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Rekaman Perjalanan Papua  
Maret 2020 

 
1. Sejak kunjungan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Pandjaitan, bersama investor 

ke Sorong (Provinsi Papua Barat), ternyata manajemen tempat wisata mewah Raja 
Ampat dibawah tekanan. Luhut, yang selain menteri juga seorang pebisnis besar, 
menyatakan (27/2/2020) bahwa pengelolaan wisata di Raja Ampat dikuasai orang 
asing, dan itu tidak boleh terjadi. Masyarakat lokal perlu mengelolanya, dibantu oleh 
investor (dari Indonesia, pengandaian saya). Dampak pernyataan sudah menjadi 
jelas sewaktu manajemen PT Misool Eco Resort (MER) yang dipimpin orang asing 
mengeluarkan surat edaran melarang operator wisata (kebanyakannya pengusaha 
lokal jasa parawisata) mengunjungi pesisir pantai dan laut kawasan Pulau Kalig, 
Paulua Yelit dan Pulau Daram Misool Selatan karena alasan ancaman virus corona. 
Masyarakat Misool mulai protes karena PT itu memang menyewa pulau itu namun 
mereka bukan penguasa pesisir pantai. Masyarakat meminta Presiden Jokowi ‘untuk 
menindaklanjuti edaran surat tersebut yang membatasi masyarakat di atas tanahnya 
sendiri’. 

2. Dalam rapat luar biasa gabungan Majelis Rakyat Papua (MRP dan MRPB) 
diputuskan merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk berdialog dengan 
ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) yang dipimpin Benny Wenda 
(28/02/2020)1. MRP dan MRPB juga merekomendasikan agar dialog itu dimediasi 
oleh pihak ketiga yang netral, demi penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh.  

3. Ternyata ada perkembangan di Indonesia yang patut dipantau dengan cukup teliti. 
Dalam publikasi oleh TAPOL disampaikan bahwa suatu proposal dimasukkan pada 
agenda DPR RI yang dapat membuka pintu luas bagi ‘kalangan militer aktif’untuk 
menduduki posisi-posisi dalam administrasi sipil pemerintahan2. Perkembangan ini 
sebenarnya kurang sesuai dengan rencana ‘reformasi militer’ yang dituntut 
masyarakat sejak jatuhnya Presiden Suharto. Since 1998 memang sejumlah 
reformasi dijalankan, namun sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-
2014) reformasi ini tidak dikembangkan lebih lanjut. Selama pemerintahan Jokowi 
ada cenderung untuk melibatkan tenaga TNI dalam sejumlah proyek pemerintah 
sedangkan beberapa pos penting dalam kabinet diduduki pensiunan TNI. Suatu 
proposal oleh pimpinan TNI supaya bagi militer yang aktif (bukan saja pensiunan) 
jalan dibuka untuk ‘berfungsi dalam administrasi sipil’, sebenarnya ditolak oleh 
Komisi yang berkaitan dalam DPR, bulan Februari 2019. Ternyata bulan Januari 
2020, sekali lagi suatu proposal dengan tujuan sama disajikan kepada DPR dan 
dijadikan bagian agenda legislatif (Prolegnas) DPR RI3. Apakah kita kembali pada 
zaman Suharto yang pemerintahannya ditandai dwi-fungsi TNI?  

4. Awal Maret ini Dinas Kesehatan mengupayakan meningkatkan rutin imunisasi di 
Kabupaten Nabire. Sampai saat ini masih ada warga yang menolak imunisasi 
anaknya4. Imunisasi selama 3 tahun terakhir naik sedikit menjadi 82,2% pada tahun 
2019, namun belum mencapai targetnya, yakni 95%. Menurut laporan Feb 2020, 
imunisasi HepatitisB-O kabupaten Nabire tertinggi ke-7 dari 29 Kabupaten. Tertinggi 
adalah Kab Jayapura, Kota Jayapura, Keerom dan Mimika dengan pencapaian 
100%. Sedangkan untuk BCG dan Polio1 Kab Nabire tertinggi ke-8; untuk DPT-HB-
HiB urutan ke-7; Polio2, DPT-HB-HIB[2], Polio 3, DPTD-HB-HiB[3] dan Campak 1 
sama-sama urutan ke-9; DPT-HB-HiB[4] urutan ke-11; Campak 2 uratan ke-14 
dengan percentage 29,8%. Untuk seluruh Papua sebenarnya dalam hal – Campak 2 
- itu rendah, yakni 37,8%.  

5. Bukan rahasia lagi bahwa pemakaian narkoba sudah merupakan suatu masalah juga 
di Papua. Sering diberitakan bahwa narkoba mulai beredar di kalangan pelajar dan 

																																																													
1Lihat JUBI 4-5 Maret 2020, hlm. 3 
2Lihat https://www.tapol.org/news/indonesia-officers-office  
3Lihat https://nasional.tempo.co/read/1299587/revisi-uu-tni-masuk-prolegnas-aktivis-desak-reformasi-militer 
4Lihat JUBI 4-5 Maret 2020, hlm. 8	
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kelompok muda-mudi lain. Salah satu sumber bahannya adalah Papua New Guinea 
(PNG), tetangga Papua. Kepala Badan Narkotika Nasional di Papua mengatakan 
bahwa perbatasan RI-PNG rawan penanaman ganja (Kab Keerom, Kab Boven 
Digoel, Kab Pegunungan Bintang dan Jayapura). Menurutnya5 ‘sekitar 80% ganja 
yang beredar berasal dari PNG’. Suatu perhatian khusus untuk masalah ini 
diharapkan dari tim gabungan TNI-Polisi, sedangkan juga masyarakat lokal 
diharapkan menjadi lebih peka buat masalah ini dan melaporkannya sesaat mereka 
ada informasi yang relevan.  

