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BAB IV 

ANALISIS:  SURAT KEPUTUSAN MENDAGRI  

TENTANG PEMBATALAN PERATURAN  

DAERAH NO 5 TAHUN 2007 DAN  PEREDARAN MINUMAN KERAS  

SEBAGAI BENTUK KEKERASAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT PAPUA 

 

Banyak masalah sosial dan kekerasan terjadi di Papua, mulai dari yang  terkecil hingga 

pembunuhan dan konflik yang mengakibatkan kerugian materi serta hilangnya nyawa 

manusia terus menerus terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal itu terjadi dalam aras 

nasional maupun lokal. Namun, dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Papua, persoalan 

demi persoalan tersebut terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah 

dengan ada dan beredarnya minuman keras di Papua tanpa kontrol yang ketat serta persoalan 

tuntuntan Papua Merdeka. Fenomena pengedaran dan pengkonsumsian minuman keras 

menjadi yang tidak terkendali dan menjadi hal yang lumrah (banal) atau dianggap biasa. 

Untuk mengurangi masalah-masalah sosial, konflik, perang dan situasi ketergantungan yang 

mungkin saja terjadi dalam diri konsumen, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Mimika periode 2004-2009 membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2007 

tentang Pelarangan Memproduksi, Menyimpan, Menjual, Mengedarkan dan Mengkonsumsi 

Minuman Keras di wilayah hukum Kabupaten Mimika. 

Upaya yang mulia, tujuan yang baik tersebut dihalangi oleh SK Mendagri No: 

188.342/1463/SJ yang menyatakan bahwa Perda No 5 dimaksud berlawanan dengan Undang-

undang yang lebih tinggi sehingga harus segera membatalkan, menghentikan dan mencabut 

kembali proses pelaksanaan Perda tersebut dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Hal itu menimbulkan berbagai argumentasi dan persepsi terhadap pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah Mimika. Apakah hal itu merupakan upaya untuk memelihara dan 
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mengkekalkan kekerasan di atas tanah Papua secara khusus Timika? Apakah hal itu bertujuan 

untuk membasmi orang asli Papua? Apakah ada kepentingan politis terselubung dalam 

penerbitan SK? Menimbulkan berbagai pertanyaan bagi penulis dan bagi semua orang asli 

Papua yang peduli terhadap persoalan-persoalan sosial yang terjadi di Papua secara khusus 

Timika, yang mana hampir setiap waktu miras bagaikan korek api, dapat menimbulkan 

konflik yang menelan ribuan korban nyawa. 

Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, pada Bab IV ini, 

penulis akan menguraikan dan membahas tentang: Negara dan Kekuasaan; Kekerasan Negara 

Melalui Peraturan, Undang-undang, dan Surat Keputusan; Pengajuan Pembatalan Perda No 5 

Tahun 2007 sebagai Upaya Pemeliharaan Kekerasan di Timika Papua; Minuman Keras: 

Bentuk Kekerasan Terdahap Orang Papua;  dan Minuman Keras salah satu Alat Pembunuh 

dan Pemusnah Etnis Malanesia, Bahaya Minuman Keras, serta sebagai penutup pada bab ini 

penulis akan membuat kesimpulan. Pokok-pokok bahasan tersebut dapat dilihat dalam uraian 

sebagai berikut: 

 

1. Negara dan Kekuasaan 

Negara atau State mengandung tiga demensi definisi yaitu pertama negara adalah 

seperangkat institusi yang diisi oleh personel negara. Institusi terpenting adalah alat 

kekerasan dan coercian atau koersi/pemaksaan. Dalam hal ini, setiap kali satu pihak 

mengontrol perilaku pihak lain dengan ancaman, atau pemaksaan aktual, menyakiti atau 

mengancam, akan melenyapkan, maka ada koersi. Salah satu cara untuk memahami bentuk 

koersi adalah melalui analisis ancaman. Ancaman dapat diartikan sebagai sebuah penciptaan 

atau pemeliharaan oleh satu pihak “sumber”, intensif negatif atas beberapa pihak lain “target” 

agar mau berperilaku seperti yang diinginkan sumber.   Kedua institusi ini berada di pusat 
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suatu teritori dan biasa disebut Society. Ketiga negara monopoli pembuatan aturan di dalam 

batas wilayahnya. Ini cenderung mengarah  pada penciptaan culture: politik bersama yang 

dianut oleh semua warga negara.
1
  

Negara dan kekuasaan merupakann dua hal yang tak dapat dipisahkan, karena negara 

dan kekuasaan sangat erat sekali keterkaitannya. Karena negara merupakan suatu tempat atau 

wadah yang sangat identik dengan kekuasaan, negara tanpa kekuasaan tidak akan berjalan 

dengan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu negara tidak dapat dipisahkan dengan 

kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Negara merupakan suatu 

wilayah yang kekuasaannya baik politik,  militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur  

dan dijalankan oleh seluruh rakyatnya. Serta negara dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga 

dengan kekuasaan dan kekuatan.  

Merujuk pada hal tersebut Arif Budiman mengatakan bahwa hubungan antara 

negara dan kekuasaan sama sekali tidak dapat dipisahkan. Negara merupakan 

lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi, dan dengan kekuasaan itu pula negara 

melakukan pengaturan terhadap masyarakatnya. Dalam kaitan ini Arief menyatakan 

bahwa kekuasaan negara yang sedemikian besar akibat negara merupakan 

pelembagaan dari kepentingan umum. Sejumlah teoritisi juga menyatakan bahwa 

negara berhak serta mempunyai kekuasaan penuh terhadap masyarakatnya.
2
 

 

Negara berdiri karena adanya wilayah, daerah dan rakyat serta mendapatkan 

pengakuan dari dunia internasional sebagai sebuah negara merdeka. Oleh sebab itu dengan 

dukungan serta pengakuan dari rakyat, negara memiliki kekuasaan yang paling tinggi 

mengatur dan mengurus jalannya sistem pemerintahan. Kalau pun sistem pemerintahan di 

Indonesia dalam Undang-undang 1945 menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ada di 

tangan rakyat (Misalnya pada pasal 139 ayat 1 berbunyi masyarakat berhak masukan secara 

lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah.
3
 

                                                             
 

 1 . Band. William Outhwaite, Ensikopledi Pemikiran Sosial Modern , Kencana, Jakarta, 2008, 118 & 

145 
2 . Lihat Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia Jakarta, 1995, 3. 
3 . _________, Undang-undang Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2007, 124. 
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Atau negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat berarti kekuatan tertinggi bersumber pada 

rakyat itu sendiri.)
4
, namun dalam pengambilan kebijakan tertinggi, kekuasaan tetap ada pada 

pemerintah. Rakyat hanya memberikam mandat kekuasaan dalam bentuk dukungan suara, 

tetapi yang menjalankannya adalah orang yang ada dalam pemerintahan entah itu eksekutif, 

legislatif atau yudikatif.  

Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan sebagai kesempatan yang ada pada 

seseorang atau sejumlah orang untuk melaksanakan kemauannya sendiri dalam suatu 

tindakan sosial, meskipun mendapat tantangan dari orang lain yang terlibat dalam tindakan 

itu (Poloma, 1979: 52). Kesempatan (chance atau probability) merupakan satu konsep yang 

sangat inti dalam definisi Weber. Dalam definisinya, kesempatan dapat dihubungkan dengan 

ekonomi, kehormatan, partai politik atau dengan apa saja yang merupakan sumber kekuasaan 

bagi seseorang. Kesempatan seorang pejabat untuk melaksanakan kemauannya tentu lebih 

besar dibanding kesempatan seorang petani.
5
 

Kekuasaan tidak selamanya berjalan lancar, karena dalam masyarakat pasti ada orang 

yang tidak setuju atau melakukan perlawanan, baik secara  terbuka atau terselubung, terhadap 

kekuasaan (Scott, 1990: xii-xiii). Bahkan menurut Amitai Etzioni, kekuasaan 

adalah  kemampuan  untuk mengatasi sebagian atau semua perlawanan, untuk mengadakan 

perubahan-perubahan pada pihak yang memberikan oposisi (Poloma, 1979).
6
          

Negara akan menggunakan kekuasaanya untuk kepentingan bangsa atau negara. 

Negara berkuasa tidak hanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan 

tetapi pengendalian sistem informasi, ekonomi, keamanan dan kontrol serta dominasi total 

terhadap suatu daerah/wilayah/perorangan demi terwujudnya tujuan negara. Oleh sebab itu, 

                                                             
4 . Opcit,  Padmo Wahjono, 8. 

5 . http://mkp.fisip.unair.ac.id,  Kekuasaan dan Kekerasan, didownload pada tanggal 02 Okt. 2012, Pkl 

11:03 

6 . Ibid, http://mkp.fisip.unair.ac.id 

http://mkp.fisip.unair.ac.id/
http://mkp.fisip.unair.ac.id/
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negara menjadi pelaku atau aktor penguasa. Jika pelaku/aktor menguasai semua sumber yang 

menarik baginya, maka tindakannya akan bersifat langsung. Ia hanya menjalankan 

kekuasaanya dengan cara yang memenuhi kepentingannya. Yang menjadikan sebuah sistem 

sosial, yang berlawanan dengan sekumpulan individu/kelompok masyarakat yang secara 

independen menerapkan kuasa mereka atas kegiatan mereka untuk memenuhi kepentingan 

mereka adalah fakta struktural sederhana.
7
  

Negara memiliki fungsi untuk menetapkan aturan-aturan yang mengikat, menjamin 

suatu kehidupan bersama. Selain itu negara juga dapat menciptakan ruang dan memelihara 

ketahanan. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengatur 

masyarakat yang ada dalam wilayahnya. Hal ini berarti kekuasan dalam konteks politik 

berkaitan dengan kekuaan untuk mengatur masyarakat tersebut. Kekuasaan yang dijalankan 

dan diputuskan oleh penguasa negara dapat diartikan sebagai sebuah tindakan negara.
8
 

Karenanya ketika kekuasaan negara dijadikan alat untuk menindas dan merupakan aktor 

konflik, maka kekuasaan yang ada di tangan penguasa dapat melahirkan tindakan kekerasan. 

Apakah tindakan negara dalam memaksakan suatu aturan atau hukum agar ditaati oleh setiap 

warga negara dapat dikatakan sebagai tindakan kekerasan, atau apakah kekerasan negara 

selalu yang bersifat legitimasi? Terdapat lima syarat untuk menghindari hal ini sebagai 

kekerasan negara? 

 Pemerintah didasarkan pada konstitusi 

 Atas legalitas yang menunjukkan tindakan pemerintah semata-mata atas dasar 

hukum yang berlaku dan dalam pembuatan hukum negara harus dapat 

membatasi kekuasaan dan kemauannya (selbsbindung) dalam membuat 

hukum atau peraturan.  

 Pemisahan kekuasaan dalam fungsi pemerintahan 

 Ada asas kebebasan kekuasaan kehakiman. Artinya kehakiman menjadi salah 

satu pilar penegak keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. 

 Ada jaminan perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia (HAM) 

Oleh sebab itu bagi Widjojanto dalam (Rieke Diah Pitaloka) segala otoritas 

yang diberikan dan dimiliki kekuasaan harus ditunjukkan dan diabdikan bagi 

                                                             
7 . Band. James E. Coleman, Dasar-dasar Teori Sosial, Nusa Media, Bandung, 2008, 37. 
8 . Band.  Rieke Diah Pitaloka, Kekerasan Negara Menular Ke Masyarakat, Galang Press, Yogyakarta, 

2004, 14.  
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kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Lima hal tersebut adalah prinsip yang 

fundamental dalam pembentukan dan penetapan hukum/aturan bagi setiap keputusan 

atau hukum disebut yang legal belum tentu moral.
9
 

 

Hannah Arendt berpendapat bahwa dalam negara totaliter kekerasan negara timbul 

akibat penguasa dalam membuat peraturan atau hukum tidak membatasi kekuasaannya. 

Rezim totaliter bertindak sebaliknya, peraturan dan hukum diterapkan justru untuk 

memperluas kekuasaan. Tujuannya adalah dominasi total atau manusia dan wilayah atau 

daerah tertentu. Oleh sebab itu menurutnya kekerasan negara dapat mempengaruhi individu-

individu yang ada dalam kekuasaannya untuk melakukan kejahatan. Individu-individu 

tersebut akan kehilangan kemampuan berpikir secara baik dan kritis untuk menilai. Dalam 

kondisi seperti ini Hannah Arendt menyebutkan Adolf Eichmann sebagai contoh atau korban 

dari kekuasaan negara. Individu yang ada dalam kekuasaan negara merasa tidak bersalah atas 

kejahatan yang dilakukannya. Itulah yang dirasakan oleh Eichmann, bahwa apa yang 

dilakukannya tidak lebih dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara dan juga 

sebagai sikap patuh, loyal terhadap negara dan penguasa bukan sebagai kejahatan, meski 

tindakannya dapat memakan korban yang sangat banyak. Sikap seperti inilah yang disebut 

Hannah Arendt sebagai banalitas kejahatan atau kejahatan sebagai hal yang biasa. Oleh 

sebab itu menurutnya kekerasan yang dilakukan oleh warga negara entah itu masyarakat 

biasa atau aparatur negara tentu tidak muncul dengan sendirinya akan tetapi sebagai akibat 

atau produk dari kekerasan yang dilakukan oleh negara.
10

  

Merujuk pada pemikiran tersebut, lebih lanjut bagi Arendt kekerasan negara 

berawal dari ideologi yang disebarkan melalui mekanisme propoganda dan teror. 

Masyarakat dibunuh sisi yurudis dan moralnya, dilumpuhkan nuraninya, dihilangkan 

kemampuan berpikir dan kemampuan spontanitasnya. Berbagai hal tersebut 

melahirkan banalitas kejahatan. Kejahatan ini berawal dari ketidakmampuan berpikir 

dan menilai secara kritis. Manusia seperti ini dapat membentengi dirinya sehingga 

terhindar dari banalitas kejahatan.
11

  

 

                                                             
9 . Ibid, 16. 
10 . Ibid, band. 18. 
11 . Ibdi, band. 18. 
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Mungkin tidak dirasakan unsur-unsur totaliter dalam sistem dan politik Indonesia. 

Namun, kehidupan modern yang dilandasi oleh kecenderungan kapitalisme dan kolonialisme 

yang dapat menjebloskan seluruh negara dalam sistem global yang tunggal yaitu 

totalitarianisme menjadi mungkin dan terjadi. Totalitarianisme tidak hanya ditemukan pada 

pemerintahan yang jelas-jelas totaliter saja. Tetapi totaliter akan relevan dengan situasi dan 

kondisi mana pun, bahkan negara yang menganut sistem demokrasi sekali pun.
12

  Oleh sebab 

itu Anthony Giddens dalam Thomas Santoso, “Teori-teori Kekerasan” mengatakan bahwa 

negara/sistem totalitarianisme memiliki enam karakteristik, yaitu (1) ideologi totalis, (2) 

sistem partai politik tunggal yang berkomitmen pada ideologi ini dan biasanya dipimpin oleh 

satu orang yakni sang diktaktor, (3) polisi rahasia yang sangat maju dan tiga jenis monopoli 

atau lebih tepatnya, kekuasaan monopolistik, yakni kekuasaan monopolistik terhadap (4) 

komunikasi masa, (5) senjata operasional, (6) semua organisasi, termasuk organisasi-

organisasi ekonomi.
13

 

Oleh karenanya teror, kekerasan, kejahatan dan pembunuhan dibenarkan atas dasar 

persatuan atau pertahanan nasional dan atas dasar keterlibatan rakyat dalam sistem 

pemerintahan. Negara totaliter juga menggunakan kekerasan secara sistematis. Sistematis 

yang digabungkan dengan penggunaan polisi rahasia, yang karena memiliki kekuasaan besar 

untuk menahan para pembangkan politik, maka fenomena ini terjadi sangat terkait dengan 

pengarahan negara yang kaku terhadap aktivitas kultural. Meluasnya penggunaan kekerasan 

menurut Arendt, cenderung dipadukan dengan kekerasan adalah untuk memelihara ketakutan 

sehingga tercipta iklim yang memudahkan pelaksanaan propoganda dan teror. Hal ini 

menunjukkan bahwa totalitarisme teror merupakan cara tunggal atau sekunder dalam 

mengontrol produksi kultural. Sebaliknya teror terus digunakan oleh rezim totaliter bahkan 

ketika masyaraksat, atau bagian terkait dalam masyarakat tersebut, tidak bereaksi apa-apa. 

                                                             
12 . Band. Soni Keraf, Totalitarisme dan Demokrasi, STF Driyakarya, Jakarta 1988, 3. 
13 . Opcit, Thomas Santoso, 117. 
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Karena itu, teror sebagaimana merupakan medium penting bagi pemerintah. Oleh sebab itu, 

Friedrich dalam Thomas Santoso mengatakan bahwa totalitarianisme lebih mengacu pada 

tipe pemerintahan yang tidak stabil dalam aspek-aspek pentingnya, namun mampu 

menimbulkan konsekwensi sangat besar bagi masyarakat yang merasakan bagian terberat 

akibat konsentrasi kekuasaannya.
14

  

Kemungkinan terbentuknya pemerintahan totaliter bergantung pada eksistensi 

masyarakat yang negaranya bisa dengan mudah menyusup ke dalam kehidupan keseharian 

sebagian besar penduduknya. Keadaaan ini jelas menuntut pengawasan tingkat tinggi, 

pengkodean informasi tentang pengawasan terhadap perilaku segmen tertentu dalam 

masyarakat.
15

 

Negara yang mengandung dan menjalankan sistem pemerintahan totaliter biasanya 

memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut dat dilihat sebagai berikut: 

a. Pemfokusan pengawasan seperti: 

 Pengkodean informasi, dokumentasi aktivitas masyarakat 

 Pengawasan aktivitas, intesifikasi tugas polisi. 

b. Totalisme moral: nasib komunitas politik ditanamkan dalam historitas 

manusia. 

c. Teror:  pemaksimalan kekuasaan polisi, yang terkait dengan penyelesaian 

dengan cara perang dan pengucilan. 

d. Menonjolnya figur pemimpin: pemimpin memberikan kekuasaan bukan 

berdasarkan profesionalitas peran militer, tetapi besarnya dukungan masa.
16

 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa negara dan kekuasaan tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Negara ada karena kekuasaan dan kekuasaan dihasilkan kepada 

negara. Oleh sebab itu negara menjadi sumber atau aktor untuk menjalankan sistem dengan 

                                                             
14 . Band. Thomas Santoso, 122. 
15 . Opcit, Thomas Santoso, 122. 
16 . Opcit, Thomas Santoso, 123. 
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menggunakan kekuasaan sebagai sumber dominasi total  dalam menggunakan pendekatan, 

pola atau sistem pemerintahan totaliter sebagai instrumen utama demi menguasai sasarannya. 

Bagi Weber (Weber 1956:171),
17

 kekuasaan manusia atas manusia lain berlandaskan pada 

instrumen legitimasi, yakni kekerasan. Oleh sebab itu, Weber menggunakan pendekatan lain 

mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu kemungkinan yang memberdayakan kehendak 

seseorang, dalam bentuk tindak kekerasan terhadap pihak lain. Konsep kekuasaan yang 

dikembangkan oleh Weber, tidak jauh berbeda dengan pemikiran Machiavelli yang 

menyatakan bahwa yang baik adalah apa saja yang dapat memperkuat kekuasaan pemimpin, 

tindakan apapun yang mengarah pada tujuan tersebut harus dibenarkan. Oleh sebab itu kaum 

weberian berpendapat bahwa negara sebagai sebuah aktor pemegang kekuasaan memiliki 

kecenderungan untuk berkonfrontasi dan berkonflik. Mereka mengesahkan penggunaan 

instrumen kekerasan guna meraih dan mempertahankan kekuasaan.  

 

2. Kekerasan Negara Secara Langsung, Struktural dan Budaya Terhadap Masyarakat 

Papua 

Kekerasan seolah-oleh menjadi hal yang lumrah/biasa (banal) di Papua, menjadi bagian 

keseharian masyarakat, terutama di Timika Papua.Trauma agresi militer pada zaman Orba, 

pelanggaran HAM dan Tuntutan Papua Merdeka adalah tiga hal paling dasar yang 

melatarbelakangi terjadinya berbagai kekerasan di Papua. Selain masalah ekonomi dan 

etnisitas yang terus saja menjadi isu-isu sensitif dapat dengan mudah memantik konflik di 

Papua. Oleh sebab itu, kekerasan demi kekerasan, konflik demi konflik, perang demi perang 

dan berbagai persoalan sosial lainnya yang terjadi di Papua merupakan representase dari 

ketiga hal tersebut. 

                                                             
17 . Opcit, Rieke Diah Pitaloka, 37 
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Menurut Johan Galtung ada dua (2) hal mendasar yang perlu dicermati ketika 

berbicara tentang kekerasan atau budaya kekerasan dalam masyarakat, yakni; penggunaan 

kekerasan dalam masyarakat dan legitimasi terhadap penggunaan kekerasan itu. Sedangkan 

studi budaya kekerasan dalam masyarakat, menurutnya dapat disoroti dengan cara melihat 

bagaimana suatu perbuatan kekerasan langsung dan fakta kekerasan struktural dilegitimasi 

dan menjadi bisa diterima oleh masyarakat. Contoh: pembunuhan atas nama negara atau 

„Tuhan/agama‟. Sedangkan cara yang lain adalah dengan membuat realitas menjadi tidak 

jelas atau samar-samar, sehingga kita tidak mampu melihat perbuatan atau fakta yang penuh 

kekerasan, atau setidak-tidaknya sebagai perbuatan atau fakta yang keras. Contohnya adalah 

abortus provocatus serta pengendalian dan peredaran minuman keras.
18

 

Oleh karenanya kekuasaan dan kekuatan tertinggi dipegang dan dikendalikan oleh negara. 

Negara dapat melakukan apa saja demi mempertahankan ideologi dan wilayah teritorialnya 

bagi kepentingan bangsa. Untuk mempertahankan dan mengendalikan wilayah atau daerah 

tertentu, negara akan menggunakan berbagai cara, pola atau taktik demi melegalkan 

kekuasaan dan ideologinya dalam suatu daerah/wilayah. Berikut ini adalah bagan dan 

penjelasan pola serta pendekatan yang digunakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia 

untuk mempertahankan kedaulatannya atas tanah dan orang Papua:  

 

 

 

 

 

                                                             
18 . Opcit, http://mkp.fisip.unair.ac.id 

http://mkp.fisip.unair.ac.id/
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2.1. Kekerasan Melalui Undang-undang,  Peraturan dan Surat Keputusan Mentri 

 

Para pelaku kejahatan atau kekerasan tidaklah harus orang-orang jahat berhati 

kejam penuh dendam, bermuka seram. Orang-orang biasa pun bisa melakukan 

kejahatan besar, ketika ia tidak memiliki imajinasi untuk membayangkan posisi orang 

lain, dan tidak berpikir kritis di dalam melihat keadaan secara lebih luas. Tidak hanya 

itu seorang aparatur negara dapat melakukan kejahatan dan kekerasan terhadap 

seseorang/kelompok orang yang dianggap mengancam keamanan serta wilayah 

teritorial negara. Artinya bahwa negara dengan kekuasaan penuh yang dimiliki dapat 

melakukan kekerasan dalam bentuk apapun kepada siapapun untuk mempertahankan 

dan melegalkan ideologi serta kekuasaannya atas suatu wilayah atau daerah tertentu.   

