dibangun dengan menggunakan kawat berduri. Menurutnya orang Papua 

disamakan dengan hewan sehingga diberikan rumah selayaknya kandang ayam.
2
  

Dari 17 sumber dan saksi hidup orang Papua yang hidup pada masa penjajahan 

pemerintahan Belanda, UNTEA dan Indonesia, hampir semuanya tidak menyebutkan 

minuman keras. Namun satu-satunya yang menyebutkan minuman keras adalah Dolf 

Faidiban. Menurutnya diluar hubungan yang formal, kami paling akrab dengan orang 

Belanda. Oleh sebab itu kami sangat akrab dan biasanya selesai bekerja kira-kira pukul 15.00, 

jika kami ada yang berkelebihan, maka yang lain diajak minum beberapa glaasjes bier 

sebelum pulang ke rumah masing-masing.
3
 Miras tentu saja sudah ada sejak jaman 

penjajahan Belanda, tetapi dampaknya tidak seperti sekarang ini. Sulit penulis buktikan 

karena kekurangan sumber, apakah Belanda menggunakan minuman keras sebagai upaya 

pembodohan terhadap orang Papua atau tidak.  

Setelah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera/Act of free choice) pada 1969, kondisi 

rakyat Papua sangat parah. Selain melancarkan berbabagai operasi militer secara 

berkesinambungan, Indonesia juga mengendalikan minuman keras untuk menciptakan 

pelemahan dengan tujuan dengan mudah mengontrol. Akan tetapi hal itu berubah ketika 

melihat semua kondisi di Papua, di mana miras menjadi pembunuh yang sangat efektif dan 

                                                             
2 . Opcit,  Leontine E. Visser & Amapon Jos Marey, 1 & 9.  
3 . Opcit,  Leontine E. Visser & Amapon Jos Marey, 60.  
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dinamis. Miras dikendalikan sebagai senjata yang mematikan tanpa menggunakan kekuatan 

militer atau sejata organik. Oleh sebab itulah tercipta berbagai kondisi sosial yang berpeluang 

menghancurkan berbagai kehidupan sosial masyarakat Papua, lebih kepada penggiringan 

terhadap orang Papua pada pembasmian etnis/genocide, dengan menggunakan minuman 

keras sebagai alat utamanya. Ketika Papua diserahkan pada kekuasaan UNTEA, orang Papua 

sudah merasakan, teror, intimidasi, ancaman dan lain sebagainya yang dikendalikan oleh 

NKRI. Yang kemudian puncaknya menciptakan berbagai masalah sosial, tatkala Papua 

dinyatakan dengan paksa sebagai bagian dari NKRI. Saat itulah muncul berbagai tuntutan 

dan perlawanan.  

Persoalan yang ada di Papua sangat kompleks, mulai dari persoalan yang fundamental 

seperti tuntutan Papua Merdeka, pemekaran-pemekaran yang tidak memenuhi standar atau 

miskin syarat, pembangunan yang tidak merata, pendidikan yang tidak memadai, kesehatan 

yang tidak menyentuh masyarakat, perekonomian yang dikendalikan oleh satu pihak 

(ekonomi komando), penyakit-penyakit sosial lainnya yang turut mempengaruhi kehidupan 

masyarakat, membuat Papua ada dalam berbagai masalah sosial. Hal-hal tersebut 

menimbulkan banyak persoalan sosial dalam kehidupan masyarakat.  

Dalam kondisi seperti ini, Papua menuju kehancuran dan pemusnahan etnis/genocide, 

entah dengan sengaja dibiarkan atau membuat malas tahu atau seperti pembiaran terhadap 

penyebaran HIV/AIDS dan pengendalian penjualan pengedaran minuman keras yang hampir 

setiap waktu merengut korban. Kini Papua menjadi tempat yang basah bagi pebisnis 

minuman keras. Tidak ada peraturan yang tegas dalam menekan peredaran miras, pemerintah 

pusat, daerah, pengusaha sudah menjadi sahabat yang kental. Oleh sebab itu peredaran 

minuman keras di Papua semakin tidak terkendali. Sehinga banyak sekali cerita miris yang 

diberitakan karena mengonsumsi minuman keras tersebut. Ada yang mati sia-sia di jalanan, 
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ada juga yang membuat keributan, ada juga melakukan pembunuhan. Dalam kehidupan 

rumah tangga, tidak sedikit ibu-ibu rumah tangga yang mengalami penganiayaan secara fisik 

maupun mental dan mengalami tekanan psikologi. Tidak hanya itu berbagai kasus pelecehan 

seksual dan pemerkosaan menjadi marak di mana-mana.  

