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Abstrak 
 

Asal muasal gejolak di Papua bermula dari Perjanjian New York, yang kemudian didukung 
oleh Pemerintah AS untuk menyepakati pelaksanaan penentuan pendapat (the Act of Free 
Choice) bagi rakyat Papua. Sebagaimana tercantum dari salah satu pasal dari Konvensi New 
York menyatakan bahwa "Indonesia will make arrangement with assistance and participation of 
the United Nations for giaing Papuan the opportunity to choose whether or not to become part 
of Indonesia". Hasil penjajakan opini mengungkapkan bahwa wilayah Papua bergabung 
dengan Indonesia. Sidang Umum PBB menyetujui hasil penjajakan pendapat tersebut, dan 
secara resmi Papua menjadi provinsi kedua puluh tujuh Indonesia pada tanggal 19 November 
1969. Di samping itu, hasil perundingan mendapat pertentangan dari kelompok yang 
menghendaki Papua menjadi negara bebas, tidak terikat, dan merdeka. Kelompok ini kemudian 
menamakan diri mereka sebagai OPM (Organisasi Papua Merdeka). Pernyataan tentang hak-
hak penduduk asli yang ditetapkan oleh PBB pada tanggal 8 Agustus 2006, memberikan 
kesempatan bagi penduduk asli untuk menentukan karakteristik dan jati diri mereka 
berdasarkan sistem kebudayaan lokal setempat. Paradigma modern yang statis merupakan 
dampak dari penempatan penduduk asli sebagai obyek dan bukan sebagai subyek. Dengan 
dalih perubahan hidup yang menjadi lebih modern dan mengikuti perkembangan teknologi 
yang diberlakukan kepada penduduk asli dianggap sebagai pemiskinan kebudayaan, seperti 
“Operasi Koteka” yang dilaksanakan di Wamena pada akhir tahun 70-an yang mendesak 
penduduk asli untuk meninggalkan dan lama kelamaan akan mengabaikan nilai-nilai 
tradisional mereka dan mulai terbiasa dengan cara-cara hidup modern termasuk memakai 
pakaian ketimbang koteka. Berdasarkan kepada pemaparan sebelumnya, mengenai akar 
penyebab kekecewaan, ada penyimpangan di dalam konteks Papua yang memerlukan metode 
yang persuasif terhadap konflik; kebijakan publik ganda (metode keamanan dan peningkatan 
penghidupan), politik perwakilan, polarisasi dan masyarakat yang anomik. Strategi intervensi 
yang mengadaptasi metode yang sensitif terhadap konflik dalam meluruskan penyimpangan-
penyimpangan ini. Pada dasarnya strateginya dengan pencegahan krisis, promosi hak-hak 
asasi manusia, dan usaha terpadu dalam koordinasi dalam tingkat elit (termasuk koordinasi 
antar lembaga), serta mendewasakan masyarakat sipil agar mereka mampu mengembangkan 
diri. Penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi karena dalam diri mereka sudah terbentuk 
karakter dalam proses perubahan sosial serta menentukan tingkat keamanan manusia di 
Papua. Pemikiran kritis dari Penulis mengenai konteks Papua secara menyeluruh diharapkan 
meningkatkan sensitivitas mengenai keamanan manusia; mendukung pembangunan ekonomi 
dan memperbaiki kebijakan yang sesuai dengan kebudayaan setempat, menjaga kelestarian 
lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena kerap kali konflik di Papua 
ini dikaitkan dengan kondisi lingkungan yang tidak terjaga baik dikarenakan pertambangan 
yang ada disana serta tidak mampu membangun kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat 
Papua secara keseluruhan. 
 
Kata Kunci: Konflik, Strategi Intervensi, Kebijakan Publik. 
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A. Pendahuluan 

Pembicaraan mengenai lingkungan meniadi isu krusial yang dapat 
memperuncing konflik dan kekerasan di Papua. Terangkatnya isu lingkungan sebagai 
salah satu sumber konflik di Papua bersamaan dengan diawalainya proses ekstraksi 
tambang emas open-pit terbesar di dunia oleh perusahaan pertambangan Amerika 
Serikat, Freeport McMoRan Copper & Gold Inc.1 Hingga saat ini, wilayah pertam-
bangan Freeport di areal Timika menjadi kawasan konflik dan kekerasan antar suku 
maupun yang melibatkan kelompok bersenjata serta aparat keamanan. 

Sejarah konflik di Papua diawali sejak penyatuan wilayah Papua ke dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konvensi penyerahan kedaulatan di Den 
Haag pada tahun 1949, Pemerintah Belanda menyerahkan seluruh kedaulatan teritorial 
Hindia Belanda, kecuali hanya satu yakni Papua. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan, 
the questions on the political status New Guinea are determined through negotiation 
between the Netherland and lndonesia within a year of the transfer of soaereign!2 
Karena terus dirundingkan penentuan status politik wilayah Papua, Pemerintah Amerika 
mendesak Belanda untuk segera menyelesaikan masalah wilayah Papua melalui jalur 
Persatuan Bangsa-Bangsa. Selama masa perundingan negoisasi antara Pemerintah 
Belanda dan Indonesia pengawasan atas wilayah Papua dikuasakan kepada United 
Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) yang bertindak untuk mempersiap-
kan masa transisi pemerintahan di Papua. 

Konvensi New York, didukung oleh Pemerintah Amerika Serikat, menyetujui 
pelaksanaan penjajakan opini (the Act of Free Choice) bagi rakyat Papua. Sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 18 Perjanjian New York Tahun 1962, Indonesia will make 
arrangement with assistance and participation of the United Nations for giaing Papuan 
the opportunity to choose whether or not to become part of Indonesia.3 Hasil penjajakan 
opini, yang mengundang 1.024 pemimpin suku di Papua, menyatakan bahwa Papua 
menjadi bagian dari Indonesia. Sidang Umum PBB memutuskan hasil penjajakan opini, 
dan secara resmi Papua menjadi provinsi kedua puluh tujuh Indonesia pada tanggal 19 
November 1969. Namun di sisi lain, hasil referdndum mendapat pergolakan dari 
kelompok yang menghendaki Papua menjadi negara yang bebas, tidak terikat, dan 
merdeka. Kelompok ini menamakan diri mereka dengan sebutan OPM (Organisasi 
Papua Merdekalthe Free Papua Organization). 

OPM memulai perlawanan bersenjata sejak pertengahan 1960an. Di awal 
perlawanannya tersebut mendapat dukungan yang sangat terbatas dari masyarakat lokal. 
Kemudian di sekitar tahun 1970an, setelah Freeport beroperasi mengeksplorasi dan 
mengeksploitasi emas dan bahan tambang lainnya di pengunungan Gresber serta 
support dari OPM masyarakat lokal pun meningkat. Seperti diungkapkan4 "from the 
beginning, the local tribes opposed Freeport's presence, but this opposition was not 
linked to OPM armed separatism until 1977". Pemerintahan terpusat dan kebijakan 

                                                 
1 Michael Renner. 2002. The Anatom y of Resource wars. World watch Paper. Hal. 43. 
2 Dennis C Blair. 2003. lndonesia Commission: Peace and Progress in Pnpua, Report of Independent 

Commission Sponsored by the Council on Foreign Relation Center for Preventive Action, Council on 
Foreign Relation. Inc. Hal. 25. 

