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PAPUA MEI 2020 
Rekaman Kronik Mei (1-16 Mei 2020) dan Refleksinya  

Oleh: Theo van den Broek 
 

Sebelum beralih pada rekaman kejadian-kejadian di Papua, sepatttnya kami memberikan 
perhatian serta hormat khusus pada suatu peristiwa yang lain, yakni, kematian seorang 
missionaris Belanda, Pater Frans Lieshout OFM. Pater Frans telah hidup dan berkarya di 
Papua selama 56 tahun (1963-2019). Beliau harus kembali ke tempat kelahirannya karena 
masalah kesehatannya. Beliau meninggal di Biara Fransiskan di Amsterdam pada tanggal 1 
Mei 2020, 13.15 waktu Belanda, dalam usia 85 tahun dan dimakamkan di Amsterdam 
tanggal 8 Mei 2020. Pater Frans akan diingat banyak masyarakat di Papau karena selama 
berada di Papua dia menunjukkan diri sebagai pelayan dan sangat menghargai apa yang 
dinilai orang asli Papua sebagai berharga dan miliknya. Yang mereka anggap sangat 
berharga di bidang budaya, agama maupun lingkungan dan alam, Pater Frans turut menilai 
sangat penting dan patut dilindungi. Maka, beliau belajar sampai menguasai bahasa lokal 
Lembah Balim dan secara khusus memperdalami pemahamannya mengenai kebudayaan 
orang di sekitarnya. Sebagai seorang religius Fransiskan dan Pastor dia menjadi ‘seorang 
teman hidup sejati’ buat umatnya, dan setelah dinyatakan ‘pensiun’ (tahun 2007) dia 
memilih untuk pindah kembali ke tempat kesayangannya, yakni Lembah Balim (Wamena). 
Dia diingat sebagai seorang perintis Gereja Katolik dan sebagai seorang yang mencintai 
orang Papua dan sanggup turut memperjuangkan pengakuan jati diri orang asli Papua dan 
membela hak ‘anak sulungnya’. “Selamat jalan Pater Frans! Luar biasa jasamu untuk kita di 
Papua. Hanya Bapak Yang MahaPengasih dapat membalasnya dan masyarakat Papua 
akan menyayangi warisanmu selaku insiprasi untuk mewujudkan damai bagi kita semua di 
Tanah Papua ini”. Beristirahatlah dalam damai! 
 

1. Hari pertama bulan Mei lazimnya di seluruh dunia diperingat sebagai “Hari Buruh”, 
namun di Indonesia, secara khsus di Papua, juga diperingat sebagai ‘hari 
pengintegrasian Papua ke dalam Republik Indonesia’. Setelah pengambilan alih 
kekuasaan di Papua oleh PBB melalui UNTEA (United Nations Temporary Executive 
Authority) pada tanggal 1 Oktober 1962, pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA 
menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Indonesia.  Lazimnya hari ini di 
Papua ditandai dengan aksi protes, karena bangsa Papua menilai bahwa 
pengintegrasian ini tidak mengindahkan hak-hak dasar bangsa Papua; mereka sama 
sekali tidak diberikan suara dalam proses pengintegrasian ini. Sebaliknya, di tingkat 
nasional Indonesia tgl 1 Mei 1963 dirayakan sebagai suatu ‘hari kemenangan’. Gaya 
merayakan hari ‘1 Mei’ akan tetap sangat berbeda di Papua dibanding dengan 
perayaan di tingkat nasional Indonesia selama konflik di Papua tidak diangkat dan 
diselesaiakan dengan martabat!1 

2. Pada 1 Mei, ’Hari Buruh’, Perserikatan Buruh tetap ditolak izin turun di jalan untuk 
berprotes Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Maka, mereka memakai jalan lainnya: 
online saja. Mereka ramai mengirim WhatsApp kepada anggota DPR. Ini salinan 
pesannya:  

• “Omnibus Law RUU Cipta Kerja bukan untuk menciptakan lapangan kerja. 
Sejak 2013 hingga 2019 investasi sudah terus meningkat tapi serapan tenaga 
kerja justru terus turun. Omnibus Law ini untuk siapa kalau bukan untuk 
melayani investor?  

• Pak, Bu, berhenti mengobrol murah tenaga kerja dan sumber daya alam 
Indonesia untuk kepentingan investasi. Kita kesulitan bertahan hidup karena 
Covid-19. Jangan ambil kesempatan!!!! 

																																																													
1 Lihat https://suarapapua.com/2020/05/01/1-mei-1963-keberhasilan-bagi-indonesia-dan-malapetaka-bagi-rakyat-papua/ dan 
https://suarapapua.com/2020/04/29/asn-oap-harus-belajar-nasionalisme-papua-dari-filip-karma/   
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• Batalkan pembahasan SELURUH Omnibus Law! Atasi virus, cabut 
Omnibus”2. 

Aksi penyampaian aspirasinya juga dilakuan dengan mengunggah konten tuntutan di 
berbagai platform media sosial, sambil mengajak pembaca untuk menghubungi DPR 
RI, Presiden, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perekonomian dan Kantor Staf 
Presiden. 

3. Pendeta Socrates Nyoman dipanggil oleh Kapolda Papua untuk 
mempertanggungjawabkan isi artikelnya tentang insiden penembakan di Kuala 
Kencana (15 April 2020) yang berujung seorang staf Freeport, warga negara 
Selandia Baru, meninggal. Dalam artikelnya, Pdt. Socrates, menyatakan bahwa ada 
kemungkinan bahwa aparat sendiri terlibat aktif dalam penembakan itu. Kapolda 
pernah protes pernyataan itu dan menutut supaya Pdt. Socrates meminta maaf atas 
kesalahannya secara publik dalam waktu 3 hari. Karena permintaan maaf tidak 
terjadi, Pdt. Socrates diminta mendatangkan Kapolda untuk memberikan penjelasan. 
Pertemuan pertama terjadi 30 April dan proses masih dilanjutkan3.  