Merujuk pada hal tersebut, dalam konteks Indonesia dan Papua, negara 

menggunakan Undang-undang dan surat-surat keputusan mentri melegalkan 

kekuasaan di atas tanah Papua dan masyarakat Papua. Misalnya menyangkut 

pemilikan dan penguasaan sumber-sumber daya oleh negara. Dalam UUD 1945 pasal 

33 ayat 2 tentang pemilikan dan penguasaan alam oleh negera. Atas nama negara 

pemerintah dengan semena-mena mengambil alih tanah-tanah masyarakat setempat 

yang merupakan hak milik mereka yang diwariskan dan dilestarikan secara turun-

temurun. Pemilikan atas dasar hak tradisional biasanya disebut “hak ulayat”. Memang 

benar UUD 1945 menyatakan bahwa “tanah, air, dan udara” yang menyangkut hajat 

hidup orang banyak dikuasai oleh negara.  

Hal itu merupakan pengambilalihan hak mengelola dan hak kepemilikkan atas 

sumber daya alam tersebut, atas nama negara masyarakat setempat tidak 

diikutsertakan. Demikian juga dengan penguasaan atas sumber daya alam lainnya, 

terutama minyak dan gas bumi, emas, tembaga, timah, batubara, dan lain 
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sebagainya.
19

 Undang-undang Dasar saja sudah melegalkan kekuasaan atas bumi, air 

dan udara. Pada hal jika diperhatikan baik-baik, hal ini sangat bertentangan dengan 

prinsip-prinsip dan nilai-nilai keadilan dan sudah seharusnya secapat mungkin 

menghapuskan/menghentikan segala bentuk alenasi kepentingan masyarakat setempat 

yang erat kaitannya dengan penguasaan sumber daya alam “bumi, air dan udara”.  

Oleh karena itu, orang asli Papua yang adalah pemilik hak ulayat harus mempunyai 

sertifikat tanah. Jika tidak memiliki sertifikat dimaksud, tanah yang telah lama, turun 

temurun menjadi hak milik dalam hitungan jam menjadi milik orang lain, dalam hal 

ini pemerintah dan orang-orang pendatang yang notabene menggunakan sertifikat 

seperti sertifikat trans, atau cepat-cepat membuat sertifikat karena pemilik 

sesungguhnya (orang pribumi asli) tidak mempunyai sertifikat.  Kondisi seperti ini 

membuat rakyat Papua semakin tertekan dan terancam keberadaannya sebagai 

pemilik tanah Papua.  

Selain itu penerbitan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri tentang perihal 

penghentian dan pencabutan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2007 tentang Larangan 

Pemasukan, Penyimpanan, Pengedara, Penjualan serta Memproduksi Minuman 

Beralkohol di Kabuten Mimika merupakan bentuk kejahatan dan kekerasan negara 

terhadap Masyarakat Papua secara khusus yang berdomisili di Timika. 

Itulah sebabnya ketika melakukan wawancara dengan sumber-sumber 

informan kunci, penulis memperoleh informasi penting yang menyatakan bahwa 

negara menggunakan Undang-undang, surat-surat keputusan mentri dan lain 

sebagainya untuk memelihara semua masalah sosial yang terjadi di bumi Papua ini.  

                                                             
19 .  H Syaukani, Afan Gaffar & M. Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2004, 44. 
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Socratez Sofyan Yoman misalnya dengan sangat kritis mengatakan bahwa dengan 

semua kebijakan yang dibuat NKRI bagi rakyat West Papua, kita dibuat 

ketergantungan, pengemis permanen, mentalitas proposal, mentalitas menunggu, 

kita dibuat pemiskinan permanen dan struktural dengan pembagian uang respek, 

raskin, BLT ini bentuk penjajahan, pemiskinan, penindasan yang luar biasa untuk 

menciptakan watak ketergantungan oleh pemerintah. Negara tidak boleh 

menempatkan kami sebagai rakyat NKRI, kami adalah bangsa yang berdaulat dan 

kami punya sejarah, nilai, budaya,  dan semua sistem ada, NKRI datang hanya 

untuk mengacaukan  dan meniadakan semua itu dengan ideologisasi melalui UUD 

45, Pancasila. Dan baginya semua itu merupakan bentuk kekerasan negara 

terhadap masyaraka asli Papua.
20

 

Anastasia Tekege Misalnya mengatakan bahwa “saat kita mengajak NKRI 

dengan Perda untuk menjaga aset-aset negara dari bahaya miras dan HIV/AIDS, 

kok negara ini tidak mau dengan mengeluarkan SK Mendagri, NKRI hanya mau 

tanah, kekayaan alam dan lain sebagainya, kalau tidak mau manusia, lebih baik 

lepaskan kami, karena kami ini mahal. Jadi pembodohan, pembunuhan, dominasi, 

alienasi, memang itulah sifat negara kolonialisme NKRI, kok kami bicara hal 

yang baik, negara malah mengijinkan, sudah tahu melalui media-media masa, 

sudah tahu melalui intel, perwakilan-perwakilan pemerintah, tentang orang 

meninggal, konflik, kekerasan dan perang-perang. Perang-perang yang terjadi di 

Timika terpicu dari miras, tetapi mengapa negara ini membiarkan semua itu 

berjalan, berarti negara ini hanya mau kekayaan, emas, tambang, minyak bumi, 

mungkin NKRI punya motivasi, kami habis dan mereka bisa menguasai tanah dan 

kekayaan alam dengan sebebas-bebasnya. Kita tidak minta mengubah pancasila, 

kami tidak minta mengubah UUD 1945, kami juga tidak minta ganti burung 

garuda dengan burung cendrawasih dan lain sebagainya yang mempunyai 

kekuatan hukum lebih tinggi, itu baru bisa larang dengan surat keputusan atau uu 

yang lebih tinggi, aneh!
21

 

 

Sementara itu Jimmy Erelak Mengatakan bahwa Mengapa di Bogor 

ada Perda yang melarang semua, kenapa di Aceh dan Tengerang, UU tentang 

Syariat Islam, bisa berlaku, lalu mengapa mendagri minta untuk Timika saja 

harus mengklarifikasi Perda No 5, kenapa?  Itu karena semua kepentingan 

                                                             
20 .Wawancara, S.S.Y, Port Numbay, 25/07/2012 
21 .Wawancara, A.T, Timika, 27/08/2012 
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negara ada di sini, kedua, Papua ini bagian NKRI atau tidak? Oleh sebab itu 

semua proses ini memang berdampak politis.
22

 

 

Sedangkan Karel Gwijangge mengatakan bahwa sebenarnya UU dan 

peraturan serta sistem-sistem itu semua itu berlaku secara nasional, jadi kita 

tidak bisa salahkan itu juga. Yang kita sayangkan adalah pengajuan 

pembatalan Perdanya. Perlu diketahui bahwa kita di Papua ini ada 

kewenganan UU Otsus, oleh sebab itu perlu ada pengecualian, tidak hanya di 

Papua, ada juga beberapa daerah anti miras di Indonesia, mengapa tidak 

seperti di sana? Yang secara nasional ini kita tidak bisa paksa harus dijalankan 

di Timika, karena yang menjual miras cuma segelintir orang, sedangkan 

tingkat kerugiannya tidak sedikit, banyak orang yang mengalami dan 

merasakan dampak/akibat miras sehingga saya pikir UU itu juga lemah kerana 

dipaksakan bagi seluruh Indonesia untuk melaksanakannya, tanpa 

memperhatikan aspek-aspek lain di daerah.
23

 

 

 

Oleh sebab itu dengan adanya miras di Timika banyak orang Papua 

yang menjadi korban yang mengarah pada pembasmian etnis. Beliau 

mempertanyakan program pemerintah bagi generasi muda Papua ke depan 

seperti apa? Apakah ada upaya sistematis yang sedang dipaksakan supaya 

terjadi pembunuhan karakter, etnis bagi masyarakat asli Papua? 

 

 Menurutnya, karena memang, inikan bukan perang saja, 

setelah orang mengkonsumsi miras, orang bisa seks bebas di mana 

saja, tidak jaga diri, konflik, kekerasan, inikan banyak yang terjadi di 

Timika, angka penyebaran HIV/AIDS tertinggi itu di Timika. Karena 

apa, setelah orang  mengkonsumsi miras, sudah tidak tahu diri lagi dan 

melakukan hubungan seks dengan sembarangan tanpa perlindungan, 

ini salah satu soal. Oleh sebab itu baginya kami sangat menyesal 

karena pemerintah pusat selalu menganggap kami di daerah itu orang-

orang yang tidak pintar, tidak mengerti dan lain-lain. Pada hal, ujung 

tombak pemerintahan ada di daerah dan jika daerah maju, maka 

dianggap Indonesia berhasil membangun Indonesia. Saya mengikuti 

media masa, di beberapa daerah tokoh-tokoh agama dan masyarakat 

melarang, jangankan miras, bahkan asap rokok saja tidak boleh, setelah 

saya hitung-hitung, dan saya berpikir Perda tentang pelarangan 

merokok di Jakarta, kira-kira mereka/mendagri menggunakan UU dan 

aturan mana untuk melarang itu, sementara miras itu dibolehkan. 

Sedangkan kami di Papua antara rokok dan miras, rokok itu ada betul 

secara pribadi, kalau miras itu sangat mengganggu sekali dan jelas-

jelas ini adalah pembunuhan orang Papua secara sistematis dengan 

                                                             
22 .Wawancara, J.E, Timika, 27/08/2012. 
23 . Wawancara, K.G, Timika, 30/082012. 
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menggunakan kekuasaan dan surat keputusan mentri dalam negeri. 

Masalah Papua juga biasa bawa dalam masalah pelanggaran HAM, 

sehingga Indonesia sengaja membiarkan orang Papua itu mati dibunuh 

dengan miras, itu salah satu faktor, sehingga SK Mendagri melegalkan 

pembunuhan dengan menggunakan minuman keras tersebut.
24

 

 

Itulah sebabnya miras menjadi pembunuh utama bagi orang asli Papua. 

minuman keras membuat orang mati tempat atau mati perlahan-lahan, miras 

merupakan pembunuh karakter, miras merupakan alat kekerasan dalam rumah 

tangga, miras merupakan alat penghambat kemajuan dan perkembangan, miras 

merupakan alat perang suku, miras merupakan alat konflik, miras merupakan 

alat pemecah belah, miras merupakan alat penghancur kesejahteraan dan lain-

lain, kalau kondisi seperti ini terus berjalan, kapan orang Papua bisa merasa 

nyaman dan sejahtera?  

Karel mengatakan bahwa “saya sebenarnya setuju dengan 

program pemerintah tentang adanya UU Otsus, Unit Percapatan 

Pembangunan Papua dan Papua Barat, tetapi apakah pemerintah 

pernah berpikir tentang manusia Papua atau tidak? Kalau tidak, apa 

yang hendak dicapai oleh pemerintah Indonesia bagi masyarakat 

Papua? Karena salah satu sumber yang membodohi orang Papua 

adalah minuman keras, miras harusnya dihilangkan, supaya kita bisa 

menghemat uang, mulai belajar berusaha dan membangun 

kesejahteraan dalam keluarga dan masyarakat yang telah hancur. 

Selama ada  minuman keras orang yang suka mengkonsumsi miras 

selalu mengintimidasi keluarga, tidak ada kesejahteraan, selalu 

membuat keonaran. Saya sangat menyesal dengan Surat Keputusan 

Mentri yang dikeluarkan oleh Depdagri untuk membatalkan Perda  No 

5, sebelum melihat kondisi ril di lapangan.
25

  

 

 

  

                                                             
24 . Wawancara, K.G, Timika, 30/082012. 
25 . Wawancara, K.G, Timika, 30/082012. 
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Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri  tentang pembatalan dan 

pencabutan proses pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2007 merupakan kejahatan 

negara yang luar biasa. Hal itu merupakan bukti bahwa miras dipasok dari luar 

Papua, dan didukung oleh pemerintah serta militer melalui penerbangan milik 

TNI (Herkules) tanpa melalui proses pemeriksaan dan itu merupakan porses 

pembataian, pembasmian etnis orang asli Papua melalui miras. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa negara dalam hal ini Indonesia 

menggunakan Undang-undang, aturan-aturan dan surat-surat keputusan untuk 

melegitimasi kekuasaan demi menguasai dan mendominasi orang Papua, tanah 

Papua serta segela sesuatu di bumi Papua. Negara menjadi aktor utama dalam 

menguasai dan mengendalikan situasi di Papua untuk mempertahankan 

kekuasaan serta ideologi negara.  

Merujuk pada hal tersebut, Pdt. Socrates Sofyan Yoman berpendapat 

bahwa misi negara ini di tanah Papua adalah misi ekonomi dan untuk 

mempertahankan misi tersebut mereka akan menggunakan kekuatan aparat 

Keamanan, Politik, dan Undang-undang, Kepres, Simpres dan Peraturan 

Mentri untuk melegitimasi kejahatan dan kekerasan atau mengkekalkan 

penderitaan terhadap penduduk asli Papua. Lebih lanjut Yoman Mengatakan 

bahwa Indonesia membutuhkan tanah, dia tidak peduli manusia, karena 

kepentingan ekonomi, dan oleh karenanya negara menggunakan berbagai 

upaya untuk menjastifikasi kekerasan yang terjadi di Papua dengan stigma, 

makar, Organisasi Papua Merdeka (OPM), Gerakan Pengacau Keamanan 

(GPK), Orang Tidak Dikenal (OTK) dan lain-lain bagi orang asli Papua, 

sehingga kejahatan negara dibenarkan dan dilegalkan.
26

   

                                                             
26 . Wawancara, S.S.Y, Port Numbay, 25/07/2012 
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Ruben Gwijangge dalam tulisannya “Masa Depan Nduga dalam 

Bayang-bayang Pemekaran” mengatakan bahwa berbagai macam ungkapan 

negatif yang dialamatkan kepada rakyat Papua secara tersurat di dalam UU, 

Kepres, Inpres, PP, Permen, Perdasi dan Perdasus maupun ungkapan secara 

spontan seperti orang Papua terbelakang, termiskin, terbodoh, tidak bisa, 

belum mampu, masih primitif, tukang mabuk dan lain sebagainya, 

sesungguhnya adalah pernyataan-pernyataan yang sengaja dialamatkan untuk 

menjajah, menduduki, memarginalkan dan membunuh karakter orang asli 

Papua secara psikologi. Pernyataan semacam itu sesungguhnya adalah bentuk 

penjajahan yang mengkerdilkan bangsa Papua agar tidak maju dan 

berkembang dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan dalih-dalih demikian, 

telah dan sedang melegitimasi penjajahan serta pendudukan pemerintah 

Indonesia terhadap bangsa Papua Barat dari generasi ke generasi hingga saat 

ini.
27

  

Dengan tidak adanya sanksi bagi pelaku kejahatan dan kekerasan 

terhadap masyarakat Papua melalui aparatur negara, baik pasukan organik 

maupun non organik, nurani mereka tidak berfungsi lagi. Pikiran mereka 

ditumpulkan, tidak ada daya berpikir kritis untuk membedakan antara yang 

jahat dan tidak jahat. Lebih kejam lagi negara meneror dan mengintimidasi 

keluarga korban. Tidak hanya itu, teror umum terjadi dengan menunjukkan 

kekuatan militer pada hal bukan pada hari-hari besar atau terjadi kerusuhan. 

Yang lebih tragis lagi melakukan pembunuhan terhadap masyarakat sipil 

orang asli Papua yang tidak mengetahui apa-apa. Stigmasisasi merupakan 

upaya negara ini mengisolasi korban dalam hal ini masyarakat Papua sebagai 

                                                             
27 . Ruben Benyamin Gwijangge, Masa Depan Nduga dalam Bayang-bayang Pemekaran, Cendrawasih 

Press, Port Numbay, 2012, 29. 
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objek atau sasaran agar dengan mudah menciptakan kondisi yang tidak 

nyaman bagi orang-orang tertentu agar dipantau dengan mudah.  

Hannah Arentd mengatakan bahwa negara totaliter menggunakan 

polisi rahasia, jaringan intelejen, sendor, propoganda, teror, stigmasisasi, 

pengawasan panopatik, indoktrinasi menjadi bagian dari mekanisme 

totalitarianisme untuk menguasasi dan mendominasi. Legitimasi kekuasaan 

dan kekerasan dijadikan sebagai sarana oleh aparat negara untuk berlindung. 

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penguasa akan sangat mudah 

sekali mendorong negara mengerahkan penggunaan kekerasan oleh aparatur 

negara. Dan berlindung di balik negera dengan dalih pembelean terhadap 

negara.  

2.2. Operasi Militer 

Operasi militer bukanlah hal yang baru di dalam kehidupan masyarakat Papua. 

Masyarakat Papua sudah mengalami kekerasan operasi militer selama bertahun-tahun 

hingga saat ini. Papua sudah dikuasai oleh beberapa negara dengan menggunakan 

kekuatan dan kekuasaan militer. Mulai dari Belanda, Jepang dan kini Indonesia. 

Indonesia sudah melakukan infasinya di Papua sejak 1960-an untuk merebut Papua 

dari jajahan Belanda. Sejak Papua dinyatakan sebagai bagian integral dari NKRI 

melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA/ act of free Choice 1969) entah 

melalui mekanisme yang benar atau salah, penggunaan kekuasaan dan kekerasan 

terhadap masyarakat Papua sudah terlihat. Bagi orang Papua Pepera adalah 

pembodohan/pembohongan atau rekayasa militer dan pemerintah Indonesia yang 

cacat hukum dan cacat moral. Karena NKRI menggunakan kekuatan militer penuh, 

menodong, intimidasi, teror dan lain sebagainya agar menentukan pilihannya 

bergabung dengan NKRI. Oleh karena itu kekuatan dan kekuasan militer serta negara 
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menjadi momok yang sangat menakutkan bagi seluruh rakyat Papua. Kekerasan dan 

kejahatan yang dilakukan oleh negara dan militer meninggalkan trauma yang 

mendalam bagi kebanyakan masyarakat Papua. 

Rezim militer Orde Baru Soeharto menjadikan Papua sebagai daerah 

kekuasaan militer, terutama Angkatan Darat (AD). Kesan seperti itu sangat terasa 

karena instansi militer dan para petinggi militer di Kodam dan jajarannya 

mendominasi rancah politik dan jalannya pemerintahan di Papua. Cengkraman AD 

atas Papua kian kuat karena adanya dwifungsi ABRI dan dijadikannya Papua sebagai 

Daerah Operasi Militer (DOM).
28

 

Dengan semangat dwifungsi, opsesi utama semua pimpinan militer Indonesia, 

khususnya di jajaran Kodam Trikora di Pemda Papua adalah menghancurkan apa 

yang mereka sebut gerembolan bersenjata OPM. Opsesi penghancuran OPM itu juga 

dimotivasi oleh kepentingan ekonomi dan politik. Pada gilirannya, dalam setiap 

kepala pimpinan ABRI, semua orang Papua adalah separatis kecuali orang itu bisa 

menunjukkan dirinya bukan seperatis. Demi motivasi seperti ini, OPM yang kecil 

kekuatannya dianggap sebagai ancaman yang berbahaya bagi NKRI. Obsesi itu 

tumbuh dari cara pandang yang melihat gerakan menuntut pengakuan identitas politik 

Papua sekedar masalah “bom waktu yang ditinggalkan Belanda” atau musuh dari 

hasutan kelompok separatis, bukan merupakan persoalan mendasar yang berkaitan 

dengan rasa keadilan dan harga diri orang Papua. Maka untuk mengenyahkan “hantu 

OPM” itu, kebijakan yang diambil di Papua adalah menghancurkan OPM secara fisik 

(membunuh) dan menggelar operasi militer berkesinambungan (DOM) dari tahun ke 

tahun.
29

 Dan setelah adanya isu pelanggaran HAM yang terus menerus 

dikumandangkan oleh dunia dan pemerhati-pemerhati kemanusiaan di Indonesia, baru 

                                                             
28 . Amarudin al Rahab, Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme, Komunitas Bambu, 

Depok, 2010 
29 . Ibid, Amarudin al Rahab, 40. 



121 
 

pada tahun 2000 mulai diubah pola operasi militer di Papua. Salah satunya adalah 

pengendalian dan peredaran minuman keras di Papua sebagai upaya untuk membunuh 

masyarakat Papua, dan pemberian pemekaran yang menurut Pdt. Socrates miskin 

syarat. Oleh sebab itu manusia Papua tidak dianggap sebagai warga negara yang harus 

memperoleh perlindungan hukum maupun keamanan, tetapi hanya menjadi target atau 

objek operasi militer di Papua, sejak bergabung dengan NKRI hingga saat ini dengan 

berbagai modus dan pendekatan.  

Oleh sebab itu rakyat Papua sudah mengalami tekanan fisik, psikis dan mental 

yang sangat mendalam karena orang Papua mengalami, merasakan kekerasan dan 

kejahatan negara yang sangat kejam dalam kehidupan sosialnya. Operasi militer 

berjalan selama pendudukan Belanda, Jepang dan pada 1960 Indonesia. Yang lebih 

kejam ketika Papua dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), setelah 

Mantan Presiden Soeharto mengambil alih kepemimpinan. Sejarah orang asli Papua 

sebagai objek kekerasan itulah yang selalu diingkari oleh Indonesia sampai hari ini. 

Pihak-pihak militer atau aparat keamanan di Papua sama sekali tidak pernah merasa 

melakukan kejahatan terhadap siapa pun di Papua, karena operasi-operasi militer yang 

mereka lancarkan sejak 1960-an hingga saat ini serta penangkapan-penangkapan dan 

penyiksaan atau pembunuhan dengan segala bentuknya di Papua hanyalah dalam 

rangka menjalankan tugas negara, sebagai pelindung NKRI dari rongrongan 

organisasi yang disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM)
30

. Oleh sebab itu semua 

bentuk pembunuhan, kekerasan, dan berbagai kejahatan ringan, berat, serta 

menghilangkan nyawa orang asli Papua dibenarkan dan dilegalkan atas nama negara. 

Semua aksi militer dibenarkan dan dinyatakan biasa oleh rakyat Indonesia, pada hal 

semua kejahatan tersebut dilakukan secara tidak manusiawi. Tindakan semena-mena 

                                                             
30 . Band. Amarudin al Rahab, 40. 
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tersebut tidak hanya kepada anggota OPM tetapi semua masyarakat Papua yang 

benar-benar tidak tahu, dipaksa untuk mengakui diri sebagai anggota OPM.  

Kejahatan kemanusiaan dan kekerasan negara terhadap masyarakat Papua 

selama berbagai operasi, yang nampak dan terselubung diterapkan di Papua, 

masyarakat Papua mengalami bermacam-macam kekerasan. Kekerasan dan kejahatan 

kemanusiaan yang melibatkan militer yang dihadapi oleh masyarakat Papua antara 

lain adalah: 

a. Pembunuhan dengan Melawan Hukum atau Pembunuhan Kilat 

(Extrajudicial Execution/Killing or Summary execution/killing).
31

 

 

Exrajudicial execution adalah pembunuhan secara melawan hukum yang 

dilakukan dengan sengaja atas perintah atasan, atau dengan keterlibatan 

juga dengan persetujuan diam-diam. Sedangkan tindakan yang dilakukan 

adalah summary killing atau pembunuhan yang dilakukan secara  cepat dan 

tidak beraturan. Artinya bahwa pelaku telah menjastifikasi bahwa siapa 

saja yang ditemui adalah musuh. Dalam kaitan dengan hak ini, masyarakat 

Papua dianggap musuh negara oleh militer organik maupun non organik, 

sehingga banyak orang asli Papua dianggap sebagai anggota OPM.  

b. Pelecehan Seksual (sexual Harrasment) 

 

Tindakan pelecehan seksual merupakan pelanggaran terhadap hukum 

humaniter dalam pasal 3 konvensi Jenewa (1949) dan protokol tambahan 

II Konvensi Jenewa (1977) tentang konflik bersenjata Non-Internasional. 

Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang merendahkan derajat dan 

martabat kemanusiaan yang menjadi hak setiap orang. Pelecehan seksual 

                                                             
31 . Al Rahab dkk, Sekuritisasi Papua, Implikasi Pendekatan Keamanan Terhadap Kondisi HAM di 

Papua, Imparsial, 2011, 142.  
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banyak dihadapi oleh masyarakat Papua dalam operasi militer yang 

dilakukan oleh NKRI sejak 1960-an. 

c. Perkosaan (Rape) 

 

Perkosaan merupakn pelanggaran terhadap hukum humaniter dan HAM. 

