
PAPUA	:PENGAKUAN	JATI	DIRI	MANUSIA	!!!	 Page	1	
	

Papua: Rekaman dan Refleksi 1-15 Juni 2020 
 
Rekaman Peristiwa 

1. Dunia para aktivis pengadilan di Papua dan di luar Papua terkejut mendengar 
tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses 7 Tapol Papua di 
Balikpapan (2/6/2020)1. JPU adalah seorang Papua. Kepada dua tahanan sudah 
dibaca tuntutannya: Irwanus Uropmabin 5 tahun, sedangkan untuk Buchtar Tabuni 
17 tahun. Mengingat adanya indikasi kuat seluruh proses penangkapan sampai 
dengan proses pengadilan selanjutnya penuh rekayasa dan kriminalisai, tuntutan ini 
sangat tidak masuk di akal. Maka, tidak mengherankan bahwa protes keras langsung 
mulai terungkap: sekali lagi sangat terasa bagi Orang Asli Papua (OAP) tidak ada 
keadilan dalam ‘Negara Hukum’ Indonesia2. “Tuntutan itu sangat tidak adil. Sebab 
pelaku rasisme atas nama Tri Susanti alias Mbak Susi, pelaku ujaran rasisme di 
Asrama Papua di Surabaya hanya divonis 7 bulan penjara saja. Sementara korban 
rasisme di Papua justru hukumannya lebih berat, ini maksudnya apakah? Kami 
sudah jadi korban rasisme, sekarang digenapkan lagi dengan korban tuntutan 
hukum, ini sangat tidak adil demi kemanusiaan,” kata Alfred Anouw, anggota DPR di 
Papua3. Berita lanjut mengenai nasib lima teman tahanan lainnya: Agus Kosay 
(Ketua Umum KNPB) dituntut 15 tahun, Hengky Hilapok (mahasiswa USTJ) 5 tahun, 
Alex Gobay (Ketua BEM USTJ) 10 tahun, Steven Itlay (Ketua KNPB Timika) 15 
tahun dan Ferry Kombo (Ketua BEM UNCEN) 10 tahun (5/6/2020)4. Dimana batas 
ketidakadilan di negara ini….????, menjadi pertanyaan banyak orang!  

2. Di tengah kemarahan serta kesedihan besar karena proses pengadilan di 
Balikpapan, kita semua sedikit terhibur mendengar keptutusan hakim dalam proses 
gugatan aksi penutupan internet di Papua yang dijalankan oleh PTUN (Pengadilan 
Tata Usaha Negara) di Jakarta (3/6/2020). Hakim memutuskan bahwa Presiden 
Jokowi dan Menteri Kominfo perlu memohon maaf secara publik kepada masyarakat 
Papua atas penutupan internet selama berminggu-minggu di Papua Agustus-
September 2019 karena tindakan itu melanggar hukum yang berlaku5.  

3. Hiburan lainnya bahwa Ibu Sayang Mandabayan, yang masih memiliki anak Balita, 
dibebaskan dari tahanan di Lapas di Manokwari (3/6/2020). Sayang sudah ditahan 
berbulan-bulan karena membawa sejumlah bendera kecil ‘Bintang Kejora’ demi 
demo di Manokwari bulan Desember 2019.  

4. Walau berita awal (4/6/2020) dari rapat Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah) bahwa seluruh pembatasan gerakan karena Covid-19 di Papua 
diperpanjang sampai 19 Juni. Kemudian diberitakan oleh Wagub Provinsi Papua 
bahwa Forkopimda sudah mengizinkan untuk terbang/naik kapal secara terbatas 
masuk keluar Papua (sekali sehari satu pesawat). Namun para penumpang perlu 
memenuhi persyaratan, a.l. menjalankan ‘swab tes’; suatu persyaratan yang cukup 