4. Cerita persoalan kebenaran info juga menjadi inti pernyataan KNPB Maybrat. Dalam 
kerangka operasi aparat di wilayah Maybrat (lihat laporan April 2020) KNPB dituduh 
oleh Kapolda Papua Barat sebagai organisasi yang ada di belakang pembunuhan 
terhadap seorang Brimob di Bintuni. Tuduhan demikian ditolak bulat oleh KNPB dan 
dinyatakan sama sekali tidak benar. Selanjutnya juga diperjelaskan bahwa seorang 
yang ditangkap di Maybrat dan yang dinyatakan oleh aparat sebagai  anggota KNPB, 
sama sekali tidak benar; dialah bukan anggota KNPB. Juga pernyataan aparat/polisi 
bahwa terdapat bukti di kantor KNPB berupa senapan-senapan rakitan serta amunisi 
sekali lagi dinyatakan sama sekali tidak benar4.  

5. Muncul keterangan dari Brimob5, bahwa bukan operasi militer namun murni operasi 
back up polisi untuk mengungkap suatu kasus pembunuhan. Sebanyak 60 anggota 
aparat Brimob terlibat dalam aksi penyisiran ini, dan mereka tidak bertujuan “untuk 
mengintimidasikan warga sipil di sepanjang lokasi target pengejaran, karena timnya 
berkerja berdasarkan data. Bukan asal-asalan”. Bahwa sejumlah masyarakat 
mengungsi adalah hasil dari ‘informasi tidak lengkap’ oleh pihak tertentu (siapa pihak 
itu, tidak dijelaskan). Aparat menjalankan tugasnya dengan tanggungjawab penuh. 
Dalam aksi penyisiran juga ditemukan bahan bukti berupa celana training brimob dan 
satu buah sleeping bed brimob milik anggota Brimob yang dibunuh di wilayah 
Bintuni. Sementara waktu, 2 terduga pelaku ditahan, sedangkan 5 lainnya masih 
dikejar. 

6. Akhirnya DPRD juga masuk dalam diskusi ini. Mereka sudah coba berdialog dengan 
Bupati, namun ternyata Bupati terlalu sibuk, maka DPRD sendiri mengambil inisiatif 
untuk menyelenggarakan suatu hearing pada tanggal 7 Mei dengan mengundang 
pihak yang berwajib dan sejumlah tokoh masyarakat. Berdasarkan hearing in DPRD 
akan menentukan sikapnya terhadap kondisi di Aifat Timur. Hasilnya kurang kami 
ketahui.  

7. Solidaritas Mahasiswa Maybrat bersama Lembaga Bantuan Hukum Papua  
mengadakan konferensi pers pada 8 Mei 2020. Isi pokok siaran pers: agar Aparat 
Keamanan menghentikan kekerasan terhadap masyarakat Adat dan Pemerintah 
segera mencabut izin operasi dari PT Wanangala Utama di Maybrat, Papua Barat6.  

8. Seperti diketahui bersama sejak sebulan lebih sekolah-sekolah di pelbagai wilayah di 
Papua ditutup karena ancaman Covid-19. Semua murid diajak belajar dari rumah. 
Nasehat ini baik namun siapa dapat menjalankan proses ‘Belajar dari Rumah’?  

																																																													
2 Lihat Kompas.com/berita nasional 1 Mei 2020 ; May Day di Tengah Pandemi, Buruh Ramai=ramai WhatsApp Anggota DPR 
Sampaikan Aspiasi.  
3 Lihat suarapapua.com, 1 Mei 2020, Polda Papua Panggil Pendeta Socrates untuk klarifikasi artikel. 
4 Lihat suarapapua.com, 2 Mei 2020, KNPB Maybrat tolak tuduhan oleh Polda Papua Barat 
5 Lihat https://jubi.co.id/brimob-papua-barat-klarifikasi-operasi-pencarian-di-distrik-moskona-barat 6 Mei 2020	
6 Lihat http://fransiskanpapua.org/2020/05/08/siaran-pers-hentikan-kekerasan-dan-cabut-izin-pt-wanangala-utama-di-maybrat-
papua-barat/ dan http://fransiskanpapua.org/2020/05/08/surat-cinta-dari-tambrauw-papua-barat-untuk-presiden-ri/  
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9. Dalam banyak kasus suasana di rumah sering sama sekali tidak mendukung 
perwujudan nasehat itu. Setelah mengadakan evaluasi sedikit di lapangan Bupati 
Kabupaten Jayapura menyimpulkan bahwa kebanyakan siswa dan orangtua tidak 
memiliki fasilitas seperti perangkat, radio, televisi ataupun gawai untuk bisa 
mengikuti dan mengerjakan berbagai tugas program ‘Belajar dari Rumah’. Bupati 
menambahkan bahwa “kebanyakan yang tidak memiliki fasilitas pendukung ini 
adalah orang asli Papua. Apalagi mereka yang tinggal di bagian pinggiran 
perkotaan”7.  

10. Aktivis pendidikan Papua dari Gerakan Papua Mengajar (GPM), Agus Kadepa, 
menyatakan “kalau di wilayah kota, (mungkin) tidak ada masalah. Namun bagaimana 
mungkin sistem belajar online bisa diterapkan di pedalaman Papua, kalau tidak ada 
akses internet? Di Paniai misalnya, yang ada hanya jaringan 2G. Itupun tidak semua 
wilayah” 8. Apalagi selama masa pandemic Covid-19 ini para guru di pedalaman 
Papua sudah jarang berada di tempat tugas. Pokoknya tidak ada lagi aktivitas 
pendidikan di pedalaman Papua, a.l. di Kabupaten Paniai. Karena tidak ada aktivitas 
pendidikan, sebagain besar siswa akhirnya memilih bekerja membantu orang tua 
mereka di kebun. Perlu ada ‘model mengajar’ alternatif. Misalnya “setidaknya mesti 
ada pertemuan-pertemuan kelompok belajar siswa dalam jumlah terbatas, dengan 
tetap memperhatikan himbauan pemerintah diantaranya menjaga jarak”. Juga patut 
dicatat bahwa sejumlah aktivis Gerakan Papua Mengajar, a.l. Agus Kadepa, masih 
tetap menjalankan kegiatannya dan mengumpulkan sejumlah anak untuk tetap 
belajar selama masa pandemi ini.  

11. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Manokwari tidak mengizinkan pelaksanaan 
dialog interaktif yang hendak diselenggarakan atas kerjasama RRI dan LP3BH 
(Lembaga Penelitian dan Bantuan Hukum) Manokwari9. Dialog ini diselenggarakan 
untuk menggali pendapat publik dalam upaya mendorong pembentukan Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) terhadap pelanggaran HAM di tanah Papua. 
Pembentukan KKR sudah beberapa kali disarankan beberapa bulan lalu baik dari 
pihak Gubernur Provinsi Papua maupun dari pihak MenkoPolHuKam, Mahfud, dan 
ternyata juga menjadi unsur progam dari LP3BH sebagai  tindak lanjut upaya 
pemajuan perlindungan hak asasi manusia di tanah Papua, khususnya di propinsi 
Papua Barat. Akhir ini juga menjadi kesepakatan antara LP3BH dan Gubernur 
Provinsi Papua Barat dan Kanwil Hukum dan HAM untuk memprakarsai 
pembentukan pengadilan HAM dan KKR sesuai dengan amanat Pasal 45 dan 46 UU 
RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Penyiaran dialog dimaksudkan 
untuk menggali pendapat publik dan mensosialisasi program ini. Menurut Kepala 
LPP – dalam surat resminya tangga 4 Mei- penyiaran ini ditolak karena LP3BH tidak 
melibatkan pihak Pemerintah. Karena menurut LPP “tema dialog dan narasumber 
dari kegiatan tersebut hanya dari golongan tertentu dan tidak melibatkan semua 
unsur terutama Pemerintah setempat”.  

12. Dalam TEMPO10 diberitahukan bahwa Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, 
menyatakan bahwa mulai 7 Mei segala moda transportasi untuk penumpang akan 
boleh bergerak lagi, termasuk penerbangan. Pengumuman ini cukup mengagetkan 
mengingat bahwa baru ini ada pengumuman dari ‘MenHub ad interim’ bahwa tidak 
akan boleh bergerak mulai 24 April sampai 31 Mei. Kenapa tiba-tiba semuanya ini 
berubah? Tidak jelas. Menteri menyatakan bahwa kelonggaran yang mau diadakan 
terbuka untuk semua hal yang penting seperti keamanan, medis, ekonomi dsb, 
namun tidak boleh mudik. Menurut Menteri memang pejabat, termasuk anggota 
DPR, berhak untuk mengunjungi ke daerah karena tugasnya, bukan untuk mudik. 
Maka, untuk tugas Negara. Ada sejumlah persyaratan, antara lain: perlu ada surat 

																																																													
7 Lihat Papua No 1 Portal/Jubi.co.id 3 Mei 2020: Siswa di Kab Jayapura tidak punyai perangkat untuk ikuti program Belajar dari 
Rumah. 
8 Lihat https://jubi.co.id/pendidikan-papua-kian-terpuruk-saat-pandemi 4 Mei 2020 
9 Lihat https://jubi.co.id/rri-manokwari-tolak-siarkan-dialog-pembentukan-kkr-untuk-ham-di-papua 5 Mei 2020 
10	Bisnis.tempo.co/read/1339256/menhub	izinkan	pejabat	ke	daerah	di	tenagh	PSBB,	asal	bukan	mudik;	6	Mei	2020	
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penugasan dari kantor dsb, namun kesannya bahwa akan menjadi sangat mudah 
bagi siapa saja untuk naik pesawat atau moda transportasi lainnya. Tidak heran juga 
kalau sikap baru ini akan menambah kekacauan dan teka-teki dalam policy 
pemerintah pusat menangani Covid-19 ini. Juga dalam acara Indonesia Lawyers 
Club (5 Mei 2020) kebijakan pelonggaran peraturan PSBB okeh MenHub ini 
disambut dengan kritik yang cukup keras. Perlahan-lahan banyak hal yang menjadi 
kurang jelas. Sudah banyak diskusi mengenai kebijakan yang diambil oleh sejumah 
instansi pemerintahan sampai saat ini. Ditambah lagi dengan kekacauan sekitar 
wewenang serta imunitas ‘pejabat eksekutif’ dalam menentukan kebijakan keuangan 
tanpa berunding dulu dengan DPR, dan DPR lagi yang menambah kacau dengan 
mendorong pembahasan Omnibus Law yang ditolak oleh banyak organisasi 
perwakilan masyarakat. Seakan tidak mau tahu suara masyarakat! Kita menuju 
kemana? Keadaan di pusat ternyata tidak bagus. Bunyinya sangat memprihatinkan 
kalau sosok seperti Prof Din Syamsuddin, Ketua PP Muhammadiyah 2005-2015, 
dapat menyatakan (12/5/2020) bahwa Jokowi sebenarnya orang baik-baik, namun 
dia tidak dapat mengatasi orang yang buruk di sekitarnya11.  

13. Berhubungan dengan pelonggaran buat penerbangan, termasuk penumpang, wakil 
Gubernur propinsi Papua menyatakan bahwa Papua tetap tertutup bagi angkutan 
penumpang12. Dia menilai bahwa kebijakan MenHub tidak sesuai dengan 
kekhususan situasi pandemi Covid-19 di Papua. Bukan saja PemProv Papua 
melawan Menteri Perhubungan, Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dengan 
jajarannya, juga melawan kebijakan MenHub itu. Dia tidak setuju dengan keputusan 
MenHub untuk pengoperasian kembali Angkuta Umum. Malahan ada berita bahwa 
Luhut Panjaitan, yang sebelumnya berfungsi sebagai ‘MenHub ad interim’ tidak 
sepakat dengan sikap yang diambil oleh MenHub sekarang ini13. Seluruh maskapai 
yang tergabung dalam Lion Air berencana kembali mengudara pada tanggal 10 Mei 
2020 setelah sempat batal pada minggu 3 Mei lalu (Kompas, 6 Mei 2020). Garuda 
menyusul beberapa hari kemudian. 

