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Rekaman Perjalanan PAPUA  
Tanggal 1-15 April 2020 

 
1. Covid-19 masih tetap menjadi bahan diskusi baik ‘di jalan’ maupun di media. 

Ternyata masih ada suatu kesenjangan antara pemahaman tokoh pemerintah 
lokal/daerah dengan sejumlah petinggi di pemerintah pusat. Seperti Bupati 
Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, yang memperjelaskan kepada Menko 
Luhut Panjaitan bahwa keputusan tindakan di Papua diambil oleh semua pihak yang 
berwewenang di Provinsi (ForKoPimDa: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), maka 
berdasarkan suatu pemahaman situasi yang betul. ‘Jangan pikir bahwa kalian di 
Jakarta tahu lebih baik’, nadanya; Katanya, “Saya kasih tahu Bapak, satu nyawa 
Papua mahal”. Dan jelas otoritas lokal di Papua tetap akan menjalankan apa yang 
diputuskan bersama1. Bukan saja di Papua pemerintah lokal bertabrakan dengan 
pemerintah pusat; malahan di Jakarta sendiri Gubernur DKI Jakarta berulang kali 
mengalami susah untuk menggolkan kebijakannya. Sedangkan di media diskusi 
berjalan terus. Selama wawancara oleh Metro TV dengan Menko Luhut (2 April, 
malam, sekitar jam 20.00 WIT) menjadi jelas betapa sulitnya bagi Menko untuk 
memperjelaskan segala macam ‘himbauan/kebijakan’ oleh pemerintah pusat. 
Ditanya terus: apa maksudnya dari satu segi ‘mudik dilarang’, dari segi lain’mudik 
boleh’? Apakah tak tercipta suatu ‘suasana abu-abu’ sehingga  sama sekali tidak 
jelas lagi tindakan mana yang berlaku, mana yang tidak. Maka kacau! Luhut 
menekankan bahwa memang sejumlah ‘tindakan bernada himbauan’, karena 
pemerintah pusat ingin bahwa masyarakat sendiri makin dididik menjadi dewasa 
dalam pengambilan sikapnya sendiri. ‘Tidak dipaksa, namun dibuat sadar’, nadanya. 
‘Pendidikan masif’. Ya bagus, namun pendidikan ini tidak akan terjadi dengan hanya 
memberikan informasi sepotong-potong saja. Kalau betul mau mendidik masyarakat 
alangkah baiknya mengembangkan suatu program penyuluhan yang jelas dan 
professional melalui media dan pejabat setempat; program semacam itu sama sekali 
tidak kelihatan, dan memang sangat dibutuhkan. Yang kelihatan justru ‘campuran 
informasi yang membingungkan’. Setelah wawancara dengan Luhut, di media yang 
sama muncul jurubicara yang memberikan perkembangan Covid-19 di Indonesia 
(angka-angka resmi, yang masih sangat moderat: 1.700 kasus, 170 orang 
meninggal, 122 orang sembuh) dan kemudian muncul seorang pakar yang 
memperjelaskan bahwa dengan memakai protocol Covid-19/model ilmiah untuk 
mengikuti perkembangan Covid-19 di Indonesia, dapat menyimpulkan bahwa 
sekarang sudah ada 17.000 kasus, dan jumlah ini akan naik menjadi sekitar 130.000 
pada akhir Mei. Dia memperjelaskan juga segala macam testing yang ada (tiga 
derajat; dari tingkat sangat terbatas sampai kwalitatif tinggi) dan memperjelaskan 
juga bahwa test yang kwalitatif tinggi hanya tersedia secara sangat terbatas. Dengan 
kata lain: jangan harap bahwa dapat dipakai secara masal. Terdengar juga melalui 
media lainnya bahwa Gubernur Jakarta sudah menyampaikan bahwa jumlah orang 
dikuburkan di Jakarta karena Covid-19 sudah hampir 300 orang. Angka ini sangat 
berbeda dengan informasi resmi diatas. Mengikuti sejumlah acara berturut sulit untuk 
dikatakan bahwa program info ini mendidik ‘masyarakat umum’; lebih nyata bahwa 
masyarakat makin bingung, takut dan malahan bisa panik. Juga gaya penjelasan 
seperti Menko Luhut tidak membantu meningkatkan ketenangan masyarakat luas. 

2. Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Apmil dan Apom (Komapo), warga-warga 
Kabupaten Pegunungan Bintung, menolak TNI di Pegunungan Bintang. Ternyata 
selama dua hari (28-29/3/2020) TNI membawa pasukan masuk wilayah Pegunungan 
Bintang. Komapo protes karena menurut mereka TNI tidak membawa damai bagi 
masyarakat.2  Masyarakat hanya menjadi takut dan gelisah karena kehadiran TNI ini. 
Ada pengalaman cukup di masa yang lampau. Tindakan TNI juga diprotes anggota 

																																																													
1Lihat Pojoksatu.id, Kamis, 2 April 2020 
2Lihat https://www.suarapapua.com/2020/04/03/komunitas-mahasiswa-dan-pelajar  	
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DPR Papua, Laurenzus Kadepa, Komisi PolHuKam, karena dinilai tidak tepat saat 
semua warga sudah begitu prihatin mengenai ancaman Covid-19. Sampai saat ini 
pihak TNI menolak komentar. Boleh jadi bahwa tindakan TNI ini ada kaitan dengan 
kejadian sekitar 2 minggu lalu sewaktu pesawat TNI ditembak di wilayah Kabupaten 
Pegunungan Bintang.  

3. Masih banyak diskusi di Jakarta mengenai uang operasional untuk mmelawan 
‘wabah Covid-19’ mesti diambil dari mana? Menurut pojoksatu.id/news/berita 
nasional, 4 April 2020 banyak protes karena anggaran buat pendidikan mau 
dikurangi untuk itu. Kenapa tidak mengambil dari anggaran infrastruktur atau 
anggaran pembangunan Ibu Kota Baru? Politisi PAN menyatakan bahwa pemerintah 
ternyata tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat. Isyu ini pasti menghangatkan 
lagi sekali ‘tabrakan politik’ yang sekarang dipamerkan para politisi dan petinggi 
Negara di Jakarta Pusat. Sebenarnya ada apa? Perebutan kuasakah? 

4. Para tahanan politik kasus Papua di Jakarta dituntut masa penjara selama 1 tahun 
dan lima bulan (3/4/2020). Mereka mengadakan aksi protes anti-rasisme secara 
damai di depan Istana di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2019, sambil membawa 
bendera Bintang Kejora (lambang bangsa Papua). Mereka dituduh  makar3. 
Persidangan akan berlanjut.  

5. Sejumlah tahanan dibebaskan guna mengurangi padatnya penghuni di Lembaga 
Pemasyarakatan (lapas), maka, lebih mudah untuk menghindari terkena Covid-19. 
Pembebasan banyak tahahan menjadi bahan kontroversi karena ada kesan bahwa 
juga mau membebaskan sejumlah tahanan korupsi dan narkoba. Hal itu diprotes 
oleh sejumlah pihak4 karena pada umumnya para tahahan korupsi menikmati tempat 
tahanan yang kurang padat maka tidak akan membantu meringankan lapas. Menteri 
Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dikabarkan mengusulkan untuk membuka 
kemungkinan supaya mereka juga turut diberikan kesempatan dibebaskan. Namun 
akhirnya Jokowi (6/4/2020) memberitahukan bahwa dalam program pembebasan 
tahanan tidak ada wacana membebaskan tahanan korupsi. Berhubungan dengan 
rencana pembebasan sejumlah tahanan berkaitan dengan ancaman Covid-19, Tapol 
London pernah mengusulkan supaya semua tahahan politik dibebaskan pada 
kesempatan ini. Juga anggota Tim Advokat untuk 7 tahanan Papua di Balikpapan 
(Kalimantan Timur), Latifah Anum Siregar, memberikan saran yang sama5. Dalam 
acara Indonesia Lawyers Club (TVOne 7/4/2020) Menteri Hukum dan HAM, Yasonna 
Laoly, sempat memperjelaskan kedudukan persoalannya. Sebenarnya tidak ada 
minatnya untuk membebaskan ‘tahanan koruptor’ namun dia didesak memikirkannya 
karena Komisi III DPR RI memintanya. Rugi bahwa tidak ada wakil dari Komisi III 
dalam kalangan debat dalam acara ini. Yasonna Laoly juga memperjelaskan bahwa 
dasar pemilihan pribadi tahanan (sampai jumlah sekitar 35.000 orang) dibuat 
berdasarkan tolok-tolok ukur yang dirumuskan oleh PBB. Tolok ukur a.l. [a] tahanan 
diatas umur 60, [b] tahanan yang sudah menjalankan 2/3 dari masa tahananya, [c] 
tahanan yang sudah kesehatannya lemah, namun tidak kena corona. Dalam acara 
ini juga diberikan beberapa angka mengenai populasi di penjara-penjara. A.l. 
diberitahukan bahwa kapasitas penjara di Indonesia sebenarnya adalah 130.000 
orang, namun de facto yang sekarang menghuni penjara adalah sekitar 255.000 
orang, hampir dua kali lipat kapasitasnya. Disamping kategori ‘korupsi’ yang 
dipersoalkan juga kategori ‘narkoba’ dipersoalkan karena tidak diberikan peluang 
untuk dibebaskan melalui kebijakan sekarang ini.  