Konvensi Jenewa 1949 keempat mengenai perlindungan orang sipil di 

waktu perang, pasal 27 serta pasal 4 dan Protokol Tambahan II konvensi 

Jenewa 1949 dan 1977 tentang konflik bersenjata non internasional jelas-

jelas melarang perkosaan sebagai bagian dari strategi perang. Dan 

pemerkosaan banyak dialami oleh orang Papua selama rezim militer dalam 

melakukan berbagai operasi militer di Papua. 

d. Penyiksaan (Torture) 

 

Berdasarkan konvensi anti penyiksaan (Convention Agains Torture and 

other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punisment, 1984), 

penyiksaan adalah penderitaan yang luar biasa, baik yang bersifat fisik 

maupun mental yang ditimbulkan oleh atau karena dorongan atau 

persetujuan atau persetujuan diam-diam dari pejabat publik yang bertindak 

dalam jabatan dengan maksud memperoleh keterangan atau pengakuan 

dari orang tersebut atau dari pihak ketiga dengan menghukum orang 

tersebut karena tindakannya. Penyiksaan merupakan hal yang bukan baru 

bagi masyarakat Papua. Orang asli Papua mengalami penyiksaan yang 

berat sejak 1960-an hingga saat ini. Terlebih kepada orang asli Papua yang 

berbicara dan menatang kebijakan pemerintah sebagai aksi penolakan 

pendudukan NKRI atas tanah Papua.  
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e. Penangkapan/Penahanan Sewenang-wenang (Arbitary Arrest/Detention) 

 

Tindakan penangkapan tanpa melalui proses hukum yang sah dan prosedur 

yang benar, dalam artian tanpa surat perintah penangkapan atau 

penggeledahan rumah (dalam hal penangkapan terencana) bukan 

tertangkap tangan sedang melakukan kejahatan, dapat dikategorikan 

sebagai tindakan yang melanggar pasal 9 ayat 1 konvensi Hak-hak Sipil 

dan politik (Internasional of Civil and Political Rights) yang menyatakan 

dengan tegas bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara 

sewenang-wenang. Kondisi ini telah lama dijalani dan dihadapi oleh orang 

asli Papua, secara khusus aktivis-aktivis penegak hak-hak dasar 

masyarakat Papua. Para aktivis dan orang asli Papua lainnya yang 

dijastifikasi sebagai anggota OPM, biasanya aparat militer langsung 

menangkap dan setelah penangkapan berlanjut, barulah ditulis surat 

penangkapan dan lainnya sebagainya. Situasi seperti ini terus berlangsung 

hingga saat ini.  

f. Penghilangan Paksa (Involuntary Disappearance) 

 

Dalam International Convention on the Protection of all Persons from 

Enfored Disappearance menyatakan bahwa penghilangan paksa adalah 

tindakan seperti penangkapan, penahanan, penculikkan atau bentuk lain 

dari pencabutan kebebasan oleh agen-agen negara atau oleh perseorangan 

atau kelompok yang bertindak dengan otorisasi, dukungan serta 

persetujuan diam-diam dari negara disertai dengan penolakkan untuk 

mengikuti tindakan pencabutan kebebasan atau dengan menyembunyikan 

nasib serta lokasi tempat orang yang dihilangkan, dimana tempat orang 

tersebut berada di luar perlindungan hukum.  
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Sehubungan dengan hal tersebut, tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI) dalam Papua Road Map mengataka bahwa publikasi menunjukkan bahwa 

kekerasan oleh negara terhadap penduduk sipil Papua terjadi sejak awal dasawarsa 

1960-an. Konflik bersenjata antara pasukan ABRI dengan geriliawan OPM serta 

kekerasan terhadap penduduk sipil tidak pernah muncul ke permukaan, apalagi 

dipertanggungjawabkan. Menurut Tim LIPI, baru pada pertengahan 1980-an praktik 

kekerasan ini menjadi wacana publik. Sejalan dengan menguatnya gerakan pro-

demokrasi Indonesia pada 1990-an, kasus pelanggaran HAM di Papua mulai 

dimunculkan ke publik, persisnya kasus Tembagapura 1994/1995 dan kasus Bella 

Allama 1996/1997.
32

  

Kalau pun Soeharto jatuh dan di Indonesia terjadi reformasi dalam hal politik, 

kekerasan oleh negara terhadap masyarakat asli Papua tidak berhenti. Dengan adanya 

tuntutan Papua Merdaka oleh orang Papua secara terang-terangan di kota-kota, 

membuat kekerasan secara terbuka dilakukan oleh militer kepada masyarakat asli 

Papua. Tim LIPI mengatakan bahwa pada 1998-2006 adalah masa yang diwarnai 

secara dominan oleh kekerasan politik, utamanya oleh aparat keamanan baik TNI 

maupun Polisi.  

Berbagai operasi militer di Papua sejak 1960-an hingga sekarang tentu saja 

dimaksudkan untuk mengakhiri dan meniadakan tuntutan Papua Merdeka oleh 

masyarakat asli Papua. Dengan dalih untuk menghancurkan dan memutuskan OPM, 

banyak penduduk orang asli Papua menjadi korban kekerasan. Dan jumlah korban 

kekerasan yang terjadi sejak 1960-an mencapai 200 ribu hingga 500
33

 ribu jiwa, 

bahkan mungkin jutaan jiwa. Namun data lain di Lembaga Riset Yale University USA 

                                                             
32 . Muridan S. Widjojo dkk, LIPI, Jakarta, 2008, 21-22.  
33 . Ibid, Muridan S. Widjojo dkk, 23.  
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dan di Sidney Australia University mengklaim bahwa kekerasan di Papua sudah 

masuk dalam daftar pembasmian etnis (genocide).
34

 Data korban tersebut adalah 

jumlah korban dari berbagai operasi langsung, tidak langsung atau terselubung yang 

dilakukan oleh NKRI terhadap masyaraksat Papua dengan berbagai modus operasi. 

Kini, modus operasi militer sudah beralih pada sistem lain yang dalam kata Socrates 

Sofyan Yoman bahwa pemekaran-pemekaran yang miskin persyaratan dan peredaran 

minuman keras tanpa terkendali di Papua adalah operasi militer gaya baru.  

Dalam konteks seperti ini, penulis sendiri menjadi saksi hidup bagaimana 

masyarakat Papua diperlakukan sebagai objek kekerasan dan kejahatan militer. 

Misalnya pada 1995/96 dimana terjadi penyanderaan 12 orang anggota Tim Lorenz di 

Mapnduma
35

, tempat kelahiran penulis, yang mana mulai dari Gresberg hingga 

Kuyawagi dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer (OPM). Militer bertindak 

dengan sangat tidak manusiawi. TNI memaksa masyarakat yang tidak mengetahui 

apa-apa untuk mengakui atau menunjukkan tempat tinggal anggota OPM. Penyiksaan 

yang berat hingga merenggut nyawa masyarakat menjadi saksi hidup bagi penulis. 

Tidak hanya itu, ada juga masyarakat yang dibunuh karena dianggap sebagai anggota 

OPM, pada hal masyarakat asli yang tidak mengetahui apa-apa. Penulis tidak 

menyebutkan berbagai kejahatan lain seperti teror, intimidasi, pelecehan seksual, 

pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal, perampasan harta benda seperti ternak 

(babi, ayam bebek), dari berbagai kesatuan TNI dengan masing-masing komando 

yang masuk mengobrak-abrik daerah serta kehidupan masyarakat. 

Sebagai upaya untuk mempertahankan integrasi nasional Indonesia di Papua, 

pemerintah Indonesia dalam hal ini negara menggunakan kekerasan atau yang 

didominasi oleh sistem militeristik.  Upaya militeristik tersebut dijalankan dengan 

                                                             
34 . Lih. Muridan S. Widjojo dkk, 23. 
35 . Band. Amarudin al Rahab, 12. 
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operasi militer dan operasi intelejen yang tentu saja sulit dan tidak dapat 

dipertanggung jawabkan secara publik. Akibatnya kehadiran negera (Indonesia) 

dalam jumlah banyak direpresentase oleh aparat militer dan tindak kekerasannya 

membuat masyarakat Papua hidup dalam berbagai tekanan.  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa operasi militer di Papua terjadi sejak 

pendudukan Jepang, Belanda dan Indonesia.  Pada tahun 1960 menjadi saksi sejarah 

yang bisu dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi orang asli Papua. Kondisi 

seperti itu sangat relevan dengan teori yang dikembangkan oleh Hanna Arendt. 

Bahwa negara totaliter menggunakan operasi militer, operasi intelejen, operasi polisi 

rahasia, propoganda dan teror untuk menimbulkan rasa takut dan rasa tidak nyaman 

yang amat dalam bagi bangsa terjajah, agar tidak melakukan tindakan melawan 

negara.  

2.3. Pemekaran-pemekaran 

Ketika menghentikan program pemerintah tentang sistem transmigrasi atau 

perpindahan pendudukan yang dicanangkan pemerintahan mantan Presiden RI 

Seoharto, NKRI mencari program atau gaya baru. Gaya baru tersebut dengan 

memberikan sebanyak-banyaknya pemekaran kabupaten. Sebelum memberikan 

pemekaran-pemekaran kabupaten tersebut, pemerintahan Megawati telah memberikan 

UU Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang 

memainkan peran kunci dalam menjalankan seluruh paket, Otsus dimaksud. 

Kemudian dengan alasan untuk memberikan layanan yang lebih efisien – tetapi dalam 

kenyataannya sebagai upaya untuk memperlemah gerakan kemerdekaan – pemerintah 

Megawati mematahkan seluruh undang-undang itu dengan mengeluarkan instruksi 

presiden pada bulan Januari  tahun 2004 mengenai pemecahan Provinsi Papua 
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menjadi tiga.
36

 Instruksi ini telah menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan 

masyarakat Papua sehingga menelan korban masyarakat. Misalnya di Timika yang 

dinyatakan sebagai ibu kota Provinsi Irian Jaya Tengah, menimbulkan konflik atau 

perang yang dinamakan “perang pemekaran” telah menelan korban empat orang 

meninggal/mati tewas, serta ratusan lainnya luka-luka dan banyaknya kerugian seperti 

harta benda, tanah dan rumah ditinggalkan begitu saja karena merasa terancam. 

Oleh sebab itu Pdt. Socrates Sofyan Yoman secara tegas dan kritis 

mengatakan bahwa ramainya pemekaran kabupaten/kota dan provinsi di Papua 

dan Papua Barat yang liar dan tak terkendali ini ialah murni kepentingan 

politik, ekonomi, keamanan dan proses pemusnahan etnis Malanesia secara 

struktural maupun sistematis. Semua kebijakan politik pemerintah Indonesia 

bukan berdasarkan kepentingan untuk memajukan, membangun dan 

mensejahterahkan penduduk asli Papua. Menurutnya hal yang paling 

fundamental adalah pemekaran kabupaten dan provinsi di tanah Papua Barat 

ialah operasi militer dan operasi transmigrasi gaya baru untuk pemusnahan 

etnis Malenesia lebih cepat.
37

 

Tujuan utama dalam pemekaran kabupaten dan provinsi yang tidak melalui 

mekanisme dan tidak memenuhi standar/syarat pembentukan sebuah kabupatan/kota 

provinsi merupakan operasi pengkondisian wilayah dan pengembangan jaringan 

komunikasi serta pembentukan provinsi dan kabupaten/kota di Papua.  Oleh sebab itu 

menurut Socrates jika dilihat dari persyaratan pemekaran provinsi atau kabupaten kota 

dalam jumlah banyak, seperti penduduk, wilayah,  sumber daya manusia (SDM), 

Papua sebenarnya tidak memenuhi persyaratan baik dari sisi jumlah penduduk 

maupun kesiapan sumber daya manusianya. Lebih lanjut Socrates mengatakan bahwa 

jumlah penduduk orang asli Papua hanyalah 1,5 juta jiwa yang tidak membutuhkan 

kabupaten/kota maupun provinsi. Sedangkan kabupaten/kota atau provinsi dalam 

jumlah yang banyak tentu membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang harus 

                                                             
36 . Band. Dewi Fortuna Anwar, dkk, Konflik Kekerasan Internal, Tinjauan Sejarah, Ekonomi Politik, 

dan Kebijakan di Asia Fasifik, Obor, Jakarta, 276.  
37 . Socrates Sofyan Yoman, West Papua: Persoalan Internasional, Cendrawasih Press, Port Numbay,  
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memenuhi kepangkatan dan eselonisasi yang akan menduduki jabatan-jabatan 

struktural dan fungsional.
38

 

Pertanyaannya adalah mengapa begitu banyak kabupaten/kota yang 

dimekarkan, sedangkan jumlah penduduk asli Papua cuma mencapai 1,5 juta jiwa. 

Secara kritis Socrates mengatakan bahwa pemekaran adalah langkah yang efektif 

untuk mempercepat pemusnahan etnis Malanesia  tanpa resiko tekanan masyrakat 

internasional dengan mengatasnamakan pemerataan pembangunan. Pada hal yang 

sesungguhnya yang terjadi di Papua adalah pelaksanaan dua operasi, operasi militer 

dan transmigrasi untuk memusnakahkan orang asli Papua di era modern ini.
39

 

Menurut Pdt. Socrates Sofyan Yoman dalam wawancara mengatakan 

bahwa pemekaran adalah “Operasi transmigrasi gaya baru untuk menguasai 

orang Papua dengan membuka dan memberikan daerah pemekeran yang tidak 

sesuai dengan prosedur serta tidak sesuai dengan kondisi orang asli Papua. Itu 

lebih efektif dan lebih cepat proses pemusnahan suatu bangsa melalui 

pemerakan, yang liar tanpa terkendali dan tidak sesuai standar administrasi 

pemerintahan. Perekonomian, proyek, bagian-bagian penting dan sistem 

dikuasai oleh orang non Papua. 

Lebih lanjut Socrates mengatakan bahwa untuk menghancurkan orang 

asli Papua, negara menciptakan stigma dan topeng seperatis oleh sebab itu 

harus dibasmi. Pemerintah Indonesia menduduki dan menjajah orang Papua 

dan gagal membangun orang Papua. Proses operasi militer mereka sudah ubah 

dengan pola atau pendekatan pemekaran dan peredaran minuman keras. 

Semua sistem benar-benar untuk mengeksploitasi manusia Papua, kami tidak 

sadar kalau kami dibodohi, ditindas, dipaksakan untuk mati dengan miras.
40

 

Belajar dari praktik apartheid di Afrika Selatan pada tahun 1979 di bawah 

kepemimpinan Perdana Mentri Pieter W. Botha, di mana Botha menjalankan 

politik adu domba memecah belah persatuan rakyat Afrika Selatan dengan 

mendirikan negara-negara boneka: Transkei, Bophutha, Swana, Venda, Ciskei.
41

 

Dalam konteks kehidupan masyarakat Papua Barat NKRI melakukan pemekaran-

                                                             
38 . Opcit, Socrates Sofyan Yoman, 28. 
39 . Ibid, Yoman, 29. 
40 . Wawancara, S.S.Y, Port Numbay, 25/07/2012 
41 . Ibid, Yoman, 29. 
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pemekaran kabupaten/kota dan provinsi untuk mengkotak-kotakkan berbagai suku 

bangsa Papua. Tujuan utamanya selain mengkotak-kotakan orang Papua, juga 

sebagai politik adu domba serta memecahbelah keutuhan, kebersamaan dan 

kekuatan orang asli Papua. Pemecahan-pemecahan dan kebijakan pusat tersebut 

mengeleminir niat refreendom dan bertujuan untuk mendelegitimasi simbol 

nasionalisme Papua yaitu bendera Bintang Fajar.
42

  

Oleh sebab itu aspek-aspek totalitarianisme seperti: 

 Pengkodean informasi, dokumentasi aktivitas masyarakat 

 Pengawasan aktivitas, intesifikasi tugas polisi. 

 Totalisme moral: nasib komunitas politik ditanamkan dalam historitas 

manusia. 

 Teror:  pemaksimalan kekuasaan polisi, yang terkait dengan 

penyelesaian dengan cara perang dan pengucilan. 

 Menonjolnya figur pemimpin: pemimpin memberikan kekuasaan 

bukan berdasarkan profesionalitas peran militer, tetapi besarnya 

dukungan masa, seperti yang dikemukan Anthony Giddens dalam 

Thomas Santoso menjadi sangat relevan dengan kondisi Papua dulu, 

kini dan akan datang, selama Papua masih bergabung dengan NKRI.  

Dengan demikian, pengkondisian wilayah/daerah/suku/perorangan, kontrol 

ketat dalam sistem informasi dan komunikasi, pengendalian serta propoganda 

total, menggunakan polisi rahasia, menunjukkan kekuatan militer seperti yang 

dikembangkan Hannah Arendt menjadi nyata dalam kehidupan masyarakat Papua. 

Tujuan utamanya dalam menjalankan sistem-sistem tersebut di atas adalah untuk 

dominasi total serta penghancuran identitas kepapuaan yang menjadi nafas atau 
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roh dari semua perlawanan rakyat Papua. Dalam kondisi seperti ini teori negara 

totaliter yang dikembangkan oleh Arendt menjadi relevan dan digunakan oleh 

NKRI untuk kepentingan negara. Bagi penulis hal ini adalah pembodohan dan 

kejahatan negara terhadap masyrakat orang asli Papua yang sangat keji.  

2.4. Melalui Pembiaran 

Pembiaran adalah salah satu pola atau taktik perang dan dikendalikan melalui 

kekuasaan yang tertinggi. Misalnya sebuah daerah diisolasi dan dibiarkan 

sehingga semua warga yang terdapat di dalam daerah itu mati perlahan-lahan 

tanpa membunuh atau tanpa kontak senjata. Contoh yang dapat dipelajari adalah 

konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina di mana Israel memblokade 

seluruh akses masuk ke wilayah  Gaza Palestina sehingga banyak masyarakat 

yang meninggal karena lapar, haus, dan tidak mendapatkan bantuan kemanusiaan 

secara khusus tim medis. Sehingga banyak warga yang menjadi korban dalam 

perang antar Israel dan Palestina tidak hanya karena serangan militer tetapi juga 

kerena kekurangan pangan dan tidak adanya pelayanan medis bagi yang kena 

serpihan bom atau peluru.  

Dalam konteks kehidupan masyarakat Papua, miras menjadi momok yang 

sangat berbahaya dan menakutkan bagi orang asli Papua. Mengapa, pada 

pembahasan sebelumnya penulis mengatakan bahwa miras adalah kejadian luar 

biasa? Hal itu karena melalui miras hampir ribuan bahkan jutaan orang asli Papua 

mati. Sebenarnya negara ini dengan power  dan kekuasaan yang ada dapat 

menghentikan peredaran minuman keras di Papua, tetapi justru negara 

menggunakan peraturan dan surat-surat keputusan mentri untuk tetap 

mempertahankan dan meloloskan barang haram yang sudah, sedang dan akan 

merengut banyak nyawa orang asli Papua. Artinya negera dan pemerintah 
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mengetahui secara pasti bahwa yang dapat mengancam dan membahayakan 

kehidupan masyarakat asli Papua adalah minuman keras, tetapi tidak ada aturan 

yang jelas yang dapat mengendalikan peredaran dan penjualan minuman keras di 

Papua. Akibatnya, orang asli Papua menjadi korban atas pengendalian dan 

peredaran dari minuman keras. 

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan proses pembiaran. 

Pembiaran membawa dampak yang sangat berbahaya, tidak hanya masalah-

masalah sosial, konflik antar kelompok, kecelakaan, KDRT, kematian, 

pembunuhan tetapi lebih menuju kepada pembantaian suatu etnis dengan 

menggunakan modus peredaran dan pengendalian, pengkondisian miras oleh 

negara melalui oknum-oknum tertentu mengeluarkan SK. Hal ini pada akhirnya 

membawa manusia Papua secara khusus yang berdomisili di Timika dan daerah-

daerah yang peredaran mirasnya tidak terkendali, pada pembasmian etnis.  

Kondisi seperti ini membuat Pdt. Socrates Sofyan Yoman melontarkan 

pernyataan yang sangat kritis bahwa menurutnya konflik dan kekerasan yang 

terjadi di Papua dan secara khusus Mimika bukan disebabkan karena miras, tetapi 

menurutnya miras hanyalah sarana untuk menciptakan konflik. Siapa yang 

menciptakan konflik? Baginya yang menciptakan konflik adalah pemerintah 

Indonesia dalam hal ini adalah aparat keamaan yang karena tidak ada pekerjaan, 

harus menciptakan konflik sehingga ada proyek. Bisa dikatakan konflik yang 

terjadi di Papua secara khusus di Timika, tidak hanya dalam skala kelompok tetapi 

juga melibatkan isu Organisasi Papua Merdeka yang juga merupakan lahan hijau 

bagi pihak keamanan dalam hal ini adalah TNI/Polri.  
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Lebih kritis lagi Pdt. Socratez mengatakan bahwa, salah satu yang 

menciptakan konflik di Timika adalah PT. Freeport Indonesia. Mengapa PT 

Freeport Indonesia, karena menurut tuan Socratez, ketika konflik antar 

kelompok terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Mimika, kekuatan untuk 

melawan Freeport yang mengeksploitasi hasil bumi Papua tidak ada lagi. 

Yang ada bagaimana menjaga diri dan membalas jika ada korban, tidak ada 

perhatian kepada istri, tidak ada perhatian kepada anak, keluarga terlantarkan, 

pendidikan anak terabaikan, Freeport dan pemerintah Indonesia membiarkan 

dan terus memupuk konflik/kekerasan dengan sengaja sehingga terjadilah 

pemiskinan yang terstruktural. 
43

 

Oleh karena itu Jimmy Erelak mengatakan bahwa sebagai orang asli Papua 

saya sangat setuju bahwa negara ini menggunakan aturan, undang-undang, 

surat-surat keputusan mentri untuk kepentingan politisnya Indonesia. Sudah 

sangat jelas bahwa salah satu sistem terselubung menolak Perda itu adalah 

perencanaan pembasmian etnis. Dengan Mendagri menolak Perda saja adalah 

proses pembiaran agar orang Papua harus mati perlahan-lahan. Orang 

Papuakan mau selamat dan bikin pagar (Perda) tetapi Mendagri masuk lompat 

pagar membongkar semua Perda, oleh sebab itu saya pikir ini merupakan 

proses pembiaran yang dilakukan oleh negara dan Jakarta. Mengapa Jakarta 

tidak setuju dengan perda? Itu berarti dia mau manusia Papua habis, dia tidak 

mau menyelamatkan orang Papua, dengan menolak Perda saja kita dapat 

memvonis bahwa dia/NKRI pelaku kejahatan.
44

 

Jadi persoalan pengendalian penjualan dan peredaran minuman keras di 

Papua, seharusnya negara/pemerintah dengan kuasa yang ada dapat mengendalikan 

dan meniadakannya. Akan tetapi justru pemerintah pusat dan daerah sama-sama tidak 

ada niat untuk mengatur serta mengendalikan peredaran minuman keras di Papua. 

Dengan alasan pajak/PAD penjualan dan peredaran minuman keras di Papua 

dioperasikan dengan tidak terkendali, sehingga banyak sekali persoalan sosial serta 

bermunculan banyak korban dari minuman keras. Buktinya adalah dengan 

diterbitkannya Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri dengan No. 188.342/1463/SJ. 

Oleh sebab itu Pdt. Socrates Sofyan Yoman pemimpin umat Tuhan di 

Papua yang sampai saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Gereja Babtis 

Papua mengatakan bahwa untuk ijin penjualan miras itu merajalela di Papua. 