3 The New York Agreement. (1962). Article 18. New york: United Nations tanggal 15 Agustus 1962. 
4 Op.cit. Renner. Hal 43. 
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mengenai keamanan yang diimplementasikan di era Orde Baru tidak dapat mengatasi 
pergolakan di Papua, bahkan semakin menekan, memperuncing ketertindasan, dan rasa 
permusuhan dalam lingkungan masyarakat lokal. 

Pemerintah pusat tidak hanya menempatkan pemerintahannya sebagai alat 
pembuatan kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan, tetapi juga 
sebagai pengumpul devisa negara dari pajak dan royalti Sumber Daya Alam yang 
tersebar di seluruh daerah. Sementara di pihak lain, eksternalitas negatif dari tindakan 
eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam, seperti kerusakan lingkungan dan 
keterbatasan Sumber Daya Alam dialihkan kepada pemerintah daerah. Bagi pemerintah 
daerah yang memiliki kemampuan finansial, kelengkapan infrastruktur, dan keter-
sediaan Sumber Daya Manusia dapat menyerap eksternalitas tersebut sehingga memper-
kecil resiko dan kerentanan yang dihadapi masyarakat lokal dan lingkungannya. Namun 
bagi pemerintah daerah yang lemah sebagian besar eksternalitas akan ditujukan kepada 
masyarakat dan lingkungan. Peluang resiko dan kerentanan lingkungan menjadi 
perseteruan besar di masyarakat, seperti yang terjadi di Papua. 

Setelah masa Orde Baru, Indonesia marak akan konflik kekerasaan yang hampir 
terjadi di tiap-tiap daerah. Mayoritas konflik-konflik tersebut berakar pada persoalan 
ketidak adilan Sumber Daya Alam dan teriadi di daerah-daerah yang potensi Sumber 
Daya Alamnya melimpah ruah. Pengaturan kembali hubungan politik dan ekonomi 
antara pemerintah pusat dan daerah, seperti Undang-undang Otonomi Daerah dan 
Undang-undang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, Undang-undang Otonomi 
Khusus Aceh (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001), dan Undang-undang Otonomi 
Khusus Papua (Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001) merupakan salah satu cara 
untuk meredam konflik yang ditawarkan oleh pemerintah. 

Penerbitan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dimaksudkan untuk 
meningkatkan pelayanan kepentingan publik, mengakselerasi proses pembangunan, 
meningkatkan potensi penduduk Papua terutama masyarakat asli, melindungi hak-hak 
masyarakat asli Papua, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Papua. Skema 
pembiayaan untuk menggapai hal-hal tersebut di dapat dari rekomposisi pembagian 
pendapatan pemerintah pusat-daerah dari Sumber Daya Alam di Papua. Namun sekali 
lagi, masalah lingkungan sebagai akibat dari ekstraksi Sumber Daya Alam di Papua 
tidak mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah pusat maupun daerah. 

Perubahan kebijakan tata pengelolaan pemerintah daerah dan hubungan 
pemerintah pusat-pemerintah  Papua telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. 
Beberapa progresifitas tersebut diantaranya seperti MRP (Majelis Rakyat Papua/the 
Papuan People's Assembly), elemen penting dalam Undang-undang Otonomi Khusus, 
sah dibentuk pada bulan November tahun 2005; pemilihan langsung Gubernur yang 
telah diselenggarakan pada bulan Maret tahun 2006; pembagian dana otonomi khusus 
sejak tahun 2001. Meskipun demikian intensitas pergolakan di Papua pasca Otonomi 
khusus belum berkurang secara signifikan.5 

Hampir mayoritas lokasi konflik yang terjadi akhir-akhir ini berada di kawasan 
pertambangan dan berkaitan erat dengan isu-isu kerusakan lingkungan. Namun 
demikian penilaian pelaksanaan dan evaluasi terhadap otonomi khusus hanya menyita 

                                                 
5 Blair A King. 2006. "peace in papua: widening a window of opportunities" CSR No. 14, March 2006. 

The Center for preventive Action: Council on Foreign Relation. 
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sedikit perhatian terhadap persoalan ini. Mulai bermunculan keluhan-keluhan pada 
periode pasca otsus seperti perdamaian negatif, masalah-masalah yang berhubungan 
dengan pendelegasian, kebijakan yang tidak sesuai dengan keadaan setempat, 
penggunaan Sumber Daya Alam yang tidak seimbang, pendekatan keamanan, 
rendahnya status modal sosial, masyarakat anomie dalam perubahan sosial polarisasi 
yang dapat memicu pergolakan, dan kesenjangan antar kelompok masyarakat. 
Sementara Penulis melihat adanya kesenjangan dan tindakan diskriminatif atau 
pembeda-bedaan dalam pembangunan ekonomi; rendahnya kompetisi orang asli papua 
dengan para pendatang, kegagalan melakukan pembangunan, terutama di bidang 
pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat; belum ada kesamaan 
paradigma soal sejarah masuknya papua ke dalam negara Indonesia; dan belum ada 
rekonsiliasi serta pertanggung jawaban atas kekerasan yang dilakukan negara di masa 
lalu. 

Setelah berhasil upaya mendamaikan konflik dan kekerasan di Aceh, provinsi 
yang berada di ujung barat Indonesia, pemerintah dihadapkan peningkatan intensitas 
konflik kekerasan di Provinsi Papua. Sudah sangat banyak peneliti konflik dan 
perdamaian melakukan pengkajian dan penilaian-penilaian untuk mengidentifikasi 
sumber-sumber terjadinya konflik dan merekomendasikan pola-pola penyelesaian 
pergolakan di Papua. Akan tetapi, pasang-surut konflik dan kekerasan di Papua selalu 
terjadi tiap tahunnya. 

Kesukaran penyelesaikan konflik di Papua disebabkan oleh karakteristik 
pergolakan yang sulit untuk diurai dari perspektif yang tunggal. Aspek-aspek pemicu 
pergolakan, seperti diantaranya ketidak adilan sosial, kesenjangan ekonomi, interverensi 
politik, penghargaan budaya lokal, dan kerusakan lingkungan telah tersublimasi dalam 
ruang aktualitas keseharian masyarakat Papua. Keadaan ini menyebabkan konflik Papua 
menjadi sangat dinamis (tidak statis), terus bergejolak, subyek pemicu konflik tidak 
terlalu terorganisir dan selalu mengalami mutasi. 

