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BAB III 

PEMBENTUKAN  PERDA TENTANG MIRAS  

DAN PEMBATALANNYA OLEH MENDAGRI 

 

Kabupaten Mimika merupakan salah satu kabupaten yang digolongkan baru tetapi 

perkembangannya sangat pesat. Dimungkinkan karena kehadiran PT. Freeport dan daerahnya 

yang sangat strategis untuk mengembangkan usaha-usaha. Kehidupan masyarakat pun 

tergolong campur dari berbagai masyarakat Indonesia. Dengan kompleksitas kehidupan 

masyarakat seperti itu, ternyata banyak penyakit sosial yang sering menjadi persoalan di 

Mimika. Untuk memberikan informasi dan data,  lebih lanjut penulis akan menjelaskan 

beberapa hal sebagai berikut: 

 

1. Selayang Pandang Tentang Kota Timika 

Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Propinsi Papua, kabupaten Mimika dapat 

dikatakan masih tergolong baru. Kabupaten Mimika merupakan pemekaran dari Kabupaten 

Fak-fak, yang kemudian bersamaan dengan tiga pemekaran lainnya seperti Kabupaten 

Puncak Jaya, Paniai dan Kota Sorong pada tahun 2000. Karena  melihat kondisi 

pemerintahan saat itu dengan jumlah pegawai perwakilan kecamatan yang sangat sedikit serta 

luasnya wilayah pelayanan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Fak-fak 

memandang perlu untuk melakukan pemekaran wilayah pemerintahan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di wilayah Mimika yang 

tentunya membutuhkan perhatian dan pelayanan dari Pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan 

pembentukan Kantor Pembantu Bupati di Timika  yang ditetapkan sebagai Pembantu Bupati 
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Kepala Daerah Tingkat II Fak-fak wilayah Mimika oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II 

Fak-fak. 

Memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi dan 

meningkatnya tugas dan tanggung jawab di bidang pemerintahan, maka dipandang perlunya 

pembentukan Pemerintahan Kabupaten Administratif sehingga Pemerintahan Pembantu 

Bupati Fak-fak wilayah Mimika ditetapkan sebagai Kabupaten Administratif pada tanggal 8 

Oktober 1996 oleh Menteri Dalam Negeri di Jayapura. Setelah terbentuk menjadi Kabupaten 

Administratif maka ditetapkan wilayah Kecamatan yang terdiri dari: Kecamatan Mimika 

Timur, Mimika Barat, Agimuga dan wilayah pemekaran Kecamatan Mimika Baru yang 

berkedudukan di Timika. 

Hampir kurang lebih 4 (empat) tahun pelaksanaan pemerintahan Kabupaten 

Administratif, maka pada tanggal 18 Maret tahun 2000 diresmikan perubahan status dari 

Kabupaten Administratif menjadi Kabupaten Definitif oleh Gubernur Provinsi Papua Drs. 

J.P. Salossa, M.Si berdasarkan Undang-undang No.45 Tahun 1999. Setelah resmi menjadi 

Kabupaten Definitif, maka pada tanggal 18 Juni 2001 Pemerintah Daerah secara resmi 

menetapkan 12 Kecamatan (atau yang sekarang telah diubah menjadi Distrik) yang menjadi 

bagian dari wilayah Kabupaten Mimika.
1
 

 

  

                                                             
1. Sejarah Kabupaten Mimika,  http://www.mimikakab.go.id, download, pada tanggal 16 Okt. 2012, 

pukul 11:20. 
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Tabel 4
2
:  

 

 

 

 

 

 

Kabupaten Mimika memiliki luas sekitar 20.039 km² atau 4,75% dari luas wilayah 

Provinsi Papua dengan topografi dataran tinggi dan rendah.
3
 Kabupaten Mimika sebelah 

Utara berbatasan dengan Kabupaten Paniai dan Puncak Jaya, sebelah Selatan dengan Laut 

Arafuru, sebelah Timur dengan Kabupaten Merauke dan sebelah Barat dengan Kabupaten 

Fak-fak. 

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas, Kabupaten Mimika dibagi menjadi 12 

Distrik, yaitu ; Mimika Timur, Mimika Timur Tengah, Mimika Timur Jauh, Mimika Barat, 

Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, 

Agimuga, Jila dan Jita. 

Kabupaten Mimika didiami oleh dua  (2) suku besar, yaitu suku Amungme yang 

mendiami wilayah pegunungan dan suku Kamoro di wilayah pantai atau dataran rendah, dan 

kelima suku kerabat lainnya seperti suku Dani, Damal, Moni, Ekari/Mee dan Suku Nduga. 

                                                             
2 . Kabupaten Mimika, http://id.wikipedia.org/wiki/, download, pada tanggal 16 Okt. 2012, pukul 

11:20. 
3  Opcit, http://id.wikipedia.org/wiki/ , download, pada tanggal 16 Okt. 2012, pukul 11:20. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mimika_Timur,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Mimika_Timur_Tengah,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Mimika_Timur_Jauh,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Mimika_Barat,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Mimika_Barat_Tengah,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Mimika_Barat_Jauh,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Mimika_Baru,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Kuala_Kencana,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Tembagapura,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Agimuga,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Jila,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Jita,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Amungme
http://id.wikipedia.org/wiki/Kamoro
http://id.wikipedia.org/wiki/
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mimika
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Tidak hanya itu, selain suku-suku tersebut, juga terdapat suku-suku lain hampir dari seluruh 

Papua. Terlepas dari penduduk asli Papua,  juga terdapat banyak suku pendatang dari luar 

Papua (non Papua). Dapat dikatakan bahwa kabupaten Mimika adalah miniaturnya dunia, 

karena hampir seluruh manusia yang ada di muka bumi ini bisa diketemukan di sana. Hal ini 

mungkin terjadi karena kehadiran PT. Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang emas 

raksasa nomor dua (2) di dunia, sehingga tidak hanya masyarakat Indonesia yang ada di sana 

tetapi juga masyarakat Internasional (luar negeri). 

 

2. Kondisi Umum dan Jumlah Serta Kepadatan Penduduk 

2.1. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Mimika 

Secara Geografis, Kabupaten Mimika terletak antara 134°31’- 138°31’ Bujur Timur 

dan 4°60’-5°18’ Lintang Selatan. Memiliki Luas wilayah 19.529 km² atau 4,75% dari 

luas wilayah Provinsi Papua. Wilayah Kabupaten Mimika berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Paniai, Dogiyai, dan Deyai di sebelah utara, Kabupaten Kaimana di sebelah 

Barat, Kabupaten Asmat dan Yahukimo di sebelah Timur, dan laut Arafuru di sebelah 

selatan.  Berdasarkan hasil pencacatan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk 

Kabupaten Mimika (angka sementara) adalah 183.633 jiwa yang terdiri atas 103.809 laki-

laki dan 79.824 perempuan. Dari hasil SP 2010 tersebut Distrik Mimika Baru, Kuala 

Kencana, dan Tembagapura merupakan 3 Distrik dengan jumlah penduduk terbanyak 

yaitu masing-masing berjumlah 119.921 jiwa, 18.734 jiwa, dan 16.477 jiwa. Distrik 

dengan jumlah penduduk terkecil adalah Distrik Agimuga dengan jumlah penduduk 822 

jiwa. Perbandingan laki-laki dan perempuan atau sex ratio di Kabupaten Mimika adalah 

sebesar 130,5 persen. Angka sex ratio paling tinggi terdapat di Distrik Tembagapura yaitu 

394.80, hal ini dikarenakan di Distrik Tembagapura terdapat 15.806 karyawan PT. 

Freeport Indonesia dan 99,76 persennya berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan angka sex 
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ratio paling rendah terdapat di distrik Mimika Barat Tengah yaitu 105.61 persen. Secara 

keseluruhan angka sex ratio di seluruh distrik berada di atas angka 100 persen, yang 

artinya jumlah penduduk laki-laki di semua distrik lebih banyak jika dibandingkan 

dengan penduduk perempuan.
4
 

Dari hasil SP 2010 diketahui laju pertumbuhan penduduk sebesar 4 persen per tahun. 

Distrik yang laju pertumbuhan penduduknya tertinggi adalah distrik Agimuga yakni 9 

persen per tahun dan yang mengalami penurunan jumlah penduduk paling besar adalah 

distrik Mimika barat Jauh yakni 4 persen per tahun. Dengan luas wilayah 19.592 Km2 

yang didiami 183.633 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Mimika sebesar 

9.37 jiwa/Km2. Distrik yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah distrik Mimika 

Baru yaitu 54.12 jiwa /Km2, sedangkan yang paling rendah adalah Distrik Agimuga yaitu 

sebesar 0.46 jiwa/Km2.
5
 

Sebelum 1954 penduduk Mimika dikenal sebagai masyarakat yang homogen. Daerah 

ini didiami oleh tujuh suku yang tersebar di dataran rendah dan dataran tinggi dari 

wilayah bagian selatan Papua. Ketujuh suku tersebut adalah suku-suku yang hidup 

berdampingan salama berabad-abad. Ketujuh suku yang dimaksud adalah suku 

Amungme, Kamoro, Nduga, Dani, Damal, Moni, dan Ekari. 

Namun setelah terintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang 

komposisi masyarakat Mimika mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perubahan 

tersebut disebabkan karena diberlakukannya sistem transmigrasi oleh pemerintah pusat 

dan karena hadirnya salah satu tambang emas raksasa di Timika, Papua. Sistem 

transmigrasi pemerintah Indonesia telah berusaha menempatkan penduduk non Papua 

dari luar pulau Papua secara khusus kabupaten Mimika. Selain program transmigrasi, PT. 

Freeport menjadi pemikat yang raksasa bagi sebagian besar penduduk yang ada di sana. 

                                                             
4 . Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, 2010 
5 . Sumber, Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, 2010 
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Karena kehadiran penduduk di Mimika tidak hanya penduduk lokal tetapi juga berbagai 

masyarakat dari berbagai ras dan etnis yang ada di Indonesia bahkan dunia. Oleh sebab 

itu, tidak mengherankan jika laju pertumbuhan penduduk kabupaten Mimika mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan. Pertumbuhan penduduk ini bukan terjadi karena 

angka kelahiran tinggi tetapi peningkatan ini terjadi karena banyak penduduk atau 

masyarakat yang datang dengan berbagai kepentingan dan salah satunya karena 

diberlakukannya Otonomi Khusus bagi Papua.  

