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BAB V 

PENUTUP 

 

Bab V merupakan akhir dari rangkaian penulisan tesis ini. Dengan demikian, penulis 

akan berusaha menguraikan kesimpulan, dan menutup pembahasan bab ini dengan 

memberikan saran/rekomendasi yang kiranya memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait 

untuk menghentikan berbagai kejahatan dan kekerasan negera yang merujuk pada dominasi 

total terhadap masryarakat asli Papua. Berikut ini adalah uraian Bab V:  

 

1. Kesimpulan 

Kekerasan adalah bentuk kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu 

apa yang disebut kejahatan harus dihindari demi kemanusiaan. Kekerasan dan kejahatan 

negara yang dihadapi oleh rakyat west Papua selama kurun waktu 1960-an hingga saat ini 

menjadi catatan sejarah yang paling memilukan dan sulit untuk dilupakan. Pada tulisan ini 

tentu saja penulis tidak menguraikan secara rinci, setiap kejadian, masalah dan kekerasan 

yang dihadapi oleh masyarakat Papua dalam bentuk legal atau atas nama negara dan tidak 

legal. Undang-undang serta semua surat keputusan pemerintah pusat turut mengkekalkan 

kekerasan negara terhadap masyarakat Papua dalam berbagai sektor. Apa yang telah penulis 

uraikan sedikit di atas merupakan sedikit penjelasan dari kejahatan negera terhadap 

masyarakat asli orang Papua. 

Dalam kaitan dengan hal ini, masyarakat west Papua mengalami berbagai kejahatan 

kekerasan negara seperti kekerasan langung, kekerasan tidak langsung, dan kekerasan 

budaya, seperti yang dikembangkan oleh Johan Galtung melalui teorinya tentang segitiga 
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kekerasan.    Dalam  hukum internasional salah satu istilah yang digunakan adalah  istilah 

genosida budaya yang berarti pembunuhan peradaban dengan melarang penggunaan bahasa 

dari suatu kelompok atau suku, mengubah atau menghancurkan sejarahnya atau 

menghancurkan simbol-simbol peradabannya.
1
 Oleh sebab itu bagi Galtung, dulu suatu 

gejala/penyakit, kelaparan, tanah longsor dan lain-lain, jika tidak ditanggapi dan banyak 

masyarkat mati/meninggal, tidak dipersoalkan karena itu merupakan gejala. Galtung 

mengetakan, tetapi jika saat ini dengan semua fasilitas, sarana, peralatan yang ada, ketika 

suatu masyarakat mengalami hal-hal seperti diatas dan dibiarkan mati/meninggal merupakan 

kekerasan. Sebab apa bedanya antara mati ditembak dan mati perlahan-lahan karena 

dibiarkan kelaparan, sakit, menderita, tidak dicegah merupakan kejahatan dan kekerasan.  

Bagi Hannah Arrendt, kekerasan yang terjadi adalah bentuk dominasi terhadap 

sumber-sumber atau wilayah, suku atau perorangan dalam suatu bangsa terjajah. Baginya 

konsep seperti ini adalah konsep negara totaliter yang menggunakan segala daya upaya untuk 

mempertahankan kekuasaannya bagi suatu bangsa terjajah. Negara totaliter menjalankan 

sistem dengan sangat terkontrol dengan menciptakan segala situasi, seperti stigmasisasi, 

intimidasi, proganda, teror, pembunuhan, pemerkosaan, ekonomi komando, kontrol ketat 

terhadap sistem informasi dan komunikasi. Negara totaliter tidak hanya melakukan hal seperti 

itu, tetapi juga menggunakan pola kekuatan militer, operasi rahasia, penggunaan polisi dan 

intelejen yang sangat kuat mendukung penggunaan sistem negara totaliter bagi bangsa 

terjajah. Tujuan utamanya adalah dominasi total terhadap bangsa terjajah. Oleh karenanya 

Arrendt mengatakan bahwa negera totaliter tidak hanya mengontrol persoalan-persoalan 

seperti yang telah penulis jelaskan di atas, tetapi mengontrol apa yang dipikirkan dan apa 

yang akan dilakukan oleh suatu bangsa terjajah. Dengan demikian terciptalah iklim ketakutan 

dan ketertundukan pada penguasa.  