6. Sebenarnya ”Corona-virus” yang paling menguasai berita selama bulan Maret. Pada 
awal Maret penginformasian mengenai perkembangannya Corona virus di Indonesia 
sangat simpan-siur. Maka sama sekali tidak jelas ‘kita ada dimana’ dalam hal ini. 
Diberikan kesan oleh para petinggi Negara seakan-akan Indonesia ‘agak kebal’ 
terhadap Corona-virus ini. Namun akhirnya ada yang mulai bicara, termasuk 
Gubernur DKI Jakarta yang memgumumkan bahwa lebih daripada seratus orang 
sedang diawasi di wilayahnya. Pelahan-lahan diakui bahwa memang wabah Corona-
virus mulai menyebar dengan cukup cepat, lebih-lebih di pusat negera, Jakarta. 
Ternyata Indonesia bingung, karena adanya virus ini pasti akan mempengaruhi 
sejumlah sektor ekonomis secara sangat berarti. Misalkan saja sektor turisme, 
secara khusus wilayah seperti Bali, akan dihindari oleh para turis. Indonesia pada 
umumnya akan mengalami penurunan drastis kunjungan jumlah orang dari luar. 
Sudah tentu Indonesia menghadapi bukan dampaknya negatif Corona virus itu saja 
(banyak yang sakit banyak yang mati; suatu tantangan besar pada sistem 
kesehatan), namun sekaligus juga berhadapan dengan pelemahan ekonomi secara 
signifikan. Dari sejumlah Negara lain yang sedang melalui perjuangan lawan virus itu 
sudah jelas bahwa ekonomi setempat turut tertekan secara luar biasa. Pelahan-
lahan informasi serta diskusi mengenai ‘wabah coronavirus’ mulai terbuka, walau 
sampai saat ini masih dicurigai bahwa pelaporan di Indonesia belum sesuai dengan 
kenyataan de facto6. Bukan saja diragukan oleh instansi di luarnegeri, namun juga 
didalam negeri seperti terungkap misalnya dalam acara TVOne melalui Lawyers 
Club diskusi (03-03-2020). Pokoknya sekarang informasi mulai lebih lengkap dan 
dengan demikian juga penanganannya dapat dibahas dengan lebih terarah. 
Semenatra jumlah kasus sudah lebih daripada 1.300 dan jumlah pasien yang 
meninggal relatif tinggi (sekitar seratus), sedangkan yang sembuh sekitar 50 (data 
sekitar 27 Maret 2020). Yang juga membuat kita prihatin bahwa banyak tenaga 
medis turut dikena coronavirus ini7 dan tidak kurang daripada 10 tenaga medis 
sudah meninggal dunia dalam bulan Maret ini. Salah satu masalah adalah 
pemutusan untuk menutupi Negara atau wilayah tertentu buat ‘pihak luar’, namanya 
lockdown. Dibanyak negera kebijakan radikal demikian sudah diambil dan diterapkan 
secara tegas, namun di Indonesia langkah ini masih dihindari dan pemerintah pusat 
melarang pemerintah regional untuk mengambil langkah itu tanpa izin dari 
pemerintah pusat. Hal demikian menjadi suatu soal sewaktu di Jayapura dalam rapat 
‘para penguasa pemerintahan propinsi’ pada tanggal 24 Maret diputuskan bahwa 
mulai 26 propinsi Papua akan ditutup untuk orang dari luar. Segala penumpang 
melalui udara atau laut perlu ditolak, maka airport Sentani dan Merauke ditutup buat 
penerbangan penumpang. Keputusan ini langsung ditolok secara kuat oleh Menteri 
Dalam Negeri, Tito Karniavan. Esok harinya juga Menteri Perhubungan 
menginstruksikan supaya airport dibuka kembali. Di Papua sendiri keputusan oleh 
Gubernur serta Unsur Pemerintahan Papua lainnya ini dinilai sangat tepat, dan 
banyak protes muncul sewaktu mendengar larangan oleh Mendagri8. Gubernur dkk 

																																																													
5Lihat JUBI, 6-7 Maret 2020, hlm. 10 
6Lihat https://www.law-justice.co/artikel/83646/media-asing-mulai-beritakan-indonesia-ada-di-jurang-wabah-corona/  
7Lihat https://www.cnnindonesia.com/20200326145305-20-487110/anies-sebut-50-tenaga-medis-di-24-rs-jakarta-terpapar-
corona  
8Lihat Juga di beberapa wilayah lainnya di Indonesia pemerintah lokal tidak setuju dengan sikap pemerintah pusat dalam hal 
lockdown ini.	
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sangat didukung dan disarankan jangan membuka airport dan pelabuhan kapal. 
Tetap tutup saja, karena ‘kita semua di Papua diancam virus karena orang 
membawanya dari luar, dari wilayah lainnya, terutama Jakarta, di Indonesia’. Dan de 
facto airport di Sentani tetap tertutup, dan baru akan dibuka kembali tanggal 9 April, 
menurut informasi intern pemerintahan Papua. Sementara juga Pemerintah Propinsi 
Papua meminta semua untuk sedapat mungkin tinggal di rumah dan segala 
pertemuan besar dilarang, dan sekolah-sekolah ditutup. Sementara jumlah kasus 
penularan penyakit coronavirus meningkat menjadi 43 PDP9 (Pasien Dalam 
Pengawasan) di propinsi Papua, sedangkan jumlah ODP (Orang Dalam 
Pemantauan) sudah melewati 8.000 pada 30 Maret.  