 

Tabel 5
6
: Jumlah Penduduk Menurut Distrik 

Dan Jenis Kelamin 

 

                                                             
6. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika, 2010 

Distrik Laki-Laki Perempuan Jumlah Sex Ratio 

Mimika Barat 2122 1834 3956 115.70 

Mimika Barat 

Jauh 

961 

 

841 1802 114.27 

Mimika Barat 

Tengah 

 

1053 

 

997 2050 105.62 

Mimika Timur 

 

4340 

 

3993 8333 108.69 

Mimika Tengah 

 

1751 

 

1587 3338 110.33 

Mimika Timur 

Jauh 

1561 

 

1421 2982 109.85 
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Sumber data: Badan Statistik Kabupaten Mimika 

 

2.2. Mata Pencaharian dan Perekonomian 

Mata pencaharian penduduk atau masyarakat Mimika sebelum kabupaten 

adalah bertani, berburu dan nelayan. Namun karena seiring berjalannya waktu dan 

perkembangan yang cukup pesat dengan kehadiran pemerintah serta di sisi lain 

dengan adanya PT. Freeport mengalami perubahan. Perubahan tersebut mulai 

merambah sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta serta pedagang.  Kalau pun 

demikian, bagi kebanyakan dari suku/orang asli Papua secara khusus tujuh suku 

masih hidup dengan mata pencaharian bertani, berburu dan nelayan, serta memangkul 

 

Mimika Baru 

 

65266  

 

54655 119921 119.41 

Kuala Kencana 

 

10406  8328 18734  124.95 

Tembagapura 

 

13147  3330  16477  394.80 

Agimuga 

 

443  379  822  116.89 

Jila 

 

2039  1915  3954  106.48 

Jita 

 

720  544  1264  132.35 

MIMIKA 103809  79824  183633  130.05 
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sagu (sebagai makanan pokok),
7
 itu pun juga sudah mengalami penurunan yang 

drastis karena kehadiran masyarakat non Papua dengan peralatan serta pengetahuan 

yang cukup untuk bercocok tanam dan menjadi nelayan dengan dukungan fasilitas, 

peralatan dan modal yang cukup. Pola seperti ini dijalani oleh ketujuh suku kerabat 

yan telah penulis sebutkan di atas. Mereka hanya sedapat mungkin menghasilkan ubi 

jalar, petatas, keladi dan pisang serta sayur-sayuran. 

Masyarakat yang bermata pencaharian pedagang adalah mereka yang 

bermodal secara khusus penduduk pendatang yang datang dari luar Papua, seperti 

orang Jawa, China, Makasar, Buton, Batak, Toraja dan suku-suku lainnya di Indoesia. 

Para pedagang ini tidak hanya menguasai  sektor perdagangan di Mimika tetapi pada 

umumnya menguasai seluruh Papua dengan dukungan modal yang sangat besar. Hal 

ini terjadi karena ketidaktahuan sistem perdagangan serta pembiaran yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk tetap tidak mengetahui cara berdagang, agar sistem 

perekonomian dan perdagangan tetap dikuasai oleh orang non Papua. Dengan 

demikian, pengendalian perekonomian dikendalikan oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dengan sistem dominasi total yang dikembangkan oleh Hannah 

Arendt. Walau pun terjadi kemajuan dan transformasi dalam berbagai sektor secara 

khusus perekonomian, orang asli Papua belum mengembangkan sistem perdagangan 

yang baik, sehingga sistem perekonomian serta perdagangan benar-benar 100% 

dikuasai oleh orang non Papua. Akibat dari persoalan tersebut, sampai saat ini orang 

Papua tidak mampu bersaing dengan orang non Papua. Persoalannya apakah karena 

tidak tahu atau tidak adanya pembinaan atau pembiaran? Tidak tahu, tetapi yang jelas 

selain tidak dapat bersaing dengan masyarakat pendatang, yang lebih menonjol adalah 

tidak ada dukungan modal yang cukup untuk berusaha. 

                                                             
7 . Ngadisah, Konflik Pembangunan dan Gerakan Politik di Papua, Pustaka Raja, Yogyakarta, 2003, 44. 
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2.3. Pendidikan
8
 

Melihat kondisi yang ada di Papua secara umum dan secara khusus kabupaten 

Timika, tingkat pendidikan masyarakat pribumi belum mencapai target. Hampir rata-

rata orang pribumi secara khusus tujuh suku baru mengenal pendidikan ada tahun 75-

80-an, di mana kondisi pada waktu itu sulit dalam menempuh pendidikan sehingga 

tingkat pendidikan masyarakat Papua secara khusus pegunungan tengah Papua rata-

rata hanya sampai pada level Sekolah Pendidikan Guru SPG sekarang sudah PGSD 

dengan kurikulum yang diajarkan pun berbeda. Melanjutkan di jenjang pendidikan 

pada level SPG tidak membutuhkan waktu yang lama, setelah menyelesaikan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP pada waktu itu) langsung masuk SPG. Bisa dianalisis 

bagaimana tingkat pendidikan dan kesulitan pada waktu itu, oleh sebab bagi 

kebanyakan orang Papua pegunungan hanya bisa mencapai pendidikan formal di 

tingkat SPG.  

Baru memasuki tahun 1990-an, barulah satu persatu orang Papua pegunungan 

mulai merambah pendidikan pada level dokterandus setara dengan S-1 sekarang. Pada 

periode 2000-an bermunculan cukup banyak sarjana-sarjana yang berhasil 

menyelesaikan studi dan dapat bersaing dengan orang non Papua. Kalau pun 

demikian, kebanyakan masyarakat Papua secara khusus masyarakat Timika yang 

menganyam pendidikan lebih banyak berada pada tingkat SD, SMP/SLTP dan 

SMA/SMU/SMK/D3. 

Perlu dketahui bahwa tingkat pendidikan di Papua secara khusus Timika dan 

daerah-daerah pemekaran lainnya tidak memadai di bagian dan daerah-daerah 

tertentu. Pamberian Otonomi khusus tidak memberikan jaminan bahwa orang asli 

                                                             
8 . Penjelasan tentang pendidikan pada bagian di atas terlepas dari beberapa daerah di Papua yang 

terlebih dahulu mengenal dunia pendidikan seperti daerah-daerah bagian pantai Papua dan beberapa kota besar 

lainnya. Pembahasan ini lebih condong pada daerah pegunungan Papua bagian tengah dan selatan. Mengapa 

demikian, karena yang menjadi tolok ukur berhasil atau tidaknya pendidikan di Papua harus menjadi patokan 

pada daerah-daerah yang sulit dalam berbagai fasilitas serta yang sulit dijangkau.  
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Papua dapat mengenyam pendidikan sampai tingkat atau level yang tinggi. Untuk 

membiayai biaya operasional satu SD saja tidak bisa sehingga kebanyakan tenaga 

didik yang ditempatkan di daerah-daerah pedalaman dan pesisir tidak pernah pergi 

mengajar. Hal seperti ini menunjukkan bahwa pendidikan di Papua sangat tidak 

memenuhi standar. Bisa saja gedungnya ada tetapi fasilitas serta tenaga didik tidak 

ada karena berbagai faktor. Hal seperti ini sudah berlangsung sejak Papua bergabung 

dengan NKRI dan sampai pada pemberian dan pemberlakuan status Otonomi khusus 

bagi Papua, tidak pernah mengalami perubahan dan kemajuan yang signifikan. Jika 

mau mengukur keberhasilan pemerintah daerah, provinsi dan pusat dalam 

membangun Sumber Daya Manusia Papua, tolok ukurnya bukan diambil dari kota-

kota besar, tetapi yang harus menjadi standar adalah daerah-daerah terpencil baik 

yang ada di pegunungan maupun yang terdapat di daerah pesisir Papua. 

Baru memasuki tahun 2000-an barulah orang asli Papua cukup banyak yang 

mengenyam pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Papua dan juga di luar Papua. 

Itu pun setelah pemberlakuan Otsus bagi Papua, sebelum itu dapat dibayangkan 

pendidikan bagi orang asli Papua seperti apa.  

Meski pun tingkat pendidikan dapat dikatakan cukup baik dan memadai tetapi 

pada tataran ini pendidikan yang baik itu hanya dirasakan oleh orang asli Papua yang 

tinggal di kota dan orang non Papua yang datang dari luar Papua serta merta mereka 

yang menetap di Papua sebagai penduduk setempat. Mengapa demikian? Karena bagi 

kebanyakan orang asli Papua yang ada di daerah-daerah terpencil tidak pernah 

merasakan dan mengenyam pendidikan pada tingkat yang baik. Oleh sebab itu kalau 

pun dapat dikatakan cukup banyak orang asli Papua yang berpendidikan tetapi 

presentasenya tidak lebih dibanding dengan penduduk non Papua.Hal seperti ini dapat 

dilihat dari perbandingan antara Pegawai Negeri Sipil non Papua dan Orang Asli 
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Papua di salah satu dinas atau departemen. Bahwa sepuluh (10) orang PNS dalam 

salah satu dinas, maka dua diantaranya adalah orang asli Papua. Kondisi seperti ini ini 

akan ditemukan pada dinas-dinas di hampir seluruh pemerintahan daerah Papua 

secara khusus kabupaten Mimika.  

2.4. Agama 

Sebelum para zending membawa Injil atau membawa agama Kristen masuk ke 

Papua secara khusus wilayah Pegunungan tengah dan selatan Papua, masyarakat 

Papua sebelumnya percaya dan menyembah kepada benda yang dianggap keramat 

seperti gunung, batu, pohon besar, binatang dan kepada roh-roh nenek moyang yang 

diaggap memiliki kekuatan gaib. Tetapi setelah para zending membawa masuk 

kepercayaan agama Kristen, kebanyakan orang asli Papua menjadi anggota gereja 

Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah 

orang asli Papua yang menganut agama Kristen Protestan dan Katolik baik di daerah 

dataran tinggi maupun lembah, gunung maupun Pantai. Setelah Mimika menjadi 

sebuah kabupaten, banyak didatangi oleh berbagai suku bangsa dari Indonesia dan 

luar negeri maka hadir juga agama lain yaitu Islam, Hindu dan Budha. Hal ini 

mungkin karena kebanyakan penganut agama-agama itu datang dengan tujuan untuk 

bekerja di PT. Freeport dan di pemerintahan kabupaten Mimika serta program 

transmigarasi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Perlu diketahui bahwa warga 

asli Papua lebih banyak menganut agama Kristen Protestan maupun Katolik. Artinya 

penganut agama Islam dan Hindu serta Budha adalah masyarakat non 

Papua/pendatang yang datang dengan berbagai kepentingan.  

Kalaupun Mimika adalah salah satu daerah yang penduduknya berlatar 

belakang dari berbagai agama dan tempat sering terjadinya konflik antar kelompok 

masyarakat secara horizontal maupun vertikal, tetapi konflik-konflik tersebut tidak 
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dengan latar belakang agama melainkan masalah-masalah sosial lainnya. Oleh sebab 

itu kehidupan kerukunan agama di Timika dapat dikatakan sangat baik karena sejak 

dulu hingga saat ini tidak pernah terjadi konflik yang berlatar belakang agama yang 

dapat menyebabkan konflik antar kelompok agama. Artinya kehidupan kerukunan 

beragama di Timika dan Papua dalam situasi yang baik dan damai serta tetap 

memelihara pluralitas/keberagaman. 

 

3. Latar Belakang Kondisi Sosial Masyarakat Sebelum Peredaran Minuman Keras 

dan Sebelum Pembentukan Perda 

 

Kehidupan sosial masyarakat Mimika secara khusus orang asli Papua memiliki 

ikatan sosial yang berbasis kesukuan. Oleh sebab itu kekerabatan terlihat sangat penting 

bagi suku-suku atau masyarakat yang ada di Mimika. Melihat pentingnya relasi maka 

hubungan kekerabatan tersebut dapat dilihat dalam berbagai tindakan, ungkapan serta 

gaya hidup masyarakat yang mengutamakan hidup berbagi bersama dengan orang lain 

artinya adanya sikap empati yang dalam. Sebagai bentuk empati masyarakat, biasanya 

memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, bekerja 

sama dalam aspek-aspek tertentu, jika ada yang meninggal semua komponen masyarakat 

mengambil bagian, hidup tenang dan menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama. 