Pendapatan terbesar melalui penjualan miras dan berdasarkan informasi yang 

diperoleh diperkirakan pendapatan satu hari bisa mencapai 110 juta, pada hari-

hari biasa dan pada hari-hari besar bisa lebih dari nominal yang ada. 
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Sementara itu pajaknya sangat rendah, sedangkan resiko serta keuntungan 

bagi pemiliknya lebih besar. Menurut Yoman, sebenarnya manusia Papua 

sudah dibunuh terlebih dahulu, karena proses pembiaran tersebut, tetapi 

diberitahukan kepada media, bahwa itu mati karena miras, kecelakaan karena 

miras, ditembak karena miras, KDRT karena miras. Ini sebenarnya 

pembunuhan dan pemusnahan etnis Papua.
45

 

Dengan demikian miras menjadi alat yang sangat, sangat ampuh dan efektif 

bagi pembodohan, pembunuhan dan pembasmian etnis Malanesia di bumi 

Cendrawasih. Oleh karenanya terjadi berbagai masalah seperti yang telah penulis 

jelaskan pada bagian tulisan ini sebelumnya. Kematian, konflik, kekerasan dan 

kejahatan yang terjadi di Papua karena miras sangat tinggi, namun pemerintah pusat 

dan daerah atas nama PAD membiarkan bahkan memberikan ijin dalam melegitimasi 

kekerasan dan konflik melalui miras di Papua. Dengan demikian, tidak ada 

keamanan/kenyamanan, tidak ada kesejahteraan, tidak ada kedamaian, tidak ada 

pendidikan yang baik, semua menjadi hancur karena miras. Miras adalah salah satu 

alat utama pembunuh orang Papua yang dibiarkan dengan sengaja untuk membunuh 

dan membasmi etnis Malanesia dalam hal ini orang asli Papua.  

Di sini bahkan terjadi pembiaran yang dikendalikan dengan sengaja dan 

tersistem serta terselebung yang dalam bahasa Pdt. Socrates “operasi militer gaya 

baru”. Miras dibiarkan merajalela di Papua dengan tujuan untuk melemahkan daya 

pikir, mematikan gen, pembodohan, pembiaran dan pembunuhan bagi masyarakat 

Papua. Bagi penulis sendiri, minuman keras dibiarkan tanpa terkendali di Papua 

secara khusus Timika, sebagai alat utama untuk melemahkan perlawanan 

rakyat/masyrakat Papua terhadap kaum penjajah dalam hal ini kolonialisme NKRI 

dan PT. Freeport, yang sampai saat ini mendominasi sistem ekonomi, budaya, 

keamanan, pemerintahan dan segala aspek di Papua. Oleh sebab itu diperkirakan 
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distribusi atau penyaluran minuman keras ke Papua dikendalikan dan dimonopoli oleh 

pemerintah Indonesia. Sehingga minuman keras entah yang memiliki ijin atau tidak 

memiliki ijin dapat didistribusikan hingga ke pelosok-pelosok Papua, bahkan di 

kampung-kampung yang tidak memiliki jalur darat atau laut sekali pun.  

Merujuk pada persoalan tersebut, Pdt. Henok Bagau, M.Th., mengatakan 

bahwa Bisnis seperti ini memang terencana dan menurutnya pemerintah juga ada di 

dalam. Di mana tempat yang tidak diawasi polisi, airport, pelabuhan-pelabuhan, 

stasiun-stasiun, terminal-terminal, mana yang tidak ada? Kalau demikian, apa 

tujuannya, semua barang apa saja  dapat didekteksi, apakah itu barang berbahaya atau 

tidak. Di mana-mana ada polisi, tempat pengiriman barang ekspedisi ke Papua  sangat 

ketat dan banyak pihak keamanan intelejen polisi yang menyamar menjadi pekerja 

ekspedisi, tetapi barang haram tersebut, sampai ribuan ton ada di Papua. Siapa yang 

mengirimkannya ke Papua dan apa tujuannya? Apakah tidak ada polisi pada saat 

barang-barang tersebut di kirim, kami pihak gereja juga bingung dengan kondisi 

seperti ini, mungkin terdapat unsur kesegajaan supaya orang Papua punah dengan 

minuman keras.
46

  

Sementara itu Yopy Kilangin mengatakan bahwa ada banyak orang 

mendapatkan menfaat dari bisnis miras itu. Kenapa di Papua miras begitu 

menjanjikan? Karena di Papua pembelinya cukup banyak, dengan harga  yang bagus 

dan pembelinya banyak, kadang-kadang dengan sedikit akses ditekan, malah 

harganya naik. Tetapi kenapa bebas? Ini didatangkan oleh orang-orang yang juga 

menguasai akses, entah secara langsung atau tidak langsung, itu jelas. Kalau pun 

secara tidak langsung, maka pejabat-pejabat yang berhubungan dengan akses ini dapat 
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manfaat juga. Jadi kita tidak usah tutup-tutup, ada setoran, komisi, kepada pejabat-

pejabat, entah di lingkungan pejabat sipil, ABRI maupun kepolisian, itu ada dan 

mereka terima komisi, itu jelas-jelas ada dan tidak perlu ditutupi. Mengapa demikian? 

karena dari situ ada uang. Tetapi terlebih dari itu dikendalikan dan didistribusikan 

oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai alat untuk pelemahan dan pembodohan bagi 

masyarakat Papua.
47

  

Sehubungan dengan hal tersebut, yang jelas fakta menunjukkan bahwa 

peredaran dan pengendalian minuman keras di Papua dikendalikan oleh oknum-

oknum tertentu. Mengapa demikian? Karena minuman keras dibiarkan sedemikian 

rupa sehingga banyak terjadi kematian serta berbagai persoalan sosial lainnya. Dalam 

hal ini negara menjadi aktor atau sumber utama pengendalian minuman keras di 

Papua. Karena miras adalah alat atau senjata utama pembunuh masyarakat Papua 

tanpa letusan bunyi senjata. Tujuannya adalah melemahkan orang Papua dan 

membasmi etnis Malanesia untuk mendominasi dan menguasai tanah serta 

masyarakat Papua demi kepentingan ekonomi dan politiknya NKRI. 

Dalam kaitan dengan hal tersebut, teori Johan Galtung tentang pembiaran 

yang mengakibatkan orang meninggal adalah bentuk kekerasan menjadi yang televan. 

Karena menurut Galtung dulu jika orang meninggal karena penyakit TBC atau tanah 

longsor dianggap biasa. Tetapi menurutnya, jika saat ini orang meninggal karena TBC 

dan longsor pada hal persoalan tersebut dapat dicegah, merupakan bentuk kekerasan. 

Pemerintah Indonesia membiarkan minuman keras merajalela di Papua dan meregut 

ratusan bahkan ribuan nyawa, seharusnya dapat dicegah. Bahkan untuk mengkekalkan 

dan menjaga kondisi sosial yang tidak stabil, pemerintah Indonesia melalui dinas-
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dinas terkait memberikan ijin usaha. Pemerintah pusat dalam hal ini kementrian dalam 

negeri mengeluarkan SK yang justru mempermanenkan semua persoalan sosial yang 

terjadi di Papua, secara khusus Timika. Hal ini merupakan suatu kejadian luar biasa 

(KLB) dan bentuk kekerasan negara secara struktural terhadap masyarakat Papua 

yang sangat halus tetapi pasti. Dan konsep pembiaran yang dikembangkan Galtung 

dapat diidentifikasi sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat Papua, sesuatu yang 

harusnya dapat dicegah tetapi dibiarkan sehingga banyak orang yang menjadi korban. 

Oleh sebab itu situasai pembiaran ini menciptakan pemiskinan yang terstruktural, 

pembiaran, pembodohan, pengendalian, penciptaan identitas baru (seperti budaya 

minum minuman keras), stigmasisasi yang ujung-ujungnya merupakan kekerasan 

tersistem oleh negara/pemerintah bagi orang asli Papua.  

2.5.Kekerasan dalam Bidang Pendidikan. 

Pembodohan dan kekerasan terhadap orang asli Papua tidak hanya dilakukan 

melalui minuman keras tetapi juga dilakukan secara terang-terangan melalui dunia 

Pendidikan. Misalnya kualitas pendidikan di Papua sangat rendah dibandingkan 

dengan daerah-daerah lain yang sudah memenuhi standar nasional. Untuk 

menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, tentu saja membutuhkan biaya yang 

sangat banyak dan besar dan itu merupakan kewajiban pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah melalui pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus). Dalam hal ini, 

hal yang perlu mendapat perhatian adalah pembangunan insfrastruktur, sarana dan 

prasarana, pengadaan barang-barang pembelajaran, termasuk peningkatan 

kesejateraan tenaga pengajar.  

Indonesia bagian barat telah mengembangkan sistem pendidikan yang baik 

dan menggunakan kurikulum yang terkini. Sedangkan di Papua, dan beberapa daerah 
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masih menggunakan kurikulum lama. Pertanyaannya ialah, apakah kurikulum yang 

lama tersebut masih berlaku di Indonesia? Jika tidak mengapa di Papua masih 

menggunakan kurikulum lama? Apakah kondisi seperti ini tidak dapat dikatakan 

sebagai pembodohan dan kekerasan negara terhadap orang asli Papua? Menjadi satu 

problematika dan tantangan bagi orang Papua dalam dunia pendidikan.  

Selain itu salah satu contoh kasus dalam dunia pendidikan yang perlu 

diketahui dan dikritisi adalah sistem pendidikan yang dikembangkan oleh PT. 

Freeport Indonesia melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan 

Kamoro (LPMAK)
48

 dengan opini mahasiswa matrikulasi dan siswa matrikulasi. Di 

mana siswa/pelajar atau mahasiswa asal tujuh suku kerabat (Amungme, Kamoro, 

Dani, Damal, Ekari, Moni, dan Nduga) yang dikirim ke berbagai perguruan tinggi di 

Indonesia Tengah dan Barat, harus melalui proses matrikulasi atau proses penyesuian 

diri. Proses matrikulasi ini dijalani oleh seorang siswa/mahasiswa selama satu tahun. 

Mungkin bagi kebanyakan orang, proses ini merupakan baik dan berguna, tetapi jika 

dianalisis, proses pendidikan seperti ini harus dikritisi. Seorang pelajar yang akan 

melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) dan sederajat, harus 

menyelesaikan pendidikan formalnya selama tiga tahun plus satu tahun program 

matrikulasi sehingga untuk menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMU, seorang 

pelajar membutuhkan waktu empat tahun. Tidak hanya itu, bagaimana jika peserta 

program tersebut tidak naik kelas atau tidak lulus ujian Nasional (UN), sudah tentu 

pada taraf SMU seorang program beasiswa dapat menyelesaikan pendidikanya selama 

lima atau enam tahun. Apakah kondisi seperti itu dikategorikan sebagai proses 

berpendidikan yang baik dan unggul? 

                                                             
48 . Lembaga ini adalah salah satu lembaga penadah dana 1% dari PT. Freeport  yang awalnya 

berbentuk yayasan-yayasan, yang kemudian disatukan menjadi Lembangan Pengembangan Masyarakat Irian 

Jaya (LPMI) dan selanjutnya menjadi Lembaga Pengambangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK). 
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Sedangkan seorang mahasiswa, jika masa normal pendidikan diselesaikan 

pada masa lima tahun maka, ditambah satu tahun program matrikulasi akan menjadi 

enam tahun, dan jika enam tahun akan menjadi tujuh tahun dan seterusnya. Program 

matrikulasi ini merupakan program yang dikembangkan oleh PT. Freeport Indonesia 

bekerjasama dengan LPMAK, bagi penulis tujuan utamanya adalah pembunuhan 

karakter manusia Papua dalam hal ini tujuh suku kerabat dan merupakan kekerasan 

tersistem melalui program matrikulasi. Program ini merupakan program pembodohan 

dan kejahatan besar oleh negara, Freeport dan LPMAK.  

Mengapa demikian? Seorang peserta didik diwajibkan untuk mengambil 

jurusan atau program yang sudah ditentukan oleh LPMAK dan harus mendaftar pada 

Perguruan Tinggi/lembaga yang sudah bekerja sama. Pada hal jika diperhatikan baik-

baik, Perguruan tinggi lainnya justru memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

beberapa Perguruan Tinggi yang sudah kerja sama. Memaksakan seorang peserta 

didik untuk mengambil jurusan/program yang ditentukan LPMAK merupakan proses 

pengkekalan pembunuhan karakter dan pembodohan orang asli Papua secara khusus 

tujuh suku kerabat. LPMAK seharusnya menjadi mitra dan hanya menjadi penyedia 

dana/anggaran. Proses pemilihan Perguruan Tinggi dan jurusan merupakan tanggung 

jawab peserta didik yang dapat disesaikan sesuai dengan bakat/minat.  Oleh sebab itu 

Pdt. Ishak Onowame dengan tegas mengatakan bahwa “  

LPMAK menampung peserta didik di beberapa daerah luar Papua, saya pikir 

mereka belajar dengan benar, ternyata tidak. Artinya satu tahun itu tidak sekolah 

tetapi mengikuti sistem matrikulasi atau proses penyesuaian diri. Itu salah satu cara 

negara melakukan pembodohan terhadap masyarakat Papua. Kami sudah mengerti 

sistem itu, tetapi karena kami lemah, tidak punya uang sehingga kami pasrah dan 
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menyerahkan anak-anak kami pada program-program seperti itu yang membodohkan. 

Lebih lanjut Pdt. Onowame mengatakan bahwa orang-orang yang duduk di LPMAK 

berpikir bahwa proses ini benar dan pendidikan yang berkualitas, saya mau katakan 

bahwa itu tidak benar sama sekali, hal ini merupakan proses pembodohan terhadap 

masyarakat tujuh suku kerabat. Waktu kembali dari tempat studi, tidak dapat 

membuktikan diri dengan membuat sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Salah 

satunya adalah Freeport. Freeport harusnya memberikan kontribusi yang besar bagi 

beberapa suku yang ada di tanah Amungsa dan seluruh masyarakat Papua, tetapi 

Freeport melakukan pembodohan besar-besaran terhadap masyarakat adat Papua 

dengan hanya memberikan dana 1% saja dari pendapatan bersihnya.
49

 

Buktinya adalah peserta program binaan LPMAK kembali, LPMAK sendiri 

tidak pernah menggunakan peserta didiknya sebagai tenaga di lembaga tersebut. 

LPMAK justru menggunakan orang non Papua di berbagai sektor seperti Biro 

Pendidikan, biro Kesehatan, Biro Ekonomi, dan sistem lainnya dalam program 

LPMAK. Hal ini secara tersirat menyatakan bahwa lembaga ini sendiri tidak 

mengakui bahwa kualitas peserta didiknya LPMAK masih di bawah rata-rata.  

Dengan melihat kondisi seperti proses pembodohan dan kekerasan dalam 

dunia pendidikan tidak luput dari program pemerintahan NKRI bagi masyarakat 

Papua. Jika dunia pendidikan saja sudah seperti ini, bagaimana dengan sektor-sektor 

lain, hampir dipastikan bahwa operasi militer dan program jangka panjang pemerintah 

ini dijalankan dalam semua lini. Kondisi seperti ini merupakan kejahatan negara yang 

sangat fatal dalam dunia pendidikan bagi penduduk asli Papua.  
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Salah satu contoh kongkrit yang paling mendasar dalam mengkekalkan 

pembodohan dan kekerasan negara terhadap masyarakat asli Papua adalah terjadinya 

jual beli ijazah. Berdasarkan pengamatan penulis di beberapa daerah pemekaran, salah 

satunya adalah Daerah Pemekaran Kabupaten Ndugama. Di Kabupaten ini, banyak 

orang asli Papua yang berasal dari suku Nduga yang tidak menyelesaikan pendidikan 

pada tingkat, SMP, SMU dan sederajat tetapi kok tiba-tiba ada ijazah S-1 dengan 

berbagai gelar dari perguruan tinggi yang resmi. Untuk memenuhi indeks 

pembangunan manusia (IPM) provinsi Papua setelah pemberian status Otonomi 

Khusus dan pelaksanaan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat 

(UP4B), negara/pemerintah ini memberlakukan jual beli ijazah tanpa melalui 

mekanisme/proses akademik yang memenuhi standar Perguruan Tinggi.  

Oleh karenanya, banyak orang asli Papua di beberapa kabupaten pemekaran 

yang memiliki gelar, tetapi ketika diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan 

fungsi kerjanya, ternyata sulit dan sama sekali tidak bisa berbuat sesuatu. Agar 

dianggap pemberian Otsus dan UP4B berhasil selama masa pelaksanaannya, 

pemerintah Indonesia bekerja sama dengan beberapa lembaga perguruan tinggi 

melakukan praktek yang dapat menyebabkan rusaknya dunia pendidikan melalui 

pemberian ijazah tanpa menjalani proses pendidikan yang benar. Pemberian gelar 

akademik sebagai pemberian tanggung jawab untuk melaksanakan dan 

mengaplikasikan pengetahuan akademik, justru tidak dilaksanakan dengan baik 

bahkan tidak mampu melaksanakan, sehingga tidak dapat berbuat apa-apa ketika 

dihadapkan pada dunia kerja. Oleh karenanya, harus diakui bahwa praktek korupsi 

yang merajalela di Papua secara khusus di beberapa daerah pemekaran, salah satu 

faktornya adalah kurangnya pengetahuan akademik dan tumpulnya hati nurani. Hal 

ini merupakan proses mengkekalkan pembodohan oleh negara terhadap masyarakat 
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Papua. Wakil-wakil rakyat yang duduk di legislatif dengan gelar serta dalam sistem 

pemerintah, benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa sehingga, turut membuat sistem 

pemerintah NKRI yang diterapkan dalam sebuah kabupaten menjadi hancur lebur dan 

pengkekalan pembodohan menjadi semakin nyata dalam kehidupan masyarakat 

Papua. Sehingga untuk memperoleh sesuatu, seseorang harus bertindak dengan keras 

(kekerasan), barulah tujuannya akan dijawab. Hal ini menciptakan kondisi dan situasi 

penggunaan kekerasan yang tercipta secara strukural dan menjadi kekal.  

Nama dunia pendidikan menjadi taruhan ketika melihat banyak orang yang 

menggunakan gelar akademik yang tinggi tetapi tidak dapat 

mempertangjawabkannya. Kondisi seperti ini, apakah dipraktekkan oleh perguruan 

tinggi, pemerintah/negara ataukah oleh oknum-oknum tertentu? Yang jelas, hal 

tersebut menghancurkan setiap tujuan yang baik untuk, membangun tembok 

pembodohan. Kondisi ini menunjukkan kekerasan tersistem melalui pendidikan yang 

dikembangkan oleh negara melalui beberapa perguruan tinggi, berhasil menambah 

pengkekalan pembodohan bagi bangsa terjajah seperti Papua. Hal seperti ini adalah 

kejatan negara yang sangat luar biasa.  

2.6. Kekerasan dalam Bidang Kesehatan. 

Kondisi pelayanan lebih kurang sama dengan pelayanan kesehatan dalam 

dunia pendidikan. Pelayanan kesehatan di Papua sangat memprihatinkan. Kebanyakan 

puskemas di daerah sangat tidak memenuhi standar baik dari segi fisik (sarana dan 

prasarana) maupun pelayanan kesehatan. Terlepas dari kondisi pelayanan seperti itu, 

persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Papua untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan adalah kurang dan bahkan tidak adanya tenaga medis. Kekurangan atau 

ketiadaan tenaga medis tersebut hanya bagi daerah-daerah pedalaman dan pinggiran 
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kota serta daerah pesisir pantai. Mungkin gedung dan bebeberapa fasilitas ada tetapi 

tidak ada tenaga pelayannya, sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban 

meninggal akibat tidak ditangani dan tidak disentuh. Atau sebaliknya ada gedung, 

juga petugas pelayanan kesehatan tetapi ternyata tidak ada fasilitas penunjang lain 

untuk memberikan pelayanan kesehatan, sehingga petugas melayani dengan sarana 

apa adanya. Akhirnya banyak nyawa masyarakat Papua yang tidak tertolong. Kondisi 

kesehatan pelayanan pendidikan dan kesehatan sangat memprihatinkan, karena tidak 

memenuhi standar pelayanan nasional.
50

  

Akibatnya berbagai kasus kematian disebabkan karena tidak adanya pelayanan 

medis yang memadai. Misalnya kasus kematian ibu pasca melahirkan, kasus kematian 

anak, dan banyak balita yang tidak memperoleh vaksinasi sehingga ketika penyakit 

menyerang, kekebalan tubuh melemah secara drastis sehingga banyak yang 

meninggal dunia. Tidak hanya itu, banyak obat-obatan yang dikirim ke Papua juga 

sudah mendekati ekspair, sehingga masyarakat sering mengkonsumsi obat yang sudah 

kadaluarsa. Selain itu terjadi praktek jual beli obat antara petugas kesehatan di kota-

kota dan pihak apotek atau dokter-dokter prakter. Oleh karenanya obat-obat generik 

lebih mudah didapatkan di apotek-apotek daripada di rumah sakit. Kondisi seperti ini, 

sepertinya sulit diberantas.  

Masyarakat harusnya dilayani, justru menjadi korban berbagai praktek, dari 

pemerintah dan oknum-oknum tertentu. Akhirnya banyak nyawa manusia yang tidak 

tertolong. Kondisi yang lebih parah adalah dengan tersebarnya penyakit mematikan 

HIV/AIDS di Papua dengan intensitas yang sangat tinggi. Ada isu tentang penyebaran 

penyakit mematikan tersebut, bahwa perempuan tuna susila yang dikirim ke Papua 
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adalah mereka-mereka yang positif mengidap penyakit HIV/AIDS. Isu tersebut benar 

atau tidak karena penulis belum melakukan penelitian yang mendalam, tetapi faktanya 

adalah penyebaran HIV/AIDS di Papua sangat tinggi. Yang menyebabkan ribuan 

orang Papua meninggal dalam usia produktif. Hal ini menyebabkan orang asli Papua 

menuju pada kepunahan atau (genocide). Salah satu alat penyebaran penyakit 

mematikan ini adalah melalui minuman keras. Mengapa minuman keras dianggap alat 

penyebar penyakit ini? Karena setelah seseorang mengkonsumsi minuman keras, 

dapat melakukan hubungan seks tanpa pengaman dengan perempuan tuna susila atau 

yang terinfeksi HIV/AIDS, juga mungkin pesta seks (satu perempuan banyak laki-

laki), menyebabkan penyebaran HIV/AIDS di Papua sangat tinggi. Oleh sebab itu, 

dapat dikatakan bahwa penyebaran HIV/AIDS yang terjadi di luar pengendalian ini 

dapat dikategorikan sebagai kejadian luar biasa yang harus mendapat perhatian dari 

berbagai pihak. 

2.7. Kekerasan Budaya 

Kekerasan budaya berarti kekerasan terhadap aspek-aspek budaya, yaitu ruang 

simbolik, keberadaan manusia seperti adanya, ideologi, bahasa dan seni, dan lain-lain 

yang dapat dipakai untuk menjastifikasi atau melegitimasi kekerasan langsung atau 

kekerasan struktural. Oleh sebab itu, dari segi budaya banyak orang asli Papua merasa 

bahwa ekspresi budaya selalu dianggap atau dicurigai sebagai sarana gagasan untuk 

menyatakan Papua Merdeka. Konflik budaya terjadi pada tataran lagi-lagi daerah dan 

bentuk atraksi kesenian lain yang oleh bangsa Papua dianggap sebagai bentuk 

ekspresi diri. Sedangkan bagi pemerintah kolonialisme Indonesia sebagai perlawanan 

melalui simbolis terhadap negara. Banyak kasus sehubungan dengan hal ini, banyak 

orang Papua berurusan dengan pihak keamanan/militer karena dikaitkan sebagai 



145 
 

pemberontak negara melalui simbol-silmbol dan ekspresi kebudayaan. Sehingga 

manusia Papua sangat sulit dalam mengekspresikan diri melalui seni-seni hidup 

sebagai local wisdom. Semuanya dianggap sebagai simbol perlawanan masyarakat 

asli Papua terhadap negara. 