Keinginan untuk menghasilkan proposal perdamaian berkelanjutan (sustainable 
peace) di tanah Papua seharusnya diawali dengan pengobservasian akar penyebab 
konflik secara sistematis dan komprehensif. Pengamatan ini tentunya harus didasarkan 
pada pemaparan fakta-fakta dan penjelasan hubungan antar variabel, baik secara 
normatif maupun empiris. Namun demikian beberapa hasil pengkajian yang ada tidak 
memenuhi kriteria tersebut. Mereka cenderung hanya memaparkan data dan gagal 
menghubungkan pemaparan teoritis dengan data empiris yang mereka sajikan, seperti 
saat membahas hubungan antara kerusakan lingkungan dengan kondisi konflik di 
lapangan. 

Dapat dikatakan hampir keseluruhan pengkajian mengenai pergolakan di Papua 
memasukkan pendekatan lingkungan dalam analisasnya. Pendekatan ini selalu 
ditempatkan sebagai elemen yang penting sehingga dapat memicu terjadinya konflik 
dan kekerasan di Papua. Kemudian argumentasi ini diterima dalam kerangka teori 
seperti greed and grieoance, relatiae depriaation, ataupun ekonomi politik yang acap 
kali digunakan dalam menganalisa konflik. Namun pemaparan lebih lanjut mengenai 
bagaimana lingkungan dapat menyebabkan greed and grieuance, atau relatiue 
depriaation, atau ketergantugan ekonomi politik masih sangat lemah. Ketiadaan 
sandaran normatif pada tingkat ini menyebabkan analisa yang dibangun menjadi tidak 
utuh dan lemah. 
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Hal inilah yang melatar belakangi Penulis untuk mengangkat karya tulis yang 
berjudul “Mereduksi Konflik Vertikal dan Horizontal di Papua” mengkaji lebih 
lanjut mengenai konflik yang terjadi di Papua khususnya ditinjau dari penyebab konflik 
horizontal dan vertikal yang terjadi serta solusi pemecahan masalahnya. 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apa penyebab Konflik Vertikal dan Horizontal di Papua dan bagaiamana upaya 
penanganannya? 

C. PEMBAHASAN 

1. Penyebab Konflik Vertikal Solusi Pemecahan Masalah 

Di awal pembahasan ini, Penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai 
sumber konflik di Papua dikaitkan dengan sistem Pemerintahan Pusat hingga 
Pemerintahan Derah. Implementasi kebijakan merupakan salah satu pemicu konflik di 
Papua. Kebijakan-kebijakan yang bijaksana pembuatannya, terpadu dan saling terikat 
hubungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah termasuk desa yang merupakan 
awal syarat bagi keamanan manusia (human security) yang lebih baik. Peningkatan 
kepercayaan perlu dimasukkan ke dalam kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat agar 
terhindar atau tidak terjadi kesalah pahaman, dan mendapatkan akses konkret dengan 
masyarakat Papua dalam pengimplementasiannya. Ruang untuk kebijakan-kebijakan 
yang disalah artikan dapat saja terjadi pada saat penduduk asli Papua tidak dilibatkan 
dan diundang dalam proses pembuatan kebijakan. 

Misalnya, kebijakan pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 
tahun 2004 yang ditentukan secara pusat di Jakarta, menambah ketidakseimbangan 
antara pusat dengan daerah serta kompleksitas rendah diri dalam diri orang Papua. Riset 
yang dilakukan oleh Pokja (kelompok kerja) Papua pada bulan November 2006 sampai 
Januari 2007 menemukan bahwa kurangnya transparansi rencana dan agenda mengenai 
perubahan Undang-undang Otonomi Khusus menciptakan keresahan di antara 
masyarakat asli Papua yang menganggap rencana perubahan tersebut sebagai usaha 
Pemerintah Pusat guna mencampuri kewenangan Pemerintah Propinsi Papua dan MRP. 
Masyarakat Papua lebih memilih untuk memaksimalkan Otonomi Khusus daripada 
mengubahnya. Perbedaan persepsi antara pusat dan daerah dapat dijembatani melalui 
partisipasi yang lebih baik dari masyarakat Papua yang diikuti oleh proses yang 
transparan. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, ada beberapa Presiden yang mengeluarkan 
kebijakan khusus mencoba untuk meredam konflik di Papua. Seperti misalnya, Presidan 
Abdurachman Wahid yang memberlakukan Otonomi Khusus pada tahun 2001, 
khususnya pasal 76 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa 
pembagian teritorial harus disetujui oleh MRP. Pengganti beliau, Presiden Megawati 
Soekarno Putri, menerbitkan Inpres Nomor 01 Tahun 2003 mengenai pembentukan 
Propinsi Irian jaya Barat yang mencakup wilayah Kepala Burung Papua tanpa 
mendapatkan persetujuan dari MRP yang pada waktu itu belum terbentuk. Akibat dari 
dua kebijakan yang berbeda ini menciptakan polarisasi di Papua antara yang pro dan 
kontra dari pembagian wilayah, di mana dalam beberapa kasus memicu konflik 
horisontal seperti perang suku yang terjadi di Timika. Tekanan yang disebabkan oleh 
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kebijakan pembagian atau pemekaran wilayah di atas juga terjadi di tingkat elit antara 
Pemerintah Propinsi Papua dengan Irian Jaya Barat. 

Untungnya, pada bulan April 2007 Pemerintah Propinsi ini mengadakan 
pertemuan rekonsiliasi di Biak untuk menggali lebih mendalam hingga mencapai 
dasarnya hukum yang tepat bagi Propinsi Irian Jaya Barat. Mencapai suatu pemahaman 
bersama antara Pemerintah Pusat dan Papua mengenai inti dari kebijakan desentralisasi 
adalah pekerjaan yang harus dikerjakan; Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
menerbitkan kebijakan baru bagi Papua melalui Inpres No. 5/2007 mengenai percepatan 
pembangunan di Propinsi Papua dan Irian Jaya Barat. Meskipun Menteri Dalam Negeri 
dan Gubernur Propinsi Papua yakin bahwa Inpres yang paling baru tersebut akan 
mendukung pelaksanaan Otsus, namun kekhawatiran terjadi di Papua mengenai adanya 
kemungkinan adanya ancaman terhadap keberadaan Otsus dan mendorong Pemerintah 
Pusat guna memberikan dukungan politik kepada Pemerintah setempat di Papua untuk 
membuat produk hukum pelaksanaan Undang-undang Otsus termasuk Perdasi dan 
Perdasus. 

Di dalam perundingan yang tengah berlangsung membahas salah satunya 
mengenai sentralisasi dan desentralisasi beserta implikasi terkait. Dialog terbuka antara 
Pemerintah Pusat dan Papua diperlukan sebagai media pembangunan kepercayaan demi 
menjembatani perbedaan pandangan serta menyelaraskan pendekatan strategis umum 
yang bermanfaat bagi Papua. Dalam kajian yang lebih luas, interverensi politik seperti 
yang dijelaskan sebelumnya dalam tulisan ini harus secepatnya ditangani terlebih 
dahulu guna memastikan dialog yang inklusif. 