Suasana yang baik seperti ini sudah dipelihara sejak beberapa suku asli Papua datang dan 

menetap di Mimika, situasi ini adalah reprensentasi dari kehidupan sosial orang asli 

Papua. Tidak hanya itu jika ada orang non Papua berada dalam satu lingkungan tentu saja 

akan menjadi bagian dari kehidupan masyarkat setempat. Solidaritas hidup seperti ini 

menjadi khas dan menjadi budaya dalam kehidupan orang Papua asli secara khusus yang 

berdomisili di Timika.  
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Gaya hidup seperti ini bertahan sampai pada tahun 2003/2004 pasca perang atau 

konflik antar kelompok karena berbeda paham dalam menanggapi pembentukan 

pemekaran Propinsi Papua Tengah. Konflik demi konflik yang terjadi di Mimika 

masyarakat yang hidup rukun menjadi terpecah dan mulai mencari tempat masing-

masing. Namun, solidaritas sosial yang dibangun tetap terbina dalam hal dan kondisi-

kondisi tertentu.  

Dalam kehidupan seperti ini masyarakat tidak pernah dan sangat jarang sekali 

terlibat dalam pengkonsumsian minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol 

yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang. Namun, seiring terjadinya 

perubahan demi perubahan dan kemajuan demi kemajuan, masyarakat yang tidak tahu ini 

juga akhirnya terlibat dalam kebiasaan minum minuman beralkohol. Akhirnya kehidupan 

sosial masyarakat mulai mengarah pada individualistik dan akibatnya banyak 

menumbulkan masalah-masalah sosial, konflik antar kelompok pun muncul beberapa kali 

yang dipicu akibat dari minum minuman beralkohol. Makin lama makin menjadi-jadi, 

karena masyarakat yang benar-benar tidak tahu atau dapat dikatakan masyarakat yang 

baru menginjakkan kaki di kota saja dapat mengkonsumsi miras dan dapat 

membahayakan diri atau pun nyawa orang lain. Fenomena ini terus berlangsung hingga 

saat ini. Itulah sebabnya ketika melakukan wawancara dengan Drs. Yoseph Yopi 

Kilangin salah satu tokoh masyaraksat Amungme
9
 dan pemimpin masa depan Mimika 

mengatakan bahwa: 

 Minum minuman keras itu kebebasan orang untuk memilih, mau minum atau 

tidak itu silahkan saja, tetapi dengan adanya barang ini, dengan kebebasan yang ada 

bagi orang yang siap secara mentalitas, karakter, tidak jadi masalah, tetapi masyarakat 

kita ini kan apa saja yang menjadi kesenangan yang ada mau saja dan miras menjadi 

hal yang menarik/kesenangan/sesuatu yang bisa memberikan kesenangan
10

. 

                                                             
9 . Amungme adalah salah satu suku besar yang mendiami dataran tinggi dan dataran rendah, yang juga 

memiliki hak ulayat di Kabupaten Mimika.  
10. Tulisan italic dari penulis dan selanjutnya dalam penulisan hasil wawancara tulisan italic merupakan 

tambahan dari penulis.  
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Khususnya untuk orang asli Papua, di mana dalam kondisi situasi transisi dari 

kehidupan tradisional masuk ke kehidupan perkotaan yang semakin canggih, semua 

hal mau dicoba, anak remaja yang belum mapan, masih dalam tahap perkembangan 

sudah terlibat dalam pengkonsumsian minuman keras, hal-hal seperti ini sangat cepat 

sekali mempengaruhi pada usia-usia remaja, barang ada, uang ada, pilihan bebas 

untuk pilih. Inilah yang sangat berbahaya bagi generasi muda Papua.
11

 

 

Oleh sebab itu dengan hadir dan adanya minuman keras, sistem sosial, tatanan, 

struktur, budaya, pendidikan dan nilai-nilai keakrapan dalam kehidupan masyarakat tidak 

lagi dipandang sebagai budaya yang telah terpola lama dan dijalani bersama yang 

mengandung nilai, tetapi miras membuat segalanya menjadi kacau dan terjadi 

penghancuran budaya. Dari hal tersebut, lahirlah sifat individualistik, sukuisme, 

margaisme, konflik, perang dan lain-lain sebagainya yang merupakan reprensentase dari 

hancurnya sebuah sistem budaya atau harmonisasi sosial. 

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa kabupaten Mimika adalah 

reprensentase dan miniaturnya Indonesia, karena ada banyaknya masyarakat dari berbagai 

daerah di Indonesia, tidak hanya itu masyarakat tetapi juga ada masyarakat Internasional . 

Kehadiran berbagai masyarakat yang berskala Internasional dan Nasional itu, dikarenakan 

empat faktor: pertama karena adanya perusahaan tambang emas dan tembaga raksasa 

dunia yaitu PT. Freeport Indonesia. Yang kedua adalah karena adanya program 

pemerintah pusat yaitu program transmigrasi, ketiga adalah dengan Mimika menjadi salah 

satu kabupaten pemekaran dari kabupaten induk dan yang keempat adalah karena adanya 

pemberian status Otonomi Khusus bagi Papua. Dengan keempat alasan tersebut, banyak 

orang yang berdatangan ke Papua secara khusus Timika dengan berbagai tujuan. Ada 

yang datang dengan tujuan berbisnis, mengadu nasip, bekerja dan lain sebagainya, tetapi 

intinya adalah persoalan ekonomi.  

                                                             
11. Wawancara, Y.Y.K, Timika, 30/082012. 
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Terlepas dari kedatangan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, masyarakat 

asli Papua juga berdatangan, dari berbagai daerah di Papua. Dalam komunitas yang lebih 

kecil lagi, datang juga beberapa suku yang ada di Pegunungan Tengah Papua, seperti lima 

suku kerabat lainnya yaitu Dani, Damal, Nduga, Mee/Ekari/ dan Moni. Di sini terjadi 

perjumpaan dengan berbagai latar belakang, budaya, serta adat istiadat yang tentu saja 

berbeda. Dalam situasi ini sering terjadi benturan, tetapi biasanya tidak tampak. Mengapa 

kurang? Karena dilihat dari beberapa kali konflik yang terjadi, tidak yang disebabkan 

karena benturan budaya, tetapi lebih karena pengkonsumsian muniman keras.  

Tabel: 6 

Bagan Kedatangan Masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITIK: 0 

TIMIKA 

DIDIAMI OLEH SUKU AMUNGME DAN KAMORO 

DAN TEMPAT TERJADINYA PERTEMUAN 

 

 

1. PT. FREEPORT 

3. PEMEKARAN DARI KABUPATEN  

INDUK 

4. PEMBERIAN STATUS OTSUS 

BAGI PAPUA 

 

2. PROGRAM TRANSMIGRASI 

GARIS 

KEHADIRAN 

ORANG ASLI 

PAPUA DAN 5 

SUKU KERABAT 

LAINNYA 

GARIS 

KEHADIRAN 

ORANG NON 

PAPUA 
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Keterangan: 

    = sumber kehadiran masyarakat di Mimika 

    = kehadiran orang Asli Papua dan Lima Suku Kerabat lainnya 

    = Kehadiran Orang Non asli Papua 

    = Mimika sebagai central (Amungme dan Kamoro) 

 

Sejak kehadiran para Zending untuk memberitakan Injil, sebenarnya daerah ini aman 

sampai dibukanya PT. Freeport. Setelah tambang tembaga dan emas raksasa tersebut 

beroperasi dan demi pengamanan terjadilah penculikan dan pembunuhan terhadap 

masyarakat asli Papua dengan tuduhan sebagai pembangkang atau dengan isu Organisasi 

Papua Merdeka. Oleh sebab itu Karel Gwijangge dalam wawancara mengatakan bahwa di 

Timika ini sebenarnya tidak pernah ada perang, begitu Injil masuk daerah Timika adalah 

daerah yang aman, kecuali soal aspirasi Papua merdeka, itu dulu pernah ada pelanggaran 

HAM besar-besaran yang dilakukan oleh aparat TNI dengan melakukan penculikan-

penculikan terhadap masyarakat yang dicurigai.
12

 

Menurut Karel Gwijangge, Janes Natkime dan beberapa informan yang berhasil 

diwawancarai memberikan informasi yang penting bahwa konflik pertama yang terjadi antar 

kelompok suku di Timika sejak 1996 itu faktornya karena minuman keras. Sebelum terjadi 

konflik antar kelompok suku tersebut, sebelumnya terjadi pemberontakan masyarakat 

terhadap PT. Freeport  Indonesia. Hal itu disebabkan karena terjadi tindak kekerasan oleh 

oknum TNI yang menjaga sebagai security di cek point. Sebagai bentuk pemberontakan 

masyarakat yang kala itu ada sebagai satu komunitas yang utuh melawan PT. Freeport. Sejak 

itulah PT. Freeport memberikan dana hibah kepada masyarakat asli dengan jumlah satu 

persen (1%) dari pendapatan bersih PT. Freeport melakukan pembodohan dengan tidak 

                                                             
12 . Wawancara, K.G, Timika, 30/082012. 
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memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar, sejak beroperasi pada 1969 hingga 1996, 

berarti selama dua puluh tujuh (27) tahun PT. Freeport Indonesia telah melakukan penipuan 

dan pembodohan yang sangat kejam. Dan bahkan pemberian dana 1% juga merupakan 

bentuk pembodohan atau penghinaan terhadap masyarakat asli Papua.
13

  

Jika dibandingkan dengan perolehan hasil bumi, tambang emas dan tembaga yang 

setiap hari bisa menghasilkan produksi biji emas dan tembaga mencapai jutaan ton, 

bagaimana mungkin Freeport hanya memberikan satu persen dari pendapatan bersihnya. Hal 

ini merupakan upaya pembodohan, pembudakan, penghinaan dan penjajahan yang dilakukan 

oleh PT. Freeport beserta pemerintah Indonesia terhadap masyarakat asli Papua. Dan hal ini 

merupakan bentuk kejahatan negara dan perusahaan kepada masyarakat Papua. 

Setelah konflik pertama terjadi karena miras dan pemberian dana satu persen, maka 

masyarakat yang tadinya hidup damai dan tenang bersama sebagai suatu komunitas yang utuh 

dengan memiliki nilai-nilai kehidupan sosial yang tinggi mulai terpecah dan timbul berbagai 

persoalan sosial lainnya. Sejak saat itu perpecahan demi perpecahana, masalah demi masalah, 

konflik demi konflik, perang demi perang serta berbagai persoalan sosial lainnya terjadi 

dalam kehidupan masyarakat kabupaten Mimika. Dan puncak dari persoalan peredaran miras 

serta pengkonsumsian minuman keras yang berlebihan terjadi mulai kira-kira pada tahun 

2000. Yang akhirnya memusnahkan dan menghancurkan sisem sosial masyarakat Papua 

secara khusus tujuh suku kerabat. Akibatnya masyarakat yang tadinya hidup berdampingan, 

terjadi perpecahan yang membuat masing-masing suku mencari tempat yang nyaman untuk 

masyarakat mereka sendiri, demi menghindari konflik, perang dan lain sebabagainya yang 

dapat mengancam nyawa anggota masyarakat.   