 
 
 
 
																																																													
3Lihat Jubi.co.id 6/4/2020 
4Lihat Newsmaker.tribunenews.com/am 6/4/2020 Tanggapi wacana pembebasan koruptor, Najwa Shibab dituding 
memprovokasi oleh Yasonna, ini reaksinya. 
5Lihat Jubi.co.id/advokat-ham-desak (6/4/2020)	
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6. Update Covid-19 di Papua 7 April 2020 oleh SP.com (seputarpapua): Kasus Positif 
31, Sembuh 5, Meninggal 4, ODP 3.262, PDP 44.  

COVID-19 
7 APRIL 2020 

JUMLAH KASUS 
POSITIF 

JUMLAH 
DIRAWAT 

JUMLAH 
MENINGGAL 

JUMLAH 
SEMBUH 

Kab Jayapura 5 5 - - 
Kota Jayapura 13 8 2 3 
Kab Merauke 4 2 - 2 
Kab Mimika 9 7 2 - 
Total  31 22 4 5 
Orang dalam 
Pemantauan (ODP) 

3.262  Orang dalam 
Pengawasan 
(PDP) 

44 

Wakil Gubernur memberitahukan bahwa pembatasan ruang gerak-gerik (PSBB = 
Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan masuk-keluar daerah di provinsi Papua 
diperpanjang daripada 9 April menjadi minimal sampai 23 April. Sedangkan Direktur 
Lalu Lintas Polda Papua menyarankan warga yang tinggal di Jayapura untuk tidak 
mudik guna mencegah penyebaran virus corona6. Di tengah segala upaya para 
pimpinan daerah muncul lagi suatu ‘surat perintah’ dari Menteri Perhubungan ad 
interim, Luhut Panjaitan kepada para Kepala Daerah di seluruh Indonesia “untuk 
bersama-sama memastikan agar pelayanan transpostasi di wilayah operasional 
Bandar Udara, Pelabuahan, Terminal, Stasiun dan prasarana transportasi lainnya 
dapat tetap berjalan dengan mengoptimalkan pengawasan serta mengacu pada 
protocol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 
2019… serta menghimbau agar tidak melakukan penutupan fasilitas transportasi 
yang berada dia wilayahnya”7.  