																																																													
1Lihat https://jubi.co.id/tapol-papua-dituntut-belasan-tahun-penjara-kadepa-tidak-adil/ 
2Lihat https://jubi.co.id/seandainya-hukum-itu-sungguh-sungguh-adil/?utm_campaign;  
https://suarapapua.com/2019/10/08/menyusuri-historis-rasis-terhadap-orang-asli-papua/;  
‘communications@tapol.org’, 4 June 2020, TAPOL denounces sentencing for Buchtar Tabuni and Irwanus 
Uropmabin; https://news.detik.com/berita/d-5039564/wanti-wanti-kapolda-kasus-george-floyd-jangan-sampai-
terjadi-di-papua; https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/04/papuanlivesmatter-george-floyds-death-hits-
close-to-home-in-indonesia.html; https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/04/papuanlivesmatter-george-
floyds-death-hits-close-to-home-in-indonesia.html; 
https://nasional.kompas.com/read/2020/06/03/15323741/amnesty-rasialisme-tak-cuma-di-as-tetapi-juga-
menimpa-masyarakat-papua; https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/07/prosecutors-seek-up-to-17-
years-for-papuan-protesters-accused-of-treason.html; 
https://www.nytimes.com/reuters/2020/06/05/world/asia/05reuters-minneapolis-police-indonesia.html 
3 https://papuaterkini.com/alfred-anouw-tuntutan-jpu-terhadap-buchtar-tabuni-cs-dinilai-sarat-kepentingan-politik/  
4 ALDP, 7 Tapol Papua di PN Balikpapan Agenda Jaksa Penuntut Umum (JPU) 2 Juni 2020 dan 5 Juni 2020 
(video) dan https://youtu.be/LTgOXo_gCm8  
5 https://en.tempo.co/read/1349361/jokowi-asked-to-apologize-for-papua-internet-curbs;  
https://news.detik.com/berita/d-5038778/ptun-vonis-jokowi-dan-menkominfo-langgar-hukum-soal-blokir-internet-
papua	
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berat untuk dijalankan dan mungkin biayanya lumayan juga. Juga kurun waktu 
keaktifitas harian diperlonggar: dari jam 06.00 sampai 14.00 menjadi jam 06.00 
sampai 18.006. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diharapkan akan berkantor lagi, 
mulai 8 Juni 2020. Kabupaten Mimika mengikut segala keputusan Forkopimda 
secara garis besar, dan tambah sedikit variasi lokal, seperti aktifitas sampai jam 
19.00. Kabupaten Jayapura, kesannya, tetap mempertahankan aktifitas sampai jam 
14.00 saja. Sementara waktu juga diumumkan bahwa dalam satu hari (3 Juni 2020) 
pasien Covid di Kota Jayapura naik dengan 24 orang (21 dari antaranya dari distrik 
Hamadi)7. Maka jumlah tes positif Covid di Jayapura-Kota menjadi: 360.  

5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkhawatirkan kasus 
Peristiwa Paniai akan mandek seperti sejumlah kasus pelanggaran HAM berat 
lainnya. Hal itu dikatakan Komisioner Komnas HAM, Munafrizal Manan, menyusul 
pengembalian untuk kedua kalinya berkas penyelidikan Peristiwa Paniai oleh 
Kejaksaan Agung. Bukan saja akan mandek namun juga akan berujung pada 
impunitas. Ini dinyatakan Rizal melalui video telekonferensi, Kamis 4/6/20208. 

6. Amnesty International Indonesia mengajukan 5 masalah HAM di Papua kepada 
Sidang ke-129 Komisi HAM PBB (UNCHR) bulan Juli 2020. Pertama: pembunuhan 
di luar proses hukum, penangkapan sewenang-wenang serta kejahatan yang 
menurut hukum internasiomal melanggar hak orang Papua atau hak orang asli 
Papua. Kedua: situasi kebebasan Papua dalam hal menyatakan pendapat, 
berkumpul atau berasosiasi. Ketiga: hak peradilan terhadap tahanan politik. 
Keempat: masalah kebebasan pers, pemblokiran internet di Papua serta 
kriminalisasi aktivis Papua maupun yang bukan berasal dari Papua. Kelima: akhirnya 
dilaporkan adalah kondisi pengungsi di Nduga, Papua, yang belum tertangani 
dengan baik. “Setidak-tidaknya dalam catatan Amnesty bersama dengan koalisi di 
sana ada sekitar 5000-an pengungsi”, ucap Usman Hamid, Direktur Eksekutif 
Amnesty International Indonesia (5/6/2020)9. Menurut data Amnesty International 
Indonesia terdapat 69 kasus pembunuhan di luar proses hukum dengan 95 korban di 
Papua, termasuk pembunuhan di Paniai 2014, sedangkan pelakunya tak ada yang 
diadili10. Data ini telah dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kata 
Usman Hamid. Amnesty pernah menerbitkan laporan lengkap menyangkut 95 
pembunuhan di luar hukum di Papua antara 2010-2018. Tahun 2010, 6 kasus 
dengan 7 korban; tahun 2011, 4 kasus dengan 8 korban; tahun 2012, 11 kasus 
dengan 17 korban; tahun 2013, 10 kasus dengan 12 korban; tahun 2014, 9 kasus 
dengan 16 korban; tahun 2015, 13 kasus dengan 19 korban; tahun 2016. 4 kasus 
dengan 4 korban; tahun 2017, 10 kasus dengan 10 korban; dan tahun 2018, 2 kasus 
dengan 2 korban. Dari keseluruhan ini ada 41 kasus dengan 56 korban yang tidak 
berhubungan dengan aktivitas politik. Kasus yang ada hubungan dengan altivisme 
politik seperti tuntutan kemerdekaan atau referendum berjumlah 28 kasus dengan 
korban 39 orang11.  