 Oleh sebab itu ancamannya adalah kehilangan nyawa, dipenjara atau diteror, 

diintimidasi, dipantau dan lain-lain, sehingga ruang berekspresi dan bergerak menjadi 

sangat sempit. Contoh kasus yang dapat dilihat adalah seniman Arnold C. Ap yang 

mengangkat musik tradisional mambesak, dinyatakan dan difonis sebagai sarana atau 

simbol-simbol perlawanan sehingga beliau dibunuh oleh pasukan khusus (kopasus) 

waktu itu namanya kopashanda pada era 1980-an. Merujuk pada hal tersebut, TIM 

LIPI menyatakan bahwa dengan NKRI memproduksi dan menetapkan Peraturan 

Pemerintah (PP) No 77/2008 tentang pelarangan penggunaan simbol-simbol budaya 

tertentu menjadi penanda utama kecurigaan pemerintah pusat terhadap masyarakat 

Papua terhadap ekspresi budaya orang asli Papua.
51

 Ruben Gwijangge dalam 

tulisannya “Masa Depan Nduga dalam Bayang-bayang Pemekaran” mengatakan 

bahwa memaksa bangsa Papua untuk menerima ideologi Bhineka Tunggal Ika adalah 

generalisasi Ideologi, Sejarah, Budaya dan Negara Jawa.
52

  

Sehubungan dengan hal tersebut, bagi Galtung kekerasan budaya membuat 

kekerasan langung menjadi terlihat, dirasakan, dan benar atau setidaknya tidak salah. 

Menurutnya satu cara bagaimana kekerasan budaya dapat berlangsung adalah dengan 

mengubah warna moral perbuatan dari merah/salah menjadi warna hijau/benar atau 

setidaknya menjadi warna kuning/bisa diterima. Bagi Galtung pembunuhan atas nama 

negara sebagai suatu yang benar, atas nama seseorang sebagai sesuatu yang salah. 

                                                             
51 . Band. Muridan S. Widjojo dkk, 10.  
52 . Op Cit, Ruben Benyamin Gwijangge, 22. 
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Cara lain kekerasan budaya adalah dengan membuat realitas menjadi tidak jelas atau 

samar-samar, sehingga manusia tidak mampu melihat perbuatan atau fakta yang 

penuh kekerasan atau setidaknya sebagai perbuatan atau fakta yang keras.
53

  

Dengan demikian, negara menghancurkan semua budaya orang asli Papua 

dengan tuduhan sebagai simbol-simbol perlawanan. Dengan mencoba untuk 

menciptakan budaya Indonesia tetapi itu sangat sulit, karena betapapun usaha negara 

ini mencoba untuk mengindonesiakan masyarakat asli Papua tetapi Papua adalah tetap 

Papua dan akan selamanya menjadi Papua, dan akan berupaya untuk melestarikan 

serta mempertahankan budayanya sebagai identitas kepapuaan.  

2.8. Kekerasan Ekonomi 

Seperti yang telah penulis jelaskan tentang pendapat Pdt. Socrates Sofyan 

Yoman di atas, bahwa misi negara ini merupakan misi ekonomi. Artinya NKRI tidak 

mementingkan sisi human orang asli Papua, melainkan hanya menginginkan ekonomi 

dan sumber daya alam Papua yang berlimpah ruah. Salah satu persoalan mendasar 

yang mencekik dan membunuh masyaraat Papua adalah masalah perekonomian. 

Mungkin banyak orang Indonesia berasumsi bahwa Papua diberikan Otsus dan satu 

tahun dana mengalir Rp.1.3-1,5 triliyun, akan tetapi rakyat jelata tetap rakyat jelata.  

Dana yang besar dimaksud tidak dapat membaharui kehidupan masyarakat 

Papua! Apakah benar dana sebesar itu mengalir di Papua? Faktanya sampai saat ini, 

setelah 12 tahun Otonomi khusus bergulir, rakyat asli Papua mengalami berbagai 

persoalan, mulai dari persoalan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. 

Jika demikian, siapa yang menikmati dana sebanyak itu? Tentu saja para pejabat yang 

menjadi seperti anjing pelahap, birokrasi yang panjang, praktek-praktek korupsi dan 
                                                             

53 . Opcit, Thomas Santoso, 183.  
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lain sebagainya. Selain itu yang paling mendasar dari persoalan ini adalah 

pengendalian perekonomian. Uang banyak yang diberikan, tetapi selain dimakan oleh 

tikus-tikus pencuri, uang tersebut lebih banyak dihabiskan demi kepentingan 

pemerintah dengan belanja fasilitas pejabat daerah dan juga perekonomian. Banyak 

rakyat Papua yang menderita karena kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh negara 

terhadap masyarakat. Berbagai aspek dan sistem di Papua dikuasai dan dikendalikan 

oleh negara serta orang non Papua. Oleh sebab itu tingkat persaingan antar orang asli 

Papua dan non Papua sulit untuk diukur. Sebab hampir  97% sistem perekonomian di 

Papua dikendalikan oleh orang non Papua.  

Persoalan tersebut terjadi karena tidak ada pemberdayaan terhadap masyarat 

asli Papua oleh pemerintah daerah maupun pusat. Tidak adanya ketrampilan dasar, 

membuat masyarakat asli Papua sulit untuk bersaing dengan orang pendatang yang 

datang dengan skil dan pengetahuan serta ditunjang oleh dana yang besar sebagai 

modal usaha. Mereka juga dibekali dengan  teknik-teknik lain untuk menguasai sektor 

perekonomian. Jumlah orang pendatang yang melebihi orang asli di Papua, yang 

hampir semuanya bergerak di bidang ekonomi membuat orang asli Papua benar-benar 

termarjinalisasi. Misalnya dalam hal pertanian, orang non Papua lebih menguasai 

pangsa pasar dan lebih produktif dibanding mayarakat asli Papua.  

Di sektor perdagangan dan sektor jasa, apalagi hampir 100% di dominasi 

dikuasai dan dikendalikan oleh orang non Papua. Membuat orang non Papua semakin 

hari semakin mencengkram kehidupan masyarakat asli orang Papua, sehingga 

pemiskinan struktural/permanen terjadi dalam kehidupan masyarakat Papua. 

Pemiskinan struktural ini terjadi dan dikendalikan dengan tersistem oleh negara. 

Sedangkan orang asli Papua hanya dapat menjual ubi, sayur, sagu keladi, atau hasil 

bumi seadanya saja. Kondisi seperti ini membuat mama-mama Papua yang menjual 
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hasil bumi sulit bersaing dengan orang pendatang yang menggunakan modal dan skil 

yang memadai.   

Seperti yang dikemukakan oleh Ruben Gwijangge bahwa di jantung kota 

Jayapura, mama-mama asli Papua berjualan di pinggir jalan, di emperan toko, di 

bawah terik matahari, dan hujan. Bahkan mereka dimarginalkan dan terjadi 

diskriminasi yang fatal. Lebih lanjut Ruben mengatakan bahwa kondisi seperti ini 

sedang terjadi di ibukota Provinsi Papua, di pusat penentu kebijakan daerah. 

Bayangkan saja, bagaimana dengan kebupaten atau daerah-daerah pemekaran. 

Apakah kondisi seperti ini yang dimaksud perlindungan, keberpihakan, dan 

pemberdayaan orang asli Papua? Apakah kondisi seperti ini yang dimaksud dengan 

orang Papua menjadi tuan di atas tanahnya sendiri? Menurutnya, hanya orang-orang 

yang dilupuhkan saja yang akan menjawa “YA”. 
54

 

Beberapa contoh kasus, kekerasan negara terhadap orang asli Papua melalui 

sektor perekonomian dapat dilihat dari harga barang komoditi yang sangat mahal. 

Yang lebih konyol dan sangat tidak masuk akal yaitu bahan bakar bensin yang 

merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harga perliter di beberapa daerah 

masih standar nasional tetapi di daerah-daerah pemekaran menjadi 5 sampai 10 kali 

lipat harga standar nasional. Jangankan daerah-daerah pemekaran, di 

Wamena/Jayawijaya yang merupakan kabupaten induk dari beberapa kabupaten 

pemekaran di wilayah Pegunungan Tengah, untuk memperoleh bahan bakar (bensin, 

solar) sangat sulit. Untuk memperoleh 5-10 dan 5-20 liter dengan harga standar 

nasional, pemilik kendaraan harus memperoleh kupon dari Perindag, barulah dengan 

kupon dimaksud bensin atau bahan bakar dapat diperoleh. Selebihnya entah satu liter 
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tepat atau kurang, di Wamena 1 liter bahan bakar dibandrol dengan harga Rp.25.000; 

bahkan lebih jika terjadi kelangkaan bahan bakar.  

Tidak hanya itu, satu sak semen di Papua, sangat mahal harganya. Di wilayah 

yang memiliki akses laut mungkin diperoleh dengan mudah serta harganya dapat 

dijangkau. Tetapi di daerah-daerah Pegunungan Tengah Papua, satu sak semen dapat 

dibandrol mulai dari Rp.500.000 hingga dapat menembus sampai Rp.1.200.000 

bahkan Rp. 2.000.000/sak. Apakah hal ini bukan merupakan kekerasan ekonomi 

terhadap orang asli Papua. Orang asli Papua berusaha untuk mengumpulkan uang 

selama satu bahkan lebih tahun, hanya untuk membeli dua atau tiga barang saja dan 

hanya habis dalam sekejap saja.  Apakah kondisi seperti ini dianggap bukan bentuk 

kekerasan struktural? 

Uang transportasi juga turut membebani dan mencekik leher orang asli Papua. 

karena sektor transportasi juga hampir 95% dikuasai oleh orang non Papua. Mulai 

dari darat, laut, hingga udara, jelas dikendalikan dan didominasi oleh orang-orang 

non Papua. Sehingga masyarakat yang dengan susah payah mengumpulkan uang 

selama bertahun-tahun, hanya dihabiskan dalam satu dua hari saja.  Hal seperti ini 

menjadi yang menakutkan dan sangat membahayakan kehidupan serta 

perekonomian orang asli Papua.  

Oleh sebab itu semua itu merupakan bentuk kekerasan negara terhadap 

masyarakat pada sektor ekonomi. Jika berbicara mengenai keadilan pada sila ke 

lima (5) Pancasila, keadilan seperti apa? Apakah sila ke lima tersebut hanya 

sebagai falsafah negara tampa mengaplikasikannya dalam kehidupan bernegara? 

Apakah rakyat bangsa Papua bukan bagian dari rakyat Indonesia yang mana telah 

dipaksakan untuk menjadi warga negara Indonesia? Berbagai kebijakan yang 
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dibuat oleh negara berusaha untuk membangun Papua tetapi membangun Papua 

dalam hal apa? Bagi penulis dalam semua sektor di bumi Cendrawasih yang 

dikuasai dan dikendalikan merupakan bentuk kekerasan negara terhadap 

masyarakat asli Papua.  Kekerasan ekonomi adalah salah satu bentuk kekerasan 

yang terus mengkekalkan pemiskinan permanen bagi rakyat bangsa Papua. Jadi 

dalam hal ini Indonesia menjadi negara imperialis yang merupakan simbol kontrol 

yang dapat mengamankan pasar dan penanaman modal. Kolonialisme 

memudahkan ekspansi ekonomi dengan memastikan Jakarta sebagai pengendali, 

yang tentu saja berarti mengamankan menundukkan populasi bangsa terjajah.
55

 

Dari sini tampak terlihat kekerasan negara yang sangat fatal.  

2.9. Kekerasan Media 

Media masa merupakan sarana informasi tempat di mana media membuka 

semua persoalan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Persoalan-

persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat diangkat dan diekspouse 

kepada dunia. Namun, kadang-kadang juga media tidak memihak kepada yang 

tertindas dan terjajah, bahkan sering membenarkan serta memutarbalikkan fakta 

ketika menyampaikan berita. Hal ini terjadi karena mungkin terjadi monopoli oleh 

pemerintah/negara terhadap media-media massa yang ada. Monopoli negara atas 

informasi ini membuat masyarakat dengan sendirinya tidak percaya pada apapun 

yang dibuat oleh negara.  

Oleh sebab itu, jika sudah terjadi monopoli, mungkin apa yang dikatakan oleh 

Arendt sangat benar. Baginya negara totaliter benar-benar terlibat total dalam 

pengendalian informasi. Sehingga informasi yang ditutupi jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan informasi yang terungkap. Banyak hal dan masalah yang 

                                                             
55 . Opcit, Linda Tuhiwai Smith, 2005. 



151 
 

ditutupi agar tidak diketahui oleh kahlayak umum, mungkin informasi yang 

berhubungan dengan keberhasilan negara atau pemerintah saja yang sering 

diekspouse. Oleh sebab itu Arendt lebih lanjut mengatakan bahwa hal semacam 

ini menimbulkan akibat yang menguntungkan, bagi orang yang terbuka mata 

hatinya akan melihat bahwa sebenarnya terjadi kejahatan yang besar. Mengurangi, 

mengecilkan, bahkan tidak mengungkapkan fakta yang sesungguhnya merupakan  

kejahatan mahabesar bagi negara. Oleh sebab itu Indonesia membunuh ribuan 

orang asli Papua dengan berbagai modus operasi militer tetapi juga berusaha 

untuk membungkan semua kejahatan negara tersebut melalui media masa 

merupakan kejahatan negara.
56

  

Beberapa contoh kasus yang dapat dikrititisi adalah ketika beberapa media 

asing dan jurnalis berusaha untuk meliput berita di Papua. Pemerintah Indonesia 

melalui kementrian luar negeri masih membatasi akses peliputan media asing di 

bumi Papua. Dan dalam hal ini, pemerintah Indonesia memberikan wajib lapor 

bagi yang berhasil diijinkan untuk meliput berita di Papua. Namun, biasanya 

berita yang harus diliput adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberhasilan 

pemerintah Indonesia dan tentang kebudayaan lokal. Sedangkan hal lainnya 

benar-benar dibungkan, lebih parahnya persoalan pendidikan dan kasus 

HIV/AIDS di Papua saja tidak dapat diberikan ijin peliputannya. 

Menurut pihak kementrian luar negeri, bagi media asing yang datang untuk 

meliput berita di Papua, harus mengajukan permohonan ijin melakukan peliputan 

di Papua ke kementrian luar negeri. Namun pernyataan itu hanya untuk 

melindungi diri dari kritikan  jurnalis-jurnalis asing. Terbukti bahwa pada Mei 

2010 terjadi insiden yang sangat memalukan. Misalnya beberapa wartawan asing 
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ditangkap polisi, lalu diserahkan ke imigrasi untuk dideportasi. Di antaranya 

adalah tiga wartawan dari televisi NRC Belanda yaitu Gabriela Babette, Peter 

Mariaw Smith, serta Ronald Wigman. Ketiganya datang bersama tokoh 

Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nikolas Jouwe untuk meliput demonstrasi 

aktivis Komite Nasional Bangsa Papua (KNPB). Mereka ditangkap polisi yang 

menjaga demonstrasi. Hal yang sama juga terjadi pada  Carol Helen Lorthios dan 

Bou Douwin Koening, keduanya adalah wartawan televisi asal Prancis. Dua 

wartawan ini juga ditangkap setelah diketahui meliput demonstrasi aktivis 

KNPB.
57

 

Pembatasan serta memanipulasikan fakta dan realita yang sesungguhnya 

merupakan bentuk kekerasan media yang sesungguhnya. Apakah hampir seluruh 

kasus kekerasan di Papua pernah diekspouse melalui media massa lokal, nasional 

maupun internasional? Ada beberapa yang berusaha untuk menyampaikan 

kebenaran tetapi selalu dibungkam oleh negara melalui intelejen. Pembungkaman 

media merupakan bentuk kekerasan negera terhadap masyarakat dan pelecehan 

terhadap indenpensial media itu sendiri. Contoh kasus pada 2013 ini adalah upaya 

negara Indonesia untuk menyertakan pernyataan Penasehat Senior Wakil Presiden 

Indonesia, Prof. Dewi Fortuna Anwar dalam wawancara bersama TV Aljazeera 

(1/2).
58

  

Menurutnya Papua tidak seperti yang diberitakan dalam film Aljazeera yang 

diputar berturut-turut dari 30 Januari hingga 5 Februari tersebut. “Sejak 2005 

Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan melalui kebijakan Otsus dan 

kami tahu bahwa Indonesia telah bekerja keras untuk kesejahteraan yang lebih 

                                                             
57 . Lih. ,  http://www.umaginews.com, Media Asing Dibatasi Liput Papua, didownload pada tanggal 

06 Maret 2013, pukul 15:51 WIB. 
58 . http://knpbnews.com/blog/archives, Pemerintah Indonesia Komplein Film Perjuangan Papua di TV 

Aljazeera, didownload pada tanggal 06 Maret 2013 pukul 17.17 WIB. 

http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2013/02/201321174145567896.html
http://www.umaginews.com/
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baik, demokrasi dan perlindungan terhadap HAM. Jika pernyataan tersebut benar, 

mengapa pihak NKRI melalui penasehat senior wakil Presiden menyampaikan 

protes yang keras terhadap Al Jazeera TV, dan memintanya agar segera 

menambah pernyataan dari pemerintah Indonesia mengenai kebijakan dan 

pembangunan yang dilakukan? Menunjukkan bahwa NKRI takut dan berusaha 

membungkam apa yang sesungguhnya menjadi realita di Papua, yang sudah 

diungkapkan melalui Al Jazeera TV. Menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya 

terjadi dalam beberapa sektor seperti yang telah penulis uraikan di atas, tetapi 

kekerasan juga terjadi dalam dunia media masa. Karena pembungkaman media 

bukan baru kali ini, tetapi prakteknya sudah dimulai sejak 1960-an hingga saat ini.  

 

 

3. Pembatalan Perda No 5 Sebagai Upaya Pemeliharaan Konflik dan Kekerasan oleh 

Negara di Timika-Papua 

Dunia mengetahuinya, negara mengetahuinya, setiap manusia mengetahuinya 

bahwa Papua (Timika) adalah daerah yang hampir setiap waktu terjadi konflik. 

Konflik yang terjadi di Papua dapat dikategorikan dalam beberapa aspek. Lebih 

menonjol dari konflik-konflik yang biasa terjadi di Papua terdapat dua hal, yaitu 

Ideologi Papua merdeka dan persoalan Partai Politik dalam hal ini pemilihan 

Gubernur, Bupati dan DPRD sebagai perebutan kekuasaan. Konflik, perang, 

kekerasan, dan persoalan sosial lainnya yang terjadi Papua (Timika) sudah menjadi 

konflik yang laten. Alat untuk menciptakan konflik atau perang di Papua (Timika) 

adalah minuman keras. Miras menjadi senjata yang sangat ampuh sebagai sarana 

penciptaan konflik.  

Untuk meredam dan mengurangi setiap konflik yang terjadi di Papua 

(Timika), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mimika telah melakukan pengamatan 
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yang mendalam dan menerbitkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2007 sebagai undang-

undang untuk melindungi warga asli Papua. Menurut lima belas (15) informan kunci 

berhasil penulis wawancarai mengatakan bahwa sumber utama konflik  dan perang di 

Timika adalah karena minuman keras. Adalah benar bahwa sebuah ungkapan klasik 

yang menyatakan bahwa minuman keras adalah ibunya kejahatan.  Namun, sangat 

disayangkan bahwa Perda No 5 Tahun 2007 yang sudah dilaksanakan selama dua (2) 

tahun ternyata diminta untuk segera mencabut dan menghentikan proses pelaksanaan 

Perda dimaksud oleh Jakarta melalui Kementrian Dalam Negeri dengan Nomor Surat 

Keputusan No. 188.342/1463/SJ  

Apa motif di balik pengajuan pembatalan Perda No 5 tersebut? Bagi semua 

pejabat pemerintah daerah entah eksekutif, legislatif dan yudikatif menyatakan diri 

sebagai ujung tombaknya pemerintah. Sebaliknya pemerintah pusat tidak mengakui 

produk hukum daerah yang mengandung perlindungan nilai-nilai kemanusiaan yang 

dibentuk dan ditetapkan oleh ujung tombaknya pemerintah. Pemerintah daerah 

bertindak untuk melindungi manusia, sedangkan pemerintah pusat justru tidak 

memperdulikan persoalan kemanusiaan di Papua, sehingga dengan berani 

menerbitkan SK dimaksud.  

Bagi penulis dan bagi kebanyakan orang Papua, pengajuan pembatalan Perda 

tersebut adalah upaya negara melalui pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian 

Dalam Negeri untuk menjaga, memelihara serta mengkekalkan konflik, kekerasan, 

perang, masalah-masalah sosial lainnya di Papua. Ujung-ujungnya adalah 

pembasmian etnis orang Papua dengan senjata utamanya adalah minuman keras. 

Itulah sebabnya bagi kebanyakan orang Papua akan mengakui bahwa UU, SK, Inpres, 

Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya yang mengadung unsur pemaksaan adalah 

upaya negara ini untuk tetap konsisten memelihara kekerasan di Papua. Itulah 
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sebabnya bagi penulis sebagai anak Papua, orang Papua, semua sistem dan peraturan, 

secara khusus pengajuan pembatalan Perda No 5 merupakan pembunuhan dan 

pembodohan terhadap orang Papua. Contoh kasus, di Papua New Guenea (PNG) pada 

1975 Merdeka, Papua pada 1963 diserahkan kepada Indonesia melalui United Nations 

Temporarry Executive Authority (UNTEA) dan secara sah dinyatakan sebagai 

wilayah integral NKRI pada 1969 setelah Pepera.  

Sehubungan dengan hal tersebut Jimmy Erelak mengatakan bahwa hari ini 

jumlah penduduk orang PNG 11.075.000 juta jiwa orang lebih, sedangkan Papua 3.8 

juta secara umum dan sekitar 1.5 juta jiwa adalah orang asli Papua.
59

 Pertanyaannya? 

Apakah selama ini Orang Papua tidak berkembang? Apakah Perempuan Papua tidak 

pernah melahirkan? Laki-laki dan perempuan Papua apakah mandul? Sementara PNG 

sebelum merdeka jumlah penduduknya hanya 500.000, jiwa, sedangkan orang Papua 

pada 1969,  800.000 jiwa. Oleh sebab itu semua proses ini adalah untuk membunuh, 

mengurangi, bahkan mengosongkan orang Papua sama seperti orang Aborigin atau 

orang Indian.  

Mengapa demikian, karena NKRI melihat Papua sebagai daerah jajahan, 

bukan bagian integral yang sah dari NKRI. Sehingga semua yang ada di atas tanah 

Papua harus didominasi dan ini merupakan sifat penjajah atau negara kolonialis yang 

ingin mendominasi ekonomi, keamanan, politik, sumber daya alam. Salah satu cara 

dan alat yang terbaik untuk mendominasi orang Papua adalah melalui miras. Jimmy 

Erelak misalnya mengatakan bahwa kalau kami orang Papua adalah bagian dari NKRI 

harus beritahu, kalau orang Papua bukan bagian dari NKRI harus beritahu juga 

supaya status kami jelas. Kami dipaksakan untuk bergabung dengan NKRI apakah 

tujuannya dilindungi sebagai rakyat atau dibasmi dengan berbagai pendekatan yang 

                                                             
59 . Wawancara, J.E, Timika, 27/08/2012. 
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terencana dan dinamis dapat mengurangi jumlah orang asli Papua? Karena kami juga 

punya hak sama seperti bangsa lain, berdiri sejajar sama seperti bangsa lain. Sama 

seperti ungkapan Drs. Mohamad Hatta pada sidang BPUPKI 11 Juli 1945 ketika itu 

membahas tentang batas-batas negara, mengatakan " saya mengakui bahwa bangsa 

Papua juga berhak untuk menjadi bangsa yang merdeka".  