7. Sebelum Corona-virus mulai merupakan topik utama yang meminta perhatian 
masyarakat di Papua, pada tanggal 6 Maret 2020 sejumlah petinggi Negara 
mengunjungi Papua, yakni Ketua MPR, DPR dan DPD. Mereka juga ke pedalaman, 
dalam hal ini Jayawijaya , Wamena, dan menarik bahwa mereka didampingi 
Kapolda10, dan bukan Gubernur atau Wakilnya atau Sekdanya. Apakah fakta kecil ini 
menggambarkan realitas kekuasaan de facto di Papua dewasa ini?  

8. Mahasiswa kabupaten Memberamo Tengah (Mamta) di kota studi Manokwari 
(04/03/2020), menolak rencana pendirian markas Komando Rayon Militer (Koramil) 
milik TNI AD di wilayah Distrik Eragayam Kabupaten Mamta. Alasan penolakan, 
karena belum ada kata sepakat ataupun izin dari para tokoh masyarakat dan tokoh 
adat. Diperjelaskan juga bahwa para mahasiswa Mamta setanah Papua sudah 
berkoordinasi dengan pemerintah distrik untuk tidak memberikan izin pendirian 
markas itu11. 

9. Di Waropen ada kelompok masyarakat yang berupaya membakar kantor Bupati, 06-
03-2020. Latarbelakang? Bupati Waropen ditetapkan (05/03/2020) sebagai 
tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua atas kasus penerimaan gratifikasi 
sebesar 19 miliar. Kantor untuk sebagian terbesar masih diselamatkan dengan 
bantuan ‘pemadam pembakaran’. Namun soalnya masih ada dan pasti 
mempengaruhi suasana di Waropen selama bulan-bulan mendatang.  

10. Dalam Kompas.com March 6, 2020 muncul berita bahwa Jaksa Agung akan 
mengembalikan laporan KomNas HAM mengenai “Paniai 2014” untuk dilengkapi 
lagi. Laporan yang dimaksudkan adalah laporan KomNas HAM yang menyatakan 
bahwa kejadian di Papua, di Paniai 8 Des 2014, merupakan suatu pelanggaran HAM 
berat. Maka, apa yang ditakuti, akan terjadi lagi. Suatu pemunduran (obstruction of 
justice?) penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Permainan ini sudah berjalan 
bertahun-tahun dan ternyata akan dilanjutkan demikian. Tentunya, berita ini sangat 
mengecewakan para peduli HAM di Indonsia/Papua. De facto pada tanggal  20 
Maret 2020 memang Jaksa Agung mengembalikan laporan pelangaran ini kepada 
KomNas HAM ‘untuk dilengkapi’12. Lagu lama!  

11. Sejumlah persidangan pengadilan ‘pasca krisis rasisme 2019’ masih berjalan. Pada 
tanggal 3 Maret Jaksa di Balikpapan menolak eksepsi pleidooi buat 7 tersangka 
makar yang sedang disidangkan di Kalimantan Timur13. Melawan isi pleidooi tim 
pembela, Jaksa menyatakan bahwa Pengadilan Balikpapan Distrik berwenang 
memeriksa dan mengadili para tersangka dan memerintahkan prosecutor untuk 
melanjutkan dengan menyajikan para saksi serta buktinya. Tim pembela sangat 
kecewa karena mereka merasa eksepsi mereka betul mengangkat sejumlah prinsip 
hukum yang dasariah yang perlu diindahkan Pengadilan Negeri di Balikpapan. 
Sementara waktu ratusan mahasiswa Universitas Cenderawasih berunjukrasa di 
Jayapura (02/03/2020), menuntut tujuh tahanan politik yang tengah didiadili di 

																																																													
9Data 30 Maret 2020: Kota Jayapura 17 PDP; Kabupaten Merauke 9 PDP; Kabupaten Jayapura 7 PDP; Mimika 4 PDP; 
Jayapijaya 1 PDP; Pucak 2 PDP; Puncak Jaya 1 PDP;, Kabupaten Biak 2 PDP.  
10Lihat Tribatanews.papua.polri.go.id  
11Lihat JUBI, 6-7 Maret 2020, hlm. 21 
12Lihat apsn@asia-pacific-solidarity.net 23/3/2020; sumber: Surara.com-March20.2020  
13Lihat https://www.jubi.co.id/pn.balikpapan-tolak-eksepsi-7-tapol-papua/		
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Pengadilan Negeri Balikpapan dibebaskan. Di Manokwari (03/03/2020) Ketua Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri menolak juga eksepsi yang disampaikan oleh tim pembela, 
maka proses ketiga terdakwa akan dilanjutkan dengan memasuki materi, mulai 9 
Maret 2020. Ternyata empat saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam 
sidangan lanjutan 16/3/2020. Yang menarik: tak satupun diantara empat saksi ini 
yang sebenarnya menyaksikan peran dari tiga terdakwa yang menjurus pada 
perbuatan makar14. Persidangan akan berlanjut. Setelah berulang kali ditunda 
persidangan, 06/03/2020 gilirannya pengadilan negeri di Nabire untuk menvonnis 3 
tersangka kasus Deiyai. Mereka divonnis 5 bln 22 hari15. Sekali lagi – seperti di 
Jayapura 12/02/2020 - vonnis sesuai dengan jumlah hari para tersangka sudah 
ditahan di penjara, maka mereka bebas setelah vonnis ini ditetapkan. Sekali lagi 
kesan bahwa sebenarnya tidak ada bukti kesalahan para tersangka, maka divonnis 
demikian. Kenapa tidak ditunjukkan pola keadilan yang benar dengan mereka 
divonis ‘tidak bersalah dan bebas demi hukum tanpa syarat’? Kita semua masih 
menunggu saatnya ‘orang Papua dapat menikmati keadilan yang sejati’. Untuk enam 
(6) tersangka lainnya berkaitan dengan aksi antirasisme di Deiyai, dalam sidang 
pada 06/03/2020 Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara selama satu (1) 
tahun. Persidangan ini akan dilanjutkan pada 17 Maret 2020.  