                                                             
1 . http://id.wikipedia.org/wiki/Genosida,  diakses pada tanggal 15 April 2013, pukul 14:26. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Peradaban
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah
http://id.wikipedia.org/wiki/Simbol
http://id.wikipedia.org/wiki/Genosida,
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Dalam kaitan dengan hal ini, masyarakat Papua secara umum sudah merasakan 

kekerasan seperti apa yang telah penulis disebutkan di atas. NKRI mencoba untuk menekan 

rakyat Papua dengan berbagai modus operasi yang tersistem dan rapi. Untuk menjaga dan 

mengkekalkan kejahatan, kekerasan negera terhadap masyarakat Papua negara menggunakan 

Undang-undang, Peraturan-peraturan Presiden, Surat-surat Keputusan Mentri, Peraturan 

Pemerintah turut melegalkan organ kekerasan di Papua.  

Kejahatan negara yang disebabkan melalui minuman keras lebih banyak 

dibandingkan manfaatnya. Miras dijadikan sebagai alat/senjata utama untuk membunuh 

masyarakat Papua. Jika miras diberikan ijin distribusi, pelegalan peredaran muniman keras 

berdasarkan Kepres, Kepmen dan Surat-surat Keputusan dengan dalih untuk Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) atau sumber pendapatan negara, pada tataran ini negera dengan sadar secara 

langsung maupun secara tidak langsung sedang membunuh dan menggiring manusia Papua 

pada pembasmian etnis. Jika negara memberikan perlindungan penuh dengan dibeck up oleh 

aparat keamanan, pemerintah memberikan ijin distribusi, maka negara dan pemerintahlah 

yang sangat bertanggung jawab terhadap habisnya ribuan nyawa orang Papua melalui 

minuman keras. Pertanyaannya adalah, apakah pelegalan tersebut merupakan bentuk 

terencana dengan sangat konsisten membunuh dan membasmi penduduk asli Papua yang 

digiring secara sadar dan pasti pada genosida/genocide? Jawabannya “YA”. Mengapa? Jika 

diperhatikan berbagai kondisi dan korban yang sangat luar biasa jumlahnya dibandingkan 

melalui pendekatan lain yang lebih halus, miras dibiarkan beroperasi tanpa rasa kepedulian 

sedikit pun dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat terhadap rakyat Papua ras Malanesia 

yang diberikan mandat oleh Tuhan Allah untuk hidup dan berkarya di atas tanah Papua, 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI berdasarkan pengakuan orang 

Indonesia. Sudah jelas, bahwa segala jenis kebijakan Jakarta yang mendiskreditkan orang 

Papua dan melihat berbagai operasi militer yang tersistem yang dikendalikan oleh Jakarta, 
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menunjukkan, “sebenarnya Papua bukan orang Indonesia”. Papua jauh dari berbagai unsur 

yang berbau keindonesiaan. Dengan kebijakan saja orang Papua tahu bahwa, “orang asli 

Papua bukan bagian integral NKRI”.  

Dalam hubungan dengan kasus ini, salah satu contoh yang dapat dilihat adalah 

pembatalan Perda No 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Memasokkan, Memproduksi, 

Menyimpan, Menjual dan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Di Timika-Papua yang jelas-

jelas bertujuan untuk melindungi rakyat dengan mengurangi berbagai persoalan sosial di 

Timika.  Tetapi pemerintah pusat dalam hal ini melalui kementrian dalam negeri dengan no: 

188.342/1463/SJ  yang menyatakan bahwa Perda No 5 Tahun 2007 tidak sesuai dan 

melanggar UU yang lebih tinggi, sehingga harus segera mencabut kembali proses 

pelaksanaan Perda dimaksud secepatnya, merupakan kejahatan negara yang luar biasa. 

Bagaimana mungkin, alat yang menciptakan kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, 

pelecehan sosial, konflik, KDRT, kecelakaan/lakalantas, penyebaran penyakit mematikan 

HIV/AIDS, tidak adanya kesejahteraan dalam keluarga, tidak adanya pendidikan yang baik, 

tidak ada perhatian terhadap keluarga, yang merupakan pencipta kemiskinan permanen, 

kemerosotan moral, kehancuran generasi, pengemis permanan dan lain sebagainya dilegalkan 

dan dilindungi melalui surat keputusan mentri dalam negeri? Apakah melalui surat keputasan 

mendagri, negara menghendaki, berbagai konflik, dan organ kekerasan serta kejahatan harus 

tetap terjaga dan terpelihara, sehingga negara dengan mudah mengontrol dan mengendalikan 

kondisi masyarakat, seperti yang telah penulis jelaskan di atas sesuai dengan teori Johan 

Galtung serta Hannah Arrendt? Dapat dikatakan “ya” sebab hal ini merupakan bentuk 

kejahatan negara yang menggunakan surat keputusan sebagai bentuk kekerasan terhadap 

masyarakat Papua secara struktural. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem 

pemerintahan demokratik tetapi dalam prakteknya terhadap rakyat west Papua 

NKRI menggunakan sistem negara totaliter untuk mengkekalkan kekerasan 

kejahatan negera  dengan tujuan dominasi total terhadap segala aspek kehidupan 

masyarakat Papua serta semua sumber daya yang ada di Papua. Kondisi seperti ini 

dapat dikategorikan sebagai negara perampok dan negara teroris berdasi yang 

mencuri dengan mengkekalkan unsur-unsur kekerasan dan pembodohan dengan 

tujuan dominasi, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan rakyat west Papua.  

