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DINAMIKA MASYARAKAT PAPUA 

PADA ERA OTONOMI KHUSUS 

Danny Erlis Waimbo1

Prapto Yuwono2

1. Pendahuluan 

Papua adalah nama pulau dan provinsi di Republik Indonesia yang 

paling timur. Nama itu diperoleh melalui proses yang panjang. Pada 

tahun 1895 dibawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, pulau ini 

diberi nama New Guinea. Kemudian pada tahun 1910 Belanda menguasai 

bagian barat, bagian ini dinamakan sebagai West New Guinea, dan nama 

itu terus dipakai sampai Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Bagi 
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Indonesia daerah ini dianggap sebagai bagian dari Republik Indonesia. 

Wakil Presiden Mohammad Hatta pada waktu itu mengemukakan, 

“Papua berbudaya Melanesia, tapi masih dikuasai Belanda.” (Mandowen, 

2006 : 23). Pada tahun 1949 wilayah timur jajahan Belanda diserahkan 

kepada Indonesia, tetapi West New Guinea tidak ikut diserahkan.  

Karena itu pada tahun 1950 Indonesia memutuskan hubungan 

diplomatik dengan Belanda, dan mencetuskan Tri Komando Rakyat 

(Trikora) untuk membebaskan West New Guinea dari cengkeraman 

Belanda. Dalam rangka menggalang kekuatan masyarakat sendiri, 

Presiden Soekarno mengganti nama New Guinea dengan Irian.3 Setelah 

melalui perjuangan bersenjata maupun diplomasi, pada tahun 1962 

Belanda menyetujui pengalihan Papua kepada Indonesia secara bertahap. 

Pemerintahan sementara dilakukan Perserikatan Bangsa Bangsa, 

ditangani oleh United Nations Temporary Executive Authority 

(UNTEA). Pada masa pemerintahan sementara ini dilaksanakan 

referendum. Setelah Indonesia memenangkan referendum, sejak 1 Mei 

1963 bergabung dengan Indonesia, dan menjadi provinsi sendiri yang 

diberi nama Provinsi Irian Barat. 

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, provinsi ini diberi nama 

Provinsi Irian Jaya. Namun nama ini bagi masyarakat Papua memberi 

kesan tidak mengenakkan, karena aktivitas politik masyarakat Papua 

selalu disikapi sebagai subsersif oleh Pemerintah Indonesia. Nama Papua 

sendiri pada masa ini dilarang digunakan karena dikonotasikan dengan 

gerakan separatis.4 Akibatnya Pemerintah Indonesia melaksanakan 

operasi militer, seperti Operasi Sadar (1965), Operasi Bharatayudha 

(1967), Operasi Wibawa (1969), dan sejak tahun 1971 daerah ini 

ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). 

Pada tanggal 1 Januari 2000, Presiden Abdulrachman Wahid (Gus 

Dur) mengubah nama dari Provinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua. 

Pengubahan nama itu memberikan angin segar pada masyarakat Papua,  

                                                 
3 Irian adalah akronim dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Hal ini 

merupakan salah satu alasan mengapa masyarakat Papua tidak menyukai nama ini, 

karena dianggap berbau politik dan mendiskreditkan negara lain. 

4 Hal ini terkait dengan gerakan yang menamakan diri sebagai Organisasi Papua 

Merdeka (OPM). 
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karena nama itu memberi kebanggaan bagi masyarakat. Nama itu 

menunjukkan identitas masyarakat sendiri. Pemberian nama itu bagi 

masyarakat Papua seolah-olah memberikan kebebasan dan kemerdekaan 

untuk menjalankan aktivitasnya tanpa dianggap sebagai separatis. 