Kemudian Penulis mencoba menganalisis sumber permasalahan yang terjadi 
pada Pemerintahan Lokal yang turut memicu konflik di Papua baik berdampak sistemik 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 
mengenai Pilkada (pemilihan kepala daerah langsung) menyatakan bahwa kepala daerah 
dipilih secara langsung oleh rakyat. Proses pendewasaan demokratisasi ini harus sejalan 
dengan meningkatnya pendidikan politik rakyat yang membuat mereka mampu 
menganalisa dan menyatakan pilihan mereka secara kritis. Akan tetapi, dalam konteks 
di mana masyarakat berafiliasi kuat dengan hal-hal tertentu (baik itu tradisi, agama, dll), 
maka langkah-langkah strategis harus diambil guna melibatkan rakyat di tingkat akar 
rumput dalam rangka membangun pemerintahan yang baik dari segi transparansi, 
akuntabilitas dan partisipasi. 

Pemerintahan yang bijaksana seyogyanya memainkan peranan penting dalam 
menyeimbangkan demokrasi itu sendiri. Jika tidak, apabila demokrasi itu dikekang akan 
memperlambat perkembangan kreativitas masyarakat dan demokrasi yang berlebihan 
pun membuka peluang terjadinya anarki. Pemilihan langsung dalam masyarakat Papua 
yang tidak diikuti dengan pandangan yang lebih luas, pembangunan kepercayaan 
terhadap orang lain serta pendidikan politik yang benar hanya akan membuka jalur bagi 
Papuanisasi yang berdasarkan kesetiaan kesukuan yang memicu konflik horisontal. Hal 
tersebut akan mempertegas pembagian berdasarkan garis etnis; persaingan antara para 
elit suku memperebutkan kekuasaan politik seringkali membuat mereka saling 
bermusuhan bukannya menyatukan mereka untuk menjadi oposisi Jakarta. Kelompok-
kelompok yang terdiversi menurut garis-garis kesukuan juga mempengaruhi pola dari 
kepemimpinan lokal dan koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah (misalnya 
eksekutif melawan legislatif). 
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Gaya kepemimpinan tradisional yang menempatkan kelompok etnis seseorang di 
atas masyarakat umum diikuti oleh kurangnya kapasitas professional dalam mengelola 
pemerintahan yang kerap kali erat kaitannya dengan hal-hal yang berorientasi profit 
oriented daripada yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ruang untuk membelokkan 
dana publik berhubungan erat dengan tata cara penyampaian dana Otsus yang 
menentukan kualitas pengawasan dan transparansi. Selama ini, Otsus telah disalurkan 
melalui rekening bank dana umum yang menjadikan tantangan tersendiri dalam 
mengawasi penggunaannya. Koordinasi, baik manajerial dan program, antara provinsi, 
kabupaten, bahkan hingga tingkat pedesaan perlu dibangun dan dipelihara untuk 
menghindarkan adanya program yang saling tumpang tindih dan mendukung efek 
penyebaran manfaat publik (trickle down effect) dalam proses pembangunan. Misalnya, 
kabupaten Jayapura telah melaksanakan program pendayagunaan di pelbagai daerah dan 
desa pada lima tahun terakhir ini, terlepas dari fakta bahwa ada program baru serupa 
yang diperkenalkan oleh Gubernur Papua yang baru yakni Respek (Rencana Strategis 
Pembangunan Kampung). 

Secara luas, koordinasi lebih jauh di tingkat petinggi tetap menjadi agenda yang 
perlu diadakan. Tidak adanya mekanisme atau peraturan mengenai koordinasi antar 
departemen di antara pelbagai badan pemerintah baik pihak Legislatif, Eksekutif, dan 
Yudikatif. Selama 5 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus, hanya satu Peraturan Daerah 
yang telah dibuat selama ini yakni Perda Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2005 
mengenai mekanisme pengangkatan anggota MRP. Dalam hal ini, hambatan pelak-
sanaan Otsus timbul dari ketiadaan kerangka kebijakan administratif seperti Perda dan 
Perdasus yang seharusnya telah ditetapkan paling tidak dua tahun sesudah Otsus 
diberlakukan seperti yang dinyatakan oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 pasal 
75. Peningkatan kemampuan badan-badan Pemerintah perlu dilakukan untuk membuat 
Perda dan Perdasus sebagai tindakan tegas dan nyata dalam melindungi hak-hak 
penduduk asli Papua. 

Setelah Penulis memaparkan permasalan yang disebabkan oleh hubungan 
vertikal (antara Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Lokal dengan masyarakat), 
Penulis memberikan masukan untuk menangani sumber konflik tersebut. Penulis 
berpendapat bahwa tidak mengherankan, karena kesenjangan kekuasaan antara pihak-
pihak yang berkonflik, PI lebih keberatan daripada pemimpin Papua untuk terlibat 
dalam dialog. Salah satu hasil dari Kongres Rakyat adalah kesepakatan mengenai cara 
untuk mencapai tujuan adalah dengan perundingan atau negoisasi. Pendapat ini 
mendapat dukungan dari rakyat Papua yang tinggal di Papua dan di pengungsian, 
walaupun ada harapan yang berbeda akan hasil perundingan atau negoisasi, khususnya 
mengenai kemerdekaan. Konsultasi publik yang dipimpin oleh perwakilan masyarakat 
sipil (akan dijelaskan lebih lanjut di bagian Menyiapkan Dasar untuk Dialog) menjadi 
instrumental dalam membangun konsensus di antara rakyat Papua mengenai 
perundingan atau negoisasi. 

Konsultasi ini mempertemukan dua kelompok politik besar yakni West Papua 
National Coalition for Liberation (WPNCL) dan West Papua National Authority 
(WPNA) untuk membentuk kepemimpinan kolektif dan mengekspresikan dukungan 
untuk dialog ke publik. Ini diikuti oleh tiga grup dari Tentara Pemerdekaan Nasional 
(TPN) dan pemimpin Papua yang mengungsi. Baik grup politik di kota maupun di 
dataran tinggi dan di hutan pada dasarnya setuju untuk menghentikan usaha mencapai 
tujuan mereka melalui cara kekerasan, dan mencari penyelesaian damai dengan PI. 
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Masalah besar untuk dialog adalah argument Jakarta bahwa masyarakat Papua 
terlalu tercerai berai sehingga sulit untuk mengidentifikasi perwakilan Papua.6 Hal ini 
merupakan kekhawatiran yang mendasar karena sejak kematian Theys Eluay tidak ada 
seorang pun pemimpin Papua yang dikenal, baik di Papua maupun di pengasingan. 
Namun, masalah ini terus dibahas dalam proses konsultasi publik masyarakat sipil. 
Kelompok – kelompok yang berasal dari berbagai pihak politik menyadari perlunya 
kesatuan dan walaupun ada perbedaan pendekatan, sekitar 90% dari mereka yang 
berpartisipasi di konsultasi mendukung adanya dialog. Dalam tahun terakhir ini, ide 
dialog antara Jakarta dan Papua telah menarik perhatian. Pada Juni 2010, MRP 
membuat 11 rekomendasi, 2 diantaranya yang paling penting adalah mengembalikan 
Undang-undang Otonomi Khusus ke Jakarta dan meminta Jakarta untuk mengadakan 
dialog dengan rakyat Papua asli.7 Pastor Katolik Papua yang terkenal, Neles Tebay 
mempertimbangkan aksi MRP dan menyatakan: 