Salah satu tokoh perempuan Papua yang saat ini menjabat sebagai anggota 

DPRD Mimika periode 2009-2014 mengatakan bahwa semua orang asli Papua 

berasumsi bahwa dengan adanya SK Mendagri dan tidak adanya SK Pengawasan 

Perda dari Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah 

dengan segaja memelihara konflik dan kekerasan serta berbagai persoalan sosial yang 

terjadi di Timika. Apakah dengan melihat seluruh kondisi yang ada di Papua 

(Timika), akan terus dipelihara? Apakah tidak ada itikad yang baik dari pemerintah 

bagi masyarakat? Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak pernah sama sekali 

melihat sisi kemanusiaan tetapi lebih mementingkan sisi politis dan ekonomis saja. 

Akibatnya terjadilah apa yang disebut pemeliharaan kekerasan dan konflik di Papua 

dengan alat utamanya adalah minuman keras.  

Dengan kondisi seperti ini wajarlah jika, orang asli Papua merasa muak 

melihat semua upaya NKRI untuk membangun insprastruktur dan sistem demi 

pengkekalan dominasi total terhadap masyarakat dan tanah Papua.  

 

4. Minuman Keras: Sebagai Alat Pembunuh Utama Orang Asli Papua 

Persoalan minuman keras menjadi fenomena yang bisa dianggap sebagai kejadian 

luar biasa bagi kehidupan sosial masyarakat di Papua. Mengapa penulis 

mengategorikannya sebagai kejadian luar biasa? Karena peredaran dan pengendalian 

minuman keras di Papua sudah di luar batas normal, sehigga tingkat pengkonsumsian, 
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tingkat produksi, pengedaran pun sulit untuk diberantas. Hal itu dilihat dari pengakuan 

dari pihak aparat keamanan dalam hal ini kepolisian sendiri yang mengatakan bahwa 

sangat kewalahan dalam memberantas minuman keras atau minuman beralkohol. Setiap 

hari di jalan dapat ditemukan orang mabuk, bahkan setiap kapal putih yang masuk, kalau 

pun diperiksa akan tetapi minuman keras bisa lolos.
60

 

Misalnya Data Kepolisian Resort Abepura menunjukan, sampai dengan Mei 

2010, wilayah Distrik Abepura Kota Jayapura menyuguhkan sekitar 1000 kasus 

kriminal akibat Miras, termasuk kecelakaan lalulintas yang dipicu oleh barang haram 

tersebut. “Sekitar 95 persen kasus kriminalitas disebabkan oleh Miras. Ada kasus 

penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian setelah pelaku 

mengkonsumsi minuman keras,” kata Kapolsek Abepura, AKP. Kristian Sawaki, 

kepada Jubi pekan lalu di Abepura.
61

  Itu baru satu distrik di Jayapura, belum distrik-

distrik yang lain, apalagi dalam skala Papua secara keseluruhan, dapat dibayangkan 

berapa ribu kasus yang terjadi yang dilatarbelakangi oleh pengkonsumsian minuman 

keras.  

 Dalam kaitan dengan hal ini, penulis dapat mendeskripsikan bahwa miras menjadi alat 

atau senjata yang sangat ampuh dalam membunuh orang asli Papua dan orang non Papua 

yang terlibat dalam mengonsumsinya. Mengapa? Karena miras membuat banyak nyawa 

melayang. Ada yang ditembak mati oleh aparat keamanan (kepolisian) karena dianggap 

mengganggu keamanan dan kenyamanan warga masyarakat, tanpa prosedural. Salah satu 

contoh kasus tragis akibat miras adalah insiden yang menewaskan Terianus Hesegem yang 

diduga dalam keadaan mabuk membuat ulah hingga ditembak oleh Polisi di Waena belum 

lama ini. Menurut pihak aparat keamanan, Miras ini juga menjadi salah satu penyebab tidak 

kondusifnya situasi Kamtibmas di Papua. “Banyak Kepentingan di dalamnya, terutama 

                                                             
60 . Lih. Hartati Nurwijaya & Zullies Ikawati, Bahaya Alkohol dan cara-cara Mencegahnya, Elex Media 

Kompotindo, Jakarta, 2009, 176.  
61 . Jalan Pintas Menuju Kematian, http://isaiasinfo.com, didownload pada tanggal 09 September  2012 

pukul 14.00 WIB. 
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bagaimana melindungi kepentingan para pebisnis Miras. Termasuk Polisi juga punya 

kepentingan untuk melokalisir Miras,” katanya.
62

 

 Ada juga orang yang mati langsung karena mengkonsumsi minuman keras dalam 

jumlah yang berlebihan, ada juga yang menimbulkan konflik yang pada akhirnya ratusan 

orang menjadi korban (mati dibunuh) karena miras. Miras juga menyebabkan angka 

lakalantas yang sangat tinggi, sehingga korbannya bukan orang yang mengkonsumsi 

minuman keras, tetapi orang yang tidak mengkonsumsi juga kena imbasnya. Artinya orang 

yang mengkonsumsi minuman keras menjadi aktor menabrak, mencelakai, dirinya maupun 

orang yang tidak mengkonsumsi minuman keras, mulai dari luka ringan, berat, hingga 

kematian. Terlepas dari kondisi seperti itu secara medis juga merupakan 

pembunuhan/pelemahan gen sehingga pada usia  yang masih muda yang harusnya sangat 

produktif tetapi tidak produktif karena gennya lemah, akhirnya paling memiliki anak cuma 

satu atau dua saja.  

Itulah sebabnya ketika penulis mewawancarai aparat keamanan dalam hal ini 

kepolisian sektor Mimika Baru unit Satlantas Stevanus Yingi mengatakan bahwa di 

Timika setiap bulan itu angka laka lantas yang berat sampai ringan terjadi antara 75-

80 %. Hal itu baru pada bulan biasa, tetapi kalau bulan desember itu biasanya 

melebihi presentase yang ada. Dan apabila itu diakumulasi satu tahun, anda bisa 

bayangkan berapa banyak angka kecelakaan yang ringan sampai berat yang 

menyebabkan seseorang mengalami luka ringan, berat, cacat seumur hidup sama saja 

mati dan meninggal.
63

    

Misalnya dapat dilihat bahwa untuk ijin penjualan miras yang merajalela di Papua dan 

pendapatan terbesar melalui penjualan miras dan berdasarkan informasi yang diperoleh 

diperkirakan pendapatan satu hari bisa mencapai Rp.110 juta pada hari-hari biasa dan pada 

hari-hari besar lebih dari nominal tersebut. Menurut Yoman, sebenarnya manusia Papua 

sudah dibunuh terlebih dahulu, karena proeses pembiaran tersebut, tetapi diberitahukan 
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kepada media, bahwa itu mati karena miras, kecelakaan karena miras, dan lain-lain. Ini 

sebenarnya pembunuhan atau pemusnahan etnis Papua.  

Miras merupakan mesin kekerasan dan mesin pembunuh orang asli Papua. Mesin 

kekekerasan ini dijadikan sarana oleh aparat militer, pemerintah dan negara untuk mengatur 

dan mengedarkan minuman keras di Papua. Dan melaluinya banyak orang asli Papua yang 

meninggal atau mati tempat, meninggal karena kecelakaan setelah mengkonsumsi miras, 

melakukan pembunuhan dan kelumpuhan total akibat pengkonsumsian minuman keras dalam 

jumlah yang sangat banyak.  

Selain miras sebagai mesin kekerasan dan mesin pembunuh orang asli Papua, juga 

merupakan mesin penghancur keluarga, penghancur anak, penghancur kesejahteraan, 

penghancur pendidikan, penghancur generasi, penghancur harapan, penghancur masa depan 

dan merupakan mesin penghancur segala yang menjadi kebanggaan dan harapan orang asli 

Papua.  

Hanya untuk membeli dua atau tiga botol minuman keras saja, orang asli Papua bisa 

menjual harta benda, bahkan yang lebih parah adalah menjual tempat tinggal dan tanah 

kepada orang non Papua. Akhirnya, orang asli Papua semakin hari semakin termarjinal dan 

terpinggirkan. Kondisi dan praktek seperti ini dilihat dan ketahui sendiri oleh pemerintah dan 

aparatur negara ini, tetapi karena mata hati mereka dibutakan oleh uang, ekonomi dan 

dominasi untuk menguasai orang asli Papua, kondisi tersebut dibiarkan berjalan. Akhirnya 

korban di atas korban, nyawa di atas nyawa, dari tahun ke tahun terus bertambah dan hampir 

jutaan orang asli Papua telah tewas. Miras merupakan senjata yang sangat ampuh, aktif dan 

dinamis, sehingga pergerakannya tidak hanya di kota-kota tetapi juga sudah merasuk sampai 

dalam pelosok-pelosok Papua yang sulit di jangkau sekali pun.  
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Indikasinya adalah untuk mempertahankan status quo  kekuasaan terhadap Papua dan 

orang Papua, maka NKRI menggunakan minuman keras atau beralkohol sebagai sarana, alat 

atau senjata utama dalam pembasmian etnis (genocide) Malanesia. Dengan demikian 

minuman keras terus diijinkan, diedarkan, diberi perlindungan, didistribusikan dan dijual 

secara legal maupun  ilegal. Sejarah membuktikan bahwa di berbagai belahan dunia ini etnis, 

ras, atau golongan, suku dan bangsa tertentu semakin punah seperti suku asli di Australia 

(Oborigin) merupakan karena adanya rencana yang tersistem dan terkontrol secara sistematis 

dari penguasa kolonialisme dalam konteks ini Indonesia untuk mempertahankan 

kekuasaannya melakukan taktik genosida dengan menggunakan minuman kera sebagai alat 

selain pembunuhan langsung melalaui operas-operasi militer, memproduksi, mengimpor, 

mendistribusikan minuman keras dalam skala besar-besaran dengan kadar alkohol yang 

tinggi seperti metil alkohol merupakan kejahatan kemanusiaan negara terhadap orang 

Papua.
64

 

5. Bahaya Alkohol 

Alkohol seperti obat-obat terlarang lainnya menjadi momok yang sangat menakutkan dan 

alat yang ampuh untuk melumpuhkan dan melemahkan orang asli Papua. Banyak dampak 

negatif yang ditimbulkan minuman keras pada tubuh, mental, dan menghancurkan kehidupan 

sosial masyarakat pribumi asli Papua. Di beberapa negara Eropa menerapkan sangsi yang 

keras bagi para peminum miras, karena banyak menimbulkan kriminalitas, kematian, 

penyebaran penyakit mematikan HIV/AIDS, kecelakaan lalu lintas karena mengkonsumsi 

minuman keras serta perpecahan dalam rumah tangga dan berbagai persoala sosial lainnya. 

Hal-hal seperti itu tidak hanya terjadi di negara-negara Eropa tetapi juga terjadi dalam 
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persenjataan militer dan industri lainnya.  
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kehidupan masyarakat Papua. Untuk mengetahui dampak sosial  bagi kehidupan sosial serta 

bahaya minuman keras bagi kesehatan dapat penulis jelaskan sebagai berikut:  

5.1. Bahaya Minuman Keras Bagi Kehidupan Sosial 

Pengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol di Papua secara khusus 

di Timika tersebar dalam berbagai kategori/tingkatan sosial, dari yang kaya maupun 

miskin serta tidak mengenal batas umur. Itulah sebabnya Drs. Yopi Kilangin dan Ibu 

Anastasia Tekege S.Ag., mengatakan bahwa miras bukan hanya dikonsumsi oleh 

kalangan dewasa dan remaja tetapi sudah menyentuh anak-anak bahkan anak SD pun 

sudah tahu mengkonsumsi minuman keras. Perilaku atau kebiasaan mengkonsumsi 

minuman keras di Papua tidak hanya membahayakan diri mereka tetapi juga 

berbahaya bagi kehidupan sosial. Sebagai contoh, berbagai konflik yang terjadi di 

Timika Papua disebabkan oleh orang yang mengkonsumsi minuman keras, dan itu 

menjadi alat yang penting bagi penghancuran kehidupan sosial masyarakat Papua di 

Timika.  

Dampak yang berbahaya bagi kehidupan sosial salah satunya adalah tingginya 

angka perceraian dan perselingkuhan serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Banyak perceraian yang terjadi di Papua karena suaminya gemar memabukkan diri 

dan dalam keadaan mabuk mengancam kehidupan keluarganya dan memukul istri dan 

anak. Dalam kaitan dengan hal ini miras berdampak pada perkembangan jiwa anak 

yang sedang tumbuh. Serta kelangsungan hidup rumah tangga menjadi tidak stabil 

karena seringnya timbul perselisihan dalam rumah tangga. Akibatnya banyak istri 

yang tidak tahan dengan situasi atau kondisi seperti itu sehingga menceraikan 

suaminya melalui jalur resmi dan bahkan tidak melalui jelur resmi tetapi melarikan 

diri karena sudah tidak tahan dengan kondisi seperti itu. Selain itu terjadi 
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pemerkosaan, pencurian, perkelahian, ancaman dan penodongan bahkan pembunuhan 

yang menyulut terjadinya konflik atau perang antar kelompok di Papua, misalnya di 

Timika.  

Itu sebabnya orang yang memiliki pekerjaan tetap, akibat mengkonsumsi 

minuman keras kehilangan pekerjaan karena dipecat/diwarning. Dalam bahasa Yopi 

Kilangan mengundurkan diri. Baginya, dampak atau akibat dari pada miras membuat 

semangat kerja juga berkurang, banyak orang yang bekerja sebagai karyawan tetapi 

akibat miras 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, lupa untuk pergi kerja 

lagi, sampai uang habis baru mau kembali,  tetapi sudah terminate.
65

 

Banyak persoalan sosial yang timbul akibat minuman keras di Papua secara 

khusus Timika. Intinya adalah angka kriminalitas dan kejahatan sangat tinggi karena 

miras. Dapat dikatakan bahwa kehidupan seorang peminum adalah antisosial. Orang 

yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras tidak dapat bergaul dengan 

masyarakat secara normal. Bahkan mereka hanya dapat membuat berbagai keributan 

yang meresahkan warga, lebih dari itu kejahatan yang tentu saja berurusan dengan 

hukum. Sayangnya pembunuhan dan konflik antar kelompok di Timika yang sering 

terjadi tidak pernah menangkap aktornya. Siapa aktornya dalam hal ini? Tentu saja 

orang yang menyebabkan terjadinya perang antar kelompok dan yang menjadi dalang 

utama adalah penjual dan pengedar minuman keras.  

Karena sangat membahayakan dan mengancam keharmonisan kehidupan sosial di 

Papua, Timika, maka harusnya Perda No Tahun 2007 segera diberlakukan 
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pelaksanaannya. Pemerintah Daerah Mimika harus bertanggung jawab dalam hal ini, 

karena miras menjadi alat yang utama dalam membunuh intelektualitas, daya pikir, 

melemahkan, penghancuran kesejahteraan, tidak memperoleh pendidikan yang layak, 

pemiskinan yang terstruktural atau pemiskinan permanen karena setelah perang 

masyarakat harus membayar kepala orang yang mati dalam perang. Perorang bisa 

mencapai satu atau dua (1/2) miliar. Itu baru uang belum babi dan segala macam 

kerugian lainnya yanng membuat manusia Papua secara khusus di Timika benar-benar 

menjadi miskin permanen. Kondisi seperti ini diciptakan agar masyarakat Papua 

secara umum dan secara khusus yang berdomisili di Timika hidup dalam 

ketergantungan alkohol maupun menjadi manusia mentalitas proposal, bantuan, 

peminta dan pengememis. Di mana hanya mengandalkan, menunggu bantuan dari 

Freeport dan pemerintah, setelah memperoleh bantuan tersebut bukan dihabiskan 

untuk hal yang baik bagi kesejahteraan keluarga tetapi justru dihabiskan hanya untuk 

membeli minuman keras. Akhirnya terjadilah ketergantungan permanen dan 

penciptaan pemiskinan terstruktural.  

Miras menjadi alat penghancur tembok sosial dalam kehidupan masyarakat, yang 

tadinya hidup sebagai suku-suku kerabat dalam satu kompleks di Kwamki Lama. 

Tetapi akibat miras yang digunakan sebagai alat untuk menghancurkan kehidupan  

sosial masyarakat Papua tersebut, terjadilah perpecahan yang sangat dasyat, sehingga 

suku-suku yang tadinya hidup rukun dan damai dalam satu komunitas, menjadi 

hancur lebur. Akhirnya masing-masing suku mencari tempat yang aman untuk 

komunitas mereka masing-masing. Terjadilah penghancuran yang diharapkan dan 

diciptakan oleh Freeport dan Pemerintah. 

Hal yang perlu dikritisi adalah bahwa konflik-konflik yang terjadi di Papua dan 

secara khusus di Timika, tidak disebabkan oleh minuman keras, tetapi konflik 
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diciptakan oleh negara dan salah satu alat konflik adalah miras. Oleh sebab itu 

Misalnya Pdt. Socrates Sofyan Yoman mengatakan bahwa konflik diciptakan dengan 

beberapa tujuan: 

a. Memecah belah kekuatan orang asli Papua (khususnya Timika), jika bersatu 

berarti akan melawan eksploitasi yang dilakukan oleh PT.Freeport dan 

pemerintah, melahirkan permusuhan antara satu suku dan suku lain sehingga 

tidak ada ruang dan konsentrasi kebersamaan untuk melawan Freeport dan 

pemerintah yang tidak adil. 

b. Pembunuhan: Negara lari dari tanggung jawab, mereka bunuh sendiri, 

pemerintah atau negara tidak mebunuh masyarakat, tetapi melihat dan 

membiarkan mereka baku bunuh, ekspouse besar-besaran dengan opini “itu 

perang suku”. Pada hal sebenarnya sudah dilumpuhkan, dilemahkan daya 

pikirnya, kemudian dengan mudah memicu api kebencian yang kemudian 

terjadi konflik atau perang antar kelompok di Papua. Alat atau senjata 

utamanya adalah minuman keras. 

c. Tidak ada konsentrasi. Seorang suami tidak mempunyai perhatian terhadap 

Istri, anak atau keluarga.  Ia hanya sibuk perang dan bermusuhan terus dengan 

sesama orang Papua, tidak ada waktu dan kesempatan untuk bekerja. Ini 

bentuk penghancuran menggunakan konflik alatnya adalah miras. 

d. Proses pembiaran. Miras dibiarkan merajalela dengan tidak terkendali dengan 

tujuan untuk melemahkan daya pikir orang asli Papua dan menciptakan 

ketergantungan sehingga manusia Papua tidak berpikir kritis lagi. Sehingga 

proses penguasaan semua sektor di Papua dapat dikendalikan oleh masyarakat 

pendatang yang tentunya adalah bagian tidak terpisahkan dari program NKRI. 
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e. Proyek aparat keamanan. Untuk pengamanan Freeport turunkan uang dengan 

miliaran rupiah dan mendatangkan militer guna mengamankan pada hal 

tujuannya menguasai dan menindas rakyat dengan menggunakan kekuatan 

militer. Misalnya pada 1995 Freeport menggunakan militer untuk melawan 

perlawanan masyarakat yang menuntut ganti rugi lingkungan yang rusak.
66

 

Baginya minuman keras adalah salah satu siasat atau program jangka panjang 

negara, atas nama incame/pendapatan manusia dibunuh dan dibantai. Kalau orang 

mati dengan miras, itukan tidak ada dampak politis dan tidak ada orang yang 

mempersoalkan, kalau itu adalah pelanggaran HAM. Negara menciptakan iklim 

dengan begitu rupa sehingga kita rakyat Papua dibunuh dengan tersistem dan terukur 

tanpa kita sadari. Kondisi seperti ini, bagi Galtung adalah kekerasan struktural yang 

tersistem.  

Oleh sebab itu miras menjadi alat atau senjata utama untuk menghancurkan 

setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap kehidupan sosial, setiap keharmonisan, 

setiap kesejahteraan, setiap pendidikan, setiap pemikiran, setiap manusia, untuk 

memiskinkan, untuk melemahkan untuk menghancurkan, untuk membunuh setiap 

masyarakat Papua. Siapa yang mengendalikannya? Tentu saja orang yang memiliki 

kekuasaan dan akses? Siapa itu, tidak lain itu adalah pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Siapa yang sangat bertanggung jawab dalam hal ini? Pemerintah harusnya 

dapat mengendalikan dan bahkan dapat meniadakannya tetapi terjadi pembiaran 

sehingga terjadi setiap penghancuran kehidupan sosial maka yang paling bertanggung 

jawab dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua di Timika. 

Hal ini merupakan bentuk propoganda yang dijelankan oleh negara agar tidak ada 

konsentrasi pada  keluarga, anak, istri dan pekerjaan tetapi terfokus pada bagaimana 
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caranya membalas dendam terhadap pelaku pembunuhan. Propoganda merupakan 

sebuah cara negara totaliter yang dikembangkan oleh Annah Harendt untuk membagi 

konsentrasi serta menciptakan situasi sedemikian rupa agar satu sama lain saling 

bermusuhan.  

5.2. Bahaya Minuma Keras Bagi Kesehatan  

Minuman keras tidak hanya menimbulkan berbagai persoalan sosial, tetapi juga 

dapat merusak kesehatan. Minuman keras merusak sel-sel atau organ-organ dalam 

tubuh, sehingga sistem kerja saraf dan organ-organ tubuh manusia tidak bekerja 

dengan sempurna. Karena minuman karas atau minuman beralkohol mengandung 

etanol yang mana 1 gram etanol mengandung 1 mililiter alkohol 100%.  

Etanol yang terkandung dalam minuman keras merupakan penekan susunan saraf 

pusat. Selain itu etanol atau alkohol mempunyai efek yang sangat berbahaya bagi 

anggota tubuh lainnya, misalnya pankreas, saluran pencernaan, otot, darah, jantung, 

kelenjar endokrin, sistem pernapasan, perilaku seksual, dan efek-efek terhadap bagian 

lainnya, sekaligus penyabab terjadinya sindrom alkohol fetus.
67

  

Menurut para ahli alkohol atau etanol bersifat larut dalam air sehingga 

akan benar-benar mencapai setiap sel setelah dikonsumsi. Penyerapan terjadi 

setelah alkohol masuk ke dalam lambung dan diserap oleh usus kecil. Hanya 

5-15% yang diekskresikan secara langsung melalui paru-paru, keringat dan 

urine. Selebihnya diserap oleh tubuh yang kemudian menyebabkan seseorang 

kehilangan kesadaran dan membahayakan kesehatan karena hampir 85-95% 

diserap dalam tubuh. Alkohol mengalami metabolisme di ginjal, paru-paru dan 

otot tetapi umumnya di hati, kira-kira 7 gram etanol perjam, di mana seperti 

yang penulis jelaskan di atas bahwa 1 gram etanol mengandung 1 mililiter 

alkohol 100%.
68

 

Misalnya Dresibech dalam Hartati Nurwijaya & Zullies Ikawati dkk 

berpendapat bahwa akibat yang ditimbulkan etanol seperti, mengatakan bahwa 

etanol akan menekan sistem saraf pusat secara tidak teratur bergantung pada 

jumlah yang dicerna. Menurutnya etanol secara akut akan menimbulkan 

oedema pada gastreintinal. Sedangkan Linder mengatakan bahwa asetaldehid 
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yang merupakan senyawa antara alkohol dan asetat yang bersifat patogen jika 

dikonsumsi secara berlebihan. 
69

  

Dampak ketagihan yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman 

beralkohol, tidak bergantung pada jenis apa yang dikonsumsi, tetapi terletak pada 

berapa banyak yang dikonsumsi. Menurut Hartati Nurwijaya & Zullies Ikawati dkk, 

terdapat dua dampak yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang. Efek jangka 

pendek lebih kurang menjadikan seseorang mabuk sehingga tidak dapat melakukan 

sesuatu dengan benar bahkan tidak mampu untuk berjalan. Sedangkan efek jangka 

panjang akan dirasakan oleh si pengkonsumsi mengkonsumsinya selama beberapa 

bulan atau tahun. Dampak utamanya adalah seperti sakit jantung, hati atau penyakit 

dalam perut. Bila situasi seperti ini terjadi, para konsumeris minuman keras akan 

kurang selera makan, kurangnya vitamin, mudah terjangkit penyakit dan impoten. 