Kondisi ini menjadi semakin tegas dengan dikeluarkannya Undang-

Undang no. 21 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua. Pada pasal 1b, dinyatakan bahwa,  

“Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan 

diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua” 

Lepas dari kecurigaan bahwa pemberian otonomi khusus bagi Papua 

dianggap sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk meredam tuntutan 

merdeka masyarakat Papua,5 namun pemberian otonomi khusus harus 

dilihat sebagai peluang bagi masyarakat Papua untuk mempercepat 

pembangunan di Papua dan memperkecil kesenjangannya dengan daerah 

lain di Indonesia. Selain itu memberikan peluang bagi penduduk asli 

Papua untuk berkiprah di wilayahnya sendiri, sekaligus sebagai penikmat 

hasil pembangunan (Musa‟ad, 2002 : 81). Penyerahan pengaturan dan 

pengurusan kepentingan menurut aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat 

Papua sendiri harus dimanfaatkan secara bersungguh-sungguh, agar tidak 

ada kesan kemudian bahwa ternyata masyarakat Papua tidak mampu 

mengurus dirinya sendiri. Persoalannya adalah bagaimana selama ini 

masyarakat Papua menanggapi dan mengisi peluang tersebut?  

 

2. Dinamika Sosial-Politik Papua pada Era Otonomi Khusus 

Tanah Papua dianugerahi Tuhan dengan sumberdaya alam yang 

melimpah, seperti tambang emas, tembaga, hasil hutan, hasil laut, dan 

lain-lain. Pada masa pemerintahan Presiden Suharto, sumberdaya alam 

ini dieksplorasi sebesar-besarnya dengan mengundang investor asing, 

tanpa melibatkan pemerintah dan masyarakat lokal dalam pengambilan 

                                                 
5 Kecurigaan demikian merupakan suatu kewajaran, karena sikap yang dilakukan 

Pemerintah Indonesia selama ini telah menimbulkan trauma di kalangan masyarakat 

Papua. Sehingga kecurigaan demikian tidak perlu ditanggapi dengan serius. 
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keputusan.6 Celakanya eksploitasi sumberdaya alam ini menimbulkan 

luka mendalam bagi masyarakat Papua. Pertama, pengelolaan ini 

menimbulkan limbah dan merusak ekosistem kehidupan masyarakat 

Papua. Sebagai contoh ekplorasi PT Freeport Indonesia di Tembagapura7 

telah mengganggu lingkungan hidup masyarakat Timika. Kedua, 

pengelolaan ini menimbulkan persoalan mengenai tanah adat. 

Pengambilalihan tanah menjadi milik pribadi, bertentangan dengan 

kepemilikan tanah menurut ketentuan hak ulayat tanah adat.8 

Hal-hal inilah yang menimbulkan kejengkelan masyarakat Papua 

pada masa itu. Apalagi hasil eksploitasi sumberdaya alam itu dianggap 

tidak seimbang dengan pembangunan di tanah Papua, seperti 

pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pengembangan 

sumberdaya manusia, dan lain-lain. Kesan di benak masyarakat Papua 

adalah bahwa eksplorasi sumberdaya alam adalah pencurian. Selama lima 

tahun Repelita terjadi eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, 

namun tidak ada dampak langsung yang membawa kemakmuran dan 

kesejahteraan penduduk asli Papua (Osborne, 2001 : 245-9). Inilah yang 

mendorong keinginan masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari 

Republik Indonesia. Munculnya gerakan separatis haruslah dilihat 

sebagai respons masyarakat Papua tehadap tekanan pada masa itu. 

Celakanya pemerintahan Presiden Soeharto ditanggapi dengan 

menjadikan Papua sebagai Daerah Operasi Militer. Kondisi demikian 

lebih memperuncing keadaan. Masyarakat Papua memandang 

pendekatan militer ini untuk mengamankan program pembangunan 

yang berorientasi pada kepentingan penguasa. Dalam pandangan mereka, 

                                                 
6 Walaupun mengatasnamakan kepentingan negara, namun dalam kenyataan 

investor yang diberi hak mengeksplorasi sumberdaya alam ini mempunyai kedekatan 

dengan keluarga Cendana. 