“Walaupun undang-undang otonomi khusus yang diimplementasikan sejak 2001 
banyak dianggap sebagai satu-satunya solusi yang memungkinkan, ini bukan 
merupakan hasil dari dialog antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua. Bukti 
kurangnya kepemilikan ini adalah satu faktor penting untuk mengerti lebih baik 
mengapa pemerintah tidak pernah melaksanakan otonomi secara konsisten dan 
menyeluruh, dan mengapa rakyat Papua bisa dengan mudah mengembalikan 
undang-undang tersebut ke pemerintah. Apa yang diinginkan rakyat Papua 
sebaliknya adalah yang utama dan terutama untuk dianggap serius dan ditanggapi 
keluh kesahnya. Pengungkapan referendum dan pengakuan kekuasaan Papua 
adalah untuk dimengerti sebagai basis perlunya dialog.” 

Respon dari Jakarta adalah beragam. Beberapa menyalahkan pemimpin Papua 
karena gagal melaksanakan OTSUS. Awalnya, Presiden berencana meningkatkan 
anggaran otonomi khusus dan daerah untuk Papua, Papua Barat dan Aceh pada 2011, 
juga memulai evaluasi OTSUS di Papua.8 

Perkembangan yang baik adalah pada saat pidato Presiden pada hari 
kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2010 di mana beliau mengungkapkan keinginannya 
untuk terlibat dalam “komunikasi yang konstruktif” dengan Papua. Sebagai langkah 
awal, Presiden ingin memperbaiki komunikasi antara pemerintah dan DPRP, DPRD dan 
MRP. Secara kritis, pernyataan Presiden tersebut membantu menguatkan posisi 
berkelanjutan dalam pemerintah. 

Dalam lingkungan pemerintah yang lebih konservatif, bahkan istilah dialog 
adalah sensitif, karena menimbulkan ketakutan akan disintegrasi Indonesia dan diartikan 

                                                 
6 Laporan LIPI. Juni 2011. Pengelolaan Konflik di di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku, 

Papua, dan Poso. Hal. 43. 
7 Rekomendasi MRP lainnya adalah: pelaksanaan referendum yang bertujuan untuk kemerdekaan politik; 

PI mengakui pengembalian kekuasaan Rakyat Papua Barat yang diproklamasikan pada 1 Desember 
1961; mendesak komunitas internasional untuk melakukan penutupan terhadap dana internasional yang 
diberikan untuk implementasi Undang-undang Otonomi Khusus; tidak perlu revisi atas Undang-undang 
Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus; menghentikan proses pemilihan kepala Kabupaten 
di Papua; menghentikan transmigrasi dan melaksanakan pengawasan yang ketat atas arus migrasi ke 
Papua; mendesak pelepasan semua tahanan poliotik Papua di penjara di manapun di Indonesia. 
Rekomendasi ini terdapat di www.etan.org/issues/wpapua/2010/1007wpap.htm#Special_Autonom 

8 Sebagai tambahan atas evaluasi PI, parlemen Papua Barat juga mengumumkan evaluasinya. Evaluasi ini 
adalah akibat keputusan MRP pada Juni dan membuat pemerintah lokal dapat menentukan 
kebijakannya terhadap PI. 
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memberikan posisi yang sama kepada kedua belah pihak. Ketakutan mereka adalah 
bahwa dialog akan merujuk Perjanjian New York 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat 
(Pepera) 1969, mempertanyakan dasar kekuasaan Indonesia di Papua, bahwa mengakui 
pelecehan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah akan menjatuhkan citra 
Indonesia. Faktor yang lebih progresif di pemerintah termasuk beberapa pejabat senior 
di Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Seperti yang dicatat oleh 
Jendral Bambang Dharmono: 

“Otonomi Khusus gagal, Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tidak mempunyai efek, tidak 
ada hukum dan keteraturan lagi di Papua, situasi keamanan memburuk, 
kesejahteraan menurun, budaya kekerasan mendapat dorongan dan marjinalisasi 
berlanjut. Hanya dengan dialog maka konflik bisa diatasi.”9 

Sejak pidato Presiden, ada beberapa tanda-tanda positif mengindikasikan 
perubahan kebijakan berpihak ke Papua. Pada 20 September 2010, Presiden secara 
resmi mengeluarkan mandat kepada Wakil Presiden untuk memperhatikan kebijakan 
Papua dan mendorong pelaksanaan otonomi khusus. Unit Percepatan Pembangunan 
Papua dan Papua Barat (UP4B) dibentuk pada 2011, dan akan bekerja di lima area: 
masalah infrastruktur, politik, investasi, aspek sosial dan anggaran. Namun ada resiko 
yaitu unit tersebut akan dianggap oleh Rakyat Papua sebagai dipaksakan oleh Jakarta 
tanpa konsultasi – ketakutan yang muncul karena hanya dua Gubernur Papua yang 
diajak konsultasi mengenai unit baru tersebut. Pembuatan kerangka mandat unit tersebut 
juga penting. Akan lebih mendapat penerimaan yang lebih besar jika diasumsikan 
sebagai permulaan proses menuju pencapaian solusi atas konflik, dibandingkan jika 
dianggap sebagai paket pembangunan dan infrastruktur untuk mempromosikan 
investasi. 

Walaupun kelompok internasional belum membangun perhatian yang 
berkelanjutan di Papua, belakangan ini berapa peristiwa telah meminta PI untuk 
memusatkan perhatiannya kepada Papua. Pada September 2010, Kongres Amerika 
mengundang perwakilan Papua ke Washington untuk dengar pendapat pertama 
mengenai Papua.10 

Akibat dari itu, untuk merespon kejadian tersebut, Presiden Indonesia mengirim 
tiga menteri koordinasi dalam perjalanan spontan ke Papua dan Presiden sendiri 
mengunjungi Papua pada akhir Nopember 2010. Presiden Obama mengambil 
kesempatan untuk menyinggung Papua dalam pernyataannya ke publik pada saat 
kunjungannya ke Indonesia pada Nopember 2010, memancing perhatian internasional 
lebih lanjut.11 

Walaupun adanya kesempatan yang muncul mengenai dialog baik di Jakarta 
maupun di Papua, tetap ada perbedaan pendapat penting mengenai dasar dialog. PI 

                                                 
9 Bambang Dharmono adalah pensiunan Letnan Jendral. Posisi terakhirnya sebelum pensiun pada 2010 

adalah Sekretaris Jendral Dewan Pertahanan Nasional. Komentar ini dibuat pada Agustus 2010 di 
Jakarta pada saat peluncuran Papua Road Map. 