7. Harga di pasar/toko dinaikkan. Syukur masih ada pengawasan sehingga sekali-kali 
kenaikan liar dikoreksi kembali, walau sangat terbatas efeknya! Memang dapat 
dinantikan bahwa pada umumnya harga segala macam produk makanan akan naik. 
De facto sudah terjadi selama tiga minggu terakhir ini.  Maka, suatu kenaikan 
signifikan de facto sudah ‘dianggap normal’ dan kemungkinan besar tidak akan 
menurun lagi sewaktu ‘crisis corona’ (atau pelemahan nilai rupiah) sudah lewat. 
Contoh saja: tiga minggu lalu masih dapat membeli rak telur, 30 biji, dengan harga 
sekitar Rp. 70.000. Seminggu lalu ternyata sudah mesti membayar Rp. 75.000. 
Kemarin (9/4/2020) di pasar Sentral Hamadi sudah diminta pembayaran sebesar Rp 
95.000 sampai Rp. 100.000. Setelah tim pengawas harga mendatangkan para 
pedagang di pasar itu harga turun kembali kepada ‘harga normal’, yakni Rp. 85.000! 
Artinya: kenaikan selama 3 minggu sekitar 15%, sudah menjadi ‘normal’. ‘Kenaikan 
normal’ ini, sudah tentu, akan sangat menyusahkan lapisan ekonomi lemah yang 
selama ‘krisis corona’ ini de facto sering sudah mengalami kehilangan sumber 
pendapatannya, seperti para tukang ojek, sopir taksi, buruh lepas, penjual kaki lima, 
tenaga honor, dst. Boleh saja membagi paket bantuan – sudah terjadi dimana-mana 
- kepada mereka semua, namun jangan lupa bahwa sebaiknya secara struktural 
lebih tegas dengan mengawasi kenaikan harga sewenang-wenang oleh para pemilik 
modal.  

8. Soal ‘mudik’. Menjelang perayaan Idul Fitri (24-25 Mei 2020) lazimnya jutaan warga 
bergerak berjalan untuk mengunjungi keluarga guna merayakan Idul Fitri bersama. 
Tahun lalu jumlah orang yang mudik tidak kurang daripada 18 juta! Sudah pasti 
bahwa gerakan jutaan orang dalam suasana ancaman penularan ‘Convid-19’ sangat 
memungkinkan bahwa jumlah orang sakit Convid-19 akan meloncat luar biasa. 
Maka, selama dua minggu terakhir sberbagai instansi menasehatkan kepada semua 
warga untuk membatasi pergerakannya termasuk ‘menghindari mudik’. Namun 
demikian kesannya bahwa warga tetap mengadakan mudik sampai beberapa 

																																																													
6Lihat Jubi.co.id, 8/7/2020 
7Srt Menteri Perhubungan, No. PL.001/1/4 Phb 2020. Jakarta 06 April 2020; perhal: Pperasionalisasi Bandar Udara, Pelabuhan 
dan Prasarana Transpostasi lainnya. 
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pimpinan pemerintah dari ‘wilayah tujuan mudik itu’ mengambil tindakan untuk 
mengkarantinakan para ‘pendatang mudik’ selama 14 hari sesaat mereka masuk 
wilayahnya. Ternyata peringatan demikian juga belum dapat menghentikan arus 
mudik ini. Kemarin8 Presiden sudah melarang para ASN, TNI, Polri dan pegawai 
BUMN untuk mudik. Salah satu kesulitan bagi Presiden untuk melarang seluruh 
warganya mudik, karena ada kelompok yang pulang kampong karena mengalami 
kesulitan ekonomi di kota. Mereka mau kemana lagi kalau bukan ‘pulang kampong’?9 

9. Hari ini, 10/3/2020, Jumaat Agung, suatu hari liburan umum, dan lazimnya kami, 
umat Kristen, mengambil waktu untuk merenungkan kehidupan Jesus dari Nazareth 
yang akhir hidupnya dibunuh oleh para penguasa yang kurang senang dengan gaya 
hidup serta ajarannya. Bagi umat Kristen Jumaat Agung adalah hari seorang dibunuh 
namun dia sekaligus menjadi lambang kehidupan, kebangkitan. Pesan Yesus: “hidup 
tidak diakhiri oleh kematian”, itulah yang kami rayakan pada Hari Paskah; Pesta 
Hidup, pesta pengharapan ditengah segala kegelisahan! Lain daripada pada tahun-
tahun sebelumnya renungan sekitar ‘juruselamat Jesus’ tidak lepas dari suatu 
ancaman yang kita semua hadapi, yakni ancaman terkena virus yang menyakitkan, 
malahan mematikan. Namun demikian kita semua mencari ‘titik terang’ dan ‘titik 
harapan’ dan perayaan Paskah akan membantu kita! Selamat berhening sejenak 
pada Jumaat Agung dan selamat Merayakan Hari Paskah!!!  