Kematian awal yang sering terjadi akibat sering mengkonsumsi alkohol. Biasanya 

terjadi serangan sakit jantung atau hati, radang paru-paru, kanker, keracunan alkohol, 

kecelakaan, pembunuhan dan bunuh diri serta berbagai persoalan sosial lainnya
70

  

Alkohol adalah molekul kecil yang mudah larut dalam cairan air maupun 

lemak sehingga sangat mudah masuk ke dalam aliran darah manusia dan juga dapat 

menembus saluran darah ke otak oleh sebab itu menurut parah ahli, target utama 

alkohol adalah otak dan sistem saraf pusat. Alkohol dapat beraksi dalam berbagai 

sistem saraf pusat. Untuk mengetahui apa saja yang berbahaya bagi organ-organ 

tubuh berikut ini adalah beberapa penjelasan yang diberikan oleh para ahli: 

1. Miras merusak otak dan sistem saraf. 

2. Miras dapat merusak sistem pembulu darah pada jantung. 

3. Alkohol dapat merusak sistem pencernaan dan hati. 

4. Alkohol dapat merusak sistem reproduksi dan seksualitas. 

5. Alkohol dapat membahayakan dan merusak janin dalam kandungan. 

6. Alkohol dapat menyebabkan terjadinya kanker. 
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7. Alkohol dapat merusak sistem kekebalan tubuh.
71

 

8. Dan masih terdapat berbagai dampak buruk yang dapat menyebakan 

rusaknya jaringan saraf dan organ-organ tubuh manusia.  

Miras atau alkohol tidak hanya merusak dan menghancurkan sistem sosial 

kehidupan masyarakat Papua. Tetapi juga miras merusak sistem saraf dan organ-

organ tubuh manusia yang mengkonsumsinya. Dengan demikian alkohol 

menyebabkan umur manusia pendek yang menyebabkan kematian perlahan-lahan dan 

atau kematian langsung jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Miras 

dibiarkan sebagai alat untuk menghancurkan jaringan-jaringan sel dan sistem saraf 

serta melumpuhkan organ-organ tubuh lainnya, secara khusus sistem saraf otak. 

Tujuannya adalah untuk melumpuhkan dan melemahkan daya pikir dan daya nalar 

manusia secara khusus masyarakat Papua.  

 

6. Peran Lembaga Gereja 

Melihat berbagai persoalan sosial dan kekerasan serta kejahatan negara yang 

dihadapi oleh masyarakat Papua sebagai warga Gereja, tentu saja membuat sebagian 

pemimpin gereja prihatin dan angkat suara. Namun, suara dari pemimpin gereja 

tersebut sering kali distigmasisasi sebagai Pendeta OPM. Pemimpin gereja yang 

menyuarakan penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh NKRI. Pemerintah 

sering menstigma bahwa pemimpin gereja yang mengangkat masalah Papua adalah 

anggota OPM. Dengan stigma tersebut para pemimpin gereja yang sering mengkritisi 

berbagai persoalan sosial dan kekerasan negara selalu dijaga ketat, dengan tujuan 

mempersempit ruang gerak para pemimpin umat tersebut. Dengan stigmasisasi yang 
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demikian, suara pemimpin gereja dibungkam dan gereja sekarang telah kehilangan 

indenpendensinya sebagai lembaga agama yang dapat melindungi warga gereja.  

Oleh sebab itu ketika penulis mewawancarai salah satu pemimpin umat yang 

menyuarakan suara bagi kaum tertindas yang mengkritisi kebijakan militer dan negara 

di Papua, Pdt. Socrates Sofyan Yoman dengan sangat kritis mengatakan bahwa gereja 

sudah dilumpuhkan dan sudah tidak punya taring lagi.  Menurutnya Gereja sudah 

dilumpuhkan dari dulu dengan stigma bahwa pemerintah adalah wakil Allah jadi tidak 

boleh dilawan oleh kebijakan yang membatai umat, merugikan umat Allah, atas nama 

teritorial dan keamanan. Bagi Socrates realitas seperti itu dilakukan oleh negara yang 

adalah wakil Allah jadi gereja membiarkan semua bentuk kekerasan dan kejahatan 

negara. Lebih lanjut Socrates mengatakan bahwa gereja berbicara selalu di awan, 

gereja hanya berbicara soal surga....surga....surga, harapan, kabaikan dan lain-lain dan 

ini merupakan pengajaran yang kacau dan mungkin pelayan itu juga pikirannya sudah 

kacau. Kalau mau dilihat, Yesus tidak berbicara dari surga, tetapi turun dalam realitas 

kehidupan manusia dalam masyarkat yang tertindas, terpenjara, teraniaya, untuk 

membawa kebebasan bagi yanbg terpenjara. Injil itu realitas tetapi gereja di Papua ada 

di luar situasi ini.
72

  

Gereja memang dilumpuhkan dan apalagi gereja dilembagakan dengan harus 

mendaftar di Departemen Agama, gereja seharusnya diberikan independensinya,  

gereja harus punya gemah, wilayah sendiri. Baginya sangat keliru jika pemerintah 

menjadikan gereja sebagai sub ordinat dari negara itu sendiri? Ini sudah tidak betul 

dan sangat parah, hal ini merupakan penghinaan dan pelecehan terhahap eksistensi 

gereja dan Injil. Gereja ada sebelum negara ada, dan dalam hal ini gereja gagal serta  

gereja menari-nari di atas penderitaan dan tetesan darah, air mata umat Tuhan. 

                                                             
72 . Wawancara, S.S.Y, Port Numbay, 25/07/2012 



170 
 

Pendeta-pendeta gereja menembak umat Tuhan dengan peluru-peluru ayat firman 

Allah, menekan, memenjarakan, melegitimasi kekerasan, mengkekalkan kejahatan 

negara dari mimbar dengan ayat-ayat Firman Tuhan, semantara itu negara membunuh 

umat Tuhan dengan peluru, UU, Peraturan-Peraturan, SK-SK. Oleh karena itu 

Socrates dengan sangat kritis mengatakan bahwa umat Tuhan di Papua ditembak 

dengan dua peluru yaitu peluru dari atas mimbar dan peluru negara. Menurutnya  

gereja yang tidak sadar dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Papua dan 

tidak menyuarakannya adalah gereja yang penjahat yang menyetujui terjadinya 

berbagai operasi kekerasan di Papua.
73

 

Lebih lanjut Socratez mengatakan bahwa  gereja adalah penyambung lidah 

umat Allah, menyampaikan apa yang disampaikan oleh umat Allah tetang persoalan 

kematian, tentang dialok, tentang Papua merdeka, tentang refreedom, negara mau 

marah atau tidak itu bukan persoalan, karena kami adalah para massenger atau 

pewarta berita maka resikonya tentu ada. Kami punya beban moril dan ketika kami 

(pemimpin gereja) sampaikan hal seperti ini, aparat dan negara menstigma hamba 

Tuhan sebagai pembangkang, OPM, mekar dan urus Papua merdeka. Menurutnya, 

Tidak! Negara harus paham posisi Hamba Tuhan sebagai pemimpin umat dan apa 

yang mereka bicarakan itu yang saya sampaikan. Apapun itu, akan saya sampaikan, 

sebab saya punya tanggung jawab kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan 

kepada Presiden, Gubernur, Bupati, saya diajarkan oleh Tuhan untuk  

mempertanggungjawabkan imanmu, kekrisrtenan harus dipertanggujawabkan pada 

poin ini. 

Menurut Socratez gereja secara institusi ada, gereja sebagai manusia/jemaat, 

dan di dalamnya ada pemimpin, tergantung siapa pemimpin gereja itu? Apakah 
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pemimpinan gereja tersebut memiliki daya kritis, dapat membaca situasi atau tidak, 

dapat membaca konteks dan menterjemahkan atau tidak? Gereja dan pemimpin adalah 

agen perubahan yang dapat melakukan perubahan yang fundamental dan hanya 

kekristenan serta kekuatan Injil saja yang mampu melakukan perubahan secara 

signifikan dan mendasar. Semua undang-undang yang dibuat oleh negera/pemerintah 

hanya bersifat temporat, dan kepentingan, tetapi gereja tidak seperti itu. Dan hanya 

nilai-nilai kekristenan saja yang dapat membangun nilai yang kuat. Bagi Socratez 

gereja tidak salah tetapi orang-orang yang di dalam gerejalah yang menyalahi dengan 

melegitimasi dengan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Gereja harus berdiri 

sebaga alat kontrol, pembaharu, perubahan, pencerahan, membuat pijakan, dasar bagi 

orang-orang tertindas dan membuat orang memiliki identitas.
74

 

Oleh karena itu, jika gereja tidak melakukan perubahan, tidak melakukan 

sesuatu yang berarti bagi umat Tuhan, maka eksistensi gereja tersebut harus 

dipertanyakan, apakah benar-benar menjalankan amanat Agung Tuhan, ataukah hanya 

berorientasi pada materi saja. Gereja tidak boleh hanya berbicara tentang Firman 

Allah saja, gereja harus berbicara tentang konteks sosial di mana gereja berada dan 

berpartisipasi. Gereja yang tidak membaca konteks dan tidak berbicara adalah gereja 

yang sudah dilumpuhkan eksistensinya secara khusus pemimpin gereja tersebut tidak 

memiliki daya kritis dalam menyikapi apa yang dihadapi oleh umat Tuhan.  

Merujuk pada hal tersebut, penulis mewawancarai beberapa pemimpin gereja, 

bagaimana peran geraja dalam menyikapi masalah-masalah sosial di Papua secara 

khusus dalam penyadaran umat Tuhan? Pdt. Socratez mengatakan bahwa gereja sudah 

melarang dan membatasi tetapi karena gereja tidak mampunyai taring dan gereja 

hanya bicara satu kali dan tidak pernah menyuarakan terus menerus secara konsisten 

                                                             
74 . Wawancara, S.S.Y, Port Numbay, 25/07/2012 



172 
 

maka pemerintah tidak peduli dengan suara geraja dan lembaga-lembaga 

kemanusiaan lainnya. Untuk keperluan Pendapatan Asli Daerah, negara melalui 

pemerintah memberikan ijin penjualan dan pengedaran minuman keras.
75

 

Bagi Pendeta yang distigma sebagai Pendetanya OPM ini secara tegas 

mengatakan bahwa itu merupakan kejahatan negara. Kejahatan negara itu luar biasa 

dan musti kita lawan dan tidak mungkin orang lain datang membela kehormatan 

orang Papua. Penjual-penjualnya dibeking oleh militer, panti-panti pijat juga 

demikian, perempuan terinveksi HIV/AIDS juga didatangkan dengan tujuan 

pembasmian etnis Malanesia. Penciptaan kondisi seperti ini merupakan tindakan 

negara totaliter yang merupakan penghancur, bukan negara pembangun.
76

 

Sementara itu menurut Pdt. Abdiel Tinal, Ketua Daerah Gereja Kemah Injil 

Indonesia dan Pdt. Henok Bagau, M.Th mengatakan bahwa semua terjadi karena 

prakarsa-prakarsa negara, supaya orang Papua tidak trampil dan menciptakan hal 

yang negatif ini.   Yang bisa menolong orang Papua  hanya firman Tuhan. Sebab kita 

orang Papua sendiri sangat lemah untuk mempertahankan diri, lemah untuk 

mengendalikan diri, negara memberikan dan mempersiapkan kematian, kita ikuti, 

akhirnya kita mati. Ini yang sangat berbahaya, kesadaran ini yang sangat perlu 

dibangun. Melihat kondisi ini kedua hamba Tuhan mengatakan bahwa gereja bisa 

dikatakan tidak berhasil juga tetapi tidak seperti yang dibayangkan oleh berbagai 

pihak terhadap keberadaan gereja di Timika.   

Menurut Pdt. Tinal, melihat kondisi yang ada sebenarnya gereja tidak gagal, 

ada upaya-upaya yang dilakukan oleh gereja dalam pelayanan pada masing-masing 

sektor. Ada pelayanan perempuan, pelayanan pemuda yang dipayungi oleh badan 

pengurus daerah sendiri. Dengan tujuan untuk mengurangi keterlibatan dalam 
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pengkonsumsian miras. Sedangkan Pdt. Henok Mengatakan bahwa  ada pelayanan 

sektor sekolah minggu, biar anak kecil bisa mengenal Kristus sejak kecil melalui 

pelayanan sekolah minggu untuk mengejar masa depan yang pasti. Dan kegiatan-

kegiatan seperti ini sudah diupayakan dalam gereja.
77

 

 Menurutnya perlu diketahui bahwa gereja kami ada dalam ratusan budaya, 

gaya hidup dan pola masing-masing, sehingga hal seperti ini menjadi kendala dan 

dalam hal inilah gereja bisa dianggap gagal. Sebenarnya gereja sudah menjalankan 

tugas dan tanggung jawab tetapi karena kami ada di tengah-tengah berbagai budaya 

dan pengaruh lingkungan lebih besar dari pada pembinaan dalam jemaat, maka gereja 

sulit sekali. Pembinaan dalam jemaat kurang lebih 2 jam pembinaan, sedangkan 

kehidupan selama 22 jam itu bersama masyarakat/lingkungan dengan berbagai 

budaya. Sering kali hal seperti inilah yang menjadi tantangan.
78

   

Kedua hamba Tuhan yang sudah melayani puluhan tahun ini mengatakan 

bahwa gereja memang adakan upaya-upaya semaksimal mungkin, dan itu adalah 

tanggung jawab gereja. Pembinaan bagi umat Tuhan,  orang berpikir gampang seperti 

membalikkan telapak tangan, kami pikir tidak segampang yang mereka pikirkan. Ini  

membutuhkan proses yang lama, butuh waktu untuk pembinaan, generasi berikut juga 

akan mengalami hal yang sama dalam gereja. Jawaban itu kembali kepada diri kita, 

pelan, rutin membina, mulai dari yang kecil sebagai dasar yang kokoh. Takut akan 

Allah adalah hal yang paling penting, saya tidak berhasil, kami tidak menyelesaikan 

semua tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin gereja, karena ini manusia, bukan 

benda yang mudah dipindahkan. Butuh proses yang lama dan panjang. Dan pemimpin 

gereja berikutlah yang mungkin akan meneruskan tanggung jawab ini.
79
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Sejauh ini, ada gereja yang konsen menyatakan hal itu, ada juga melihat hal 

itu sebagai gejala yang didekati melalui pelayanan pastoral kegerajaan. Dalam artian 

bahwa hampir sekian banyak gereja yang ada di Papua sebenarnya mengetahui 

kejadian, gejala dan fakta ini. Tetapi bagaimana mendekati fakta itu yang kita bisa 

lihat ada beberapa sikap menurut Ev. Frediel Pigay, M.Th. Baginya dalam melihat 

gereja terdapat dua hal mendasar yaitu: Pertama, ada gereja yang melihat bahwa ini 

adalah persoalan sosial gereja yang harus didekati dengan pendekatan sosioteologis.  

Kedua, ada juga gereja yang melihat masalah ini sebagai persoalan teologis, sehingga 

memandang bahwa ini adalah akibat dari dosa, maka langkah yang harus dilakukan 

adalah memberitakan kabar pertobatan.
80

  

Oleh sebab itu, pengajar salah satu perguruan tinggi teologi di Jakarta ini 

mengatakan bahwa dua arus gereja dari perseptif gereja yang menjadi sorotan. 

Menurut saya, idealnya dua-dua ini harus disatukan dalam artian bahwa pada satu sisi, 

persoalan ini memang adalah persoalan teologis yang harus didekati dalam 

pendekatan yang bersifat spiritual. Tetapi pada sisi yang lain, gereja juga harus 

melihat ini sebagai persoalan sosio-teologis dengan kesadaran bahwa gereja 

dihadirkan di dalam masyarakat untuk menyatakan fungsi terang dan garam seperti 

yang dinyatakan oleh Kristus. Jika itu yang dipahami, mustinya suara gereja tidak 

dibatasi oleh tembok dan dinding gereja, suara gereja juga harus keluar menyentuh 

hal-hal sosio teologis seperti ini. Sehingga dalam konteks ini menurut saya idealnya 

gereja musti secara tegas menempatkan diri pada pihak yang menyatakan bahwa 

minuman keras adalah sesuatu yang terlarang. Pijakan gereja ini karena dua pijakan 

tadi, yaitu pijakan teologis dan sosio-teologis, bahwa mabuk adalah persoalan teologis 
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tetapi pada sisi yang lain mabuk adalah persoalan sosio-teologis. Di atas dasar pijakan 

itu, suara gereja musti jelas, bahwa peredaran minuman keras harus dihentikan.
81

 

Dengan demikian, gereja sebagai institusi atau lembaga harus bisa 

menunjukkan keindenpensiannya pada pemerintah dan umat Tuhan. Bahwa gereja ada 

di tengah-tengah umat Tuhan, oleh sebab itu gereja harus menyuarakan persoalan 

sosial di Papua secara teologis maupun secara sosio-teologis. Karena gereja tidak 

dapat memisahkan kondisi sosial umat Tuhan dengan kedua aspek atau pendekatan 

tersebut. Gereja tidak harus takluk pada pemerintah, atau negara, gereja harus 

berbicara sebab persoalan minuman keras merusak moral dan menghancurkan 

berbagai ajaran gereja yang sudah dibangun sekian ratus tahun dalam kehidupan 

masyarakat Papua. Gereja yang terlebih dahulu menginjakkan kaki di Papua dan 

mulai mengajar tentang kekristenan, maka harus memiliki tanggung jawab untuk 

melindungi umat Tuhan dari ancaman yang sangat membahayakan ini. Pemerintah 

ada setelah gereja ada, oleh sebab itu pemerintah harus menghormati dan menghargai 

suara gereja. Pemerintah dan negara jangan justru menstigma para pelayanan dan 

pemimpin gereja sebagai pembangkan, OPM, makar dan lain sebagai. Pemimpin 

gereja adalah pemimpin umat, apa yang disuarakan oleh gereja ada untuk suara umat 

Tuhan.  

 

7. Apakah Pembatalan Perda No 5 oleh Mendagri Merupakan Kekerasan Negara? 

Analisis Berdasarkan Teori Johan Galtung dan Hannah Arendt 

Kekerasan, pembunuhan, konflik dan persoalan-persoalan sosial lainnya 

menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan keseharian masyarakat Papua sejak 

1960-an. Berbagai kebijakan Jakarta menetapkan Papua sebagai daerah operasi militer 
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menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan 

jatuhnya korban mencapai ratusan ribu nyawa, namun bagi para pelaku sepertinya 

tidak pernah merasa bersalah. Banyak dari pelaku kekerasan (militer baik TNI/Polri) 

merasa telah memenuhi tugas mereka sebagai aparat keamanan atau negara. Dengan 

tidak adanya hukuman bagi para pelaku tersebut, membuat pelaku semakin gencar 

melakukan kejahatan terhadap masyarakat yang lemah. Mereka tidak hanya 

melakukan kejahatan dan kekerasan atau pembunuhan tetapi pada sisi lain mereka 

menebarkan teror, intimidasi, stigmasisasi untuk mengisolasikan korban sehingga 

makin memperparah kondisi para bangsa terjajah.  

Negara memiliki kekuatan untuk menguasai salah satunya adalah Undang-

undang. Untuk menguasasi berbagai sumber daya dalam bangsa terjajah, negara 

menciptakan manusia-manusia pembunuh yang tidak berperasaan, pelaku kejahatan 

yang tidak mempunyai kesadaran dan menjadi pembunuh yang tumpul nuraninya. 

Hannah Arendt mengatakan bahwa penggunaan kekuatan militer, polisi rahasia, 

jaringan intelejen, sensor dan propoganda, teror, stigmasisasi, pengawasan ketat serta 

indoktrinasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pratek negara totaliter. Oleh 

karenanya hal ini menjadi mesin kekerasan untuk mendominasi dan menguasai 

sumber daya bangsa terjajah.  

Arendt lebih lanjut mengatakan bahwa penggunaan kekerasan oleh negara 

diwujudkan melalui berbagai cara. Misalnya negara menggunakan berbagai represi 

yang dilakukan langsung oleh aparat negara dengan berbagai sarana. Kedua, 

menurutnya, negara totaliter melatih militer menjadi kelompok yang setia untuk 

melakukan tugas-tugas kotor (kriminal) dengan pembungkaman, mengintimidasi, 

meneror, menculik sampai melakukan pembunuhan. Menciptakan konflik horizontal 

antar kelompok masyarakat yang berbeda etnis, agama, atau suku. Oleh karena itu, 
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menurut Arendt ketika aparat negara terlibat dalam berbagai kejahatan dan kekerasan, 

biasanya dalih yang digunakan adalah patuh terhadap perintah demi stabilitas dan 

mempertahankan keamanan.  

Oleh karena itu, baginya sistem totaliter yang dibangun dengan tidak ragu-

ragu menghancurkan musuh-musuhnya. Musuh bukan hanya mereka yang memang 

benar-benar menantang atau tidak sepenuhnya mau ikut. Salah satu penemuan 

Hannah Arendt adalah “musuh objektif”
82

 yaitu orang yang karena ciri-ciri 

objektifnya, lepas dari sikapnya berdasarkan ideologi totaliter itu.
83

 Arendt lebih kritis 

mengatakan bahwa kekuasaan total membuat masyarakat tidak berdaya sama sekali, 

dan masyarakat yang tidak berdaya juga tidak berdaya mempertahankan sistem sosial. 

Monopoli pemerintah atas informasi membuat masyarakat dengan sendirinya tidak 

percaya pada apapun yang dipermaklumkan oleh negara. Ideologisasi menyeluruh 

membuat masyarakat bosan, menopoli kekuasaan, teror membuat masyarakat 

bungkam. Dan ekonomi perencanaan sentral ternyata menghasilkan berbagai 

kekacauan, karena kecenderungan alami, termasuk pasar, ditindas dan digantikan 

dengan ekonomi komando.
84

 

Selanjutnya bagi Arendt negara totaliter  dalam hal ini polisi rahasia 

melakukan kamuflase dengan menghilangkan nyawa berjuta-juta orang yang tidak 

seorang pun dapat menuduh mereka sebagai pelaku kejahatan. Oleh karena itu terjadi 

pembersihan masal, deportasi dan pemusnahan seluruh rakyat. Sebab sudah terbukti 

bahwa negara totaliter merasa seluruh bumi (wilayah) sebagai wilayah masa depan 

sehingga akan mementingkan organ kekerasan dalam negeri dan akan memerintah 

                                                             
82 . Opcit, Hannah Arendt, Jilid III, xvii 
83 . Contohnya adalah kaum cendekiawan yang memiliki kemampuan berpikir sehingga ia dengan 

sendirinya sudah dicurigai sebagai musuh.  
84 Opcit, Hannah Arendt, Jilid III, xix 
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wilayah taklukan dengan metode-metode kepolisian dan personil kepolisian.
85

 Tidak 

dapat diragukan lagi bahwa NKRI secara tersirat menggunakan sistem negara totaliter 

terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan bagi Papua. Mengapa demikian? Karena 

semua bentuk kebebasan politik rakyat West Papua telah dipasung, tidak hanya 

kebebasan berserikat tetapi juga kebebasan berpikir, berpendapat, menyatakan diri di 

depan umum.  