 

  

                                                             
13 . Wawancara, K.G, Timika, 30/08/2012 dan Timika, J.E, 27/08/2012. 
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4. Pembentukan Perda No 5 Tahun 2007 

Miras menjadi momok yang sangat menakutkan bagi orang Papua dan generasi 

Papua. Oleh sebab itu, dengan melihat berbagai kondisi sosial dan didorong dari berbagai 

lapisan masyarakat untuk segera membentuk dan menetapkan sebuah peraturan daerah 

yang tujuannya mengurangi dan menekan peredaran minuman keras, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Mimika membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2007 

sebagai respon terhadap gejolak sosial dan tuntuntan masyarakat dimaksud. Peraturan 

Daerah No 5 Tahun 2007 merupakan produk hukum daerah yang benar-benar merupakan 

pembentukan atas inisiatif DPRD Mimika.  

Tentu saja pembentukan dan penetapan Perda ini karena kondisi kehidupan sosial 

masyarakat yang sangat rawan karena membahayakan diri (pengkonsumen) atau pun 

masyarakat umum yang tidak mengkonsumsi miras. Selain itu terjadi konflik antar 

kelompok, konflik atau kekerasan dalam rumah tangga, kematian, angka kecelakan, serta 

penyebaran penyakit mematikan HIV/AIDS yang sengat pesat karena setelah 

mengkonsumsi miras masyarakat melakukan hubungan seks tanpa pengaman. Hal 

tersebut membahayakan dirinya sendiri dan istrinya juga karena setelah berhubungan seks 

tanpa pengaman yang kemudian berhubungan juga dengan istrinya, sehingga sangat cepat 

dan berbahaya penyebarannya. Melihat masalah-masalah sosial mulai dari yang terkecil 

sampai yang terbesar, maka dibentuk dan ditetapkan Perda No 5 Tahun 2007 tentang 

Pelarangan Menjual, Mengedarkan, Menyimpan Minuman berjenis alkohol di wilayah 

hukum kabupaten Mimika di bawah komando Ketua DPR pada waktu itu Drs. Yoseph 

Yopi Kilangin dan pejabat bupati A. Allo Rafra S.H.  

 

Dalam proses rancangan, penyusunan dan penetapan Perda No 5, DPRD Mimika 

sangat solid, tidak ada tantangan dalam internal DPRD. Selain itu banyak dukungan dari 
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masyarakat dan berbagai elemen yang ada di Mimika. Dukungan penuh yang diberikan 

kepada DPRD merupakan bentuk kemuakan masyarakat Mimika terhadap banyaknya 

penyakit-penyakit sosial, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, ketidaknyamanan 

serta berbagai situasi buruk yang diciptakan oleh pengkonsumsi miras.  

Menurut Drs. Yosep Yoppy Kilangin ketika suara rakyat mulai muncul, kelompok 

pemerhati, gereja, suara perempuan, dan dengan dukungan masyarakat tidak ada pro atau 

kontra, kita mendapat dukungan yang besar, dan untuk DPRD sendiri cukup solid 

sehingga Perda tersebut dibentuk dan ditetapkan. Sementara itu, sebelum membuat dan 

menetapkan Perda tersebut, DPRD Mimika telah melakukan pemanggilan terhadap 

pengusaha-pengusaha minuman keras yang memiliki ijin penjualan dengan tujuan 

mensosialisasikan dampak-dampak minuman keras sehingga DPRD Mimika hendak 

membentuk dan menetapkan Perda yang intinya akan melarang. Oleh sebab itu, bagi 

pengusaha minuman keras yang ijin usahanya masih berlaku, diberikan kesempatan untuk 

menjual, setelah ijinnya habis maka dinyatakan dilarang. Dan berdasarkan wawancara 

penulis, pengusaha miras setuju dan menerima keputusan DPRD tersebut.  

Setelah melalui berbagai proses dan karena memperoleh dukungan yang sangat 

kuat, dengan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mimika membentuk dan 

menetapakan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Menjual, 

Menyimpan, Mengedarkan dan Mengkonsumsi Minuman Keras di Wilayah hukum 

Kabupaten Mimika. Dan Karena Minuman keras sangat berbahaya, maka dinyatakan 

dilarang di Timika. 

Merujuk pada pembentukan Perda tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Mimika, perlunya penjelasan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Terkait 

hal tersebut dalam UU Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ketentuan Umum Pasal 1 

ayat 5 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
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DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah 

Daerah
14

. Oleh sebab itu, tidaklah salah jika DPRD Mimika memproduksi produk hukum 

demi kesejahteraan dan ketertiban umum, karena merupakan wakil rakyat yang sah 

berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi lembaga ini adalah salah satu unsur 

pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah. 

Peraturan Daerah tersebut dalam ketentuan umum perundang-undangan 

menyatakan bahwa “peraturan daerah selanjutnya disebut perda adalah peraturan daerah 

Provinsi atau peradaturan daerah kabupaten/Kota”.
15

 

 “Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dengan persetujuan 

bersama Bupati/Walikota”.
16

 “Pembentukan Perundang-undangan adalah 

peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, 

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 

Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat 

norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh 

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan”.
17

  

Selanjutnya Himawan Estu Bagijo Staf Pengajar Fakultas Hukum Unair 

dalam makalahnya yang berjudul Pembentukan Peraturan Daerah mengatakan 

bahwa “Peraturan Daerah (perda) adalah instrument aturan yang secara sah 

diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di 

daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-

undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan 

menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya”.
18

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, bagi penulis Peraturan Daerah atau Perda adalah 

seperangkat peraturan atau perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan sebagai 

                                                             
14 . Dr. Santoso Sembiring, S.H., M.H, Himpunan Peraturan Perundang-undanganRepublik Indonesia; 

Pemerintah Daerah(Pemda), Nuansa Aulia, Bandung, 2010, 3, cetakan ke II; edisi revisi. Selanjutnya Penulis 

akan menyebut DPRD dalam tulisan-tulisan berikutnya. 
15 . Ibid, Santoso Sembiring, S.H., M.H, 3. 
16 . Tim Redaksi Nuansa Aulia, Himpunan Peraturan Perundang-undanganRepublik Indonesia; 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU RI No. 12 Tahun 2008, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, 3. 
17 .Ibid, Tim Nuansa Aulia, 2. 
18 . Himawan Estu Bagijo, Pembentukan Peraturan Daerah, PDF, Didowload, htp//.Google.com, pada 

tanggal 22 Februari 2012, pukul 22:40. 
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instrumen daerah/kota, bersifat baku yang ditetapkan oleh DPRD dan Bupati/walikota 

untuk kepentingan bersama yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 demi 

kesejahteraan dan ketentraman masyarakat yang dibentuk dan ditetapkan oleh 

pemerintaha daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  

Dalam Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia yang berjudul 

Peraturan Daerah yang ditulis oleh Santoso Sembiring dalam Bab III Tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Pasal 10 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai dimaksud pada ayat (1)
19

, 

pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan  berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
20

 

Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 menjalankan otonomi 

seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan 

tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing 

daerah.
21

 

Untuk mengatasi masalah seperti yang telah penulis sebutkan di atas, hadirnya 

suatu produk hukum yang mengatur tentang persoalan miras menjadi mutlak diperlukan 

bagi ketentraman umum dan menghindarkan masyarakat dari penyakit sosial.   

Merujuk pada penjelasan perundang-undangan tersebut di atas, maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa dasar pembuatan Perda No 5 Tahun 2007 sudah tepat dan 

sangat mendasar. Sehingga tidak diragukan lagi keabsahannya, karena sudah melalui 

mekanisme yang tepat atau sesuai dengan kondisi daerah, seperti yang telah diuraikan 

dalam UU Otonomi Khusus No.21 tahun 2001 antara lain berbunyi “pemberlakuan 

                                                             
19 . Ayat 1 menjelaskan tentang pemerintah daerah menyelengarakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan 

pemerita. Ibid, Hadi Setia, 2012, 10-11. 
20 . Ibid, Santoso Sembiring, 2012, 8. 
21 . _________, Undang-undang Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, 9. 
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kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup 

perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, 

Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan 

kedudukan hak dan kewajiban sebagai warga negara
22

 dan UUD 1945 serta Pancasila 

secara khusus sila kedua dan sila kelima. Selain itu dalam UU Otonomi Daerah pada 

pasal 14 ayat 1 yang menjadi urusan atau kewenangan pemerintah daerah dalam 

menyelenggarakan pemerintahan pada point c dan g berbunyi: penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (c), penanggulangan masalah sosial.
23

  

1. Materi, Fungsi dan  Muatan Peraturan Daerah 

 Materi Peraturan Daerah, mengandung nilai: 

1. Kejelasan tujuan 

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 

4. Dapat dilaksanakan; 

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

6. Kejelasan rumusan dan, keterbukaan.
24

  

 Fungsi Peraturan Daerah 

Fungsi Peraturan Daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang 

diatur berdasarkan Undang-undang No 32. Th. 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah terutama pasal 136 dan juga merupakan fungsi pendelegasian dari 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Fungsi Peraturan Daerah ini dirumuskan 

dalam pasal 136 Undang-undang No. 32, Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaiberikut: 

a. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

dan tugas pembantuan. 

                                                             
22 . Lihat Hadi Setia Tunggal; UU Otsus No.21 tahun 2001, 3. 
23 _________, Otonomi Daerah, 18.  
24 . Opcit,  Undang-undang Otonomi, 2007,123. 
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b. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 

daerah masing-masing. 

c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum. 

d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang dimaksud di sini adalah tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.
25

 

 

 Muatan Peraturan Daerah 

Maka sebaiknya sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Undang-undang 

Pemerintahan Daerah/Otonomi Daerah  dalam pembentukan dan penetapan Peraturan 

Daerah harus dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang mengandung beberapa unsur, yaitu: 

1. Materi muatan Perda mengandung asas: 

a. Pengayoman 

b. Kemanusiaan 

c. Kebangsaan 

d. Kekeluargaan 

e. Kenusantaraan 

f. Bihneka tunggal ika 

g. Keadilan 

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 

Dan dalam pasal 12 Undang-Undang No. 10 Th. 2004 mentapkan bahwa 

materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi 

khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih 

                                                             
25 . Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta 2007, 250. 

 



81 
 

tinggi.
26

 Selain asas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perda dapat memuat alasan 

lain sesuai dengan substansi Perda yang bersangkutan.
27

  

2. Peraturan-peraturan yang mengatur hal-hal lain yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan harus diatur dengan peraturan daerah.
28

 

Dalam pembentukan dan penetapan peraturan daerah, tidak hanya cukup 

jika dibuat, tetapi peraturan daerah harus ditetapkan oleh kepala daerah 

dengan persetujuan DPRD, Perda harus ditandatangani oleh kepala daerah 

dan ketua DPRD. 