Sehubungan dengan persoalan-persoalan tersebut, jika dianalisis tindakan kriminalitas 

yang tertinggi terjadi pada kaum perempuan. Tindakan tersebut berdampak sangat buruk pada 

perempuan Papua di Papua secara khusus di Timika di mana miras sebagai alat kekerasan. 

Selain itu kaum perempuan selalu menjadi objek pelampiasan hawa nafsu, kekerasan, 

penganiayaan, pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, kekacauan, perceraian hingga 

pembunuhan yang tidak lain merupakan pengaruh dari minuman keras/beralkohol. Oleh 

karenanya bahaya minuman keras sangat mengancam dan menciptakan berbagai kriminalitas 

dalam masyarakat Papua, seperti perang, konflik, kecelakaan, pencurian/perampokkan, 

pembunuhan pemerkosaan. Penganiayaan, dan lain sebagainya merupakan representase dari 

minuman keras.  

Kalau pun ada peristiwa-peristiwa seperti yang telah penulis jelaskan di atas, akan 

tetapi tidak sedikit orang yang mau berhenti mengkonsumi minuman keras. Upaya untuk 

membebaskan orang asli Papua dari perdagangan minuman keras sama sekali tidak terlihat. 

Hal ini bagaikan tembok besar yang sulit dipanjati. Hubungan antara pemerintah pusat, 

pemerintah daerah dengan pengusaha minuman keras begitu baik, sehingga diberikan ijin 

penjualan dan pengedaran miras dengan alasan untuk mendatangkan income (Pendapatan 

Asli Daerah PAD) pada hal dampak negatif yang ditimbulkan itu sangat besar. Dalil PAD ini 

membuat ribuan bahkan jutaan orang Papua mati dengan sia-sia dan dalil seperti ini juga 

merupakan sesuatu yang sangat konyol karena dengan demikian mempertahankan dan 

mengkekalkan semua kasus sosial yang terjadi di Papua, dalam kaitan dengan hal ini, miras 
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sebagai alatnya. Selain itu dampak bagi kesehatan juga sangat berbahaya. Oleh sebab itu 

keputusan dari World Heald Organisation (WHO) No. 650 Th. 1980 sebenarnya telah 

menyatakan bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol dapat mengganggu kesehatan dan 

menimbulkan dampak negatif.
4
 Miras dapat menyebabkan Kanker yang lama, hingga 

perlahan mematikan masyarakat,  dampak dari alkohol, di negara-negara koloni atau negara-

negara yang pernah dijajah dapat ditemukan, bahwa alkohol adalah salah satu mesin 

pembunuh untuk membunuh orang yang dijajah, para Penjajah (Kolonialisme) mematikan 

fisik dan psikis orang/bangsa yang dijajah, hal ini tentu dilakukan demi kepentingan 

kolonialisme seperti yang terjadi pada Suku Indian dan Aborigin yang menjadi Minoritas di 

tanah sendiri. Kondisi seperti itulah yang sedang dihadapi oleh masyarakat Papua saat ini.  

Tidak hanya itu yang lebih parah dari itu adalah pembunuhan karakter generasi muda 

Papua. Mengapa? Karena sejak mengenal minuman keras, banyak orang yang sulit bahkan 

tidak mau meninggalkan kebiasaan tersebut. Akibatnya image buruk tetap melekat pada 

orang Papua bahwa kebiasaan mengkonsumsi minuman keras adalah budaya orang asli 

Papua. Hingga saat ini, kebiasaan mengkonsumsi minuman keras ini tidak dapat ditinggalkan, 

kalau pun harganya sudah melambung tinggi tetapi miras tetap saja laku keras. Sebagai bukti 

marak dan tidak terkendalinya penjualan serta pengedaran minuman keras, banyak orang 

terlihat jalan sempoyongan tanpa arah dan tujuan yang jelas baik di malam hari maupun siang 

hari. Dengan terbiasanya mengkonsumsi muniman keras, sebagian masyarakat sudah 

menganggap hal itu soal biasa, dan ini merupakan suatu gejolak yang sangat berbahaya. Oleh 

sebab itu persoalan pengedaran dan pengkonsumsian minuman keras yang dapat 

menimbulkan berbagai masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Papua secara 

khusus Mimika harus segera diberantas. Oleh karenanya, persoalan ini perlu mendapat 