14. Sementara waktu juga Tim 32 Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia 
mengangkat suaranya14. Mereka mengeluh mengenai inkonsistensi kebijakan 
pemerintah, dan secara khusus mereka mencatat lima kesepakatan bersama: [a] 
mendorong pemerintah untuk melarang masuknya Tenga Kerja Asing (TKA) dari 
Cina. Alasan dua: mereka sumber Covid-19 dan banyak tenaga lokal sudah tanpa 
pekerjaan karena wabah Covid-19; [b] minta pemerintah membatalkan kelonggaran 
PSBB yang diprakarsai oleh MenHub; [c] memohon masyarakat untuk melaporkan 
kepada instani pemerintah terkait kalau mereka melihat ada TKA masuk di 
wilayahnya; [d] menyatakan bahwa MUI tetap komitmen dengan Pancasila dan UUD 
45, dan penjagaan NKRI yang utuh; [e] menyatakan bahwa MUI tetap mendorong 
semangat nasionalisme dan patriotisme dan akan menjaga NKRI yang utuh, maju 
dan bersatu selama-lamanya.Membaca lima butir kesepakatan sedikit 
mengherankan bahwa soal utama, yakni berprotes pada inkonsistensi kebijakan 
berkaitan dengan Covid-19 (secara khusus terungkap dalam butir [b]) ternyata 
dicampur dengan empat butir yang sangat ‘politik’. Yang empat itu: dua mengenai 
soal TKA dimana mereka melawan dorongan oleh Luhut Panjaitan yang ingin supaya 
mereka masuk, dan dua yang menyangkut, nasionalisme dan keutuhan NKRI. 
Menjadi pertanyaan: apa alasannya Tim 32 Dewan Pimpinan untuk menyatakan 
dengan begitu jelas keprihatinanya mengenai keutuhan NKRI? Uraian situasi 
dewasa ini oleh mereka bagaimana? Dalam pemberitaan harian Republika uraian itu 
tidak dijelaskan.  

																																																													
11 Lihat https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/12/din-syamsuddin-bongkar-percakapan-dengan-jokowi-dia-baik-tapi-
tak-bisa-atasi-orang-buruk-di-sekitar 
12 Lihat https://jubi.co.id/wakil-gubernur-tegaskan-papua-tetap-tertutup-bagi-angkutan-penumpang/  8Mei 2020 
13 Lihat https://kaltim.tribune.com/amp/2020/05/08/setelah-luhut-kini-jajaran-anies-baswedan-lawan-aturan-budi-karya-larang-
angkutan-umum-ini-operasi  
14 Lihat https://m.republika.co.id/berita/qa0axj396/tka-masuk-ri-mui-sumbar-ekonomi-rakyat-lagi-sulit 8 Mei 2020	
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15. Persidangan tersangka makar di Kalimantan masih tetap dijalankan. Semuanya 
melalui tele-konferens. Model persidangan ini masih dirasa kurang cocok, namun 
sulit untuk ditolak karena diwajibkan. Sementara salah satu pengacara, Emmanuel 
Gobai menilai bahwa 2 dari 3 saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU (Jaksa Penuntut 
Umum) memberikan keterangan tidak sesuai dengan kompetensinya mengenai 
definisi makar. “Kami minta dengan tegas agar para saksi ahli yang dihadirkan 
dengan tujuan memberatkan terdakwa, jangan melecehkan ilmu pengetahuan 
dengan tujuan tertentu”, katanya15.  

16. Kabupaten Yalimo menyatakan sudah menyiapkan diri untuk mencegah masuknya 
Covid sesuai dengan petunjuk Kementerian Kesehatan RI. Langkah selanjutnya 
‘yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Yalimo yaitu pencegahan dengan 
bekerja sama dengan TNI/Polri, mereka sudah bergerak. Satpol PP sudah bergerak. 
Tenaga kesehatan sudah bergerak. Kami juga sudah melakukan karantina wiyalah 
perbatasan antara Jayapura dengan Yalimo melalui darat, Jayawijaya-Yalimo jalur 
darat maupun udara’16. Bantuan Pemerintah Pusat berupa alat pelindung diri (APD) 
sudah diterima dan akan dibagi-bagikan setiap Puskesmas. Diharapkan semua 
masyarakat Kabupaten Yalimo dapat menahan diri di rumah. Sampai akhir bulan 
April belum ditemukan pasien yang positif, PDP maupun ODP Covid-19 di 
Kabupaten Yalimo. Total pasien Covi-19 positif untuk propinsi Papua sudah naik 
menjadi 265 pada 8 Mei 2020. Khususnya diberitahukan bahwa 10 pedagang ikan 
keliling di Jayapura dinyatakan kena. Tambah lagi bahwa baru 37 dari 58 pedagang 
ikan di kota Jayapura dites17.  

17. Setiap lima tahun pemerintah pusat menetapkan dan menerbitkan suatu daftar 
wilayah-wilayah yang ‘kurang diuntungkan’ (‘disadvantaged regions’). Yang baru 
diumumkan adalah 62 wilayah yang kurang diuntungkan, dan ternyata 50%, yakni 30 
dari antaranya letaknya di dua provinsi di Papua18. Daftar wilayah di Papua adalah 
sbb: [a] Proponisi Papua: Jayawijaya, Nabire, Painai, Puncak Jaya, Boven Digoel, 
Mappi, Asmat, Yahukimo, Bintang Mountains, Tolikara, Keerom, Waropen, Supiore, 
Mamberamo Raya, Nduga, Lanny Jaya, Central Mamberamo, Yalimo, Puncak, 
Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai. [b] Propinsi Papua Barat: Wondama Bay, Bintuni 
Bay, South Sorong, Sorong, Tambrauw, Maybrat, South Manokwari, Arfak 
Mountains. Suatu wilayah dinilai ‘terbelakang’ berdasarkan sejumlah tolok ukur, 
seperti: tingkat ekonominya, sumber daya manusia, fasilitas serta infrastruktur, 
kemampuan finansiilnya, tingkat terjangkaunya (aksesibilitas), dan ciri khas 
wilayahnya.  

18. Penularan Cvoid-19 di kalangan luas PT Freeport ternyata makin jelas. Jumlah 
karyawan berkaitan perusahaan emas dan tembaga ini yang dites positif makin 
tinggi19. Sejumlah instansi mulai mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan 
pengoperasian pertambangan ini sementara waktu. Permintaan kearah ini a.l. 
berasal dari Bupati Mimika dan Wakil Gubernur Propinsi Papua. Tanggapan 
pemerintah pusat belum diketahui.  