Dengan demikian, berdasarkan pengamatan, sebagaimana sudah disebutkan di atas, 

penulis  berasumsi bahwa terdapat indikasi ternyata orang yang memproduksi, menyimpan, 

menjual dan mengedarkan minuman beralkohol serta turut melindungi dan memberikan ijin 

penjualan merupakan orang/instansi yang juga memiliki andil atau peran dalam penciptaan 

konflik antar kelompok maupun persoalan sosial lainnya di Papua (Timika). Sebab 

dikarenakan adanya penjualan dan pengedaran miras, maka masyarakat membeli dan 

mengonsumsinya dan akibatnya banyak persoalan sosial yang terjadi. Masalah-masalah sosial 

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Timika seperti, pembunuhan, pelecehan seksual, 

kekerasan dalam rumah tangga, angka kecelakaan tinggi, mengganggu aktivitas umum dan 

lain sebagainya membuat ketidaknyamanan dalam menjalankan semua aktivitas 

bermasyarakat di Timika. Oleh sebab itu, Pemda sebagai penyelenggara pemerintihan daerah 

pembetukan dan penetapan Perda pelarangan miras sengat tepat sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Hal itu didasarkan pada UU Otsus Papua, UUD 1945, Panca Sila, UU No 32 

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan lain sebagainya.   

                                                             
26 . Opcit, Maria Farida Indrati, 2007, 250. 
27 . Ibid,Undang-undang Otonomi,123. 
28 . Ibid, 56. 
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5. Tantangan Perda No 5 Tahun 2007 

Tentu saja demi mewujudkan tujuan tertentu, manusia akan bekerja sama atau 

kompromi. Kompromi ini akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan maupun 

merugikan. Kompromi tidak hanya terjadi saat ini, tetapi sudah terjadi sejak manusia 

pertama ada. Kompromi tidak hanya untuk kepentingan tetapi kompromi terjadi dalam 

hampir setiap kehidupan manusia. Tidak hanya itu, kompromi juga terjadi dalam sistem 

ketatanegaraan. Oleh karena kompromi juga, sebuah negara dapat didirikan dan bertahan. 

Demikian juga dengan aturan-aturan atau perundang-undangan. Merujuk pada hal 

tersebut, DPRD Mimika berkompromi membentuk dan menetapkan Perda No 5 sebagai 

upaya perlindungan terhadap masyarakat Mimika. Dalam hal ini, pembentukan, 

penetapan dan penerapan Perda No 5 Tahun 2007 menghadapi tantangan. Tantangan 

tersebut tidak hanya dari dalam tetapi juga dari luar, untuk mengetahui dari mana saja 

tantangan dimaksud, berikut ini adalah penjelasannya: 

5.1.Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri  

Surat keputusan Mentri dalam negeri dengan Nomor: 188.342/1463/SJ dengan 

perihal:  Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Mimika yang bunyinya menyatakan 

bahwa pembentukan dan penetapan Perda No 5 Tahun 2007 bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah No 38 

tahun 2007 pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, Keputusan Presiden No 3 Tahun 1997 

tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dan Peraturan Mentri 

Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang pengawasan dan pengendalian 

impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol. Berkaitan 

dengan hal tersebut, diminta kepada bupati Mimika untuk segera menghentikan 
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pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dan selanjutnya segera mengusulkan proses 

pencabutannya kepada DPRD.  Surat Keputusan Mendagri tersebut terbit setelah 

Dewan Perwakilan Daerah Mimika melihat, menganalisis, memutuskan, dan 

membentuk serta menetapkan Perda No 5 yang dibentuk dengan tujuan untuk 

melarang perederan minuman keras untuk semua golongan dan jenis serta minuman 

bermerek dan minuman keras lokal serta proses pelaksanaan Perda tersebut setelah 

dua (2) tahun berjalan.  

5.2.Pemerintah Daerah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mimika telah berhasil menghimpun aspirasi 

dan dengan inisiatif sendiri membentuk serta menetapkan Perda No 5 Tahun 2007 

demi keamanan dan kenyamanan rakyat. Namun, tantangan itu bukan hanya dari luar 

seperti terbitnya SK Mendagri tersebut. Yang lebih parah dan tidak bertanggung 

jawab adalah pemerintah daerah kabupaten Mimika secara khusus Bupati Kabupaten 

Mimika Klemen Tinal. Pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif harusnya 

mendahulukan kepentingan rakyat Mimika dengan mengeksekusi dan 

memberlakukan Perda ini, tetapi sampai detik ini Pemda justru berpatokan pada SK 

Mendagri. Oleh sebab itu Pemda tidak diberlakukan Perda No 5 secara konsisten 

sebagaimana mestinya. Semua masalah sosial yang terjadi di Mimika, bukan 

tanggung jawab siapa-siapa tetapi 100% tanggung jawab pemerintah daerah dan 

pemerintah pusat. Semua orang yang mati karena konflik, semua masalah-masalah 

sosial yang terjadi karena miras, itu tanggung jawab pemerintah. Alasannya sederhana 

saja, karena pemerintah daerah tidak pernah dan tidak mau melaksanakan Perda No 5 

Tahun 2007 yang dapat menekan berbagai persoalan sosial, sehingga yang paling 

bertanggung jawab dalam hal ini adalah Pemeritah Daerah Mimika dalam hal ini tim 

eksekutif dan pemerintah pusat. Dengan demikian, yang menjadi kendala dalam 
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menerapkan Perda No 5 salah satunya adalah pemerintah daerah itu sendiri dan 

terbitnya SK Mendagri dimaksud. Pemimpin daerah dalam hal ini Bupati harus 

bertanggung jawab secara moril.   

5.3.Aparat Keamanan 

Keamanan adalah salah satu unsur/perangkat pemerintahan yang memiliki 

tanggung jawab dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi setiap warga 

negera Indonesia. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, aparat keamanan justru 

menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat orang Asli Papua. Terlepas 

dari hal itu, keterlibatan pihak aparat keamanan entah itu secara institusi atau 

perorangan dalam memberikan perlingungan kepada pemilik toko-toko miras, 

meloloskan dari pelabuhan, baik udara, darat maupun laut, memberikan kesan negatif 

bahwa aparat keamana sedang bermain. Oleh sebab itu kendala yang dihadapi Perda 

No 5 Tahun 2007 adalah para aparat penegak hukum. Entah itu kepolisian, pengadilan 

atau kejaksaan, semuanya punya tanggung jawab. Mungkin secara institusi 

mendukung tetapi perorangan tidak, siang menggunakan seragam dinas tetapi malam 

tidak, tangan kiri berbicara tentang keberpihak tetapi tangan kanan tidak.  

Mengapa penulis mengatakan demikian? Alasannya cuma sederhana saja, karena 

miras merajalela. Siapa yang mengendalikan dan menjaga seluruh jalur transportasi, 

darat, laut hingga udara? Apakah masyarakat Papua? Tidak! Yang jelas pihak yang 

berwenang dalam hal ini aparat keamanan dan dinas-dinas terkait salah satunya 

adalah dinas perhubungan. Apakah terjadi konspirasi? Ya, itu sangat benar, tentu saja 

ada pihak-pihak lain yang memback up sehingga miras dengan mudah masuk di 

Papua secara khusus Timika. 
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Pembentukan dan penetapan Perda tersebut sudah melalu mekanisme dengan 

mempertimbangkan aspirasi dan desakan dari seluruh komponen masyarakat, agar minuman 

beralkohol ditiadakan dari kabupaten Mimika, karena telah menimbulkan berbagai dampak 

negatif, yakni terjadinya kriminalitas, penyakit sosial, yang bermuara pada rusaknya akhlak 

dan moral serta menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban yang kurang kondusif, dan 

telah mengakibatkan kerugian sosial yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan dampak 

positifnya. Bahwa dalam rangka mengaktualisasikan Mimika sebagai Zona Damai di Tanah 

Papua, maka perlu dilakukan pelarangan terhadap semua aktivitas pemasukan, penyimpanan, 

pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di seluruh wilayah hukum 

Kabupaten Mimika.  

Oleh sebab itu, dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa pengaruh yang ditimbulkan 

akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol membuat manusia kehilangan rasa sadar dan 

kehilangan pengendalian diri sehingga akan menimbulkan perilaku yang negatif yang 

mengakibatkan perkelahian, pemerkosaan dan tindakan kriminal lainnya. Betapa banyaknya 

pengaruh negatif yang ditimbulkan akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol bagi 

masyarakat terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Mimika, 

atas dukungan dari semua komponen masyarakat bertekad bulat untuk menghentikan semua 

aktivitas yang berkenaan dengan minuman beralkohol, dan untuk itu dinyatakan dilarang.
29

 

Pembentukan dan penetapan Perda tentu memiliki dasar yang kuat dan dengan 

melihat kondisi umum masyarakat kabupaten Mimika. Untuk mengetahui secara pasti, apa 

yang melatarbelakangi dibentuk dan ditetapkannya Perda No 5 Tahun 2007, penulis 

melakukan wawancara kepada beberapa anggota DPRD Mimika periode 2004-2009 dan 

periode 2009-2014 yang berhasil penulis jumpai. Berikut ini adalah petikan wawancaranya: 

Menurut Fabianus Jamadu dan Anastasia Tekege S.Ag anggota DPRD dari 

komisi B mengatakan bahwa pembentukan dan penetapan Perda No 5 merupakan 

                                                             
29 . Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Perda No 5 Tahun 200, hal , Timika,  November 2007. 
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berdasarkan kondisi riil dalam masyarakat, berdasarkan masukan dari tokoh agama, 

masyarakat, perempuan. Menurut tokoh-tokoh ini, mereka melihat tingkat 

kriminalitas yang tinggi merupakan berawal dari pengkonsumsian miras. Selain itu 

berdasarkan pengamatan dan analisis dewan, oleh sebab itu Perda ini dibentuk dan 

ditetapkan.
30

  

 

Sementara itu Janes Natkime dan Jimmy Erelak mengatakan bahwa akibat-akibat 

yang ditimbulkan melalui miras di Kabupaten Mimika sangat parah:  

Keduanya mengatakan bahwa pertama: perang yang terjadi di Kwamki Lama 

yang menelan ratusan korban adalah akibat dari miras. Semua perang yang terjadi di 

Timika itu karena miras, kecuali perang pemekaran. Kedua: Angka kematian di 

Timika melewati batas kematian dari kabupaten lain merupakan akibat dari miras, 

misalnya di Timika mati 1-10 orang karena pengaruh miras dalam satu hari saja. 

Ketiga: pemerkosaan anak-anak di bawah umur 12 tahun ke bawah yang 

menyebabkan kematian dan penderitaan dan trauma yang mendalam, kasus-kasus 

perselingkuhan. Miras membuat orang terusir.
31

 Orang tidak nyaman untuk 

melakukan perjalanan, pekerjaan dan bisnis karena miras, itu dampak-dampaknya. 