                                                             
4 . http://isaiasinfo.com, Miras Jalan Pintas Menuju Kematian, didownload September 09 2012 pukul 

14.00 WIB  

http://isaiasinfo.com/
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perhatian yang khusus untuk mengurangi dan bahkan meniadakan pengedaran dan penjualan 

minuman keras. Perhatian tersebut harus datang dari pihak yang memegang kekuasaan dalam 

hal ini pemerintah yang mempunyai wewenang membuat peraturan daerah, aparat keamanan 

dalam mengamankan, lembaga-lembaga gereja dalam memberikan pemahaman dan 

membangun kesadaran umat, serta lembaga-lembaga pemerhati masalah-masalah sosial 

lainnya.  

Oleh sebab itu berdasarkan  gejala sosial yang terjadi dan karena banyaknya masalah 

yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat di Timika,
5
 maka Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Mimika periode 2003-2009, melakukan analisis yang mendalam terhadap dampak-

dampak sosial yang timbul akibat mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan.  

Setelah meneliti, menganalisis dan menimbang, persoalan-persoalan sosial 

masyarakat, seperti tindakan kekerasan fisik, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah 

tangga, angka lakalantas yang tinggi, dan konflik yang tiap tahun terus terjadi, mendorong 

DPRD Mimika di bawah kepemimpinan Drs. Yoseph Yoppy Kilangin membuat peraturan 

daerah tentang pelarangan penjualan dan peredaran miras. DPRD Mimika membuat dan 

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Larangan Memproduksi, 

Menyimpan, Menjual dan Memasokkan, Mengedarkan Minuman Beralkohol di wilayah 

hukum kabupaten Timika – Papua. Pembentukan Perda tersebut murni atas inisiatif DPRD 

Mimika dan atas tuntutan dari seluruh elemen lapisan masyarakat. 

Dengan ditetapkannya Perda tersebut merupakan suatu keberhasilan DPRD Mimika  

periode 2004-2009 untuk meredam konflik dan masalah-masalah sosial lainnya yang sering 

berkobar dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Timika, secara khusus dan untuk 

                                                             
5 . Timika adalah nama kabupaten, sedangkan Mimika adalah nama ibu kita kabupaten Timika. Dalam  

hal ini, penulis akan menggunakan kedua-duanya sesuai dengan konteksnya. 
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masyarakat Papua secara umum. Mengapa masyarakat Papua secara umum? Oleh karena itu, 

bagi kenbanyakan masyarakat Indonesia berasumsi bahwa kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras adalah budaya orang/masyarakat Papua, pada hal sesungguhnya tidak 

demikian. Selain itu miras menjadi identitas baru/stigma yang umum bagi setiap orang Papua, 

pada hal tidak semua orang Papua terlibat dalam pengkonsumsian minuman keras. Dan 

akibat dari pengkonsumsian miras tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya konflik 

antar kelompok masyarakat di Papua (Timika). Oleh karena itu, penulis menilai bahwa 

produk hukum atau Perda tersebut adalah suatu kemajuan, tetapi apakah dalam penerapan 

Perda dimaksud berjalan dengan mulus? Jika ya, sejauh mana efektivitas penerapan Perda 

tersebut? Jika tidak, mengapa? 

Oleh sebab itu, berdasarkan pengamatan penulis, peredaran minuman keras dapat 

ditekan, salah satunya dengan undang-undang peraturan pemerintah daerah. Undang-undang 

atau Perda ini secara langsung maupun tidak langsung akan menekan dan mencegah 

terjadinya berbagai masalah sosial dalam kehidupan masyarakat di Timika dan Papua secara 

umum. Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak sekali kasus yang terjadi, misalnya 

kematian, kecelakaan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, konflik, 

pemerkosaan dan lain-lain, baik yang bersifat perorangan maupun dalam skala kelompok 

terus bertambah. Penyalahgunaan minuman keras dapat dikatakan sebagai salah satu penyakit 

masyarakat yang sulit diberantas. Dengan mengkonsumsi miras, selain mengganggu 

keamanan dan ketertiban umum atau meresahkan masyarakat, peredaran dan mengkonsumsi 

miras secara tidak terkendali yang terjadi di Timika, Papua, dapat menimbulkan dampak 

negatif yang sangat besar bagi masyarakat secara umum. Karena tidak terkontrol atau 

dibiarkan tidak terkontrol, peredaran minuman keras adalah salah satu masalah yang sangat 

besar pengaruh serta dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga banyak sekali 

kerugian yang ditimbulkan.  
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Itulah sebabnya pertanyaan demi pertanyaan terus muncul bagi penulis. Karena 

menurut analisis penulis, DPRD Mimika tidak salah dalam hal ini, sebab tujuan dan 

kepentingan serta sasarannya sudah dan sangat jelas. Kerena bagi penulis Perda ini merujuk 

pada UUD 1945 alinea ke 2 dan 4 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah 

hak segala bangsa.... Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh 

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia 

menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara 

Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 

negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia 

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, 

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta 

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6
 

 