10. Setelah update dari Dr. Silvanus Sumule, 7 April, hari ini (11 April) terdengar 
sejumlah berita yang menggelisahkan. Seorang penduduk Sarmi telah menularkan 
virusnya kepada suatu keluarga, empat orang, di Sentani dimana orang Sarmi itu 
bermalam beberapa hari lalu10. Di Kaimana, ternyata 5 tenaga medis positif Covid-
19, dan 34 tenaga medis RSUD dinyatakan perlu dikarantinakan.11. Di Kabupaten 
Jayawijaya juga seorang diberitakan kena Covid-1912. Kalau pada tanggal 7 April 
kasus positif sampai 31, ternyata beberapa hari kemudian (15 April) sudah naik 
sampai 75. Seorang pasien meninggal di Timika dan satu lagi di Jayapura. Sudah 
tentu kebijakan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) untuk 
memperpanjang waktu pembatasan gerak-gerik masyarakat (PSBB) tidak tanpa 
alasan. Masyarakat di Papua makin gelisah.  
Update Covid-19 di Papua 15 April 2020: Kasus Positif 75, Sembuh 15, Meninggal 7, 
ODP 3.423, PDP 9813. 

COVID-19 
13 APRIL 2020 

JUMLAH KASUS 
POSITIF 

JUMLAH 
DIRAWAT 

JUMLAH 
MENINGGAL 

JUMLAH 
SEMBUH 

Kab Jayapura 14 8 1 4 
Kota Jayapura 25 17 3 5 
Kab Merauke 7 4 - 3 
Kab Mimika 19 13 3 3 
Kab Sarmi 3 314 - - 
Kab Keerom 4 4 - - 
Kab Jayawijaya 2 2   
Kab Memberamo 
Tengah 

1 1   

Total  75 53 7 15 
Orang dalam 
Pemantauan (ODP) 

3.423  Orang dalam 
Pengawasan 
(PDP) 

98 

11. Sementara di sekitar Timika operasi gabungan TNI-Polri berjalan terus. Ada berita 
bahwa pada tanggal 8 April aparat telah menangkap enam orang yang – menurut 

																																																													
8Lihat Kompas TV, 9/4/2020 
9Lihat Pojoksatu.id 10/4/2020 
10Lihat https://jubi.co.id/satu-keluarga-terjangkit-covid-19-di-sentani/  
11Lihat KABAR TRITON, 9 April 2020 
12Lihat Tabloid Jubi 8 April 2020 
13 Info Grafis Covid-19 Update 15 April 2020 Propinsi Papua; dan Seputarpapua.com/view/meningkat-15-pasien-positif-covid-
19-di-papua-dinyatakan-sembuh 
14 Karena belum ada fasilitas di Sarmi, 2 pasien dirujuk ke Kota Jayapura dan 1 ke Kab Jayapura untuk dirawat. 
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laporan aparat – membawa makanan serta amunisi ke kelompok TPNPB yang 
sedang beroperasi disekitar wilayah oprasional Freeport. Penangkapan ini ternyata 
disusul oleh satu serangan aparat pada pos tersembunyi dan berujung 2 anggota 
TPNPB mati dan satu ditangkap (9/4/2020)15. Esok harinya (10/4/2020) lagi ada 
berita bahwa salah satu anggota TPNPB berhasil ditembak mati oleh aparat 
gabungan di kampong Opitawak16. 

12. Juga ada berita yang memberikan rasa lega dan optimis sedikit. Yakni, ternyata 
Jurubicara TPNPB, Sebby Sambom, telah menawarkan kepada Indonesia untuk 
menghentikan segala konfrontasi selama kita semua menghadapi ancaman Covid-19 
itu. Katanya, didorong oleh saran oleh SekJen PBB, TPNPB menawarkan 
penghentian kekerasan ini dan minta kepada Indonesia untuk bersama menyetujui 
penghentian segala tindakan operasional militer, sekurang-kurangnya selama kita 
semua sibuk dengan Covid-19. Dia mohon juga supaya pasukan non-organik ditarik 
keluar dari Papua17. Sewaktu saya menulis ini belum diketahui sikap mana yang 
diambil pemerintah Indonesia.  