 

 Oleh sebab itu Perda ini dibentuk dan ditetapkan sebagai satu produk hukum 

daerah yang dapat melindungi dan memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat 

Timika. Sedangkan Anggota DPRD yang sudah menjabat dua periode dan saat ini 

sebagai salah satu pucuk pimpinan DPRD Mimika, Karel Gwijangge mengatakan 

bahwa Perda ini dibuat dengan inisiatif DPRD.  

  Menurutnya kami melihat bahwa semua gejolak sosial yang terjadi di 

Mimika hampir 70-80% disebabkan oleh miras. Tingkat kecelakan mencapai 

70-80%, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, konflik 1996 sampai sekarang.
32

 

Lebih lanjut, Karel mengatakan bahwa sebenarnya di Timika ini tidak pernah 

ada perang/konflik, ketika para misionaris membawa Injil, daerah Timika 

adalah daerah yang aman, kecuali soal aspirasi Papua Merdeka yang membuat 

terjadinya pelanggaran HAM besar-besaran yang dilakukan oleh aparat TNI 

                                                             
30 . Hasil Wawancara, F.J. dan Wawancara, A.T, Timika, 27/08/2012 
31 . Hasil Wawancara, J.E dan J.N, Timika, 27/08/2012.. Contoh kasus di Satuan Pemukiman 3, 

masyarakat suku Nayak dan Dani,  bertengkar dan Nayak  harus melepas beberapa rumah dan keluar karena 

tidak mampu  membayar anak yang kecelakaan karena miras, pada hal keduanya minum sama-sama,  tetapi 

waktu kecelakaan yang satu kakinya patah dan yang satu tidak, sehingga korban  yang kakinya patah meminta 

untuk ganti rugi. Sehingga mau tidak mau karena tidak  ada uang, harus melepas rumah yang selama ini menjadi 

harta milik keluarga. 
32 . Hasil Wawancara, K.G, Timika, 30/082012. 
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dengan melakukan penculikan-penculikan terhadap masyarakat yang 

dicurigai. Semua masalah sosial masyarakat yang hampir setiap tahun terjadi 

di Timika, dunia tahu, Indonesia juga tahu bahwa di Papua, salah satu daerah 

yang sering terjadi konflik adalah Timika.
 33

   

 

Oleh sebab itu, bagi beliau hampir sekian banyak konflik tersebut terjadi 

karena miras, kecuali perang pemekaran, itu benar-benar perbedaan paham tentang 

pemekaran provinsi. Akibatnya tidak ada peningkatan kesejahteraan dalam keluarga, 

dari dulu sampai sekarang kondisinya begini-begini terus, anak-anak tidak belajar, 

masyarakat merasa tidak nyaman, uang keluar hanya untuk menyelesaikan masalah-

masalah tersebut, tidak dapat memberikan yang terbaik bagi keluarga. 

 

Jadi masalah miras ini benar-benar masalah yang sangat kompleks. Dampak 

yang ditimbulkan oleh adanya miras sangat luar biasa, merugikan banyak kalangan, 

karena masyarakat yang mengkonsumsi miras bukan hanya di tingkat orang-orang 

dewasa, tetapi sudah sampai pada anak-anak.  

Oleh sebab itu Drs. Yosep Yopy Kilangin yang kala itu menjabat sebagai 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mimika mengatakan bahwa; persoalan 

seperti ini punya akibat yang sangat berbahaya, baik yang berhubungan dengan 

kesehatan, pelemahan intelektualitas, dan pembunuhan karakter serta penghancuran 

sebuah struktur sosial.  

Itulah sebabnya miras membawa dampak/pengaruh yang fatal terhadap 

kehidupan sosial kemasyarakatan di dalam keluarga menjadi rusak, hubungan 

dengan lingkungan terganggu, juga akibat dari pada itu semangat kerja 

berkurang, banyak orang yang bekerja sebagai karyawan, tetapi akibat miras 

mereka bisa sangat tidak disiplin dengan pekerjaan sehingga banyak orang 

dikeluarkan, bukan dikeluarkan tetapi sendiri mengundurkan diri karena 

setelah menerima upah kerja bisa pesta miras sampai satu minggu.
34

 

 

                                                             
33 . Hasil Wawancara, K.G, Timika, 30/082012. 
34 . Hasil Wawancara, Y.Y. K, , Mantan Ketua DPRD Mimika Periode 2004-2009 dan  tokoh 

Masyarakat Amungme, Timika, 30/08/2012. 
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Misalnya terjadi banyak kasus seperti  KDRT, anak-anak sudah tidak sekolah 

dengan betul, kerusakan dan penghancuran ikatan keluarga, penghancuran sistem 

sosial, kondisi kesenjangan sosial yang luar biasa,  membuat kami harus melakukan 

sesuatu. Karena dampak miras yang sangat luar biasa dan sangat berbahaya untuk 

generasi, secara kritis beliau mengatakan bahwa bagaimana mungkin kita bisa 

mengharapkan satu generasi yang baik ke depan kalau miras membuat generasi rusak 

dari sekarang.  

Dan oleh karenanya kita sedang menuju kepada kepunahan dan paling 

tidak satu mata rantai putus untuk menuju masa depan Papua yang baik. 

Kerena itu suara rakyat mulai muncul, kelompok pemerhati, gereja, suara 

perempuan, kita terdorong untuk segera membentuk Perda.
35

 Dan karena itu, 

ketika banyak suara menyuarakan, dengan melihat, mengkaji dampak-dampak 

miras bagi kehidupan sosial masyarakat Mimika, yang jauh lebih menjadi 

korban adalah sungguh-sungguh masyarakat asli Papua yang ekonominya 

menengah ke bawah, maka menurutnya tidak ada jalan lain, tidak bisa 

diberikan kesempatan untuk beredar, lebih baik tidak boleh ada di depan mata 

dan atas desakan dari masyarakat bahwa miras harus segera ditiadakan maka 

kami membentuk dan menetapkan Perda No 5 Tahun 2007 sebagai produk 

hukum daerah.
36

  

 

Menanggapi dibentuk dan ditetapkannya Perda tersebut, muncul surat 

keputasan mentri dalam negeri yang menyatakan bahwa pemerintah daerah Mimika 

harus segera menghentikan dan mencabut kembali proses pelaksanaan Perda 

dimaksud. Kalau pun demikian, menurut Karel Gwijangge Persoalannya adalah 

pembayaran pajak melalui retribusi minuman keras hanya 2% dari pada sektor-sektor 

lain. Namun, dampak yang ditimbulkan ini sangat berbahaya dan dampak sosialnya 

menyentuh sampai pada aspek-aspek kehidupan masyarakat dan bahkan menyentuh 

aspek budaya. Menurutnya bagaimana mungkin Depdagri mengusulkan untuk segera 

membatalkan dan mencabut Perda?   

                                                             
35 .Ibid, Hasil  Wawancara, Y.Y. K, Timika, 30/08/2012. 

 
36 . Ibid, Hasil Wawancara, Y.Y. K, Timika, 30/08/2012. 
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Bagi Karel, Jakarta boleh mengintervensi seperti itu jika memang 

peraturan itu tidak menguntungkan daerah?  Boleh kalau itu secara nasional, 

kita bisa sesuaikan dengan kondisi daerah, kalau misalnya semua masalah 

kriminal di Timika ini terjadi akibat dari pengkonsumsian minuman keras, 

mengapa mentri dan bupati mau ngotot untuk membatalkan Perda No 5. 

Apakah dengan membatalkan Perda dan memberikan ijin penjualan itu yang 

paling bijak untuk Mimika ini? Karena menurut kami itu tidak mungkin lagi, 

yang paling bijaksana dalam hal ini adalah menjalankan Perda No 5 secara 

tegas dan dibiayai oleh APBD dan kalau demikian DPRD Mimika siap 

anggarkan dana untuk eksekusi Perda dimaksud.
37

 

 

Sementara itu Simon Nirigi, SE, M.Si yang adalah salah satu tokoh 

Masyarakat mengatakan bahwa ini adalah sebuah fakta dan kondisi riil di daerah. 

Fakta yang kita lihat dari masalah-masalah masyarakat, misalnya perang suku dari 

tahun ke tahun dan persoalan sosial lainnya yang sering timbul.  

Menurutnya, dari sisi ini pemerintah sangat lengah dan lemah untuk 

mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Seharusnya pemerintah bertindak 

dan memberikan efek jerah bagi orang-orang yang melakukan dan menjadi 

sumber tindakan-tindakan kekerasan dimaksud. Menurut beliau dalam hal ini 

pemerintah lengah menyelesaikan persoalan-persoalan di Mimika, salah 

satunya adalah dengan tidak mengeksekusi/menjalankan Perda No 5. 

Kelihatannya, saya melihat pemerintah ini tutup mata dan tutup telinga dengan 

keadaan masyarakat. Akibatnya korban itu bukan sedikit. Korban nyawa, 

korban pendidikan, korban ekonomi, korban kesehatan, korban harta benda, 

dan segala macam. Pemerintah  jangan melihat hal seperti ini sebagai hal yang 

sepeleh, ini pembunuhan yang luar biasa, pemerintah harus bertindak. Oleh 

sebab itu tidak boleh ada SK Mendagri serta pemda jangan masa bodoh 

dengan kondisi ini, Pemda harus melaksanakan Perda ini, tidak boleh berpatok 

pada SK Mendagri. Lama-lama semua orang Papua habis.
38

  

Oleh karena seringnya cukup banyak orang asli Papua terlibat dalam 

mengkonsumsi minuman keras, bagi kebanyakan orang non Papua yang tinggal di 

Papua maupun yang di luar Papua mempunyai tanggapan yang miring terhadap 

kehidupan sebagian masyarakat Papua. Tanggapan miring tersebut menjadikan 

                                                             
37 . Hasil Wawancara, K.G, Timika, 30/082012. 
38 . Hasil Wawancara, S.N, Timika, 01/09/2012 
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sebuah “stigma” bagi orang asli Papua bahwa orang asli Papua suka minum atau 

mengkonsumsi minuman beralkohol merupakan budaya orang asli Papua. 

Berdasarkan pengamatan, penelitian dan wawancara penulis terhadap sebelas (11) 

informan kunci
39

, mengatakan bahwa mengkonsumsi minuman keras yang 

mengandung alkohol adalah bukan budaya orang Papua. Perkataan tersebut adalah 

bentuk stigmasisasi bagi orang asli Papua dan menurut informan-infoman tersebut hal 

ini sangat merugikan orang asli Papua. Mengapa? Karena ketika orang asli Papua 

bepergian ke luar daerah Papua, masyarakat lainnya punya presenden dan stigma 

bahwa orang asli Papua suka mengkonsumsi minuman beralkohol itu akan melekat 

pada semua orang Papua sebagai sebuah identitas baru, entah itu orang yang tahu 

minum atau tidak tahu minum. Hal seperti ini sudah menjadi prenseden yang buruk 

bagi orang asli Papua.  