Artinya bahwa Perda ini sudah sangat sesuai dengan karakter serta nilai-nilai moral 

yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila yang memiliki tujuan melindungi dan 

menjamin kehidupan masyarakat Indonesia dalam konteks, daerah, nasional maupun 

Internasional. Selain itu UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus juga menunjang 

pembentukan Perda dimaksud. Namun, penulis tidak mengerti, mengapa sampai pada tahap 

pelaksanaan Perda selama dua (2) tahun baru  muncul adanya intervensi dari pusat. Pada hal 

yang lebih tahu dan mengenal situasi daerah, bukan pusat melainkan DPRD Mimika. Oleh 

sebab itu penulis akan menganalisis masalah ini berdasarkan teori Johan Galtum tentang 

segitiga kekerasan yang menyatakan bahwa  kekerasan itu terjadi dari mengabaikan atau 

                                                             
6 . Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonsia, 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, 

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998, 407, 538. 
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adanya pengabaian terhadap situasi masyarakat. Kekerasan dimaksud bertumpuk pada tiga 

hal, kekerasan struktural, kekerasan budaya dan kekeran secara langsung. Sementara itu 

penulis juga membedah persoalan ini dengan menggunakan teori negara totalitarisme yang 

dikembangkan oleh Hannah Arendt mengenai dominasi total atas lawan.  

Merujuk pada hal tersebut, untuk menekan dan mengurangi resiko besar, diperlukan 

peraturan daerah yang mengatur dan memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku pengedar 

miras maupun yang mengkonsumsi sesuai dengan materi muatan Perda yang ditetapkan. 

Namun tidak pernah ada penanganan yang serius dari aparat pemerintah maupun aparat 

keamanan yang ada. Kalaupun  ada, penanganan dan penangkapan, itu hanya sebatas  kepada 

masyarakat yang mengonsumsi miras atau pelaku peminum miras saja, akan tetapi akar atau 

otak pengedarnya tidak sama sekali diberantas sehingga persoalan-persoalan sosial terus 

terjadi dalam kehidupan masyarakat. Merujuk pada hal tersebut, maka indikasi adanya 

perlindungan terhadap pelaku-pelaku, tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari 

pemerintah pusat melalui surat keputasan Mentri Dalam Negeri yang menganggap bahwa 

Perda No 5 adalah cacat dan prematur secara hukum, dianggap mungkin. Oleh sebab itu  SK 

Mendagri yang menyatakan segera menghentikan prose pelaksanaan Perda dan penerapan 

serta mencabut kebali Perda dimaksud, merupakan unsur perlindungan terhadap pelaku 

pengedar minuman beralkohol.  

 

3. Rumusan Masalah 

1. Apa alasan dan latar belakang penetapan Perda No 5 Tahun 2007 Tentang Pelarangan 

Pengedaran Minuman Keras oleh DPRD Kabupaten Mimika? 

2. Apa alasan dari pembatalan Perda tersebut melalui SK Mendagri No. 

188.342/1463/SJ? 
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3. Apakah pembatalan Perda tersebut merupakan kekerasan negara terhadap masyarakat 

Papua? 

 

4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis akan menguraikan dua hal 

penting sebagai tujuan penelitian yaitu; 

1. Mendeskripsikan apa yang melatarbelakangi dibentuknya Perda tersebut? 

2. Mendeskripsikan pandangan masyarakat dan para penyusun Perda tentang apa 

motif dibalik terbitnya Surat Keputusan Mentri Dalam Negri? 