12. Pansus kemanusiaan DPR Papua mengadakan kunjungan (09/03/2020) ke Nduga di 
Jayawijaya16. Kunjungan ini berhubungan dengan berita bahwa di Jakarta mereka 
berpendapat bahwa sudah tidak ada lagi pengungsi dari Nduga. Pansus melalui 
kunjungannya menetapkan datanya sendiri dan ternyata di Jayawijaya masih ada 
tidak kurang daripada 5.000 pengungsi dari Nduga. Mereka terdaftar dengan nama 
lengkap. Terlepas dari 5.000 pengungsi tadi, jumlah pengungsi yang tersebar 
berkaitan dengan kasus Nduga (Des 2018 ke atas) tidak kurang daripada 37.000. 
Dalam suatu publikasi JUBI17 diterangkan lagi bahwa totalnya jumlah OAP (Orang 
Asli Papua) yang mengungsi akibat konflik TNI/Polri vs TPN-PB adalah 57.819.  

13. Mengingat beberapa insiden penembakan di wilayah Intan Jaya dan Paniai sejak 
Desember 2019, Sekretaris II Dewan Adat Papua, John Gobay, melaporkan insiden 
itu kepada Komnas HAM karena dugaan pelanggaran HAM. Terutama penembakan 
Alex Kobogau pada tgl 28 Januari 2020, dan penembakan Kayus Sani (51 th) dan 
Melky Tipagau (11 th) pada tanggal 18 Februari sangat dipersoalkan. Mereka bukan 
anggota pasukan TPNBP namun warga sipil biasa saja18.  

14. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, tahun ini kembali membuka 
program transmigrasi lokal untuk mendorong pemerataan penduduk dan 
pembangunan di daerah tersebut. Diperjelaskan bahwa Kabupaten Teluk Wondama, 
bersama Fakfak merupakan dua daerah Propinsi Papua Barat yang ditetapkan 
sebagai Kawasan transmigrasi Nasional yang diprioritaskan19.  

15. Sejak awal Maret seluruh wilayah disekitar kompleks pertambangan Freeport di 
Tembagapura sampai Kuala Kencana menjadi ‘medan perang’ TPNPB (Tentara 
Nasional Pembebasan Papua Barat) versus TNI. Pihak gerakan pembebasan Papua 
menuntut supaya segala kegiatan disekitar pertambangan Freeport ditutup. Maka, 
TPNPB berfokus pada wilayah ini untuk gerakan pembebasannya sampai tujuan, 
yakni penutup pertambangan, tercapai. Dalam suasana ini banyak masyarakat yang 
menghuni kampong-kampong sekitar Freeport mengunsi ke Timika20. Ribuan (angka 
tepat tidak ada; antara 1.000 dan 5.000) orang mengungsi. Juga suatu gedung 
gereja – Kingmi - di salah satu kampong, Opitawak, distrik Tembagapura, dibakar 
habis (12-03-2020). Pihak keamanan menuding Kelompok TPNPB sebagai 
pelakunya, sedangkan dari pihak TPNPB diminta suatu penelitian pihak netral – 

																																																													
14Lihat JUBI, 18-19 Maret 2020, hlm. 3 
15Lihat https://eng.jubi.co.id/verdict-reading-of-three-convicted-suspects-of-Deiyais-anti-racism-case/ 
16Lihat JUBI, 11-12 Maret 2020, hlm. 22 
17Lihat JUBI 13-14 Maret 2020, hlm.2 
18Lihat JUBI, 13-14 Maret 2020, hlm. 9 
19Lihat JUBI, 13-14 Maret 2020, hlm 20 
20Lihat https://news.yahoo.com/hundreds-residents-flee-clashes-near-122443802.html	
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KomNas HAM - berhubungan dengan pembakaran itu karena bukan mereka yang 
membakarnya21. Suasana ini juga ditandai sejumlah insiden penembakan dan 
menuntut korban. Sampai saat ini 1 anggota pihak kemaanan ditembak mati dan 2 
terluka (9/3/2020 di Jila22), juga 4 anggota TPNPB ditembak mati dan 2 terluka (15-
03-2020 di Utikini) sedangkan dalam insiden penembakan terakhir (30/3/2020 di 
Kuala Kencana) 3 orang sipil – karyawan di perusahaan pertambangan - menjadi 
korban; satu meninggal (seorang warga Selandia baru), dua dirawat di rumah sakit 
karena luka tembakan. Insiden terakhir terjadi pada siang hari di Kuala Kencana, 
salah satu pusat administrasi, perumahan dan pertokoan Freeport yang sebenarnya 
dijaga ketat oleh sekuriti. Pihak keamanan menuding TPNPB sebagai pelaku. Dalam 
rangka informasi mengenai siapa-siapa bertanggungjawab atas insiden terakhir ini di 
Kuala Kencana (30/3/2020) muncul juga satu surat terbuka dari ULMWP23. Dalam 
surat ini tiga pokok diangkat: [a] mereka meminta masyarakat hati-hati dengan 
informasi sekitar penembakan di Kuala Kencana; menurutnya, tidak jelas siapa 
sebenarnya ada di belakang penembakan yang sangat professional ini; [b] ULMWP 
menyerukan segala pihak untuk berhenti berperang dalam suasana ancaman 
corona-virus pada saat ini; [c] mereka menekankan kembali bahwa ULMWP ingin 
memperjuangkan hak-hak bangsa Papua dengan cara damai, hingga sekali lagi 
mengajak pemerintah Indonesia untuk duduk bersama guna menyelesaikan 
permasalahannya. Sekaligus mereka menyerukan pada pemerintah untuk menjaga 
keselamatan para warganya di Papua yang berhadapan dengan wabah coronavirus.  