7 PT Freeport Indonesia adalah anak perusahaan Freeport MacMoRan Inc. Co, yang 

berkantor pusat di New Orleans, Amerika Serikat. PT Freeport Indonesia merupakan 

salah satu investor asing yang pertama kali membuka perusahaan pertambangan di 

Tembagapura, Papua. Mulai beroperasi sejak tahun 1967, dan secara resmi melakukan 

eksplorasi sejak penandatanganan kontrak pertama tahun 1972. 

8 Pada saat itu terjadi konflik kepentingan antara PT Freeport dengan suku 

Amugme di bawah kepemimpinan kepala suku besar Tom Beanal. Suku Amugme 

berusaha mengusir keberadaan perusahaan pertambangan dari tanah adat mereka.  
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PT Freeport Indonesia adalah industri strategis di Indonesia, sehingga 

pemerintah telah mengirim lebih dari 1.000 personil pasukan militer dan 

kepolisian untuk menjaga keamanan PT Frreport (Sumule, 2006 : 174). 

Gambaran ini menjelaskan bahwa ada kesalahan cara pendekatan 

yang digunakan Pemerintah Indonesia pada masyarakat Papua. Masalah 

proses terabaikan dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam bahasa 

politik, masalah demokratisasi kurang diperhatikan oleh pemerintah. 

Akibatnya masyarakat Papua merasa dianak-tirikan.9 Kini telah sepuluh 

tahun Papua memperoleh otonomi khusus. Pemberian otonomi khusus 

harus dilihat sebagai upaya pemerintah memperbaiki kesalahan cara 

pendekatan masa lalu. Persoalannya adalah apakah pemberian otonomi 

khusus itu sudah menyelesaikan masalah politik yang dihadapi oleh 

masyarakat Papua? 

Selain dampak positif yang diharapkan di atas, implementasi otonomi 

daerah – termasuk otonomi khusus – memiliki dampak negatif, antara 

lain munculnya „raja-raja kecil‟ (Romli, 2007). Indikasi munculnya gejala 

seperti ini di Papua adalah upaya elit politik di tingkat lokal untuk 

memperjuangkan pemekaran. Perjuangan demikian mendasarkan 

pemikiran bahwa ketika Provinsi Papua dimekarkan, maka oknum elit 

lokal itu akan mendapatkan bagian dalam struktur pemerintahan daerah 

pemekaran. Pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang no. 21 

Tahun 2001 pasal 76, 

“Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi 

dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Papua setelah memperhatikan sungguh-

sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia 

dan kemampuan ekonomi, dan perkembangan di masa datang.” 

Perjuangan elit lokal itu kemudian mendorong munculnya Inpres no. 

1 Tahun 2003 yang memberlakukan kembali Undang-Undang no. 45 

Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi 

                                                 
9 Masalah pengabaian demokratisasi sebenarnya bukan hanya dihadapi oleh 

masyarakat Papua dan Aceh semata, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia 

pada umumnya. Namun masalah ini amat dirasakan oleh dua daerah itu justru karena 

kedua daerah itu dijadikan sebagai Daerah Operasi Militer. 
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Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten 

Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Atas dasar hukum demikian, maka 

pemekaran dapat berlangsung tanpa persetujuan Majelis Rakyat Papua 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Inilah sebabnya proses pemekaran 

yang massif tersebut dapat dikatakan melanggar pasal 76 Undang-

Undang no. 21 Tahun 2001 dengan menyingkirkan peran dari Majelis 

Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Suryawan, 2010). 

Gambaran ini menunjukkan bahwa masalah demokratisasi masih belum 

dilaksanakan dengan baik di era otonomi khusus ini. 

 

3. Dinamika Sosial-Ekonomi Papua pada Era Otonomi Khusus 

Pembangunan ekonomi di Papua di bawah rezim Orde Baru telah 

dimulai sejak dilaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 

tahun 1969, dan mulai efektif sejak tahun 1970. Dalam 

perkembangannya, pembangunan ekonomi di Papua tidak dapat 

dikatakan gagal, karena laju pertumbuhan ekonomi provinsi Papua pada 

saat itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa daerah lain di 

Republik Indonesia. Prestasi tertinggi terjadi pada tahun 1995, yakni 

sebesar 20,18% (Muridan, et al, 2009 : 104). Namun persoalannya laju 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak diikuti dengan perbaikan 

distribusi pendapatan, sehingga tidak dinikmati secara merata oleh 

seluruh anggota masyarakat.  