7. Suatu gejala yang memprihatinkan. Pada tanggal 5 Juni 2020 Amnesty International 
Indonesia menyelenggarakan suatu diskusi mengenai Papua melalui telekonferens. 
Diskusi menyangkut laporan yang dikirim Amnesty ke PBB berhubungan dengan 
sesi Komisi HAM PBB, bulan Juli (lihat diatas). Tema diskusi: “Hak-hak Sipil dan 
Pelanggaran Hak Politik di Papua dan Papua Barat”. Ternyata  selama diskusi 

																																																													
6Lihat https://jubi.co.id/pemerintah-papua-izinkan-transportasi-laut-dan-udara-beroperasi-hingga-14-hari-ke-
depan/ 
7Lihat https://www.nokenlive.com/2020/06/03/lagi-24-orang-di-kota-jayapura-positif-covid-19/ 
8Lihat https://nasional.kompas.com/read/2020/06/04/21171891/komnas-ham-khawatir-kasus-peristiwa-paniai-
mandek-dan-berujung-pada. apsn@asia-pacific-solidarity.net : “bloody paniai case likely to stall as AGO returns 
ase dossier, yet again” 
9Lihat https://nasional.kompas.com/read/2020/06/05/18010921/amnesty-internasional-sampaikan-lima-masalah-
ham-di-papua-ke-pbb 
10Lihat http://nasional.kompas.com/read/2020/06/05/21512761/data-amnesty-69-kasus-pembunuhan-di-luar-
proses-hukum-di-papua-pelakunya-tak 
11Lihat Laporan Amnesty International 2019 
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berjalan, mereka berulang kali diganggu oleh panggilan telpon yang misterius12. 
Sesudah pembicara pertama pembicara-pembicara lain mulai terganggu dengan 
‘panggilan telpon’. Anehnya gangguan ini tidak berhenti dan semua panggilan dibuat 
dengan pakai nomor dari pelbagai kota di luar negeri. Mereka juga diganggu oleh 
‘zoom-bombers’, orang-orang yang memasuki konperensi dan membuat ribut untuk 
mengganggu diskusinya. Kesannya bahwa gangguan sangat terorganiser. Oleh 
siapa? Tidak jelas. Usman, Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, menyatakan “hal 
serupa telah terjadi pada beberapa orang lain selama dua bulan terakhir ini. Banyak 
orang Papua maupun aktivis-aktivis jadi diganggu. Mereka diteror melalui teknologi. 
Saya pikir semuanya ini berarti bawah kami sedang berbuat yang benar. Kami perlu 
melanjutkan membela hak-hak asazi manusia untuk orang Papua”13. Juga para 
penyelenggara webinar (seminar/diskusi on line) dari Universitas di Lampung 
diganggu oleh orang yang tidak dikenal (OTK)14. Banyak diskusi online sekarang ini 
diadakan karena kesulitan untuk bertemu secara fisik. Hampir setiap hari ada salah 
satu diskusi mengenai masalah rasisme ini di Papua, yang melibatkan para 
pengacara serta aktivis HAM di dalam maupun di luar negeri. Sudah tentu gerakan 
global anti-rasisme yang dipicu oleh pembunuhan terhadap George Floyd di Amerika 
sudah menjadi milik seluruh dunia karena ternyata di banyak negara ‘soal rasisme’ 
masih sangat aktual, termasuk di Indonesia.  

8. Dalam kerangka yang sama dapat dicatat bahwa Universitas Indonesia (UI) 
mengambil jarak dari suatu diskusi mengenai ‘rasisme terhadap orang asli Papua 
dalam sistem hukum’ yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutuf Mahasiswa (BEM 
UI) hari Sabtu yang lalu (6/6/2020). Dalam pernyataannya diberitahukan bahwa 
“diskusi itu tidak mencerminkan pandangan serta sikap dari UI sebagai lembaga”. 
Jurubicara UI juga menyatakan bahwa diskusi menghadirkan ‘nara-nara sumber 
yang tidak pantas’ dan tidak memiliki suatu landasan ilmiah yang ‘cukup kuat’ untuk 
dinilai sebagai suatu diskusi akademis yang pantas. Nara-nara sumber yang dinilai 
‘tidak pantas’ adalah Sayang Mandabayan (baru dibebaskan dari Lapas di 
Manokwari), Gustaf Kawwer (pengacara HAM Papua), Amnesty Australia dan 
Veronica Koman (pengacara HAM). Ternyata reaksi sangat cepat penolakan 
terhadap pernyataan UI ini muncul di media sosial baik dari dalam maupun dari luar 
kalangan UI15.  