Oleh sebab itu Pdt. Abdiel Tinal mengatakan bahwa kalau orang 

katakan budaya minum minuman keras adalah budaya orang Papua saya pikir 

itu tidak betul. Papua tidak punya budaya dan adat seperti itu, Papua tidak 

pernah membuat miras, kalau rokok, pinang dan lain-lain itu ada, biasanya 

masyarakat Papua tanam. Kalau orang Papua diibaratkan seperti itu sangat 

tidak benar. Miras adalah barang penghambat, membunuh orang Papua, ini 

sama sekali bukan budaya orang Papua. Ini adalah hal yang mematikan 

kemajuan, mematikan perkembangan, bagaimana mungkin dianggap budaya 

orang Papua? Sementara itu  Pdt. Henok Bagau, M.Th mengatakan  kalau 

kami ke pulau Jawa dan atau luar Papua, orang selalu bertanya-tanya bapa 

biasa minumkah tidak, seolah-olah kalau orang kulit hitam dan rambut 

keriting itu suka minum. Memang orang non Papua punya asumsi seperti itu, 

tetapi sebenarnya miras bukan diproduksi dari Papua. Perlu diketahui bahwa 

dari 23 kabupaten yang ada, tidak ada satu kabupaten pun di Papua yang 

memilik pabrik/industri miras. Miras diproduksi di luar Papua.
40

  

 

                                                             
39 .Hasil Wawancara, Pdt. Socrates Sofyan Yoman (Port Numbay, 25/07/2012), Pdt. Ishak Onowame 

(Timika, 01/09/2012), Pdt. Abdiel Tinal, Pdt. Henok Bagau (Timika, 04/09/2012), M.Th., Pdt. Agus Santoso, 

M.Th. (30/08/2012), Anastasia Tekege, S.Ag. (Wawancara,Timika, 27/08/2012), Yanes Natkime 

(Wawancara,Timika, 27/08/2012), Fabianus Jamadu (Wawancara,Timika, 27/08/2012), Jimmy Erelak 

(27/082012), Simon Nirigi, SE, M.Si. (Timika, 01/09/2012),  
40 . Hasil Wawancara, A.T., dan H.B, Timika, 04/09/2012 
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Pernyataan-pernyataan tersebut memberikan penjelasan bahwa kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras bukan merupakan budaya orang asli Papua. Salah satu 

contoh kasus yang menurut hemat penulis sangat fatal dan parah adalah ketika 

seorang pembicara di mimbar gereja mengatakan “kalau orang Papua tidak tahu 

minum itu bukan laki-laki” atau gantelman. Sebuah kalimat yang menyatakan bahwa 

orang asli Papua harus mampu dan bisa mengkonsumsi minuman keras baru diakui 

status kelaki-lakiannya. Ketika itu penulis tersentak dan kaget serta bertanya dalam 

hati, orang ini berapa lama sudah hidup bersama orang asli Papua dan apakah statmen 

tersebut sudah melalui penelitian, pengamatan yang mendalam atau sudah melalui 

suatu pendekatakan yang ilmiah? Ternyata itu hanya berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari orang lain. Kondisi seperti inilah yang membuat bagi kebanyakan 

orang non Papua menjustifikasi orang Papua sebagai pemabuk tanpa mengetahui latar 

belakang dan kebenaran dari asumsi dimaksud. 

Dengan demikian akurasi informasi tersebut sangat tidak berdasar dan 

mengandung indikasi pengupayaan dan penyebaran informasi yang tidak sesuai 

dengan kondisi ril yang ada di Papua.  Ada kasus lagi, misalnya sering sekali sopir-

sopir taksi yang ada di ibukota dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia bertanya 

mas...mas.....suka minum ya, suka perempuan ya.....sebuah konstruksi sosial yang 

dibangun sedemikian rupa oleh negara ini bagi masyarakat Papua. Bentuk seperti ini 

yang sangat berbahaya karena membangun image atau prasangka buruk tanpa 

mengetahui kebenaran informasi tersebut. 

 Sementara itu empat (4) informan kunci yaitu Drs. Yoseph Yopi Kilangin, 

Karel Gwijangge dan Ev. Frediel Pigai, M.Th. dan Pastor Mgr. Jhon Philip Siklil, 

mengatakan bahwa mengkonsumsi miras adalah bukan budaya orang asli Papua. 

Namun dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa sebagian orang asli Papua bagian 
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pesisir pantai sudah terlebih dahulu mengenal pemerintahan dan sudah kontak dengan 

dunia luar Papua. Oleh sebab itu mungkin saja masyarakat bagian pesisir pantai sudah 

memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras atau juga mungkin membuat 

minuman lokal dari pohon kelapa dan  enao untuk kepentingan membangun 

harmonisasi kehidupan sosial. Namun, keempat informan tersebut menggarisbawahi 

bahwa kebiasaan mengkonsumsi miras adalah bukan budaya orang asli Papua, oleh 

sebab itu tidak seharusnya masyarakat non Papua memiliki stigma yang miring 

terhadap orang asli Papua. 

 

6. Kondisi Masyarakat Setelah Pembentukan Perda dan Terbitnya SK Mendagri 

Persoalan sosial yang terjadi di Timika menjadi semakin hari semakin parah. Hal 

tersebut dapat terlihat dari berbagai persoalan dan penyakit masyarakat yang terjadi. 

Kondisi tersebut tidak bisa dibendung dan tidak ada niat yang besar untuk menekan 

persoalan-persoalan dimaksud. Semua masalah sosial yang terjadi di Timika itu 

disebabkan oleh miras. Keterlibatan pengkonsumsian minuman keras terjadi mulai dari 

setingkat orang dewasa dan remaja. Fenomena ini menjadi lebih parah lagi karena yang 

terlibat dalam pengkonsumsian miras bukan hanya orang dewasa dan kalangan remaja, 

tetapi anak di bawah umur setingkat Sekolah Dasar juga terlibat. 

 Oleh sebab itu fenomena pengkonsumsian miras menjadi persoalan yang sangat 

berbahaya dan perlu ditanggapi. Bentuk dari tanggapan terhadap masalah-masalah sosial 

dalam kehidupan masarakat Mimika dan dengan dorongan serta dukungan dari semua 

lapisan masyarakat, DPRD Mimika membentuk dan menetapkan Perda tersebut. Setelah 

dibentuk dan ditetapkannya Perda tersebut, kehidupan bermasyarakat semakin 

terkendalikan dan mulai membaik. Perda No 5 Tahun 2007 dijalankan selama kurang 

lebih dua (2) tahun. Namun SK Mendagri menjadi ganjalan atau hambatan yang besar 
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dalam menjalankan Perda tersebut. Itulah sebabnya, ketika bertemu dan mewawancarai 

mantan Ketua DPRD Mimika Drs. Yoseph Yopy Kilangin dan Karel Gwijangge yang 

adalah dua dari beberapa pemrakarsa pembentukan dan penetapan Perda No 5 Tahun 

2007 dengan tegas mengatakan bahwa “Perda itu tidak pernah dilaksanakan secara 

konsisten, jadi kita tidak bisa ukur, apakah dengan adanya Perda kemudian berkurang 

atau bertambah persoalan di Timika? Menjadi pertanyaan, kalau misalnya Perda itu 

benar-benar dilaksanakan baru bisa dipastikan apa sebetulnya dengan Perda ini, terjadi 

perubahan atau tidak ada perubahan, situasi, kondisi, seperti yang diharapkan oleh semua 

lapisan masyarakat di  kabupaten Mimika. 

 Oleh sebab itu Yopy Kilangin mengatakan bahwa “Pemda dan Pemerintah Pusat 

dalam hal ini Mendagri sangat tidak mendukung dengan adanya Perda. Masalah miras 

adalah masalah tentang wibawa pemerintah dan itu berarti ketika miras menjadi masalah 

berarti wibawa pemerintah menjadi masalah di daerah ini dan patut dipertanyakan”.
41

 

Sementara itu Karel Gwijangge mengatakan bahwa “Saya pikir, berhasil atau 

tidaknya penerapan Perda itu kembali kepada komitmen pemerintah daerah, karena 

Pemda tidak pernah melaksanakan Perda No 5, pada hal dalam Perda ini beberapa pasal 

kami sudah atur memang supaya ada pembentukan tim pengawas yang terdiri dari 

kepolisian, kejaksaan, Departemen Agama, Kodim 1710 Mimika, TNI Angkatan Udara, 

TNI Angakatan Laut Mimika merupakan tim pengawas pemerintah. Sedangkan tim 

pengawas independen terdiri dari yayasan-yayasan pemerhati masyarakata, lembaga 

gereja dan lembaga adat, mengapa harus tim pengawas, karena selama penetapan Perda 

sampai sekarang pemerintah daerah tidak pernah menganggarkan anggaran untuk 

pengawasan, artinya sama sekali tidak ada dukungan terhadap Perda ini.  

                                                             
41 . Wawancara, Y.Y.K, Timika, 30/082012. 
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Kenapa ada tim pengawas? Kita harusnya bisa percayakan kepada pihak kepolisian, 

lembaga-lembaga pemerhati masyarakat, tetapi mengapa semua elemen dan masyarakat 

menjadi tim pengawas, ini tidak ada bentuk kepercayaan masyarakat terhadap para 

penegak hukum di Timika. Miras ini menjadi mafia di Timika sehingga rakyat tidak 

percaya kepada aparat penegak hukum yang ada di Mimika untuk memberantas dan 

menjalankan Perda dengan sungguh-sungguh. Yang menjadi masalah sekarang Pemda 

tidak punya niat sama sekali untuk mendukung dan menjalankan Perda ini.
42

 Sedangkan 

Fabianus Jamadu mengatakan bahwa DPRD tetap mempertegas untuk mendukung Perda 

namun pemerintah tidak tegas dalam mengeksekusi Perda karena eksekutornya adalah 

Pemda. Belum berjalan dengan maksimal karena pemerintah daerah tidak mendukung, 

dengan alasan karena Pemda berpatokan pada SK Mendagri.
43

 

 

Berbeda dengan pernyataan dari kedua  informan tersebut di atas, Anastasia Tekege 

mengatakan bahwa ketika Perda dibentuk dan ditetapkan, saat itu semua masalah sosial 

berkurang, kematian karena miras, kecelakaan, konflik, pemerkosaan, KDRT mengalami 

penurunan yang signifikan, tetapi hanya inplementasinya tidak jalan, oleh sebab itulah 

kami menyatakan Perda tidak berjalan dengan baik. Jadi setelah Perda ditetapkan, situasi 

menjadi damai, tenang, aman dan terkendali.
44

 

Oleh sebab itu berdasarkan pengamatan penulis, ketika Perda No 5 dibentuk dan 

ditetapkan serta dijalankan oleh pemerintah daerah, secara signifikan terjadi penurunan 

yang cukup drastis. Persoalan sosial yang tadinya cukup tinggi menjadi kurang serta 

situasi/kondisi kota dan masyarakat Timika cukup baik dan mengalami perubahan. Hal itu 

terjadi karena Pejabat Bupati pada waktu itu A. Allo Rafra S.H. dan Ketua DPRD Periode 

2004-2009 mendukung dan melaksanakan Perda dengan melakukan sidak di tempat-

                                                             
42 Wawancara, K.G, Timika, 30/082012. 
43 . wawancara, F.J. Timika, 27/08/2012 
44. Wawancara, A.T, dan J. N, Timika, 27/08/2012 
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tempat penjualan minuman keras serta tempat-tempat yang dianggap terjadinya transaksi 

jual beli minuman keras serta seks bebas seperti timung-timung, bar-bar dan tempat-

tempat lainnya yang dianggap mengganggu kenyamanan masyarkat. Oleh sebab itu dalam 

wawancara, Drs. Yosep Yopi Kilangin mengatakan bahwa:  

Peredaran miras di Timika yang sangat tinggi ini terjadi karena 

konspirasi. Kami pernah melakukan sidak keliling Mimika, Bupati, Kapolres, 

Komandan TNI AD Brigif yang dikomandoi oleh saya sendiri. Kita jalan dan 

semua orang kaget, dobrak pintu, kalau pemilik melawan sampai pukul. 