Negara totaliter memberlakukan sebuah undang-undang baru, undang-undang 

melawan perlawanan masyarakat yang memberi wewenang kepada rezim dengan 

tujuan dominasi total. Negara totaliter lebih memilih menggunakan metode 

pembunuhan dari pada metode persuasi, lebih memilih menyebarkan teror dari pada 

keyakinan. Negara totaliter selalu serba tidak setuju sebagai sesuatu yang berasal dari 

sumber-sumber alamiah, sosial atau psikologis, yang berada di atas kontrol individu 

dan oleh karenanya di atas kontrol akal sehat.
86

 

Selanjutnya Arendt mengatakan bahwa negara totaliter adalah organisasi 

massa dari individu-individu yang teratomisasi dan terisolir. Oleh karana itu negara 

totaliter menggunakan sistem pemecah belahan atau atomisasi. Cara pemecah belahan 

dan atomisasi ini digunakan dalam masyarakat dengan pembersihan ulang-ulang dan 

tangkas yang tanpa kecuali pembubaran kelompok yang sessungguhnya. Untuk 

menghancurkan hubungan-hubungan sosial dan keluarga. Negara totalitarisme tidak 

pernah puas memerintah dengan cara-cara dari luar saja seperti kekuasaan negara dan 

mesin kekerasan, tetapi berkat ideologi ini serta peran yang diberikan kepada aparat 

pemaksa, totalitarisme menemukan suatu cara menguasai serta menteror manusia dari 

dalam. Dengan demikian totalitarianisme melahirkan dominasi total dan permanen 

atas individu di setiap bidang kehidupan. Perebutan kekuasaan dengan jalan 

                                                             
85 . Opcit, Hannah Arendt, Jilid III, xliv. 
86 . Opcit, Hannah Arendt, Jilid III, 11.  
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kekerasan tidak pernah merupakan tujuan itu sendiri, melainkan hanya sarana untuk 

suatu tujuan akhir, dan perebutan kekuasaan di satu negara hanya merupakan tahap 

peralihan dan tidak pernah menjadi akhir pergerakan.
87

 Dengan demikian demoninasi 

total membawa kehancuran mengandaikan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan 

bangsa terjajah.  

Praktek negara totaliter tersebut dianut dan dijalankan oleh NKRI dalam 

menjajah dan menguasai Papua. NKRI mungkin dianggap negara demokratis tetapi 

pada kondisi dan penanganan persoalan-persoalan di Papua, NKRI menggunakan 

sistem negara totaliter. Dalam menggunakan sistem negara totaliter tersebut, NKRI 

menggunakan berbagai operasi militer, secara khusus operasi intelejen dan 

penggunaan kekuatan militer sebagai bentuk teror terhadap masyarakat Papua. Dalam 

upaya mempertahankan Papua sebagai wilayah integralnya negara ini, NKRI 

menggunakan dominasi total dan aspek-aspek seperti teror, intimidasi, pembunuhan, 

pengendalian informasi, ekonomi komando, penguasaan pasar ekonomi serta 

pembiaran dan pembungkaman terhadap berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan 

selama Papua dinyatakan sebagai DOM hingga kini. Akibatnya penghancuran 

kehidupan manusia Papua dalam berbagai sektor berjalan lancar dan misi negara ini 

untuk menguasai serta dominasi total terbukti dan berhasil.  

Oleh sebab itu kehancuran peradaban manusia Papua terlaksana, dan ancaman 

bagi dominasi total terhadap bangsa terjajah menjadi nyata dalam kehidupan 

masyarakat Papua. NKRI selain menggunakan kekuatan militer dan polisi 

rahasia/intelejen, juga menggunakan undang-undang, peraturan mentri, peraturan 

pemerintah, kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, pengendalian sistem 

informasi, pengendalian media masa, sistem budaya, sistem sosial, pemekaran-
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pemekaran miskin persyaratan turut mempertegas bahwa NKRI menggunakan sistem 

negara totaliter untuk dominasi total terhadap bangsa Papua sebagai bangsa terjajah.  

Salah satu sarana atau mesin pembunuh, penghancur, konflik dan kekerasan di 

Papua adalah minuman keras. Oleh karena itu negara  menggunakan minuman keras 

sebagai mesin, menggunakan kekuatan kekuasaan untuk memasok minuman keras 

dan mampu melakukan kejahatan yang lebih besar tampa tersentuh aspek hukum 

sedikit pun, karena bukan melakukan kejahatan dengan menumpahkan darah korban 

secara terang-terangan, tetapi dibiarka mati perlahan-lahan dengan minuman kerasa 

adalah kekerasan negara terhadap kejahatan kemanusiaan. Oleh karenanya NKRI 

adalah salah satu negara totaliter yang bersembunyi di belakang slogan negara 

demokrat. Karena negara melakukan kejahatan yang terorganisir dan sangat baik serta 

rapi sehingga terlihat seperti tidak melakukan kejahatan.   

Dengan menggunakan sistem negara totaliter, kapan pun NKRI memiliki 

kontrol mutlak, propoganda, indoktrinasi ideologi serta penggunaan kekerasan untuk 

menakuti masyarakat Papua, serta mengumbar atau membungkam persoalan-

persoalan di Papua dengan mengasingkan Papua dari media masa yang independen 

mengangkat isu-isu, kebohongan-kebohongan untuk dominasi total terhadap 

masyarakat Papua.  

Penggunaan kekuatan militer dengan melancarkan berbagai operasi, operasi 

dinas rahasia/intelejen, menggunakan undang-undang, ideologisasi, peraturan 

pemerintah, kepres, dan lain sebagainya serta, pembungkaman media, kekerasan 

dalam dunia pendidikan, kekerasan dalam sektor kesehatan, sektor budaya, sektor 

ekonomi serta pengendalian sistem informasi, pembunuhan, pelecehan seksual, 

pemerkosaan, penghilangan paksa, propoganda, teror, intimidasi dan secara khusus 

pengendalian peredaran minuman keras di Papua merupakan kekerasan negara 
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terhadap rakyat Papua. Tujuan utamanya adalah dominasi total terhadap bangsa Papua 

pada berbagai sektor.  

Hannah Arendt mengatakan bahwa asumsi dasar negera totaliter adalah 

melalui pembersihan konsisten terhadap semua halangan-halangan faktual menuju 

konsekwensi yang absurd dan mengerikan dengan tujuan dominasi total. Oleh 

karananya totalitarisme terus menerus berusaha mengendalikan setiap ekspresi yang 

melembaga dalam masyarakat.
88

 Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa NKRI 

adalah salah satu negara demokrat yang mempraktekkan sistem negara totaliter 

terhadap setiap kebijakan bagi masyarakat Papua, tujuannya adalah dominasi total. 

Akibatnya tercipta apa yang disebut oleh Guillermo O‟Donnel sebagai negara birokrat 

otoriter (Bureaucratic Autoritarian State) yaitu suatu negara yang sistem 

pemerintahannya tidak memperdulikan kekuatan-kekuatan politik lain selain birokrasi 

negara dalam perumusan dan pengambilan keputusan-keputusan politik yang 

penting.
89

 

Kejahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dihadapi oleh rakyat 

West Papua merupakan kekerasan negara. Kejahatan kekerasan negera tersebut 

dimulai sejak 1960-an hingga saat ini, namun polanya telah berubah. Sejak 1960-an 

hingga 1998 NKRI menggunakan kekuatan militer sedangkan 1998 hingga saat ini 

modusnya telah berubah yaitu mulai dari pengiriman perempuan tuna susila yang 

terinveksi HIV/AIDS, pengendalian peredaran minuman keras, membuka pemekaran-

pemekaran miskin persyaratan dan lain sebagainya. Negara justru mengijinkan dan 

melegalkan semua hal-hal tersebut untuk memelihara dan mengkekalkan kejahatan 

negara terhadap orang asli Papua. Seharusnya negara dengan kekuasaan yang dimiliki 

dapat mencegah terjadinya berbagai kejahatan negara.  
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Oleh sebab itu bagi Galtung hal seperti itu merupakan kekerasan. Galtung 

mengatakan bahwa kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa 

sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi 

potensialnya. Galtung mengambil kasus orang meninggal karena penyakit atau 

bencana alam. Pada abad ke-18 orang meninggal dunia karena penyakit TBC tidak 

dikategorikan sebagai kekerasan. Tetapi bila orang itu meninggal pada masa sekarang, 

di mana peralatan sudah sedemikian canggih dan obat-obatan sudah banyak 

ditemukan dan tidak diberi pengobatan, maka di situ ada unsur kekerasan. Karena ada 

unsur “dibiarkan,” diterlantarkan hingga mati, jelas ini tindakan kekerasan. Peristiwa-

peristiwa bencana alam, banjir, gempa bumi, gunung meletus sehingga 

mengakibatkan banyak manusia yang meninggal, sementara bisa diatasi atau 

disingkirkan, tetapi dibiarkan maka itu merupakan kekerasan, menurut Galtung. 

Bentuk kekerasan tersebut akan membawa dampak yang sangat dalam bagi 

masyarakat tertindas dalam pengertian Johan Galtung.  

Lebih lanjut lagi pemahaman Galtung tentang kekerasan lebih ditentukan pada 

segi akibat atau pengaruhnya pada manusia. Karena dari sudut korban ini, kekerasan 

tidak banyak bedanya apakah mati kelaparan merupakan akibat serangan militer, 

akibat ketidakadilan, ketidakmerataan dan struktur vertikal dan asimetris. Juga tidak 

banyak bedanya seseorang dibunuh secara cepat dengan peluru atau mati pelan-pelan 

karena kekurangan makanan.
90

 Dalam kasus ini, orang asli Papua dibiarkan mati 

dengan pengendalian peredaran minuman keras sama halnya mati secara cepat karena 

diterjang peluru. Negara mempunyai wewenang tertinggi dan oleh karenanya dapat 

membendung minuman keras dan penyebaran penyakit mematikan HIV/AIDS di 
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Papua, namun hal itu dibiarkan sehingga ratusan ribu nyawa melayang tanpa NKRI 

harus menggunakan kekuatan militer. Artinya mati dibiarkan. 

Dalam kaitan dengan hal ini, Galtung membagi kekerasan menjadi dua jenis: 

Pertama, kekerasan langsung (direct violence) yaitu kekerasan yang terjadi secara 

fisik, yang terlihat sebagai perilaku, misalnya melukai, membunuh atau perang.
91

 

Kedua, kekerasan tidak langsung (invisible) yaitu kekerasan struktural (structural 

violence). 

Menurut Galtung dalam kekerasan langsung terdapat tiga hal yang sering 

digunakan yaitu; cara-cara yang digunakan seperti penggunaan fisik secara langsung 

(tinju, karete, perkelahian, dll) sampai penggunaan berbagai macam senjata, dengan 

bentuk organsiasi, biasanya bentuk ini, kekerasan dimulai dari individu, kelompok 

dan berujung pada massa atau dapat disebut pertempuran menggunakan kekuatan 

massa (pasukan) dengan menggunakan sasaran dari pendekatan yaitu penyerangan 

terhadap manusia itu sendiri dan dasarnya adalah secara struktural dan secara 

fungsional (psikologi) manusia itu sendiri.   

Selain itu, Galtung mengatakan kekerasan struktural adalah kekerasan tidak 

langsung, yang telah terbentuk dalam suatu sistem sosial tertentu. Oleh kerena itu, 

penekananya lebih condong kepada sistem yang berjalan dalam suatu situasi sosial. 

Atau juga dapat dikatakan struktur sosial itu sendiri; misalnya kekerasan struktural 

terjadi antara orang; kumpulan orang (masyarakat) kumpulan masyarakat di berbagai 

belahan dunia. Dengan demikian, menurut Johan Galtung, kekerasan struktural 

terbagi dalam unsur politis, represif, ekonomis dan eksploitatif, yang didukung oleh 

penetrasi, segmentasi, fragmentasi dan marginalisasi struktural.
92

 

                                                             
91 . Johan Galtung, Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban, Pustaka 

Eureka, Surabaya, 2003, 69. 
92 . Johan Galtung, Studi Perdamaian, 3. 



184 
 

Bagi Galtung kekerasan budaya membuat kekerasan langung dan kekerasan 

struktural menjadi terlihat, dirasakan, dan benar atau setidaknya tidak salah. 

Kekerasan budaya menyoroti cara bagaimana suatu perbuatan kekerasan langsung dan 

fakta kekerasan struktural dilegitimasi menjadi sesuatu yang bisa membuat 

masyarakat umum menerimanya sebagai sesuatu yang biasa.
93

 Galtung mengatakan 

bahwa secara umum, arus kausal dari kekerasan budaya melalui kekerasan struktural 

sampai kekerasan langsung dapat diidentifikasi. Budaya menasehati, mengajarkan, 

memperingatkan, menghasut dan membodohi mengenai bagaimana melihat 

eksploitasi atau represi sebagai yang bersifat normal, atau bagaimana caranya untuk 

tidak melihat mereka sama sekali.
94

  

Bagi masyarakat Papua, negara menggunakan sistem negara totaliter untuk 

mendominasi total atas semua sumber daya di Papua. Dalam praktek kekerasannya, 

NKRI membunuh, menghancurkan, menindas, mengintimidasi dan meneror, 

memperkosa, membangun stigmasisasi sebagai pemabuk, OPM, OTK, terbelakang, 

tertinggal, bodoh, tidak mampu, pemalas, konsumeris. Menunjukkan NKRI 

menggunakan kekerasan langsung (direct violence) yaitu kekerasan yang terjadi 

secara fisik, yang terlihat sebagai perilaku, misalnya melukai, membunuh atau perang 

dan kekerasan tidak langsung (invisible) yaitu kekerasan struktural (structural 

violence) yaitu yang menyentuh aspek-aspek budaya orang asli Papua.  

Dalam kaitan dengan hal ini teori Johan Galtung tentang segitiga kekerasan 

sangat tepat dan relevan dengan apa yang telah dialami, sedang mengalami dan akan 

dijalani oleh masyarakat asli Papua. Pembatalan Perda No 5 Tahun 2007 tentang 

Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan serta Memproduksi 

Minuman Beralkohol  di Kabupaten Mimika melalui Surat Keputusan Mentri Dalam 
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Negeri  dengan No. 188.342/1463/SJ merupakan proses pelegalan berbagai masalah 

sosial, konflik, dan kekerasan di Papua dengan tujuan dominasi total agar 

mengerahkan masyarakat asli pada pemiskinan struktural. Negara harusnya 

melindungi masyarakat Papua dari berbagai persoalan sosial secara khusus peredaran 

minuman keras yang merengut ribuan nyawa, entah mati kerena miras, lumpuh 

permanen karena miras, atau miras memicu konflik yang akhirnya banyak nyawa 

menjadi korban. Tidak hanya itu miras juga merupakan alat penghancur kehidupan 

sosial masyarakat Papua, penghancur pendidikan, penghancur kesehatan, penghancur 

kesejahteraan, penghancur kenyamanan dan alat atau senjata utama yang sangat 

mematikan bagi masyarakat Papua. Harusnya negara dengan kekuasaan, pemerintah 

dengan wewenang dapat melindungi masyarakat dengan menghentikan pengendalian 

peredaran miras di Papua yang sangat tidak terkendali tersebut. 

Merujuk pada teori Hannah Arendt tentang totalitarianisme dengan tujuan 

dominasi total yang menggunakan kekuatan negara, polisi rahasia, penggunaan 

kekuatan militer, teror, intimidasi, dan pengendalian sistem informasi serta teori 

Johan Galtung tentang segitiga kekerasan, kekerasan langsung (direct violence) 

berupa perang, konflik, perkelahian, kekerasan tidak langsung (invisible) yaitu 

kekerasan struktural (structural violence) merupakan yang menyentuh aspek-aspek 

budaya orang asli Papua menjadi sangat relevan. Dengan demikian, dalam 

mempraktekkan kekerasan di Papua, negara secara langsung maupun tidak langung 

telah menyentuh dan menerapakan teori Hannah Arendt dengan pendekatan negara 

totaliter serta teori Johan Galtung tentang segi tiga kekerasan seperti yang telah 

penulis jelaskan di atas menjadi nyata dan sangat relevan. Oleh sebab itu 

pengendalian peredaran minuman keras merupakan bentuk kekerasan negara telah 

mencapai titik pelanggaran terhadap kejahatan kemanusiaan di mana hal ini 
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merupakan salah satu yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Pelanggaran 

HAM berat merupakan bentuk genosida atau genocide adalah sebuah pembantaian 

besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok dengan 

maksud memusnahkan (membuat punah) bangsa tersebut.  Itulah sebabnya  Genosida 

dikategorikan sebagai satu dari empat pelanggaran HAM berat yang berada dalam 

yuridiksi International Criminal Court. 

 

8. Kesimpulan 

Kekerasan dan kejahatan negara terhadap masyarakat Papua dimulai sejak 

1960-an hingga saat ini. Pada 1960-an negara ini menggunakan kekuatan militer 

besar-besaran dengan menetapkan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). 

Dalam operasi militer tersebut, banyak terjadi pelanggaran HAM dan itu merupakan 

kejahatan negara yang luar biasa bagi bangsa Papua. Setiap pelanggaran HAM di 

Papua tidak pernah disentuh hukum, sehingga aparat atas nama negara banyak sekali 

melakukan pembunuhan. Negara justru memberikan kenaikan pangkat kepada aparat 

militer yang membunuh rakyat West Papua, pada hal bukan anggota Organisasi Papua 

Merdeka. Dalam hal ini negara berperan besar membunuh, membantai, 

mengintimidasi, meneror, memperkosa, melecehkan dan mengendalikan berbagai 

sistem di Papua.  

Oleh sebab itu bagi penulis dan masyarakat west Papua, negara ini dengan 

kekuatan hukum serta kekuatan militer melakukan praktek-praktek kekerasan 

terhadap masyarakat asli Papua melalui berbagai sektor. Aparat negara yang 

berseragam dan berdasi melakukan kekerasan berupa pembunuhan, intimidasi, teror 

dan stigmasi serta melalui UU, Kepres, Peraturan Pemerintah (PP), melakukan 

kejahatan terhadap masyarakat asli Papua. Artinya bahwa melakukan kejahatan atas 

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa
http://id.wikipedia.org/wiki/Punah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelanggaran_HAM_berat&action=edit&redlink=1
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nama negara sangat dibenarkan atau melegalkan kejahatan negara sebagai upaya 

perlindungan dari ancaman terhadap wilayah integral/teritorial.  

Mungkin bagi kebanyakan orang Indonesia serta masyarakat internasional 

bahwa praktek-praktek tersebut dibenarkan. Tetapi bagi orang Papua tidak! Negara ini 

adalah negara teroris berdasi. Dimana teroris menggunakan kekerasan untuk 

menciptakan atau mengkondisikan, sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok 

masyarakat yang lebih halus, daripada hanya pada jatuhnya korban kekerasan.
95

 

Terorisme melakukan pembunuhan dengan sengaja direncanakan secara sistematik, 

sehingga mengakibatkan cacat dan merengut atau mengancam jiwa orang yang tidak 

bersalah, sehingga timbul ketakutan umum, semata-mata demi mencapai tujuan 

politik, terorisme adalah suatu kejahatan politik yang dari segi apapun tetap 

merupakan kejahatan oleh kelompok-kelompok subnasional, agen-agen intelejen, 

organisasi rahasia,  dan dalam artian secara keseluruhan adalah merupakan 

kejahatan.
96

 Termasuk di dalamnya adalah teror yang mengakibatka korban manusia 

tidak bersalah, pada prinsipnya sistem ini menghalalkan segala cara untuk mencapai 

tujuannya. 

Oleh sebab itu negara sebagai aktor atau sumber teror berdasi dan berseragam 

bagi masyarakat Papua, negara menggunakan sistem terorisme untuk menciptakan 

ketakutan umum. Selain itu negara menggunakan sistem negara totaliter dengan 

berbagai pendekatan seperti, penggunaan polisi rahasia, intelejen, kekuatan militer, 

teror, intimidasi dan pengendalian sistem informasi untuk melakukan kekerasan 

langsung maupun struktural dengan tujuan utamanya adalah dominasi total. Untuk 

mencapai tujuan (dominasi total) tersebut, negara menciptakan pembodohan, 
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pembodohan merupakan bentuk kekerasan negara, yang kemudian melahirkan 

pemiskinan permanen dan akhirnya pemiskinan permanen mengerucut pada 

deominasi total. Dalam proses di atas, ratusan ribu nyawa orang Papua menjadi saksi 

yang bisu dalam menghadapi kejahatan negara. Kondisi tersebut membangun asumsi 

bahwa NKRI tidak memiliki keinginan untuk membangun Papua, tetapi NKRI hanya 

menginginkan semua sumber daya yang ada di Papua. Akhirnya menggiring manusia 

Papua pada pembasmian etnis atau yang dikenal dengan istilah Genocide.  

Genosida adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap 

satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan (membuat punah) 

bangsa tersebut.  Dalam perundang-undangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 

genosida merupakan satu dari empat pelanggaran HAM berat yang berada dalam 

yuridiksi International Criminal Court. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah 

kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan Agresi. Dalam 

Statuta Roma dan Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, 

genosida ialah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau 

memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, 

kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan 

penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan 

kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian 

atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; 

memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain.
97

 

Bagi penulis, penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam kenteks kehidupan 

masyarakat Papua, terjadi adanya upaya pembasmian etnis atau genocide yaitu 

                                                             
97 . http://id.wikipedia.org/wiki/Genosida, diakses pada tanggal 16 Okt. 2012, pukul 14.00. 
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pemusnahan ras atau rumpun Malanesia dalam hal ini Papua. Usaha dan upaya 

pemusnahan yang dilakukan ini dan tujuan tertentu yaitu memusnahkan suku bangsa 

Papua dari atas tanah leluhur mereka yang saat ini sedang hidup dan dikuasai oleh 

bangsa Indonesia melalui sistem atau aturan-aturan serta peredaran minuman keras 

yang tidak terkendali di Papua.  

Dengan melihat, menganalisis dan merasakan serta berdasarkan hasil 

penelitian, penulis membuat kesimpulan bahwa NKRI menggunakan sistem negara 

totaliter dengan menggunakan kekerasan langsung, kekerasan tidak 

langsung/kekerasan struktural dan kekerasan budaya untuk mendominasi (dominasi 

total) terhadap bangsa Papua dengan penggunaan berbagai cara/menghalalkan 

berbagai cara termasuk gaya terorisme untuk membunuh, menakuti, meneror dan 

menciptakan iklim ketakutan yang mendalam bagi masyarakat Papua sudah, sedang 

dan akan berlangsung. Tujuan akhirnya adalah dominasi total, oleh sebab itu dapat 

disimpulkan bahwa NKRI adalah negara terorisme berdasi dan berseragam, menjadi 

momok yang sangat menakutkan bagi rakyat atau masyarakat west Papua dengan 

menggunakan sistem negara totaliter.  

Oleh sebab itu, pembatalan Perda No 5 merupakan kekerasan negara terhadap 

masyarakat Papua. Dengan membatalkan Perda tersebut, pusat secara langsung 

maupun secara tidak langsung melanggengkan kekerasan. Pusat harusnya 

memperhatikan latar belakang mengapa Perda tersebut dibentuk? Pusat harusnya 

tidak secara sepihak membatalkan Perda dimaksud, sebab yang mengetahui secara 

langsung kondisi masyarakat adalah pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD Mimika 

yang berinisiatif membentuk Perda, untuk mengurangi dan meniadakan dampak-

dampak menjadi penghancur kehidupan sosial masyarakat Papua. Pembatalan Perda 
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oleh Mendagri melanggengkan kekerasan dengan memberi peluang kepada 

pengedar/penjual untuk mengedarkan minuman keras. Dengan demikian, Mendagri, 

Penjual dan Pemerintah Daerah Mimika dalam hal ini pihak eksekutif adalah 

pelindung miras yang melanggengkan kekerasan. Oleh karenya dinyatakan negara 

turut berperan dalam penciptaan berbagai konflik dan kekerasan, karena dengan kuasa 

yang dimiliki negera melalui mendagri mengeluarkan SK pembatalan yang 

memberikan peluang terpeliharanya berbagai persoalan sosial di Papua, secara khusus 

Timika. 

 

 

 