10 Pengakuan Joe Yun, Wakil Asisten Sekretaris untuk Asia Timur dan Pacific, www.state.gov/ 
p/eap/rls/rm/2010/09/147551.htm, tanggal akses 16 September 2010. 

11 Pada pidato di Universitas Indonesia, Presiden Obama mengatakan: “Karena pada akhirnya, adalah hak 
warga negara yang akan mengikat Nusantara dari Sabang sampai Merauke – kepastian bahwa setiap 
anak yang lahir di negara ini harus diperlakukan secara sama, apakah dia berasal dari Jawa atau Aceh; 
Bali atau Papua.” Walaupun secara jelas menyebutkan teritori Indonesia, beliau menekankan perlunya 
untuk menangani diskriminasi sebagai akar masalah konflik di Papua. 
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dengan jelas menolak ” internasionalisasi” konflik, sedangkan hampir semua rakyat 
Papua meminta dialog diadakan di luar Indonesia. Jalan tengahnya yaitu dialog di dalam 
Indonesia dimonitor oleh pihak internasional perlu dicari. Juga ada debat mengenai 
fungsi mediasi pihak ketiga. Kesepakatan Aceh mungkin dibentuk tanpa fungsi pihak 
ketiga, sedangkan hampir semua rakyat Papua yang terlibat konsultasi publik percaya 
bahwa dialog hanya bisa berhasil bila pihak ketiga yang netral hadir. Mereka 
meragukan akan adanya “dialog nasional” lainnya. 

“Sebuah dialog nasional akan digunakan oleh Pemerintah untuk memperlihatkan 
kepada komunitas internasional bahwa mereka telah memecahkan masalah. Tapi 
tidak ada aksi, pemerintah bisa memanipulasi prosesnya”.12 

Kemudian Penulis berargumen untuk mengatasi hal tersebut maka harus 
diadakan perlindungan terhadap komunitas rentan melalui penerbitan kebijakan baru. 
Kelompok rentan yang dimaksud Penulis disini adalah kelompok minoritas. Kelompok 
yang minoritas selalu terdesak oleh keadaan yang mengakibatkan kelompok tersebut 
seperti terintimidasi. Penjajakan yang dapat dipahami kemudian diikuti dengan campur 
tangan program strategis terhadap kelompok-kelompok minoritas di Papua harus 
dikembangkan. Badan-badan internasional dapat memberikan kontribusi dalam 
memberikan kesempatan yang setara bagi para pemain lokal termasuk kelompok-
kelompok minoritas untuk ikut serta secara aktif atau langsung dalam menyelesaikan 
konflik di antara mereka sendiri. Beberapa kelompok minoritas dalam kalangan 
penduduk asli papua memerlukan perhatian khusus lebih termasuk kelompok yang 
secara geografis terasing karena tinggal di pelbagai daerah terpencil dan/atau yang 
distigmakan secara politik, sehingga menyebabkan tingkat akses yang rendah terhadap 
hak-hak dasar mereka serta menempatkan mereka pada posisi rentan terhadap 
kemungkinan adanya kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia. 

Kurangnya fasilitas (termasuk infrastruktur jalan yang rusak serta transportasi 
yang tidak memadai) untuk mencapai dan/atau larangan dari pemerintah lokal atau 
aparat keamanan untuk memasuki daerah-daerah tempat tinggl kelompok rentan ini 
membuat mereka “tidak terlihat”. Setiap orang berhak mempunyai hak-hak yang setara 
untuk terlibat dalam kemajuan. Program intervensi harus menjunjung kesetaraan 
kesempatan dan memastikan keterlibatan dari kelompok rentan ini. Komunitas rentan 
yang lainnya adalah orang-orang yang selamat dari kekerasan termasuk perempuan dan 
anak-anak. Beban dari masa lampau (misalnya karena kekerasan) harus diangkat 
terlebih dahulu sebelum ikut aktif dalam perubahan sosial. Orang-orang yang selamat 
dari kekerasan ini akan mempunyai kesempatan  yang lebih kecil jika mereka masih 
membawa beban dari masa lampau tadi. Jadi, strategi intervensi yang memungkinkan 
seperti pemulihan masyarakat dan perbaikan keadilan harus diberikan. Di sisi lain, 
strategi makro lainnya harus dilakukan dengan mendorong  pembentukan kebijakan 
publik yang memihak pada kelompok rentan termasuk para korban kekerasan, 
kelompok yang terlantar: dari obyek perubahan sosial menjadi subyek atau pemain aktif 
dari perubahan Sosial. 

Oleh karena itu, yang menjadi hal terpenting dari semuanya adalah perlu adanya 
campur tangan dari pemerintah di dalamnya. Penolakan yang keras terhadap dialog dan 
Road Map datang dari beberapa institusi negara berbeda, terutama Badan Intelijen 
Negara (BIN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinasi untuk Politik, 

                                                 
12 Pernyataan yang dibuat oleh seorang Papua pada saat konsultasi umum di Sorong, 22 Pebruari 2010. 
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Hukum dan Pertahanan. Mereka percaya bahwa Road Map dan dialog secara umum 
memberikan terlalu banyak ruang untuk perpecahan dan akan menginternasionalisasi 
konflik karena saran untuk menggunakan mediator asing. Untuk mencoba dan 
membangun kesepakatan untuk setuju akan dialog, jaringan individu berpengaruh yang 
pro-dialog dibentuk, dengan pelan memperbesar suara yang setuju dengan dialog dalam 
lingkaran pemerintah yang strategis. Selain Kantor Wakil Presiden, badan penasihat 
pemerintah seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Dewan Ketahanan 
Nasional (Wantanas) memberikan dukungan pada inisiatif. 

2. Penyebab Konflik Horizontal Solusi Pemecahan Masalah 

Papua dan Papua Barat merupakan dua provinsi yang berada di paling ujung 
timur di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, akhir-akhir ini sedang 
dihebohkan dengan kasus konflik sosial yang terjadi di sana, yang diantaranya adalah 
kasus aksi sparatisme. Masyarakat Papua melalui organisasi sparatis mereka atau biasa 
disebut OPM (Organisasi Papua Merdeka) beberapa kali mengisyaratkan diri ingin 
merdeka dan lepas dari NKRI, beberapa aksi sparatis mereka kembali  menghiasi 
wacana berita akhir-akhir ini. 

Masalah tentang kasus sparatis ini sebenarnya sudah lama terjadi, permasalahan 
yang terjadi tersebut karena kesalnya penduduk Papua akan kesejahteraan kehidupan 
mereka yang menurut mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Menurut 
mereka selama ini pemerintah hanya melakukan pembangunan terpusat di jawa dan 
sekitarnya saja, sedangkan daerah-daerah yang jauh dari jawa seperti Papua tidak 
diperhatikan oleh pemerintah, padahal di daerah Papua sendiri memiki  banyak 
pertambangan yang mampu menghasilkan omset triliunan rupiah pertahun, tetapi hal itu 
tak berdampak sama sekali bagi kesejahteraan kehidupan mereka, terbukti masih 
banyaknya masyarakat miskin dan kekurangan gizi yang berada di bumi canderawasih 
ini. 