19. Menurut TEMPO20 ada rencana serius untuk melibatkan TNI dalam kegiatan 
menghadapi teroris. Rencana ini dinilai akan membahayakan pengindahan HAM di 
Indonesia. Koalisa Masyarakat Sipil, suatu organisasi payung sejumlah lembaga 
HAM, menilai aturan itu memberikan mandat yang luas dan berlebihan kepada TNI. 
Terlebih pengaturan tersebut tidak diikuti mekanisme akuntabilitas militer yang 
jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum. Menurut koalisi, hal itu membuat 
penanganan tindak pidana terorisme oleh TNI lewat fungsi penangkalan, 

																																																													
15 Lihat https://jubi.co.id/persidangan-tersangka-makar-saksi-ahli-jpu-dinilai-tidak-berkompeten/  8 Mei 2020 
16 Lihat https://jubi.co.id/inilah-langkah-kabupaten-yalimo-cegah-covid-19  9Mei 2020 
17 Lihat https://reportasepapua.com/10-pedagang-ikan-keliling-di-kota-jayapura-positif-covid-19-satgas-kami-langsung-lakukan-
contact-tracing/ 8 Mei 2020 
18 Lihat https://en.tempo.co/read/1340112/jokowi-announces-62-disadvantaged-regions-most-of-them-in-papua 
19 Lihat https://seputarpapua.com/view/154-karyawan-kontraktor-di-freeport-kena-phk.html dan https://jubi.co.id/wagub-papua-
minta-freeport-hentikan-sementara-mobilisasi-karyawan/ 
20 Lihat https://nasional.tempo.co/read/1340529/rencana-pelibatan-tni-hadapi-terorisme-dianggap-membahayakan-ham	
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penindakan dan pemulihan (Pasal 2 Rancangan Perpres) memberi cek kosong 
bagi militer dan berbahaya. "Jika terjadi kesalahan dalam operasi yang 
mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara, mekanisme 
pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas," kata peneliti Imparsial, Husein 
Ahmad, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 9 Mei 2020. Koordinator Program 
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, berujar 
istilah penangkalan tidak dikenal dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurut dia, UU tersebut hanya 
mengenal istilah pencegahan yang dikoordinasikan oleh BNPT, bukan TNI. 
"Berbeda halnya dengan Rancangan Perpres ini, TNI diberi kewenangan untuk 
dapat melakukan pencegahan (Pasal 7 Rancangan Perpres)," tuturnya. Julius 
mencontohkan masalah yang bisa timbul jika perpres ini sah adalah militer bisa 
mengambil alih tugas penegak hukum. Padahal hakikat dibentuknya TNI adalah 
sebagai alat pertahanan negara yang dilatih untuk menghadapi perang. "Bukan 
untuk penegakan hukum," ujar dia.  

20. Masa berlaku UU Otsus Papua akan berakhir tahun 2021. Pembahasan Otsus ini 
sudah dimasukkan dalam agenda DPR RI, dan Mendagri, Tito Karnavian, sudah 
memberitahukan bahwa sejumlah unsur peraturan akan diubah atau ditambah. 
Sekarang muncul kekwatiran bahwa nanti Otsus akan menjadi ‘urusan melulu’ DPR 
bersama Mendagri, sedangkan Otsus adalah produk dari rakyat Papua dan sebagai 
pihak yang paling berkepentingan tidak akan dilibatkan sewajarnya21. Maka, diminta 
dengan sangat supaya ada dialog sejati dibuka demi pembahasan hasil Otsus 
sampai saat ini dan bagaimana sebaiknya “Otsus Jilid II” dikonsepkan supaya lebih 
bermanfaat bagi masyarakat asli Papua di masa mendatang.  

21. Pada tanggal 11 Mei diadakan Rapat Koordinasi Satgas Covid-19 Provinsi Papua 
dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Perpanjagan Masa 
Tanggap Darurat Covid-19 yang masih berlaku sampai 4 Juni. Diskusi terjadi 
berhubungan dengan sinchron-kan waktu  Pembatasan Sosial di Kota Jayapura dan 
Kab Jayapura, supaya waktu yang sama ditetapkan. Juga jelas bahwa RS Dian 
Harapan yang sekarang sudah ditetapkan sebagai RS Khusus Covid-19 kewalahan 
maka tidak akan cukup; perlu RS lain juga yang dikhususkan. Juga jumlah tes positif 
disekitar pasar Hamadi menjadi salah satu fokus perhatian. Sejumlah keputusan 
diambil: [a] pemeritah Kab Jayapura, Kab Kerom, Kota Jayapura telah sepakat akan 
melakukan Pembatasan Sosial dari pukul 06.00-14.00 WIT untuk menekan 
penyebaran Pandemic Covi-19; [b] untuk pembatasan waktu di kota Jayapura akan 
dilaksanakan sosialisasi selama 3 hari dan masa percobaan 7 hari dan evaluasi; [c] 
Rapid Tes massif akan dilaksanakan tanggal 20 Mei 2020 Kab Jayapura, Kab Kerom 
dan Kota Jayapura; [d] akan dilaksanakan Pembatasan di tempat pelelangan ikan, 
Pasar Sentral Hamadi, Hamadi RawaI, II belakang SMU 4, Hamadi Pontong di Kota 
Jayapura tanggal 12-23 Mei; [e] RS Abepura ditambah menjadi RS Khusus 
Penanganan Covid 19.  

22. Pada tanggal 12 Mei TV Australia ABC menayangkan suatu dokumentasi yang 
berjudul “perang rahasia Papua Barat dengan Indonesia untuk kemerdekaan”22. 
Acara dokumentasi memberikan suatu gambaran mengenai konflik yang sedang 
berkembang di Papua; a.l. pembunuhan karyawan-karyawan ‘jalan trans-Papua’ 
akhir 2018 dan protes anti-rasisme Aug-Sept 2019. Berkaitan dengan konflik itu juga 
besarnya operasi militer yang ditandai banyak korban dan pelanggaran HAM. 
Dijelaskan juga bahwa bangsa Papua menolak ‘pemberian Otsus’ dan/atau 
‘peningkatan infrastruktur’ dan menuntut suatu solusi demokratis yang bermartabat, 
secara khusus suatu peluang untuk sendiri menentukan nasibnya. Dalam 
dokumentasi ini disajikan sejumlah foto, video dan wawancara dengan Viktor Yeimo, 

																																																													
21 Lihat https://suarapapua.com/2020/05/10/polemik-otsus-butuh-dialog-jakarta-papua/ 
22 Lihat https://www.abc.net.au/news/2020-05-12/west-papua-secret-war-with-indonesia-for-independence/12227966 dan 
https://www.abc.net.au/indonesia/2020-05-12/perang-rahasia-papua-barat-dengan-indonesia-demi-kemerdekaan.12239254 	
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sebagai spokesman ULMWP dan dengan perwakilan Kedutaan Indonesia di 
Australia. Indonesia membantah telah melakukan pelanggaran HAM dan 
menyatakan aparat keamanan mereka merupakan “organisasi militer professional 
yang tunduk pada kode etik yang ketat dan aturan prosedur dalam melakukan 
operasi, termasuk kewajiban untuk menghormati dan mempromosikan HAM”. 
Kedubes RI juga mengatakan Komnas HAM RI “saat ini melakukan penyelidikan 
terhadap insiden di Nduga serta kerusuhan di sejumlah tempat di Papua, termasuk di 
Wamena pada Agustus 2019”. Komnas HAM yang dihubungi ABC di Jakarta 
mengatakan “tidak menyelidiki insiden Nduga namun terbuka untuk menyelidiki 
insiden Nduga jika ada bukti-bukti baru di masa depan”. Para aktivis HAM saat ini 
mendesak agar PBB diizinkan mengakses Nduga untuk melakukan penyelidikan di 
sana.  