 

5. Signifikansi Penelitian 

1. Secara ilmiah, sehubungan dengan penelitian ini diharapkan agar peneliti menjelaskan 

tugas dan wewenang DPRD dalam sistem tata pemerintahan. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung maupun 

tidak langsung berupa masukan-masukan bagi gereja sebagai lembaga pembina 

mental dan kerohanian warga gereja, lembaga pemerintah sebagai pelindung 

masyarakat, lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang bergerak dalam menyikapi 

berbagai masalah atau penyakit masyarakat di kabupaten Mimika, betapa pentingya 

Perda No 5 Tahun 2007 untuk menjaga keamanan dan perdamaian dalam kehidupan 

bermasyarakat Papua (Mimika) dan, 

3. Meneliti mengapa adanya Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri. 
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6. Metodologi Penelitian 

6.1. Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan dengan 

pendekatan kualitatif, dimensi deskriptif dan observasi lapangan. Metode penelitian 

dengan dimensi deskriptif, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.
7
 

Penggunaan metode penelitian ini, berusaha untuk memberikan gambaran atau sifat 

dari suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulis melakukan penelitian, 

dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

6.2. Batasan Masalah 

Karena banyaknya masalah sosial dan penyakit masyarakat dalam kehidupan 

bermasyarakat di Timika, maka dibentuklah Perda No 5 Tahun 2007 yang melarang 

memproduksi, mengedarkan, menyimpan dan menjual serta mengonsumsi miras. 

Namun, dalam eksekusi/pelaksanaannya Perda dimaksud tidak berjalan sesuai dengan 

harapan karena terhalang oleh Surat Keputusan mentri dalam negeri yang menyatakan 

bahwa Perda No 5 tahun 2007 adalah tidak sesuai dengan UU lebih tinggi, oleh sebab 

itu Perda tersebut dianggap melawan UU yang dianggap lebih tinggi dimaksud. 

Namun berdasarkan hasil analisis penulis dan kondisi yang ada di daerah, 

pembentukan Perda tersebut sudah melalui mekanisme dan sudah tepat karena dapat 

memenuhi kriteria sebagai Perda/produk hukum daerah.  Oleh karena adanya SK 

Mendagri tersebut, menimbulkan berbagai pertanyaan, sehingga pada kesempatan ini 

penulis akan meneliti tentang latar belakang pembentukan dan penetapan Perda No 5  

                                                             
7 . Suprayono, Imam & Tobrono, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, Bandung, PT. Remaja 

Rosdakarya, 2003, 136. 
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dan terbitnya SK Mendagri No: 188.342/1463/SJ yang mungkin terindikasi 

mengandung unsur-unsur politis bagi masyarakat Papua.  

6.3. Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini, sehubungan dengan penerapan Peraturan Daerah /Perda No 5 Tahun 

2007 dan SK Mendagri, maka penulis akan melakukan penelitian di Timika. Tidak di 

semua distrik tetapi hanya distrik Mimika Baru yang dianggap oleh penulis sebagai 

tempat yang tepat untuk diteliti. 

6.4. Sasaran dan informan di Timika 

Sehubungan dengan hal ini, penulis akan melakukan penelitian kepada orang-orang 

yang dianggap berpengaruh seperti tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh 

adat, Lembaga Perwakilan Rakyat (DPRD)
8
 sebagai penggagas sekaligus pembuat Perda 

No 5 tahun 2007 dan aparat kepolisian serta mereka yang terlibat dalam mengkonsumsi 

miras sebagai sasaran informan. 

Jika dihubungkan dengan kepolisian, maka penulis akan mencari data tentang berapa 

banyak angka kematian yang disebabkan karena mengkonsumsi minuman keras, berapa 

banyak kecelakaan yang terjadi yang menyebabkan kematian. 

6.5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua (2) sumber utama 

yaitu hasil wawancara dan dokumen-dokumen dan deskriptif analisis yang memiliki 

keterkaitan dengan persoalan penelitian serta didukung dengan hasil observasi
9
 penulis 

selama tinggal di Timika dan selama penelitian berlangsung. Penelitian ini, menurut 

Whitney adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif 

                                                             
8 . DPRD Mimika, tidak hanya yang sekarang duduk sebagai wakil rakyat, tetapi juga kepada mereka 

yang sebelumnya terlibat dalam perumusan dan pembuatan Perda No. 5 tahun 2007, yaitu DPRD periode 2003-

2008 dan 2008-2013. 
9 . Abas Tashakkori & Charles Teddie (Eds.), Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral 

Reseach, Edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan 1; 2010, 40. 
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kualitatif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, situasi tertentu termasuk 

tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandang, proses-proses 

yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.
10

 Merujuk pada 

hal tersebut, maka penelitian ini akan difokuskan dan dipusatkan di Timika (Distrik 

Mimika Baru)
11

 yang berkaitan langsung dengan fenomena-fenomena sosial yang terjadi 

dalam kalangan masyarakat, serta melihat pencegahan-pencegahan apa saja yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Timika sebagai bentuk 

perlindungan terhadap masyarakat umum. Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh 

penulis dapat diurut sebagai berikut: 

6.5.1. Wawancara atau interview 

Teknik wawancara dilakukan dengan cara informan dipilih dan 

ditentukan berdasarkan keterlibatan, relasi, pengaruh dan pengetahuan 

informasi yang dimiliki oleh yang bersangkutan sehubungan dengan objek 

penelitian penulis. 