Seharusnya dengan kekayaan alam yang melimpah ruah seperti yang dimiliki 
sekarang ini, mereka bisa hidup sejahtera dengan kekayaan alam itu, salah satunya 
mereka memiliki sebuah bukit atau gunung dimana disitu merupakan sebuah area 
pertambangan emas yang melimpah dan tak akan habis bertahun-tahun, para ahli 
pertambangan menyatakan bahwa setiap delapan karung hasil tambang disana satu 
diantaranya berisi emas murni dan tujuh yang lain merupakan timah. Bukankah hal itu 
merupakan sebuah hal yang mampu menghasilkan omset lumayan besar provinsi 
mereka untuk mengetas kemiskinan, kelaparan serta gizi buruk yang melanda mereka. 
Jika tau begitu lantas kemana larinya kekayaan mereka? Memang penanganan yang 
tidak baik terhadap kekayaan alam di daerah mereka membuat mereka menjadi seperti 
saat ini. Tambang emas yang penulis ceritakan diatas merupakan perusahaan yang 
dimiliki penuh oleh Amerika Serikat, negara Indonesia sendiri hanya mendapatkan 
sebagian kecil dari omset yang dimiliki oleh PT Freeport. 

Hal itulah yang membuat rakyat Papua merasa disudutkan, mereka berasumsi 
bahwa ini rumah orang papua, ini kekayaan orang Papua, tapi mengapa mereka masih 
bergelut dengan berbagai penderitaan yang mereka alami setiap harinya. Masyarakat 
Papua beranggapan pemerintah tidak becus dalam mengatasi kemiskinan yang ada di 
Papua, mereka juga iri dengan pembangunan pesat yang dilakukan oleh pemerintah di 
Pulau Jawa dan sekitarnya dan tindakan Papua yang spertinya mengabaikan daerah 
pelosok negeri. 
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Oleh karena itu masyarakat Papua mulai berontak dengan aksi pemerintah yang 
cenderung lamban menangani kasus yang berada di daerah mereka selama ini, mereka 
mulai menderikan gerakan-gearakan yang kearah sparatisme. Ya mereka ingin 
mendirikan negara sendiri yang selama ini mereka dengung-dengungkan, dengan 
organisasi sparatis mereka yaitu OPM (Organisasi Papua Merdeka) mereka mulai 
memasang bendera dengan lambang bintang kejora diberbagai sudut kota di Papua yang 
akhirnya bendera dimusnahkan oleh aparat kepolisian. Mereka mulai membuat sebuah 
gejolak akhir-akhir ini dengan menembaki sebuah kantor Kepolisian, menembaki 
karyawan-karyawan PT Freeport dan beberapa aksi rusuh lainya, banyak korban yang 
berjatuhan dari aksi yang dinilai tidak bertanggung jawab ini mulai korban luka ringan, 
parah bahkan sampai korban tewas diakibatkan oleh aksi sparatis ini. 

Beberapa lokasi diantaranya adalah Puncak Jaya yang menjadi markas dari PT 
Freeport sendiri sekarang kondisinya sudah dinyatakan siaga satu oleh pihak kepolisisan 
tanah air, beberapa aksi baku tembak antara pihak aparat negara dengan pasukan OPM 
terjadi disana. Akhir-akhir ini disana juga terjadi penembakan misterius terhadap 
karyawan PT Freeport yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab beberapa 
korban berjatuhan mulai dari pihak OPM sendiri, Aparat negeri hingga pihak karyawan 
PT. Freeport sendiri. 

Sementara itu kekerasan juga mewarnai Kongres Papua, sebelumnya kongres 
berjalan kondusif sebelum pemimpin adat Papua menyinggung soal kemerdekaan 
Papua. Tetapi setelah pemimpin adat menyinggung soal kemerdekaan itu Polisi mulai 
menembaki peluru-peluru keatas sebagai tanda tembakan peringatan, tak pelak 
suasasana pun jadi kisruh banyak orang berlarian dan akhirnya korban pun berjatuhan. 

Sebenarnya OPM sendiri sudah ada sejak lama. Tetapi sangat disayangkan 
akhir-akhir ini bergejolak kembali di bumi canderawasih, lambanya sikap yang diambil 
pemerintah dinilai sebagai pemicu masalah ini kembali bergejolak, seandainya 
pemerintah bersikap tegas dengan kasus OPM ini mungkin pergolakan seperti sekarang 
ini tidak akan sampai separah ini, sayangnya pemerintah hanya bisa mengatasi masalah 
daripada mencegah masalah yang sudah ada. 

Setelah Penulis menjabarkan akar permasalahan horizontal yang terjadi di 
Papua, disini Penulis mencoba memberikan rekomendasi penanganan konfliknya. 
Menurut hemat Penulis, Pemerintah harus langsung turun tangan langsung di lokasi 
konflik, pemerintah sebagai otoritas penanggung jawab berjalanya sistem negara harus 
segera mengambil keputusan yang pastinya tidak boleh merugikan pihak yang bertikai 
dan harus tidak boleh ada korban jiwa yang berjatuhan akibat dari pengambilan 
kebijakan dari pemerintah terkait menangani kasus ini. 

Salah satu langkah konkret atau nyata pertama yang harus dilakukan adalah 
dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya peningkatan moral dan etika. Etika 
dan moral merupakan tuntutan hidup orang Papua sejak jaman dahulu yang 
dikembangkan oleh nenek moyang dan merupakan bagian dari adat istiadat. Etika dan 
moral ini kemudian diperkaya oleh ajaran-ajaran agama Kristen, Katolik, Islam, dan 
agama-agama lain yang dipeluk orang Papua sejak kurang-lebih 200 tahun lalu.13 

                                                 
13 Frits Bernard Ramandey, dkk. 2005. Profil Otonomi Khusus. Aliansi Jurnalis Independen Papua. Hal 

11. 
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Lalu solusi selanjutnya seharusnya pemerintah mengirim seorang negosiator 
ataupun mediator yang profesional yang mampu mendudukkan antara pemerintah 
Indonesia dengan Rakyat Papua di dalam satu forum. Mediator atau negosiator 
merupakan seorang yang mampu memediasi atau penengah dari pihak yang bertikai, 
dalam masalah ini mediator biasanya di lakukan oleh pakar sosiolog atau ahli sosiologi 
yang mampu membidangi dalam profesi ini. Tetapi sebelum kedua belah pihak 
didudukkan bersama-sama sosiolog tersebut sudah harus mempelajari kasus yang ada di 
lapangan tempat terjadinya konflik, dia harus tau masalah apa yang terjadi dan solusi 
apa yang harus dilakukan kedua belah pihak agar pertikaian kembali memanas. Seorang 
sosiolog sangat mampu dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas itu karena 
pemecahan masalah konflik itu sudah menjadi hal sudah biasanya mereka pelajari. 