23. Rasa duka cita yang mendalam disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 
Papua, dr Silwanus Sumule, atas meninggalnya pilot Joyce Lin dalam kecelakaan 
pesawat terbang maskapai Mission Aviation Fellowship (MAF) di danau Sentani, 
Selasa, 12 Mei 2020. Pesawat yang diterbangkan Joyce mengalami kecelakaan dua 
menit setelah lepas landas  saat mengangkut sejumlah peralatan untuk penangan 
pandemic Covid-19 di Kab Tolikara23. Kami turut berduka cita, dan semoga pilot 
Joyce Lin yang memberikan nyawanya ditengah pengabdiannya pada masyarakat 
Papua boleh beristiharat dalam kedamaian sepenuhnya di sisi Allah Yang Maha 
Pengasih.  

24. Lima orang Tapol Papua di Jakarta (Surya Anta dkk) yang awalnya direncanakan 
akan dibebaskan 12 Mei 2020, batal dibebaskan. Alasannya: Tapol Papua tidak 
mendapat ‘asimilasi’ (program pemerintah pembebasan untuk mengurangi 
kepadatan di penjara berkaitan dengan ancaman Covid-19) karena aksi yang 
dilakukan para Tapol menentang rasisme adalah bertentangan dengan UU 1999. 
Maka mereka masih perlu tunggu sampai 26 Mei untuk bebas secara murni. 
Kejadian ini agak aneh mengingat bahwa segala prosedur pembebasan dalam 
rangka ‘asimilasi’ sudah dijalankan, selesai, bekal di jalan sudah diberikan, dan tiba-
tiba semua dibatal karena intervensi politik dari pihak pemerintah. Mereka sudah 
divonnis 9 bulan penjara dan 8,5 bulan sudah dijalankan, maka dinilai pantas untuk 
dibebaskan dalam kerangka ‘asimilasi’ ini. Tanggapan pengacara mereka, Michael 
Hilman: “Ini adalah cerminan dari penerapan Permen Hukum dan HAM yang 
diskriminatif terhadap para narapidan politik Papua. Ini menunjukkan buruknya 
pemenuhan HAM dalam penerapannya di Indonesia”24.  

25. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 yang 
dipersoalkan cukup banyak instansi, ternyata sudah disahkan dalam rapat DPR RI 
pada tanggal 12 Mei 2020. Dengan demikian para pejabat eksekutif mendapat 
wewenang luas untuk menentukan ‘policy keuangan’ tanpa perlu meminta 
persetujuan dari DPR terlebih dahulu. Perppu No 1, 2020 ini juga memberikan 
imunitas terjamin bagi para pejabat yang berwewenang25. Dengan pengesahan ini 
gugatan Amien Rais dkk pada Mahkamah Konstitusi (MK) juga gugur  ‘karena 
perkara kehilagan obyek’, kata juru bicara MK. Nanti dapat digugat lagi: “kalau 
Presiden sudah mau tanda tangan undang-undang itu besok atau lusa berarti saat 
itu UU sudah berlaku. Bisa saja langsung dimohonkan uji materi MK”, katanya26. 
Kesan kami, soal Covid-19 sudah bikin banyak orang pusing, dan bukan tanpa 
alasan!  

26. DPR RI sangat aktif mengesahkan Undang-Undang baru. Dalam sidang paripurna tgl 
12 Mei, Perppu No 1 Tahun 2020 disahkan oleh DPR RI, namun juga UU Minerba 
(Pertambangan). Ternyata UU Minerba ini tahun lalu tidak lolos di DPR RI karena 

																																																													
23 Lihat https://jubi.co.id/pesawat-maf-yang-diterbangkan-joyce-lin-mengangkut-alat-rapid-test-covid-19/?utm_campaign 
24 Lihat https://suarapapua.com/2020/05/13/ini-alasan-lima-napol-papua-batal-dibebaskan  
25 Lihat https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01383149/perppu-nomor-1-tahun-2020-disahkan-guru-besar-unpad-
imunitas-sempurna-untuk-pejabat-berwenang 
26 Lihat https://nasional.tempo.co/read/1341644/gugutan-amin-rais-dkk-gugur-usai-perpu-covid-19-disahkan-jadi-uu  
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banyak protes masyarakat terungkap dalam demo-demo massif. Maka kesan kuat 
bahwa para legislator menyalahgunakan masa PSBB selama ancaman Covid-19 
untuk meloloskan UU yang kontroversial27. Beberapa unsur penting disahkan dalam 
UU Minerba baru ini, a.l. [a] tidak ada lagi pembatasan luasnya areal; dulu tidak 
boleh lebih daripada 15.000 ha dalam salah satu konsesi; dengan demikian juga 
bahaya deforestasi makin besar lagi. [b] perpanjangan masa konsesi dapat 
dijalankan secara otomatis, 2 kali sepanjang 20 tahun. Berarti tidak ada persyaratan 
lagi yang perlu dipenuhi dulu. Misalkan, salah satu hal yang sering terjadi adalah 
bahwa perusahaan tidak memenuhi ‘kewajiban rehabilitasi wilayah operasinya’; 
sekarang kenyataan demikian tidak menghalangi lagi perpanjangan kontraknya. [c] 
banyak keluhan dari masyarakat sipil berhubungan dengan a.l.perusakan 
lingkungannya, pengotoran airnya, ancaman kesehatan masyarakat karena operasi 
perusahaan, sama sekali tidak diakomodir dalam UU Minerba baru. UU baru ini 
hanya mengakomodir “kepentingan perusahaan pertambangan”. Kritik bukan hanya 
menyangkut isi UU Minerba ini, namun juga soalnya bahwa DPR menutup diri atas 
segala protes yang sudah jelas ada. Selama sidang – karena di-livesreaming – 
banyak protes disampaikan online. Kepala Komisi DPR, Bambang, membenarkan 
banyaknya pesan dari masyarakat yang melawan UU ini, namun dia tidak menilainya 
sebagai suatu tanda ‘lampu kuning/merah’; dia mencari gampang saja dengan 
menyatakan bahwa ini merupakan suatu ‘kampanye teror’, dan “yang tidak setuju 
silahkan mengangkat hal ini di meja hijau”. Pertambangan telah menduduki 44% dari 
tanah Indonesia; berapa banyak masih mau ditambah?  