Hal demikian terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi 

terserap kembali keluar daerah. Sebagai gambaran disajikan Sumule 

(2006 : 176) sebagai berikut, 

“ ..... Situasi ini terlihat dari dampak Freeport terhadap 

perkembangan pertanian di daerah tersebut. Jika kita 

mengasumsikan ada 13.000 karyawan Freeport dan perusahaan 

pedukungnya yang harus diberi makan per kepala Rp 30.000,00 

maka nilai kotor dari industri ini lebih dari 1 milyar rupiah per 

hari. Pendapatan ini dinikmati sendiri oleh PT Pangansari 

Utama Food Industry, yang adalah salah satu pebisnis makanan 

catering terbesar di dunia. Karena kebanyakan makanan yang 

diperlukan harus didatangkan dari luar Papua (walaupun 
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pembelian lokal juga dilakukan), dampak dari industri catering 
ini pada ekonomi lokal tidak signifikan.” 

Sumule menggambarkan kemiskinan di Papua sebagai berikut : 

Pertama, 74,24% penduduk asli tinggal di daerah-daerah terpencil 

dengan akses pada infrastruktur dan fasilitas perhubungan yang sangat 

terbatas, atau bahkan tidak ada sama sekali; Kedua, dipandang dari segi 

produksi pertanian, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan penguasaan 

teknologi, kurang lebih 80% dari keluarga-keluarga hidup dalam 

kemiskinan dan kondisi terbelakang; Ketiga, kebanyakan penduduk asli 

Papua hidup di bawah garis kemiskinan. Tingginya angka kematian bayi, 

terutama di daerah terpencil, cukup mencengangkan. Rata-rata anak-

anak bersekolah hanya sampai kelas 6 Sekolah Dasar, dan hanya 1,19% 

yang lulus pendidikan tinggi; Keempat, hampir tidak ada jalan bermutu 

yang menghubungkan satu kota dengan kota lain, khususnya yang biasa 

dipakai masyarakat setempat untuk memasarkan produknya, untuk 

memperoleh pendapatan yang lebih memadai; Kelima, harga-harga 

barang konsumsi di Jayapura rata-rata 45% lebih mahal daripada di 

tempat lain di Indonesia, dan terlalu tinggi terutama di daerah 

pedalaman; Keenam, dalam 10 tahun terakhir elastisitas kesempatan 

kerja hanya 0,4, artinya untuk 1% pertumbuhan ekonomi hanya 

menambah kesempatan kerja 0,4% saja (Sumule, 2006 : 162-3).  

Dalam penelitian LIPI masalah tersebut dinyatakan sebagai kegagalan 

pemerintah dalam memberikan pelayanan publik di Papua. Kegagalan 

tersebut terutama berkaitan dengan tiga masalah utama, yaitu masalah 

geografis wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau, masalah 

birokrasi yang korup, dan masalah kurangnya sumberdaya manusia 

untuk memberikan pelayanan publik dasar, yaitu pendidikan dasar, 

kesehatan, dan pengembangan ekonomi rakyat. Kegagalan mengatasi tiga 

masalah itu merupakan tolok ukur kegagalan pemerintah dalam 

melaksanakan pembangunan, dan merupakan salah satu akar masalah 

konflik di Papua. Kemampuan mengatasi masalah utama ini merupakan 

salah satu unsur penting untuk menyelesaikan konflik di Papua 

(Muridan, et al, 2009 : 100). Persoalannya kini adalah apakah dengan 

diterapkannya otonomi khusus di Papua, masalah kemiskinan ini dapat 

dikurangi? 
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Otonomi khusus selama ini dimaknai sebagai penggelontoran uang ke 

Papua. Sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2010 ini, tidak kurang dari 