16. Seorang anggota DPR RI, Filep Wamafma, meminta TNI dan Polri untuk bertindak 
tegas membubarkan aktivitas penambangan emas illegal yang berlangsung di 
Manokwari, Papua Barat. Pendulang emas illegal di wilayah itu sudah mencapai 
ribuan orang yang tersebar di 6 lokasi. “Pendulang illegal sudah banyak tapi tidak 
ada tindakan dan upaya apa apa dari aparat keamanan. Pemerintah daerah dan 
aparat keamanan harus bertindak”24.  

17. Setelah beroperasi sejak 2013 di Teluk Wondama, Papua Barat, perusahaan kayu, 
PT Wijaya Sentosa, membayar kompensasi hak ulayat kepada masyarakat adat 
setempat sebesar Rp. 57,985 miliar25. Harganya sesuai dengan peraturan Gubernur 
Papua Barat, No. 5 dengan standar: Rp. 100.000 untuk 1 kubik kayu Merbau, Rp. 
45.000 untuk 1 kubik kayu Maranti dan Rp. 150.000 untuk 1 kubik kayu Indah. 
Sebenarnya masyarkat mengharapkan standar itu ditingkatkan karena tidak 
proporsional dengan nilai kayu di pasar. Namun PT memegang pada peraturan yang 
berlaku sedangkan Wakil Ketua II DPRD Wondama memberikan apresiasi pada 
perusahaan karena telah memenuhi hak masyarakat adat.  

18. ASN (Aparat Sipil Negara) Papua mulai bekerja dari rumah, mulai hari Rabu 18 
Maret 2020. Keputusan ini diambil dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 
(Forkopinda) pada tanggal 17 Maret26. Walau belum ada kepastian kasus 
coronavirus (kasus di Merauke dan Jayapura masih berstatus ‘dalam pemeriksaan’), 
tindakan ini diambil untuk mencegah penyebaran pesat virus itu. Sekaligus Dinas 
Pendidikan Papua meliburkan semua sekolah, sedangkan UN SMK tetap berlanjut.  

19. Di Kabupaten Deiyai masih terdapat keadaan pelayanan publik yang sangat 
memprihatinkan. Kondisi pendidikan dan kesehatan di dua distrik, yakni Bouwobado 
dan Kapiraya ternyata sudah memiliki gedung puskesmas dan sekolah, namun 
kedua fasilitas ini belum pernah dilengkapi dengan tenaga medis yang menetap dan 
tenaga pendidikan27. “Namun tenaga-tenaga yang atas kertas sudah ditempatkan 
disitu dibayar gaji terus”, ungkapan Kepala Distrik Bouwobado. Situasi demikian 

																																																													
21Lihat JUBI, 18-19 Maret 2020, hlm. 3 
22Lihat https://apnews.com/867a87ed9c75819ef5da2ed393c505a5  
23Lihat https://www.ulmwp.org (International Secretary, ort Villa, Vanuatu; 30-03-2020) dan 
https://www.ceposonline.com/2020/03/31/ulmwp-media-hati-hati-mengklaim-penembakan-freeport-di-pemberitaan/  
24Lihat JUBI 13-14 Maret 2020, hlm. 21 
25Lihat JUBI, 11-12 Maret 2020, hlm. 5 
26Lihat JUBI, 18-19 2020, hlm. 10 
27Lihat JUBI, 18-19 Maret 2020, hlm. 22 
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berlaku sejak pemekaran Kab Deiyai tahun 2009. Kepala Dinas Kesehatan Deiyai 
sadar mengenai hal ini: “Benar, kami akui itu. Tapi kami sedang melakukan upaya 
pembenahan”, ujarnya. 

20. Berhubungan dengan upaya pemerintah pusat untuk menyahkan suatu revisi hukum 
komprehensif, namanya Omnibus Law, Majelis Perserikatan Buruh Indonesia (MPBI) 
membenarkan (18-03-2020) bahwa aksi demo besar menolak draf Omnibus Law itu 
yang menyangkut revisi ‘UU Cipta Kerja’ itu ditunda sementara waktu karena wabah 
corona-virus28. Sebenarnya suatu demo yang sangat masal direncanakan bersama 
oleh 3 Konfederasi Buruh Indonesia untuk 23 Maret 2020. Tentu dapat 
mengumpulkan 80.000 untuk protes di depan DPR di Jakarta dan beberapa juta 
anggotanya di wilayah lainnya di Indonesia. Sekaligus mereka menekankan supaya 
DPR RI tidak boleh membahas Omnibus Law itu ‘selama kita semua masih perlu 
berfokus pada penanganan wabah virus’ itu. Mereka mengingatkan DPR: 
seandainya DPR toh membahas draf Omnibus Law ini ‘tidak akan lama masa akan 
muncul di jalan’. Ahkir Maret, Ketua DPR RI, Puan, dalam salah satu wawancara 
menyatakan bahwa pembahasan Omnibus Law ditunda.  

21. Setelah sejak 2012 menolak keberadaan PT Mega Mustika Plantation (MMP) untuk 
beroperasi di wilayah adat Kalaben, Distrik Klaso, Kab Sorong, masyarakat adat 
Kalaben ahkirnya boleh bernapas lega, sebab pencabutan izin sedang diupayakan 
oleh pemerintah kab Sorong29. Desember 2011, Bupati Sorong, Stephanus Malak, 
mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan 
usaha perkebunan kelapa sawit PT MMP seluas 11.475 hektare. Diharapkan bahwa 
pemerintah akan memgambil keputusan pencabutan izin dengan segera; kalau tidak 
sejumlah kelompok aktivis, gabungan pemuda dan mahasiswa, sudah siap untuk 
berdemo. Menurut mereka pemerintah tidak punyai alasan untuk tidak mencabut izin 
karena perusahaan, PT MMP, tidak memenuhi kewajiban hukum; mereka tidak 
melalkukan aktivitas dan mendapat penolakan dari masyarakat. Masyarakat adat Moi 
Kalaben dalam ini didampingi Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.  