13. Bukan rahasia lagi bahwa Covid-19 ini berhasil menjerat seluruh Indonesia dewasa 
ini. Malaysia sudah mengungkapkan ketakutannya bahwa “Indonesia adalah ‘bom 
waktu’ Covid 19”, sedangkan lain menyatakan bahwa epicentrum Covid-19 di Asia 
akan ada di India dan Indonesia. Maka, semua mengharapkan bahwa Indonesia 
lebih tegas dalam menangani ancaman fatal virus ini. Gubernur Jakarta sudah 
memutuskan untuk memberlakukan ‘Pembatasan Sosial Berskala Besar’ (PSBB) 
dengan membatasi beroperasinya angkutan umum. Suasana mudik turut mendorong 
pimpinan Jakarta untuk bertindak lebih tegas. Walau demikian Menteri Perhubungan 
ad Interrim, Luhut Panjaitan (memang beliau lagi!) justru memerintahkan supaya 
semua prasarana transportasi berjalan seperti biasa  saja, termasuk para Bandara 
Udara dan Pelabuhan. Beliau malahan mengajak pimpinan TNI dan Polri untuk 
menjaga supaya semua Bandara dan Pelabuhan tetap terbuka dan berfungsi seperti 
biasa18. Tidak jelas Luhut memerintahkan ini dengan restu/berkat Presiden tidaknya?  
Emtah bagaimanapun juga, intervensinya cukup membingungkan. Presiden sendiri 
menyatakan kepada seluruh warga Indonesia bahwa kita bersama menghadapi 
suatu suasana yang sangat sulit dan mengajak semua untuk bertindak “bersama 
melawan virus itu”. Itu baik saja, namun sebaiknya ajakan itu juga didukung dengan 
sejumlah tindakan yang jelas yang didukung oleh suatu pemerintahan secara 
kompak.  

14. Sementara waktu berhubungan dengan gerak-gerik pemerintah dan sejumlah 
pejabat tinggi secara pribadi, mantan Presdiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 
mengangkat suara. Suatu ungkapan pendapatnya panjang di instagramnya dan 
disebarluaskan melalui media. Dalam refleksinya dia mengangkat a.l. dua hal yang 
sangat penting. [1] Supaya para pejabat tinggi, termasuk Presiden, jangan terlalu 
heran kalau gaya bertindaknya dikritik oleh warga. Itu biasa saja dalam suasana 
ketegangan umum (alias krisis nasional) dan sebagai pemimpin yang kokoh perlu 
menerima saja. Memang diharapkan bahwa segala kritikan diberikan dengan cukup 
beradab, namun malahan kalau ‘kelebihan’ jangan sampai pejabat tinggi mulai 
menggerakkan polisi untuk menangkap si penkritik. Kalau langkah kearah itu jadi, 
kita sudah mulai memasuki suatu ‘suasana penguasaan’ yang sangat berbahaya. 
Hal ini secara konkrit, walau tidak disebutkan oleh SBY, ada kaitan dengan ancaman 
oleh Luhut Panjaitan untuk melaporkan seorang penkritik terhadapnya kepada polisi 
dan terbitnya suatu telegram oleh Kapolri yang membenarkan kebijakan demikian 
sampai dijadikan pegangan umum19. [2] Hal kedua yang ditanggapi SBY adalah 
supaya penyediaan anggaran guna melawan Covid-19 tidak dibiarkan ditentukan 

																																																													
15Lihat KOMPAS.com 10 & 11/4/2020 
16Lihat SUARAPAPUA.com 11/4/2020 
17Lihat Surara.com – 8 April, 2020 - OPM proposes ceasefire to help contain spread of Covid-19 in West Papua 
18Lihat https://idtoday.co/nasional/luhut-minta-panglima-tni-dan-kapolri-kawal-bandara-jangan-sampai-ditutup-pemda/  
19Lihat RMOL.id, Jumaat 10 April 2020 