Rp 21,4 triliun disalurkan ke Papua. Namun Sofyan mengungkapkan 

bahwa setelah delapan tahun pemberlakuan otonomi khusus di Papua 

belum nampak memberikan perubahan yang signifikan terhadap 

penduduk asli Papua. Kalaupun ada, hanya dinikmati oleh segelintir 

orang saja. Masyarakat kecil Papua, baik yang hidup di pesisir maupun 

yang hidup di pedalaman, sama sekali belum tersentuh oleh otonomi 

khusus. Dana milyaran dan triliunan rupiah yang dikucurkan ke Papua, 

hanya bunyinya yang didengar dan disebut orang, namun sama sekali 

tidak pernah mereka rasakan (Sofyan, 2010 : 205). 

Akibatnya otonomi khusus juga belum memberikan dampak yang 

signifikan untuk mengatasi kemiskinan di Papua. Sajian Badan Pusat 

Statistik mengungkapkan angka kemiskinan di Papua hampir 40%, jauh 

di atas angka rata-rata kemiskinan nasional yang mencapai 17%. Angka 

kemiskinan di Papua pada masa otonomi khusus meningkat. Dari data 

2004 mencapai 43% dari populasi, sedangkan tahun 2003 mencapai 38%, 

Angka-angka kemiskinan tersebut menimbulkan pertanyaan serius, 

karena pada periode yang kurang lebih sama, pendapatan per kapita 

Papua meningkat dua kali lipat pada kurun waktu 1996 hingga 2003.” 

(Muridan, et al, 2010 : 113). Dengan memakai data Badan Pusat Statistik 

tahun 2000 dan tahun 2008, Suwardiman (2010) mengungkapkan bahwa 

selama delapan tahun itu jumlah penduduk miskin di Papua turun 2,5%, 

namun jumlah penganggur meningkat 15,6%. Berdasarkan indeks 

pembangunan manusia, Papua berada di urutan 33, paling rendah 

dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Sedangkan sebelum 

otonomi khusus, indeks pembangunan manusia masih lebih tinggi 

dibandingkan dengan Nusa Tenggara Barat.  

 

4. Dinamika Sosial-Budaya Papua pada Era Otonomi Khusus 

Papua adalah pulau yang memiliki banyak suku. Misalnya suku Dani, 

suku Yali, Suku Lani, Suku Mee, Suku Amugme, Suku Arfak, Suku 

Asmat, dan lain-lain. Masing-masing suku memiliki budayanya sendiri. 

Oleh karena itu Papua memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam. 

Pluralisme budaya ini semestinya dapat dikembangkan menjadi identitas 
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masyarakat Papua. Namun keragaman budaya itu memiliki kesamaan, 

yang kadangkala dianggap sebagai identitas primitif. Di satu sisi identitas 

primitif tersebut kemudian dieksploitasi secara komersial. Sebagai contoh 

foto-foto karya Dea Sudarman yang diterbitkan tahun 1984 

memperlihatkan budaya Papua yang memberi kesan eksotik dan primitif 

pada pemerhatinya. Selanjutnya digunakan sebagai daya tarik wisata.  

(Zollner, 2006 : 89).  

Di sisi lain, karena naluri kemanusiaannya, ada yang tidak rela budaya 

Papua itu dieksploitasi dan dieksplorasi secara komersial. Ada perasaan 

malu dan kasihan tumbuh di kalangan sebagian anggota masyarakat, 

yang memunculkan keinginan menolong masyarakat Papua. Salah satu 

contoh adalah dilaksanakannya Operasi Koteka oleh Jenderal Acub 

Zainal. Berbal-bal pakaian diterbangkan ke Wamena, kota pusat yang 

memiliki bandara. Kemudian pakaian itu langsung dijatuhkan dari 

pesawat ke pemukiman-pemukiman suku Dani. Setelah itu masyarakat 

suku Dani dilarang untuk memasuki kota dengan memakai koteka 

(Zollner, 2006 : 89).  