Waktu itu saya katakan lebih baik saya bunuh kau dari pada dengan cara 

seperti ini kau bunuh seluruh masyarakat saya. Pada saat itulah baru 

ditunjukkan sebuah surat ijin, waktu itu bupati dijabat oleh A.Allo Rafra S.H., 

Bupati marah karena itu bukan surat keputusan Bupati tetapi ternyata itu surat 

ijin dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindakop) 

dan Bupati tarik surat itu. Walaupun  kita yang membentuk dan menetapkan 

serta punya Perda ini tetapi yang harus menjalankan adalah pemerintah 

daerah.
 45

   

 Orang yang benar-benar memperoleh keuntungan dari peredaran miras ini sangat 

memanfaatkan kondisi ini. Bahkan dia malah mungkin mendorong  keluarnya Surat 

Keputusan dari Mendagri itu. Oleh sebab itu terjadi konspirasi antara pusat-Timika dan 

dengan ini saya pikir sungguh-sungguh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sangat 

tidak peduli dengan kehidupan masyarakat di Timika/Papua.  

Dengan melakukan sidak serta kontrol yang cukup baik dari pimpinan dalam hal ini 

DPRD, Bupati dan pihak aparat keamanan pada waktu itu, situasi dikendalikan sedapat 

mungkin. dan jumlah orang yang mengkonsumsi minuman keras pun berkurang. Kalau pun 

ada terlihat sedikit dan itu pun lebih banyak masyarakat mengkonsumsinya dari minuman 

lokal seperti sopi dan sagero. Kalau pun sudah dibentuk dan ditetapkannya Perda No 5 Tahun 

2007, namun masih terjadi transaksi jual beli serta mengedarkan minuman keras di wilayah 

hukum Mimika serta masih berkeliarannya beberapa orang yang mengkonsumsi minuman 

keras itu disebabkan karena Perda pada bab IX tentang Ketentuan Peralihan dalam pasal 10 
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96 
 

dituangkan bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka semua ijin yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dinyatakan masih tetap berlaku selama masa 

berlakunya ijin yang diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi. 
46

 

Setelah Perda dijalankan selama kurang lebih dua ((2) tahun, namun tiba-tiba muncul 

Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri dengan No. 188.342/1463/SJ, yang kemudian 

mempengaruhi dan melemahkan pelaksanaan Perda dimaksud. Mengapa mempengaruhi dan 

melemahkan Perda? Karena Bupati Mimika dalam hal ini Klemen Tinal dan para pengedar 

minuman keras di Mimika menggunakan SK Mendagri tersebut untuk tetap menjalankan 

bisnis dimaksud. Hal ini membuat situasi dan kondisi sosial di Mimika semakin bertambah 

parah. Banyak orang tidak nyaman dalam menjalankan aktivitas di Mimika, karena banyak 

orang mabuk, konflik yang berkapanjangan, membuat keonaran setelah mengkonsumsi miras, 

kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, dan angka kecelakaan mencapai 80 % setelah 

mengkonsumsi miras serta tingkat kriminalitas lainnya yang terus bertambah. Kondisi seperti 

ini berlangsung sampai saat ini, karena penjualan, pengedaran dan pengkonsumsian minuman 

keras terus berjalan tanpa pengendalian dan pengontrolan oleh pemerintah daerah. Dengan 

demikian Pemda dalam hal ini Bupati dan para pengusaha minuman keras serta pengusaha-

pengusaha bar, timung-timung berlindung dan menggunakan SK Mendagri sebagai dasar 

hukum untuk tetap melegalkan usaha mereka, sedangkan DPRD Mimika tetap 

mempertahankan Perda No 5 sebagai produk hukum daerah yang bisa memberikan 

kenyamanan dan keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berdomisili di Timika 

secara khusus masyarakat asli Papua. 

 Jadi kondisinya sudah jelas, sebelum peredaran miras kehidupan masyarakat asli 

Papua jadi satu, setelah miras ada terjadi berbagai konflik dan perpecahan serta timbul 

berbagai persoalan sosial lainnya. Oleh sebab itu dibentuk Perda No 5 Tahun 2007 yang 

                                                             
46 . Peraturan Daerah No 5 Tahun 2007, hal 9. 
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kemudian menekan berbagai persoalan dimaksud, akan tetapi pelaksanaan Perda tersebut 

terkendala dengan terbitnya SK Mendagri yang kemudian melemahkan Perda No 5. Pada 

akhirnya persoalan sosial yang sudah diupayakan untuk ditekan kembali terjadi dan semakin 

bertambah sehingga sangat membahayakan seluruh masyarakat Papua secara khusus orang 

asli Papua.  

 

7. Kesimpulan 

Mimika adalah salah satu kabupaten yang baru mencapai umur kurang lebih 12 tahun, 

artinya tidak seperti kabupaten induk lainnya. Kalau pun secara perhitungan Mimika baru 

berumur 12 tahun, tetapi dari perkembangannya Mimika dapat bersaing dengan kabupaten 

induk lainnya di Papua. Hal ini terlihat dari perkembangan dari berbagai sektor yang 

mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Mimika memiliki hampir seratus tujuh puluh 

lima ribu (175.000) jiwa penduduk yang tersebar di dua belas (12) distrik yaitu, Mimika 

Timur, Mimika Timur Tengah, Mimika Timur Jauh, Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, 

Mimika Barat Jauh, Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Agimuga, Jila dan Jita. 

Dalam kehidupan keseharian masyarakat Mimika ada yang bergerak di sektor petani, 

nelayan, buruh, PNS sesuai dengan pengetahuan dan pendidikan yang dicapai. Oleh sebab itu 

kehidupan masyarakat di Mimika sangat heterogen.  

Kondisi sebelum miras muncul, masyarakat hidup dalam situasi damai, kondusif dan 

bersatu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan yang dinyatakan melalui berbagi 

hidup (sharing life) bersama kelompok masyarakat lain. Selain itu bersatu dan melawan 

kejahatan yang dilakukan PT. Freeport terhadap masyarakat Papua Asli secara khusus tujuh 

suku pada 1995/1996, kerana sejak beroperasinya PT. Freeport hingga 1996 tidak pernah 

memberikan dana hibah, royalti atau dana lainnya serta tidak pernah menyiapkan dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mimika_Timur,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Mimika_Timur,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Mimika_Timur_Tengah,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Mimika_Timur_Jauh,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Mimika_Barat,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Mimika_Barat_Tengah,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Mimika_Barat_Jauh,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Mimika_Baru,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Kuala_Kencana,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Tembagapura,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Agimuga,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Jila,_Mimika
http://id.wikipedia.org/wiki/Jita,_Mimika
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memberikan pelayanan sarana dan prasarana baik dalam bidang pendidikan maupun 

kebutuhan sosial lainnya.  

Karena kehidupan masyarakat Mimika yang heterogen tersebut, timbul juga berbagai 

masalah sosial. Masalah sosial tersebut mulai dari yang terkecil (dalam rumah tangga) hingga 

meluap sampai penciptaan konflik yang berkepanjangan. Oleh sebab itu berdasarkan 

dukungan dari berbagai lapisan masyarakat yang ada, DPRD Mimika periode 2004-2009 

membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2007 tentang Larangan 

Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman 

Beralkohol di Kabupaten Mimika. Perda dimaksud dijalankan kurang lebih dua (2) tahun dan 

sedapat mungkin menekan gejolak serta masalah-masalah sosial yang sering timbul. Dengan 

kontrol serta pengawasan yang cukup, angka kriminalitas, lakalantas, konflik, perang, 

pemerkosaan serta persoalan-persoalan sosial lainnya sedikit berkurang.  

Namun, pada tahun berjalan April 2010 diterbitkan SK Mendagri dengan No. 

188.342/1463/SJ yang menyatakan bahwa Perda No 5 tidak sesuai dengan uu serta produk 

hukum yang lebih tinggi sehingga harus segera dihentikan pelaksanaannya dan segera 

mengusulkan proses pencabutannya melalui DPRD Mimika. Hal ini memberikan udara segar 

kepada pemerintah yang mengharapkan PAD dari miras dan penjual serta pengedar miras 

yang tidak pernah memperdulikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh miras. Oleh sebab 

itu Perda tersebut dilemahkan dan dihalangi oleh SK Mendagri dimaksud. Dengan demikian 

pelaksanaan Perda No 5 tidak berjalan secara maksimal, yang ujung-ujungnya persoalan 

kriminal lainnya terus bertambah dan pengorbanan demi pengorbanan dihadapi oleh 

masyarkat asli Papua.  Tidak ada kesejahteraan, tidak ada kenyamanan, kedamaian, yang ada 

hanya masalah-masalah yang ujung-ujungnya membuat manusia Papua punah.  
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Kehadiran PT. Freeport yang merupakan tambang raksasa no dua (2) di dunia, tidak 

hanya membawa dampak yang positif  tetapi juga membawa dampak yang negatif bagi 

kehidupan masyarakat orang asli Papua. Karena sejak1969 hingga 1996 tidak ada kepedulian 

terhadap masyarakat asli yaitu Amungme dan Kamoro serta lima (5) suku kerabat lainnya. 

Hanya dampak negatif saja yang ditimbulkan oleh Freeport dengan kerusakan lingkungan, 

pemusnahan berbagai jenis ekosistem dan pembuangan limbah yang mematikan. Nanti 

setelah ada aksi dari masyarakat baru Freeport hanya memberikan 1% dari pendapatan 

bersihnya, sementara produksi emas dan tembaga yang dihasilkan satu hari saja mencapai 

jutaan ton. 

Dengan adanya Freeport, dengan adanya pemekaran, dengan adanya program 

transmigrasi dan pemberian otsus bagi Papua, berbagai orang datang dengan bermacam-

macam tujuan. Tetapi yang peling terlihat dan utama adalah karena persoalan ekonomi. Oleh 

karena banyaknya masyarakat yang datang, hadir juga budaya-budaya baru yang bersifat 

positif maupun negatif. Secara khusus kebiasaan mengkonsumsi minuman keras. Miras inilah 

yang menjadi senjata yang ampuh untuk membasmi, membunuh dan menghancurkan 

kehidupan sosial orang asli Papua dengan pemberian ijin serta berbagai kepentingan politis 

yang ada. Akhirnya terciptalah pemiskinan yang terstruktural yang bersifat permanen. 

Pemiskinan tersebut menjadi kekal dalam kehidupan masyarakat Papua, karena terciptanya 

situasi ketergantungan terhadap pengkonsumsian miras, bukan miras sebagai budaya orang 

Papua. 

 