2. Bahwa dengan melihat semua praktek kekerasan dan operasi-operasi terselubung 

di atas, negera ini sebenarnya sedang menggiring rakyat Papua pada apa yang 

disebut sebagai “genocide” atau pembasmian etnis. Genosida atau genidice 

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.
2
 

3. Bahwa Pembatalan Perda No Tahun 2007 Tentang Pelarangan Menjual, 

Mengedarkan, Memproduksi, Menyimpan dan Mengkonsumsi Minuman Keras di 

Wilayah Hukum Kabupaten Mimika, oleh Mentri Dalam Negri dengan No SK 

188.342/1463/SJ  mengacu pada UU Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah, 

Kepres serta SK Mentri Perdangan merupakan kekerasan kejahatan negara yang 

sangat luar biasa terhadap rakyat West Papua. Mengapa? Karena dengan 

memberikan perlindungan terhadap pelaku penjualan minuman keras secara 

                                                             
2 .  http://id.wikipedia.org/wiki/, Genosida, diakses pada tanggal 15 April 2013, pukul 14:26. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa
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
http://id.wikipedia.org/wiki/
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langsung melanggengkan berbagai kekerasan seperti KDRT, konflik, perang, 

pembunuhan, pemerkosaan, kecelakaan, penyebaran HIV/AIDS dan 

penghancuran masa depan generasi Papua di Timika. 

4. Bahwa pembatalan Perda No 5 adalah pemeliharaan proses pembodohan negara 

terhadap masyarakat Papua, sebab miras membuat generasi muda Papua 

kehilangan kesempatan belajar dan bersaing. 

Dengan demikian teori Johan Galtung tentang kekerasan langsung, kekerasan tidak 

langsung dan kekerasan struktural serta penggunaan sistem negara totaliter dengan 

melancarkan berbagai operasi militer dan polisi rahasia oleh NKRI terhadap rakyat West 

Papua, menggiring orang Papua pada pembasmian etnis atau genocide merupakan kejahatan 

kemanusiaan. 

 

2. Saran/Rekomendasi 

Berdasarkan pada apa yang telah digambarkan pada kesimpulan dari tulisan ini maka 

penulis menemukan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari berbagai instasi yang 

ada, secara khusus pemimpin dan pemegang kebijakan di daerah maupun di pusat dalam  hal 

ini pemerintah. Rakyat Papua sudah mengalami berbagai kekerasan dengan melancarkan 

bermacam-macam operasi yang tersistem dan rapi yang ujung-ujungnya adalah mengisolasi 

dan menggiring rakyat Papua pada pembasmian etnis dengan tujuan dominasi total atas 

Papua.  

Oleh sebab itu, berdasarkan kajian-kajian yang telah disampaikan dalam tulisan ini, 

penulis ingin menyampaikan beberapa saran penting kepada semua pihak-pihak terkait dalam 

upaya menyikapi persoalan seputar kekerasan negara terhadap rakyat west Papua secara 
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khusus pada pembatalan Perda No 5 Tahun 2007 tentang pelarangan penyebaran minuman 

keras, yaitu: 

2.1. Pemerintah Daerah 

a. Kepada pemerintah daerah dalam hal ini pihak eksekutif yang memiliki kewenangan 

untuk menjalankan dan mengeksekusi Perda, harus segera menyadari akan kondisi riil 

di lapangan yang menyebabkan terjadinya berbagai masalah sosial di Papua secara 

khusus Mimika adalah minuman keras. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dalam hal 

ini pihak eksekutif segera mencabut semua ijin penjualan minuman keras yang masih 

berlaku dan segera menerapkan Perda No 5 Tahun 2007 sebagai produk hukum 

daerah yang tentu akan menekan berbagai gejolak sosial yang terjadi di Timika.  

b. Kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mimika 

sebagai inisiator pembentuk Perda No 5 Tahun 2007 memanggil pejabat daerah 

terkait, seperti Bupati, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Polres 