22. Di Sorong persidangan dijalankan buat 4 tersangka yang membawa bendera Bintang 
Kejora selama protes anti rasisme 17-18 Sept 2019. Sidang pada tanggal 19-03-
2020 akhirnya tidak dapat dijalankan dengan baik karena prosecutor tidak membawa 
saksi untuk diperiksa, maka sidang ditunda lagi30. Tim pembela meminta supaya kali 
berikut sidang akan berjalan terus, juga kalau prosecutor tidak membawa saksinya. 
Sementara persidangan dikawali aksi protes sekelompok Forum Peduli Keadilan 
bagi Monyet untuk memdukung para tersangka dan untuk memprotes vonnis ringan 
yang diterima kedua tersangka di Surabaya yang menjadi pemicu segala krisis rasis 
pada medio Agustus di Surabaya (kedua tersangka itu hanya divonnis masing-
masing 7 dan 5 bulan penjara).  

23. Ada kesan bahwa pihak TNI sangat aktif membangun suatu infrastruktur yang 
memungkinkan kehadiran mereka secara sangat nyata. Sekarang giliran Kab Lannya 
Jaya untuk menjadi resah, karena rencana TNI pembentukan Komando Distrik Militer 
disitu31. Anggota DPRD, Girmin Wenda, mengungkapkan kekwatirannya bahwa 
rencana ini akan memicu konflik di Lanny Jaya. Itu lantaran pembangunan markas 
kodim ditengarai tanpa melalui persetujuan dari seluruh pemilik ulayat lahan di 
Kampong Popome, Distrik Mokoni. “Pembangunan markas Kodim ini akan memicu 
konflik horizontal karena ada yang pro dan kontra. Penyerahan lahan dilakukan 
sepihak atau tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris”, katanya. Hal seperti ini 
sudah terulang terjadi selama tahun-tahun terakhir ini, antara lain di Jayawijaya, 
Mimika, Manokwari, Sorong, dst. Sudah menjadi semacam ‘pola kerja’ biasa setiap 
kali TNI upayakan perwujudan niatnya dan kurang menunjukan respek buat hak, 
kebudayaan serta tata tertib masyarakat setempat.  

																																																													
28Lihat https://www.liputan6.com/bisnis/read/4205508/ada-virus-corona-buruh-tunda-aksi-besar-besaran-tolak-omnibus-law    
29Lihat Jubi, 16-17 Maret 2020, hlm. 5 
30Lihat https://www.jubi.co.id/jaksa-gagal-hadirkan-saksi-sidang-4-terdakwa-makar-ditunda  
31Lihat Jubi, 23-24 Maret, hlm. 22	
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24. Dalam sesi Kabinet Terbatas telah diputuskan memberikan lampu hijau untuk 
pemekaran di Papua dan detailnya akan disusun oleh Mendagri. Juga ditetapkan 
bahwa OTSUS akan diperpanjang namun dikawali dengan dengan UUD baru32. 
Presiden masih minta supaya kedua ‘topik’ itu (pemekaran dan otsus) masih dibahas 
dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat. Sebenarnya kurang jelas 
‘masih dibahas’ itu artinya apa? Kesan bahwa suatu mandat yang cukup luas sudah 
diberikan kepada Mendagri untuk mengaturnya, dan dia pasti akan bertindak tanpa 
menunda! Tanggapan atas dua keputusan ini masih kurang. Memang ada yang 
menilainya sebagai strategi saja untuk melawan perjuangan di Papua33, namun pada 
umumnya semua di Papua sekarang terlalu sibuk dengan suasana ‘corona-virus’ 
daripada bereaksi atas keputusan tadi. Namun demikian, sudah tentu bahwa kedua 
keputusan ini mempunyai dampak besar pada keadaan Papua di masa mendatang. 
Suatu tanggapan dari kalangan pemerintah maupun masyarakat umum di Papua 
hanya dapat dinantikan setelah ‘wabah corona’ sudah lewat. Apakah pada saat itu 
masih ada peluang untuk mempengaruhi tindak lanjut kedua keputusan ini secara 
efektif?  

25. Pada hari Jumaat, 27 Maret, korban pertama coronavirus di Papua diumumkan. 
Seorang pasien coronavirus yang berumur 43 tahun meninggal di Sorong34. Ternyata 
dampak serangan coronavirus makin terasa dan meresahkan kita semua.  