Seorang ahli sosiolog yang menjadi mediator di sini diharuskan tidak berpihak 
kepada siapa pun baik kepada sektor Pemerintah atau Rakyat Papua ataupun pihak PT 
Freeport itu sendiri, jika ada indikasi bahwa seorang mediator tersebut merupakan dari 
pihak Pemerintah tentunya Rakyat Papua tidak akan mau dimediasi karena takut ada 
kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan pihak Indonesia. Jadi mediator ini 
harus benar-benar di pihak yang benar-benar netral. 

Diharapkan nantinya mediator atau negosiator ini harus memanggil perwakilan 
dari rakyat papua yang diwakilkan oleh kepala suku mereka, wakil OPM, dan Gubenur. 
Kenapa kepala suku atau kepala adat diikutkan? Karena bagi masyarakat Papua yang 
masih sangat menjaga kebudayaan mereka kepala suku adalah sosok perwakilan yang 
sangat penting bagi pentuan nasib mereka dan kepala suku adalah sosok yang sangat 
mereka isitimewakan didalam suku mereka masing-masing. 

Mediasi ini juga pernah dilakukan saat konflik di Aceh yang ingin melepaskan 
diri dari Indonesia, waktu itu mediatornya adalah lembaga Internasional Crisis 
Management Inviative yang dikomando oleh mantan menteri Finlandia yaitu Marthi 
Astisari, pada waktu itu konflik di Aceh hampir sama dengan yang saat ini terjadi di 
Papua mereka sama-sama tidak puas akan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh 
Pemerintah terhadap wilayah mereka. Dan terbukti meski mediasi antara RI dan GAM 
berlangsung alot tapi akhirnya kedua belah pihak mampu berdamai dan sampai 
sekarang sudah tidak ada lagi aksi separatisme lagi di daerah Aceh. Mungkin hal itu 
menjadi pelajaran berharga bagi Pemerintah untuk kembali memanggil mediator 
Internasional yang memediasi masalah di Papua ini. 

Setelah adanya mediasi antara pihak yang bertikai adalah kesadaran Pemerintah 
akan pemerataan pembangunan (tanpa menganak emaskan atau menganak tirikan 
daerah-daerah tertentu) yang mereka jalankan belum sepenuhnya berhasil terlihat di 
beberapa daerah di pelosok negeri ini belum mendapatkan fasilitas yang mestinya 
menjadi hak mereka sebagai warga negara seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, listrik 
dsb. Meskipun azas desentralisasi pembangunan adalah merupakan azas yang diikrarkan 
oleh pemerintah reformasi saat ini. Memang tidak mudah mengelola negeri yang sangat 
luas dan memiliki puluhan juta penduduk ini, tapi paling tidak ada tindakan kongkrit 
Pemerintah melalui Presiden untuk mengetahui langsung ke pedalaman-pedalaman 
tanah air ini dengan memberikan kesejahteraan seoptimal mungkin didaerah pedalaman 
itu. 

Untuk itu kemudian Pemerintah harus bisa melobi PT Freeport agar perusahaan 
ini tidak seenaknya mengeruk kekayaan di Papua tetapi juga harus turut serta dalam 
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kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat Papua. Karena menurut hemat penulis 
yang terjadi selama ini adalah bukan dampak positif melainkan negatif yang diterima 
mayoritas Penduduk Papua. Sumber Daya Alam kita dikeruk habis-habisan oleh 
Freeport tanpa memandang kesejateraan penduduk lokal. Masih banyak disana 
ditemukan masyarakat miskin, Freeport mungkin hanya ada penyerapan tenaga kerja 
tapi rata-rata buruh lokal di perusahaan itu hanya di gaji dengan upah sangat tidak 
layak. Nah, inilah saatnya Pemerintah melobi PT Freeport agar mau memberikan 
beberapa hasilnya untuk pembangunan infrastruktur di Papua, mungkin Pemerintah 
tidak bisa mengusir PT Freeport dari Indonesia karena Indonesia sudah terikat 
perjanjian dengan Amerika saat peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia, kembali 
pentinya negosiator dan ahli sosiologi untuk melobi pihak PT.Freeport agar mau 
memberikan tuntutan yang telah diajukan oleh masyarakat Papua.  

Dan yang lalu kemudian semuanya itu diramu menjadi satu dengan memberikan 
otonomi daerah khusus ke daerah Papua karena mereka yang memiliki keberagaman 
suku dan adat memiliki budaya dan memiliki budaya yang berbeda dengan masyarakat 
Indonesia lainya. Dan memaksimalkan kinerja sistem demokrasi yang ada disana 
dengan pemilihan umum yang merata hingga daerah pedalaman sekalipun. 

D. Penutup 

1.  Kesimpulan 

Penyebab konflik secara vertikal disebabkan oleh gaya kepemimpinan 
tradisional yang menempatkan kepentingan etnis tertentu di atas masyarakat umum 
diikuti oleh kurangnya kapasitas professional dalam mengelola pemerintahan yang sarat 
dengan hal-hal yang berorientasi proyek dari pada yang bermanfaat bagi publik. Ruang 
untuk membelokkan dana publik berkaitan erat dengan tata cara penyampaian dana 
Otsus yang menentukan kualitas pengawasan dan transparansi. 

Sedangkan dari sisi horizontal, penyebabnya dikarenakan kesalnya penduduk 
Papua akan kesejahteraan kehidupan mereka yang menurut mereka tidak diperhatikan 
oleh pemerintah pusat. Menurut mereka selama ini pemerintah hanya melakukan 
pembangunan terpusat di jawa dan sekitarnya saja, sedangkan daerah-daerah yang jauh 
dari jawa seperti Papua tidak diperhatikan oleh pemerintah, padahal di daerah Papua 
sendiri memilikibanyak pertambangan yang mampu menghasilkan omset triliunan 
rupiah pertahun, tetapi hal itu tak berdampak sama sekali bagi kesejahteraan kehidupan 
masyarakat lokal, terbukti masih banyaknya masyarakat miskin dan kekurangan gizi 
yang berada di tanah Papua ini. 

2.  Rekomendasi 

a). Konsultasi publik yang dipimpin oleh perwakilan masyarakat sipil (akan dijelaskan 
lebih lanjut di bagian Menyiapkan Dasar untuk Dialog) menjadi instrumental dalam 
membangun konsensus di antara rakyat Papua mengenai dialog. 

b). Pemerataan pembangunan yang mereka jalankan belum sepenuhnya berhasil 
terbukti beberapa daerah di pelosok negeri ini belum mendapatkan fasilitas yang 
mestinya menjadi hak mereka sebagai warga negara 

c). Pemerintah harus bisa mengontrol dan mengawasi PT Freeport agar perusahaan ini 
tidak semenah-mena mengambil kekayaan di Papua tetapi juga harus ikut andil 
dalam kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat Papua. 
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