Mimika, mengapa Perda dimaksud belum dieksekusi, sebab miras sudah benar-benar 

membahayakan kehidupan sosial rakyat Papua di Timika. 

c. Kepada pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dan legislatif dapat bekerja sama 

dalam menjalankan dan mengontrol Perda untuk menjaga stabilitas keamanan 

ketertiban di Mimika. 

d. Kepada pemerintah daerah dalam hal pihak eksekutif untuk segera membentuk tim 

pengawas yang nantinya akan melaksanakan dan mengeksekusi Perda dimaksud. 

e. Pihak keamanan tentu pada posisi untuk menjalankan/mengeksekusi Perda No 5, 

tetapi dengan adanya prasangka buruk terhadap aparat keamanan yang ada di Timika 

yang mana aparat keamanan dianggap sebagai pembeking tempat-tempat penjualan 

miras, timung-timung, bar-bar dan lain sebagainya, harus membangun citra yang 

positif dengan melakukan operasi-operasi dengan menggunakan Perda No 5 Tahun 
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2007 sebagai acuannya, untuk mengurangi dan meniadakan minuman keras di 

wilayah hukum Kabupaten Mimika. Aparat Keamanan harus benar-benar 

menjalankan fungsi kerjanya, artinya bahwa jangan menangkap orang mabuk saja 

tetapi juga menangkap pengedar sebagai pelaku dan menutup tempat usaha 

berdasarkan Perda  dimaksud.  

2.2. Pemerintah Pusat 

Kepada pemerintah pusat dalam hal ini kementrian dalam negeri untuk segera 

mencabut kembali Surat Keputusan Mendagri dengan No: 188.342/1463/SJ, agar 

pemerintah daerah dalam hal ini pihak eksekutif tidak berpatokan pada SK dimaksud 

untuk memberikan ijin penjualan yang intinya adalah pengkekalan terhadap semua 

bentuk kekerasan dan kejahatan yang terjadi di Mimika. Pemerintah pusat dengan 

kekuasaan yang ada mungkin akan berperan dalam menghentikan minuman keras, 

bukan membuka peluang untuk mengkekalkan kejahatan dan kekerasan di Papua 

dengan SK dimaksud.  

2.3. Gereja dan Lembaga-lembaga Pemerhati 

a. Kepada lembaga-lembaga gereja yang ada di Timika, diharapkan agar setiap minggu 

tidak hanya berbicara tentang Firman Tuhan, tetapi juga harus berbicara mengenai 

persoalan-persoalan sosial lainnya yang membuat umat Tuhan terdegredasi. 

Pembentukan karakter, moral dan spiritualitas sudah tentu harus diperhatikan, sebab 

tentu bagi kebanyakan orang yang tidak mengetahui kondisi di Timika akan 

berasumsi bahwa gereja telah gagal dalam membina umat Tuhan. Gereja harus 

bangun kesadaran untuk menyadarkan umat Tuhan akan bahaya minuman keras. 

b. Lembaga-lembaga pemerhati yang telah bergerak selama ini dengan tujuan 

menghentikan berbagai persoalan sosial, diharapkan akan bekerja sama dengan 



199 
 

berbagai lembaga termasuk lembaga-lembaga agama untuk bergandengan tangan 

membasmi virus yang sangat mematikan masyarakat. 

c. Miras tidak hanya mengganggu orang Papua, oleh sebab itu setiap lembaga 

kemasyarakatan, dan lembaga agama seperti agama Kristen Khatolik dan Protestan, 

Agama Islam, Hindu, Budha dan Kong Fu Cu yang berbasis di Timika, harus menjadi 

satu dan memberantas penyakit masyarakat ini, sebab keberadaan minuman keras 

sangat mengganggu aktivitas seluruh warga Mimika. 

2.4.Seluruh Rakyat West Papua 

Kepada seluruh rakyat west Papua yang belum sadar akan bahaya/akibat minuman 

keras, harus segera sadar dan berhenti mengkonsumsi minuman keras. Sebab minuman 

keras merupakan senjata yang sangat ampuh, alat pembunuh, mesin pembunuh, mesin 

penghancur,  yang digunakan oleh NKRI untuk membasmi dan menggiring orang Papua 

pada pembasmian etnis yang disebut genosida dan penciptaan kemiskinan permanen yang 

tujuannya adalah untuk menguasai sumber daya manusia dan sumber daya Alam serta 

Ekonomi di Papua. Pesan penulis “sadar, berhenti dan sadarkan yang lain untuk berhenti” 

bahwa minuman keras adalah “senjata” bagi NKRI untuk membasmi orang Papua. 

 

 

 

 

 