Disinilah sifat ambivalen dari reaksi masyarakat Indonesia atas 

penampilan budaya masyarakat Papua. Ketika budaya Jawa dipandang 

lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan budaya Papua, kemudian 

muncul pemaksaan budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat Papua. 

Salah satu contoh adalah transmigrasi lokal. Trasmigrasi lokal adalah 

penempatan penduduk lokal pada suatu area pertanian, yang kemudian 

dibaurkan dengan transmigran dari Jawa dan Bali. Perbandingan yang 

dipertahankan adalah 75% penduduk lokal dan 25% penduduk Jawa-

Bali. Tujuan dari transmigrasi lokal adalah agar sistem usaha tani yang 

digunakan penduduk Jawa dapat diadopsi oleh masyarakat lokal. Asumsi 

dibalik upaya ini adalah bahwa sistem usaha tani masyarakat Jawa 

dianggap lebih baik dari sistem usaha tani masyarakat Papua.10 

Proses Jawanisasi ini mendapatkan tantangan terselubung dari 

masyarakat Papua. Perlawanan mereka dimunculkan dalam istilah 

(dalam bahasa Biak) amber (= pendatang) dan komen (= pribumi). Ketika 

                                                 
10 Transmigrasi lokal tidak hanya dilaksanakan di Papua, tetapi juga dilaksanakan di 

daerah lain di luar Jawa, termasuk di Timor Timur ketika masih terintegrasi dengan 

Republik Indonesia. 
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proses Jawanisasi berlangsung dalam pembangunan yang dilakukan 

dengan mengeksploitasi dan mengkerdilkan wewenang masyarakat 

Papua, semua yang berasal dari luar Papua diidentikkan dengan budaya 

Jawa. Jadi istilah amber yang semula dikaitkan dengan suku Jawa, 

kemudian melebar ke suku lain, seperti Bugis, Makasar, Batak, Ambon, 

Menado, dan lain-lain. Kehadiran dan pemberian kesempatan kepada 

amber dianggap telah mengurangi kesempatan bagi komen, sehingga 

mereka tidak dapat berkembang dan tidak dapat menjadi tuan di negeri 

sendiri. 

Kedatangan arus amber dari luar Papua ini kadang mengakibatkan 

terjadinya resistensi yang berbau SARA. Salah satu contoh kejadian di 

Sorong. Ketika terjadi keributan yang mengakibatkan seorang pemuda 

Papua dari suku Kei meninggal akibat ditikam oleh pemuda Bugis, 

dilanjutkan dengan perusakan lapak-lapak penjualan orang Bugis di 

Pasar Setral Remu. Keterikatan emosional pada pemuda Kei yang asli 

Papua ini telah menggerakkan orang Papua yang lain untuk 

membelanya. Rentannya resistensi antar suku bukan hanya terjadi di 

Kota Sorong, tetapi hampir merata di seluruh tanah Papua (Binter, 2010). 

Kini ketika otonomi khusus diberlakukan, Undang-Undang 21 tahun 

2001 menugasi Pemerintah Provinsi untuk, 

(1) Mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan 

mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada 

ketentuan hukum yang berlaku, yaitu hak-hak masyarakat adat yang 

meliputi hak ulayat, hukum adat, dan hak perorangan para warga 

masyarakat yang bersangkutan (ps 43 ayat 1 dan 2); 

(2) Membina dan mengembangkan kebudayaan asli Papua (ps 57 ayat 1); 

(3) Membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan 

sastra daerah (ps 58 ayat 1). 

Persoalannya apakah dengan demikian masalah budaya di atas akan 

terselesaikan? 

Semangat otonomi khusus sering diterjemahkan secara keliru. 

Celakanya yang terjadi di Papua sekarang adalah masing-masing 

kabupaten/kota melaksanakan pembangunan tanpa memperhatikan 

koordinasi dari provinsi. Otonomi khusus nampaknya telah 
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menimbulkan ego kedaerahan, sehingga kesannya otonomi khusus justru 

menjadi penghambat pembangunan di Papua. Salah satu ego kedaerahan 

yang nampak adalah jika seseorang yang terpilih menjadi kepala daerah 

berasal dari suatu suku tertentu, maka dapat diprediksi bahwa semua 

jabatan strategis akan diisi dari kekerabatan kepala daerah tersebut. 