26. Semua yang peduli lingkungan dan perjuangan pemberantasan korupsi kaget 
membaca keputusan Menteri Perdagangan untuk mencabut kewajiban ‘sertifikasi 
kayu’ sebelum bisa diberdagangkan35. Ternyata pencabutan ‘svlk vertifikasi’ (itulah 
nama resmi) sudah diumumkan Kementerian Perdagangan bulan Februari.  Sistem 
“svlk verifikasi” selama sepuluh tahun dikembangkan dan diterapkan selama 5 tahun 
terakhir ini. Verifikasi ini dimaksudkan supaya segala kayu yang diperdagangkan, 
apalagi diekspor, sudah jelas merupakan kayu yang legal. Kewajiban ini sangat 
dihargai dan dinilai tepat guna memberantaskan ‘penebangan kayu illegal’ (illegal 
logging) dan membatasi bahaya deforestasi yang tak terkendali. Apalagi Indonesia 
menjadi salah satu contoh yang baik di pasaran internasional. Uni Eropa sangat 
mengakui tepatnya sistem ‘svlk verifikasi’ yang diterapkan oleh Indonesia. Dengan 
pencabutan kewajiban ini ada bahaya besar bahwa ‘illegal logging’ akan 
berkembang terus lagi dan lingkungan akan dihancurkan tanpa kontrol. Pencabutan 
ini betul dinilai sebagai suatu ‘langkah mundur’ yang sangat signifikan. Menurut 
menteri Perdagangan kebijakan ini diambil untuk ‘mendorong peningkatan ekspor 
kayu’ karena sekarang ekonomi di Indonesia perlu didorong kuat. Maka, 
argumentasinya, segala macam ‘rintangan yang makan waktu dan biaya banyak’ 
perlu dihilangkan. Isi ‘rationale’ ini dikaitkan dengan dampak negatif ‘coronavirus’ 
atas ekonomi. Banyak kritisi kebijakan ini merasa bahwa argumentasi berhubungan 
dengan ‘coronavirus’ sama sekali tidak tepat dan bersifat ‘memanfaatkan situasi’ saja 
untuk menerapkan suatu kebijakan yang kemungkinan besar akan ditolak resmi 
dalam keadaan normal. Apalagi menjadi jelas bahwa keputusan ini diambil oleh 
Menteri Perdagangan tanpa konsultasi dengan Kementerian Lingkungan dan Hutan 
yang sebenarnya menjaga pengindahan sistem ‘svlk verifikasi’ ini. Kenapa 
demikian?, menjadi pertanyaan besar. Diharapkan bahwa kebijakan ini cepat akan 
direvisi, sebelum akan berlaku resmi mulai akhir 27 Mei mendatang.  

27. Pada tanggal 29 Maret Presiden menerbitkan surat yang menegaskan bahwa hanya 
Pemerintah Pusat akan menentukan pengadaan lockdown maka para petinggi 
daerah yang bertindak atas wewenang sendiri akan disanksi disipliner. Dalam 
pengumuman itu empat kepala wilayah ditegur, dan menariknya Papua tidak disebut. 
Pada tanggal 30 Maret lagi ada berita bahwa kabinet membahas perkembangan 

																																																													
32Lihat https://m.tribunnews.com/amp/nasional    
33Lihat https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/412064/plans-to-divide-west-papua-will-create-more-dependency-
academic  
34Lihat https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/412774/convid-19-death-reported-in-west-papua  
35Lihat https://news.mongabay.com/2020/03/indonesia-timber-illegal-logging-legality-license-svlk/  
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ekonomi, dan ada berita bahwa pengadaan ‘darurat sipil’ adalah juga salah satu opsi 
yang dibahas. Kemungkinan besar bahwa tindakan semacam ini dikaitkan dengan 
adanya banyak orang yang tidak mengikuti segala peraturan yang diterapkan 
pemerintah seperti: tinggal dan kerja dari rumah, menghindari kunjungan dan kontak 
dengan orang, jaga jarak, atau dengan kata lain segala ‘physical dan social 
distancing’. ‘Darurat sipil’ akan diterapkan pada saat dinilai perlu. Berita mengenai 
kemungkinan ‘darurat sipil’ membuat sedikit gelisah, karena keadaan demikian 
memungkinkan tindakan dari ‘pihak pengawas’ mudah dapat melanggar hak orang.  

28. Sementara Gubernur Jakarta memutusakan untuk membatasi mobilitas orang 
dengan memberhentikan segala angkutan bis antar daerah guna menghindari 
penyebaran virus. Akan diberlakukan mulai 30 Maret. Ternayta keputusan ini 
ditiadakan lagi oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut Pandjaitan.  

29. Akhirnya mantan Kepala Dinas PU di provinsi Papua, Mikael Kambuaya, divonnis 5 
tahun dan 6 bulan di penjara karena korupsi terkait dengan proyek perbaikan jalan 
Kemiri-Depapre (Kab Jayapura). Negara dirugikan sekitar 40 Miliar. Majelis Hakim 
pada Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi Jakarta sekaligus menvonnis David 
Manibui, Komisaris PT Manbers Jaya Mandiri, 7 tahun penjara, karena terbukti telah 
menyuap dan melakukan korupsi bersama Mikael. David juga dibebankan dengan 
membayar kembali kepada Negara jumlah uang sebesar 39,6 miliar.36 

 
 

*** 
 
Soal Omibus Law. Sudah beberapa kali kami menyinggung draf Omnibus Law ini. Dalam 
draf itu pemerintah pusat mengusulkan 1.200 unsur revisi Undang-Undang yang sedang 
berlaku, supaya seluruh sistem burokrasi lebih lancar dan, secara khusus, supaya 
perkembangan ekonomi lebih cepat, karena tidak dihambati segala macam prosedur dan 
formalitas. Draf ini disajikan kepada DPR untuk disahkan. Selama bulan-bulan terakhir 
sudah cukup banyak orang/instansi memberikan catatan kritis kepada Omnibus Law ini, dan 
demo-demo sudah pernah berjalan dan sedang direncanakan (a.l. oleh Perserikatan Buruh). 
Terlepas dari kritik sangat teknis segi hukumnya, kritik utama adalah bahwa dalam draf ini 
banyak ‘nilai dan hak dasar’ ternyata di-nomordua-kan karena kalah dengan ‘kepentingan 
ekonomi’. Seorang ahli hukum sekaligus tokoh LSM, Herlambang P. Wiratraman, 
merumuskannya sebagai berikut:”Orientasi pertumbuhan ekonomi masa kepemimpinan 
Jokowi sebenarnya bukan hal baru dan tak berbeda dengan bagaimana Soeharto 
memperlakukan HAM sebagai sub-bagian dari pembangunanisme. … HAM hanya dilihat 
berdasar kepentingannya untuk ada dan tak bertentangan dengan kepentingan-kepentingan 
ramah investasi tersebut. Ini yang disebut sebagai HAM berparadigma pasar (market 
friendly human rights paradigm). Tentu hal ini bermasalah. HAM bukan ditiadakan, 
melainkan dibatasi, diseleksi, dan atau dibonsai sejauh tak menabrak prioritas ekonomi”.37  
Dalam laporan bulan Februari kami sudah menarik perhatian pada persoalan itu. Kami 
mencatat usulan dalam Omnibus Law supaya investor tidak diwajibkan lagi membuat Amdal 
(asesmen dampak pada lingkungan) sebelum diberikan izin beroperasi. Atau malahan 
supaya persetujuan masyarakat lokal tidak dibutuhkan lagi. Bulan ini kami mencatat 
kebijakan yang diambil sepihak oleh Menteri Perdagangan dengan mencabut kewajiban 
untuk memperoleh ‘svlk verifikasi’ licence sebelum kayu dapat diperdagangkan secara legal. 
Sudah tentu bahwa keputusan ini adalah suatu contoh nyata mengenai ‘sikap dan 
mentalitas’ yang terdorong oleh Omnibus Law ini. Majelis Konferensi Perserikatan Buruh 
Indonesia (MPBI) sudah menunda demo masal yang direncanakan untuk 23 Maret karena 
suasana sekarang yang dikuasai coronavirus, namun mereka tetap sangat alert mengenai 
segala perkembangan di sekitar Omnibus Law ini, dan keprihatinan mereka memang 
mempunyai dasar kuat. Bukan saja kalangan buruh menjadi korban namun banyak 