27. Pada tanggal 15 Mei salah satu pos polisi di Ndeotadi,Distrik Bogobaida, Kabupaten 
Paniai, diserang oleh kelompok yang tidak dikenal. Dalam serangan itu seorang 
petugas polisi terluka, sedangkan empat pucuk senjata dirampas dan dibawa lari. 
Menurut Kapolres Paniai hanya 3 pucuk senjata dirampas. Sementara waktu TPNPB 
telah menyatakan bertanggungjawab atas aksi ini28.  

28. Pada tanggal 16 Mei seorang warga sipil dipukul sampai mati oleh anggota aparat 
keamanan di Boven Digoel. Kekerasan ini terjadi bertempat kantor perusahaan di 
Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tunas Sawa Erma, Distrik Jair, Kabupaten Boven 
Digoel, Provinsi Papua. PT Tunas Sawa Erma adalah salah satu anak perusahaan 
PT Korindo Group. Laterbelakang. Perusahaan kelapa sawit mulai menggusur kebun 
pisang yang ditanam korban. Penanam kebun pisang berprotes karena penggusuran 
ini jadi tanpa persetujuannya, maka dia ke kantor administrasi perusahaan Camp 19 
untuk menyatakan protesnya. Setelah itu perusahaan melaporkannya kepada pihak 
keamanan. Kemudian Polisi, Brigadir Polisi Melkianus Yowei, tiba di tempat 
keributan dan tanpa diskusi banyak mulai memukul Marius Betera sampai mati29. 
Kejadian ini sudah diprotes dengan jelas oleh Keuskupan Agung Merauke yang 
meminta supaya tindakan pidana ini diselesaikan dengan tuntas olek pihak 
kepolisian dan dipertanggungjawabkan pelaku di depan pengadilan umum30.  

29. Update Covid-19 17 Mei 2020 menunjukkan perkembangan selama dua minggu 
terakkhir ini sbb: Kasus Positif 343, Perawatan 247, Sembuh 89, Meninggal 7, PDP 
515, ODP 2.873, Tes PCR 1.58231. Rinciannya dibawah ini: 

 
 
 
 
 
 
																																																													
27 Lihat https://news.mongabay.com/2020/05/indonesia-mining-law-minerba-environment-pollution-coal/ 
28 Lihat https://suarapapua.com/2020/05/18/tpnpb-menyatakan-bertanggungjawab-atas-perampasan-senjata-di-pospol-99-
nedeotadi  
29 Lihat https://westpapuabaptist.net/2020/05/17/militer-indonesia-pukul-masyarakat-sipil-hingga-mati-ditempat/  
30 Lihat Pernyataan di Merauke, tgl. 17 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Mgr. Petrus Canisius Madagri, MSC, Adminisrator 
Apostolik Keuskupan Agung Merauke. 
31 Lihat Sebaran ODP dan PDP Kabupaten Update 17 Mei 2020 – Info Grafis	
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COVID-19 
15 Mei 2020 

Jml  
Positif 

Jml 
Dirawat 

Jml 
Sembuh 

Jml 
Meninggal ODP PDP 

Kab Mimika 150 109 38 3 1.474 106 
Kota Jayapura 136 109 24 3 608 70 
Kab Jayapura 56 35 20 1 63 18 
Kab Biak Numfor 23 21 2 0 19 15 
Kab Nabire 18 17 1 0 28 0 
Kab Keerom 16 13  3 0 79 254 
Kab Merauke 14 4 10 0 62 0 
Kab Boven 
Digoel 

8 7 1 0 66 4 

Kab Jayawijaya 7 5 2 0 51 5 
Kab Sarmi 4 1  3 0 2 0 
Kab Memberamo 
Tengah 

2 0 2 0 0 0 

Kab Superiori 2 2 0 0 2 0 
Total  436 323 – 

74% 
106 – 
24% 

7 – 2%   

Orang dalam 
Pemantauan 
(ODP) 

2.886 Pasien 
dlm 
Pengawa
san 
(PDP) 

486 Tes PCR 
2959 

  

 
Sudah tentu bahwa Covid-19 makin menguasai suasana hidup di Papua. Menurut daftar 
ODP dan PDP sebenarnya hampir tidak ada lagi wilayah Papua yang tidak kena. 
Dibandingkan dengan angka sebulan lalu 15 April, jumlah orang yang dites positif naik dari 
75 menjadi 436, sekitar 6x lipat, yang dirawat naik dari 53 menjadi 323, sekitar 6x lipat, yang 
sembuh naik dari 15 menjadi 106, sekitar 7x lipat, sedangkan jumlah orang yang meninggal 
tetap sama, yakni 7 orang. Syukurlah tidak ada yang meninggal, kecuali mungkin yang tidak 
diregistrasi sebagai korban Covid… Mimika masih wilayah yang paling parah sedangkan 
Biak, Nabire dan Kerom naik juga secara signifikan. Boleh jadi bahwa dari sejumlah wilayah 
yang paling ‘jauh’ masih kurang ada informasi, apalagi kalau belum ada testing. Berita yang 
baru masuk adalah bahwa 8 orang dalam kalangan DPRD Jayawijaya yang dites adalah 
positif32.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
32 Lihat https://suarapapua.com/2020/05/15/ralat-lima-anggota-dprd-dan-tiga-staf-sekwan-jayawijaya-reaktif-rapid-test/ 
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Strategi Militer 
 