6.5.2. Observasi lapangan  

Teknik observasi lapangan dilakukan dengan cara terjun dalam 

kehidupan bermasyarakat, hidup bersama masyarakat dan melihat, 

menganalisis dan memantau semua perkembangan tentang gejala-gejala sosial 

yang terjadi sebagai bentuk partisipatoris untuk mengetahui secara pasti 

tentang apa dan mengapa masalah sosial sering terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat di Timika. 

  

                                                             
10 . Dalam Moh Nasir, Metode Penelitian, Gahlia Indonesia, Bogor, 2005,54. 
11 . Distrik Sama dengan Kecamatan. 
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6.6.Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data atau teknik analisa data, yang akan terlebih dahulu 

dilakukan oleh penulis adalah klasifikasi data berdasarkan jenis dan karakteristik sesuai 

dengan fokus penelitian, selanjutnya penulis akan membuat kesimpulan.
12

  

6.7.Hipotesa Kerja Tahapan Penelitian 

Pada bagian ini penulis akan melakukan hipotesa penelitian. Proses ini penulis akan 

melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka sebagai yang awal, meneliti 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti dengan tujuan untuk 

menemukan landasan teori. Jika penulis sudah menemukan landasan teori yang kuat dan 

sesuai dengan objek penelitian, maka proses selanjutnya adalah mewawancarai sumber-

sumber informan kunci seperti anggota DPRD Timika yang aktif maupun yang tidak aktif 

yang membentuk atau membuat perda No 5 Tahun 2007 sebagai produk hukum seperti 

yang telah penulis jelaskan di atas. Merujuk pada hal tersebut, analisis data yang 

dilakukan oleh penulis berjalan bersamaan juga dengan proses pengumpulan data di 

lapangan. 

 

7. Sistematika Penulisan 

Sehubungan dengan hal ini, penulis akan menjelaskan tentang sistematika penelitan 

sebagai berikut: 

Bab I, penulis akan memaparkan tentang latar belakang yang menjadi masalah atau 

alasan dari penelitian hingga perumusan masalah, pertanyaan penelitian (research 

question), kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, signifikasi penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan tentang Perda No 5 Tahun 2007 dan Surat Keputusan 

                                                             
12 . Lexy Moleong dalam Risvan Latupeirisa, “Utonomi Khusus Papua”, Pascasarjana Msa, UKSW, 

2010, 23. 
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Mentri Dalam Negeri yang mempersoalkan Perda dimaksud sebagai kekerasan negara 

terhadap masyarakat Papua. 

Pada penulisan bab II, penulis akan membahas tentang landasan teoritis tentang tata 

pemerintahan dan konsep kekerasan menurut Johan Galtung serta konsep negara 

totalitarisme menurut Hannah Arendt. Dengan demikian, penulis akan menggunakan teori 

tentang segitiga kekerasan yang menyatakan bahwa kekerasan itu terjadi dari 

mengabaikan atau adanya pengabaian terhadap situasi masyarakat. Kekerasan itu 

bertumpuk pada tiga hal, kekerasan struktural, kekerasan budaya dan kekeran secara 

langsung.  

Bab III penulis akan memberikan penjelasan tentang dasar dan pembentukan  Perda 

No 5 dan motif dibalik terbitnya SK Mandagri, implementasi Perda No 5 tahun 2007, dan 

implikasinya bagi masyarakat Kabupaten Timika dengan adanya surat keputusan 

mendagri. 

Bab IV, penulis akan menjelaskan tentang pelaporan hasil penelitian yang telah 

dilakukan berkaitan dengan objek penelitian dan analisis hasil laporan. 

Bab V, adalah bagian akhir dari proses penulisan yang akan diakhiri dengan 

kesimpulan dan rekomendasi dari tulisan ini. 

 

 

 

 

 