Sebagai contoh, bupati di kabupaten-kabupaten hasil pemekaran, dalam 

memilih kepala dinas atau jabatan setingkat di bawahnya, berasal dari 

suku di kabupaten tersebut, sekalipun tidak layak dari segi kemampuan. 

Sedangkan pegawai yang sebenarnya layak dari segi kemampuan, tetapi 

karena bukan berasal dari suku di kabupaten itu, tidak diberi peluang 

untuk menduduki jabatan. 

Selain itu konflik identitas di Papua tidak lagi terjadi antara amber 
dan komen, tetapi telah melebar antara „masyarakat gunung‟ dan 

„masyarakat pantai‟. Masyarakat gunung adalah masyarakat Papua yang 

tinggal di daerah pedalaman. Masyarakat gunung ditempatkan sebagai 

masyakat pinggiran yang jauh dari pusat pemerintahan. Sementara itu 

masyarakat pantai adalah masyarakat Papua yang tinggal di kota-kota 

yang terletak di sepanjang pantai utara dan selatan Papua, yang berada 

pada lingkaran pusat kekuasaan. Pembangunan yang terjadi di Papua 

lebih banyak terjadi di daerah perkotaan daripada di daerah pedalaman. 

Akibatnya masyarakat pantai dipandang lebih maju daripada masyarakat 

gunung. Pembedaan demikian kemudian banyak dijadikan komoditas 

politik. Ketika terjadi pemekaran kabupaten, sebagian besar terjadi di 

daerah pedalaman. Ketika bupati yang terpilih berasal dari daerah 

pedalaman, sejalan dengan ego kedaerahan, jabatan-jabatan strategis 

diserahkan pada masyarakat gunung juga. Pegawai yang berasal dari 

masyarakat pantai, sekalipun ditempatkan di kabupaten tersebut dan 

memiliki kualifikasi cukup untuk menduduki jabatan tertentu, tidak 

memperoleh jabatan itu. 

 

5. Kesimpulan 

Gambaran ini menjelaskan bahwa pemberian otonomi khusus di 

Papua tidak dengan serta-merta masalah politik yang dihadapi 

masyarakat Papua terselesaikan. Masalah proses demokratisasi yang 

semula diabaikan oleh pemerintah pusat, nampaknya pada era otonomi 
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khusus juga masih terabaikan oleh pemerintah daerah. Di bidang 

ekonomi, pendapatan masyarakat juga belum mengalami perbaikan 

berarti. Tingkat kemiskinan masih relatif tinggi, tidak jauh berbeda 

dengan kondisi sebelumnya. Dari sisi budaya, konflik vertikal pada masa 

Orde Baru, yang merambah ke konflik pendatang dan pribumi, saat 

otonomi khusus diberlakukan telah mengubah konflik antara masyarakat 

gunung dan masyarakat pantai.  

Bila dibiarkan, pelaksanaan otonomi khusus belum dapat 

menyelesaikan keresahan yang dihadapi masyarakat Papua. Hal yang 

harus diperhatikan adalah ekses yang timbul dalam masyarakat. Konflik 

yang terjadi barangkali bukan lagi konflik vertikal, namun akan menjadi 

konflik horisontal yang didorong oleh kepentingan elit-elit lokal yang 

kadang dilatarbelakangi oleh ego kedaerahan. Akibat dari fakta ini, 

dukungan berbagai elemen masyarakat terhadap otonomi khusus di 

Papua mulai melemah, dan sebaliknya justru semakin memperkuat 

pesimisme atas masa depan otonomi khusus di Papua.  