																																																													
36Lihat CNN Indonesia, 30/3/2020 
37Lihat https://www.jawapos.com/opini/10/03/2020/omnibus-law-dan-ham/		
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kalangan lainnya juga karena revisi ini bukan berkaitan dengan UU Cipta Kerja saja, namun 
juga dengan banyak sektor lainnya termasuk Keluarga dan Agama. Sebaiknya masyarakat 
luas, apalagi para LSM, mengawali pembahasan mengenai Omnibus Law dengan sangat 
kritis.  
 
Penanangan Coronavirus. Mengikuti gerak-gerik di kalangan Pemerintah Pusat, kelihatan 
ada hal yang cukup memprihatinkan. Seluruh kebijakan berhubungan dengan ‘wabah 
coronavirus’ memang dikoordinasi di Jakarta, namun koordinasi itu kadang-kadang cukup 
aneh. Bukan saja karena ternyata segala tindakan di wilayah lazimnya dinilai ‘tidak laku’ dan 
‘tidak sesuai kebijakan nasional’ maka dilarang oleh Pemerintah Pusat. Terutama segala 
bentuk ‘lockdown’ mudah ditolak dan ditiadakan. Penolakan demikian sering terjadi tanpa 
didahului suatu keterbukaan serta upaya pemerintah pusat untuk betul mengetahui 
latarbelakang dan argumentasi lengkap mengenai tindakan yang mau diambil di daerah itu. 
Maka, para pimpinan daerah turut binggung dan ragu mengenai sejauh mana mereka 
berhak untuk bertindak dan mengisi tanggungjawabnya dengan baik. Ini satu soal tersendiri 
yang perlu diberikan perhatian sungguh-sungguh oleh Pemerintah Pusat, kesan kami. 
Namun yang tidak kalah aneh adalah ‘tindakan pribadi’ sejumlah menteri yang bertindak 
atau malahan berteriak penolakannya sebelum ada koordinasi intern di tingkat 
pemerintahan pusat. Papua mengumumkan membatasi peluang para penumpang dari luar 
masuk wilayahnya, Mendagri, Tito Karniavan, langsung teriak ‘sama sekali tidak setuju’ dan 
Menteri Perhubungan ternyata memerintahkan untuk membuka lagi pelabuhan udaranya. 
Gubernur Jakarta menghentikan beroperasinya semua bis antar daerah, dan langsung 
ditanggapi dan ditiadakan oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut Pandjaitan. Menteri 
Perdagangan meniadakan kewajiban ‘legitimasi kayu’ tanpa perundingan dengan 
kementerian/instansi lain yang berkaitan, karena ‘corona-vrius’ mengancam ekonomi 
negera. Menteri Pertahanan, Prabowo, tiba-tiba membagikan karung beras kepada sopir 
taksi di Jakarta. Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Ham, Mahfud, menilai pantas untuk 
menerangkan di TVOne persyaratan hukum untuk menggeser seorang Presiden sewaktu 
kebijakannya dinilai tidak tepat oleh banyak masyarakat. Partai Gerindra (markas menteri 
Prabowo) ternyata tidak segan memberikan sugesti bahwa kepemimpinan negera pada saat 
ini lebih baik dipegang oleh Prabowo. Ada apa dibelakang segala macam ‘tindakan publik’ 
ini? Apakah masing-masing menteri hanya mencari mewujudkan ‘rencananya sendiri’-kah? 
Sejak kapan para menteri merasa perlu bertindak langsung dan kurang menunjukkan bahwa 
Presiden akhirnya menentukannya. Presiden masih diberikan ruang gerak apa? Atau beliau 
sudah begitu ‘dibungkus’ sampai hanya berperan sebagai ‘legitimasi’ bagi apa yang 
disarankan oleh para ‘pembantunya’? Lantas kemudian hari justru beliau akan 
dipersalahkan kalau ternyata kebijakan dari pemerintah pusat kurang tepat? Pada saat 
Negara menghadapi suatu wabah seperti yang sekarang ini masyarakat mengharapkan 
suatu tim kepemimpinan negera yang sangat ihklas, bersatu dan saling membahu-bahu 
guna melayani para warganya dengan seoptimal mungkin. Sikap demikian ditunjukkan 
banyak Negara pada saat ini, namun di Indonesia justru kurang kelihatan. Kenyataan 
demikian sangat memperihatinkan! 
 
 
Jayapura, 4 April 2020 
Theo van den Broek 