PAPUA:	PENGAKUAN	JATI	DIRI	MANUSIA	!!!	 Page	6	
	

dalam satu tangan saja, yakni pemerintah (eksekutif) melulu. Tetap suatu re-alokasi 
anggaran perlu dilengkapi dengan proses persetujuan oleh DPR (legislatif). SBY 
mengangkat hal ini karena kesannya ada kecenderungan untuk menyingkirkan DPR 
dalam proses penetapan anggaran itu. Beliau bereferensi pada Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 2020 (Perppu No 1 2020) dimana 
pemerintah memperluaskan wewenangnya untuk mengatur keuangan dalam 
keadaan ‘darurat dewasa ini’20. Perppu No 1 ini dikeluarkan 31 Maret 2020. Perppu 
No 1 ini masih perlu disahkan oleh DPR, namun selama belum dibahas dan 
disahkan di DPR segala tindakan yang selama ini diambil berdasarkan Perppu ini 
tetap sah dan tidak dapat digugat didepan hukum. SBY mencatat dengan jelas 
“kekuasaan cenderung menghasilkan korupsi” dan “kekuasaan absolut cenderung 
menghasilkan korupsi absolut’. Dengan kata lain: kekuasaan satu (eksekutif) perlu 
tetap dicheck kekuasaan lain (legislatif): itu saja yang benar! Memang pada 
umumnya cukup banyak kritik diutarakan berhubungan kebijakan pemerintah sampai 
saat ini. Kesan kuat bahwa ‘penyelamatan ekonomi’ lebih diperhatikan daripada 
‘penyelamatan nyawa’. Juga kenyataan bahwa pada awalnya pandemi ini 
pemerintah Indonesia sangat meremehkan ancamannya dan menyembunyikan data-
data yang sebenarnya. Menurut sejumlah pakar, Indonesia bisa menjadi salah satu 
epicentrum Covid-19 dengan kematian tidak kurang daripada sekitar 240.000 
orang21.  

15. Pada tanggal 12 April 2020 kami dikagetkan dengan berita bahwa terdapat 
bentrokan antara anggota TNI dan anggota Polri di Papua22 di Kasonaweja, 
Kabupaten Memberamo Raya. Bentrokan ini mengikibatkan 3 anggota polisi 
ditembak mati dan 2 anggota polisi ditembak luka-luka oleh anggota TNI. Alasan 
bentrokan tidak diterangkan; hanya dicatat ‘karena kesalapahaman’, entah artinya 
apa? Bagaimanapun juga sangat memalukan bahwa dua unsur aparat yang perlu 
melindungi masyarakat ternyata tidak segan saling menambak mati teman kerjanya. 
Masyarakat sangat bingung!  

16. Lagi ada pembunuhan dua orang sipil di sekitar wilayah operasional Freeport. Pada 
hari Senin, 13 April, dua warga muda dari Kwamki Lama, Eden Armando Bebari (20) 
dan Ronny Wandik (23) ditembak mati oleh anggota TNI23. Mereka diduga anggota 
PTNPB oleh TNI, sedangkan mereka warga biasa saja yang pergi mencari ikan di 
kali untuk makan. Kapolda menyatakan bahwa memang “tidak selalu mudah untuk 
membedakan antara warga biasa dan anggota KKB”. Boleh jadi demikian, namun 
aneh juga kalau argumen ini dipakai untuk ‘mempertanggungjawabkan’ kejadian ini; 
seakan-akan aparat tetap dapat menembak mati saja, juga kalau tidak jelas identitas 
orangnya… betulkah?  

17. Hari ini, 14 April 2020, kami mendapat berita bahwa Gubernur Papua, Lukas 
Enembe, telah dikena Covid-19. Pakai pesawat sewaan, Batik Air, beliau bersama 
keluarganya dievakuasi ke Jakarta24. Belum ada penjelasan lanjut mengenai derajat 
perkembangan penyakit apa ini pada pribadi Gubernur serta keluarganya. 

 
 
Jayapura, 15 April 2020 
Theo van den Broek 

																																																													
20Lihat Perppu No 1 2020 tentang Kebijakan Kuangan Negara dan Stabilitas Situasi Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease (Covid-19).  
21Lihat https://www.abc.net.au/news/2020-04-08/Covid-19-could-cause-240,000-deaths-in-indonesia/12131778  
22Lihat TVBerita Satu, 12 April 2020 dan https://www.jakartapost.com/news/2020/04/12/three-police-officers-die-following-clash-
with-military-personnel-in-papua.html  
23Lihat https://tirto.id/dua-warga-tewas-di-wilayah-pt-freeport-diduag-ditembak-anggota-tni  
24Lihat https://tirto.id/sewa-pesawat-dari-papua-gubernur-papua-dievakuasi-ke-rspad-jakarta-eNbN  