Menyadari hal ini, Gubernur Provinsi Papua mempromosikan 

pembangunan yang berbasis kampung, dirumuskan dalam Rencana 

Strategis Pembangunan Ekonomi Kampung (RESPEK). Rencana ini 

dilaksanakan sejak tahun 2006. Melalui skema PNPM-RESPEK, 

pemerintah menyalurkan dana Rp 100 juta kepada setiap kampung, yang 

dimanfaatkan untuk pembangunan kampung. RESPEK dilaksanakan di 

seluruh desa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang atas 

permintaan pemerintah pusat, Bank Dunia memfasilitasi penyediaan 

dana pendamping (Litaay, 2009). 

Pelaksanaan RESPEK melalui dua tahapan. Pertama, pengembangan 

data dasar kampung, yang dilanjutkan dengan musyawarah di tingkat 

distrik (kecamatan). Dalam sosialisasi ini dihadiri perwakilan „tiga 

tungku‟, yaitu wakil pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat. Tiga 

tungku ini berfungsi sebagai motivator masyarakat yang terlibat dalam 

pembangunan. Informasi yang mereka terima kemudian diteruskan 

kepada penduduk kampung dalam forum Musyawarah Sosialisasi 

Kampung. Kedua, perencanaan bersama masyarakat. Target dari 

perencanaan ini adalah dihasilkannya proposal kampung. Perencanaan 

ini merupakan ajang kompetitif antar kelompok ekonomi di kampung, 
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yang mengadopsi sistem menu terbuka, dengan fokus pada bidang 

pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan 

infrastruktur. Kemudian semua usulan proyek diverifikasi oleh 

pertemuan kampung bersama dengan fasilitator kampung, yang 

dilanjutkan dengan membuat draf dan desain, termasuk penyusunan 

anggaran proyek.  

Dari gambaran tahapan pelaksanaan RESPEK di atas, nampaknya 

pendidikan berdemokrasi dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah, 

dikembangkan oleh Bp. Barnabas Soebu, Gubernur Papua. Dari beberapa 

penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa catatan yang perlu 

diungkapkan. Pertama, program ini dirasakan sangat bermanfaat bagi 

penduduk desa, karena melalui program ini penduduk desa dapat 

mengakses uang tunai untuk mengelola kekayaan alam mereka. Kedua, 

agar dana yang disalurkan itu utuh diterima masyarakat, maka dana itu 

disalurkan secara langsung ke kampung tanpa melalui distrik. Ketiga, 

kelanjutan kemanfaatan program ini tergantung pada kemampuan untuk 

mengembangkan kewirausahaan bagi penduduk asli, melalui program 

pelatihan, pemberdayaan pengusaha lokal, penyediaan modal, dan 

kebijakan alternatif (Litaay, 2009 : 5). Disinilah peran dari kepala daerah 

kabupaten/kota perlu dijalankan. Selama elit lokal masih belum 

memberikan isi pada upaya gubernur, maka kelanjutan kemanfaatan 

program ini akan terhenti.  

Dalam perkembangannya, tanggapan elit lokal terhadap kebijakan 

gubernur ini negatif. Ketika gubernur berhubungan langsung dengan 

desa-desa tanpa melalui pemerintah kabupaten/kota, elit lokal 

mencurigai sikap gubernur sebagai ketidakpercayaan pada mereka, 

walaupun barangkali gubernur tidak bermaksud demikian.11 Tanggapan 

seperti ini menunjukkan adanya peluang terjadi konflik antara 

pemerintah kabupaten/kota dengan gubernur. Jika hal ini terjadi, 

nampaknya kemauan elit lokal untuk memberi isi pada upaya gubernur 

akan menjadi rendah. Itu berarti dapat diharapkan bahwa kelanjutan 

                                                 
11 Bisa saja gubernur menginginkan agar pemerintah kabupaten/kota lebih fokus 

pada pelayanan kepada masyarakat desa, karena sepertiga waktu otonomi khusus sudah 

berjalan tanpa perbaikan nasib masyarakat Papua. Kemungkinan lain adalah bahwa 

gubernur ingin memperpendek birokrasi pemberian bantuan. 
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kemanfaatan program ini akan terhenti jika tidak ada solusi atas konflik 

tersembunyi antara kedua belah pihak ini. 
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