Menteri kemaritiman dan investasi, Luhut Panjaitan, pernah menyatakan bahwa strategi 
yang dipakai untuk melawan Covid-19 adalah suatu “strategi militer”. Ungkapan ini 
mendorong seorang ilmuwan, Tangguh Chairil, Dosen Studi Keamanan di Departemen 
Hubungan Internasional, Universitas Binus (Jakarta), untuk menguraikan isinya secara 
lebih mendalam. Apa yang sebenarnya merupakan ciri-ciri khas suatu ‘strategi militer’? 
Tanggih Chairil membandingkan ‘strategi militer’ berkaitan dengan Covid-19 dengan 
suatu operasi anti-pemberontakan dan menemukan sekurang-kurangnya empat ciri khas 
yang sama. Yakni, [1] peremehan seriusnya ancaman yang ada, [2] kekurangan 
transparansi, [3] upaya poltitik untuk merangkul dukungan rakyat, dan [4] crackdown atas 
segala bentuk fitnah anti-pemerintah33. Ke-empat unsur memang kelihatan dalam sikap 
awal pemerintah yang sangat meremehkan ancaman yang de facto ada; lantas dalam 
kekurangterbukaan untuk memberitahukan angka-angka yang sebenarnya; banyak 
korban Covid-19 tidak dihitung karena ‘tidak diregistrasi sebagai korban Covid’.  
 
Mata kita dibuka sewaktu Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa dia sudah 
memakamkan sekurangnya 300 korban, sedangkan pada saat sama statistik resmi 
jumlah orang yang meninggal belum sampai 70. Lantas segala kekacauan dalam 
penentuan kebijakan, dan pelbagai aksi ‘pribadi orang’ yang membantu masyarakat turut 
membenarkan uraian Taggih Chairil. Tambah lagi bahwa sekarang sejumlah orang yang 
kritis memang dilapor di polisi dan terpaksa akan menghadapi proses penyelidikan 
malahan dapat ditahan. Membaca uraian ini sebenarnya kami juga ingat kembali akan 
strategi yang dipakai selama respons pemerintah pusat atas insiden rasis pada bulan 
Agustus 2019. Ke-empat ciri khas tadi juga muncul dengan sangat nyata dalam respons 
itu. Dengan kata lain, pada saat itu pun, yang diterapkan adalah ‘strategi militer’, seakan 
pendekatan demikian merupakan ‘respons tepat’ atas masalah apa saja. Memprihatinkan 
memang! 

 
 

Mempertanggunjawabkan Pembohonang Publik  
 

Dalam suatu diskusi awal Mei 2020, MenkoPolHuKam, Mahfud MD, menyatakan ‘info 
salah tak merdeka dikejar hukum’34. Pada awal laporan ini ternyata kami dapat mencatat 
dua kasus dimana soal ‘info salah’ diangkat. Ada kasus pemanggilan oleh Kapolda pada 
Pdt Socrates untuk memberikan klarifikasi isi salah satu artikel yang ditulisnya. Dan ada 
kasus penjelasan oleh KNPB di Maybrat yang menyatakan bahwa info berhubungan 
dengan pembunuhan seorang Brimob di Bintuni dan berhubungan dengan operasi aparat 
di Maybrat dari Kapolda Papua Barat sama sekali tidak benar. Salah satu kasus (Pdt 
Socrates) sedang berjalan penyelidikannya, sedangkan kasus kedua gagal dilanjutkan. 
Hanya ditanggapi melalui suatu pernyataan balik dari Brimob, namun tidak ada jalan 
‘menuntut pertanggungjawaban’. Tidak ada yang memanggil Kapolda untuk 
mempertanggungjawabkan pernyataan publiknya. Sudah waktu kita perlu memikirkan 
supaya ‘ketidakseimbangan di depan hukum’ ini dapat diatasi dan diluruskan.  
 
Ketidakseimbangan yang sekarang ada hanya akan berujung diskriminasi dari satu segi 
dan impunitas dari segi lain. Bandingkan juga secara konkrit: selama insiden rasis bulan 
Agustus 2019 internet ditutup di Papua guna menghindari hoax, sedangkan sekaligus 

																																																													
33 Lihat https://thediplomat.com/2020/04/indonesia-needs-to-change-its-security-heavy-approach-to-covid-19/  
34 RMOL.ID, 1 Mei 2020 Mahfud Bicara Soal ‘Kebebasan’ dan ‘Kemerdekaan’ nogomongin siapa? Dan INILAH.COM 3 Mei 
2020 Mahfud MD: Info salah tak merdeka dikejar hukum. 
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suatu kampanye di internet berjalan melalui sejumlah akun yang menyebarkan informasi 
yang kurang lengkap (to say the least) dan yang dibayar oleh TNI. Apakah pimpinan TNI 
dipanggil untuk mempertanggungjawabkannya?  

 
 

Gerak-Gerik DPR RI 
 

Dari satu segi sangat menggembirakan bahwa akhir ini DPR RI menunjukkan semangat 
kerjanya, namun dari segi lain yang kurang menggembirakan adalah bahwa DPR justru 
menyelesaikan unsur perundangan yang sedang sangat dikritik oleh masyarakat. Perppu 
Nomor 1, 2020 sedang digugat di MK sewaktu DPR mengesahkannya; kenapa tidak 
dapat tunggu sampai hasil gugatan pada MK itu diketahui? Omnibus Law UU Cipta Kerja 
tetap dibahas sedangkan begitu banyak organisasi masyarakat termasuk perserikatan 
buruh memprotes isinya dan sudah berulang kali meminta supaya pembahasannya 
ditunda sampai setelah ‘gangguan Covid-19’. Lantas UU Minerba disahkan sedangkan 
tahun lalu ditolak karena protes dan demo banyak dari masyarakat. Jangan kaget lagi 
kalau nanti UU Otsus akan mengalami nasib yang sama, yakni dibahas dan disahkan 
tanpa masukan dari pihak yang paling berkepentingan, yaitu masyarakat Papua! Tidak 
mengherankan bahwa muncul kritik keras yang menuduh DPR tidak tahu malu 
memanfaatkan ‘suasana Covid-19’ untuk menyelesaikan Undang-Undang yang sangat 
kontroversial. Sebenarnya para anggota DPR RI mengklaim bahwa mereka mewakili 
rakyat, namun jelas dari sejumlah kegiatan bahwa klaim itu kurang berlandasan. Kalau 
bukan rakyat, sebenarnya mereka mewakili siapa??? 
 

 
Jayapura, 17 Mei 2020 