9. Sudah jelas dari sejumlah catatan diatas bahwa tuntutan JPU dalam proses hukum 
terhadap 7 tahanan politik Papua di Balikpapan memicu suatu reaksi dari kalangan 
HAM yang luas, nasional maupun internasional. Juga kelihatan munculnya suatu 
upaya terorganisir untuk meremehkan atau mengganggu kegiatan protes/tanggapan 
berhubungan dengan penilaian adanya rasisme yang terungkap dalam tuntutan itu. 
Sejumlah tokoh gereja katolik bergabung untuk menolak segala sikap dan tindakan 
rasis yang sedang dialami di Papua. Para Imam Katolik pribumi dari 5 Keuskupan 
se-regio Papua dan Papua Barat mengadakan konperensi pers untuk 
mengungkapkan protes serta keprihatinannya (8/6/2020). Mereka menyusun suatu 
pernyataan yang panjang yang bukan saja menyangkut nasib ketujuh tahanan 
Papua di Balikpapan, namun juga mengemukakan uraian mengenai suasana rasis 
dan diskriminasi, termasuk pelanggaran HAM di Papua selama ini. Mereka mengajak 
seluruh umat serta pelayan keagamaan untuk melibatkan diri melawan segala 
bentuk rasisme dan ketidakadilan; melawan berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan 

																																																													
12Lihat https://en.tempo.co/read/1350096/mysterious-phone-calls-terrorize-speakers-of-discussion-on-papua 
13Lihat https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/05/speakers-in-papuanlivesmatter-discussion-hit-by-spam-
calls-zoombombed-in-live-event.html 
14Lihat https://en.tempo.co/read/1352286/discussion-about-papua-racial-issues-faced-with-threats; 
https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/11/lampung-university-students-face-intimidation-over-discussion-
on-discrimination-against-papuans.html 
15Lihat https://www.thejakartapost.com/paper/2020/06/08/ui-disavows-papua-discussion-organized-by-student-
body.html		
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yang mengajar kita untuk menjunjung sangat tinggi setiap orang karena semua 
orang semartabat dan seharga; ini suatu panggilan suci16.  

10. Bukan saja para imam katolik pribumi yang bersuara di kalangan keagamaan. 
Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) meminta supaya para tahanan di 
Balikpapan diberikan suatu proses yang benar dan adil17. Para pimpinan lintas 
agama di Papua, yang bersatu dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), 
mengeluarkan suatu pernyataan yang nadanya sama dan mendesak segala instansi 
yang berkewajiban untuk memberlakukan semua orang sama dan seharga di depan 
hukum. Para pimpinan lintas agama ini menyurati Presiden Jokowi dan menekankan 
bahwa ‘negara harus bisa membedakan antara gerakan makar dan reaksi terhadap 
rasisme’. Selanjutnya dinyatakan bahwa ‘hakim harus menunjukkan kepada 
masyarakat umum bahwa masih ada keadilan bagi rakyat Papua dalam proses 
hukum di negara ini’. Para pemimpin lintas agama di Papua mohon kepada Presiden 
Jokowi untuk membebaskan tanpa syarat ketujuh tapol Papua itu. Sekaligus 
memohon Presiden untuk dengan segera menyelesaikan akar masalah konflik di 
Papua dengan mengikuti ‘road map’ yang ditawarkan oleh Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI)18. Juga Forum Komunikasi Muslim Pegunungan 
Tengah (FKMPT) memberikan komentar yang sama nadanya dan akhirnya 
memohon supaya ke-tujuh tahanan politik Papua di Kalimantan Timur dengan 
segera dibebaskan19.  

11. Yang menarik juga adalah seruan yang berasal dari Evi Mariana, anggota kelompok 
Indonesia-Tionghoa. Kelompok ini menjadi suatu korban rasisme luarbiasa dan 
ngerikan selama kerusuhan bulan Mei tahun 1998 di Jakarta. Mereka sudah 
mengalami apa yang dapat menjadi akibat sikap rasis dan sangat mengharapkan 
bahwa sikap demikian seperti di tahun 1998, tidak pernah menjadi kenyataan lagi di 
Indonesia. Mereka merasa ada kemajuan karena soal rasis Indonesia-Tionghoa 
sudah terbuka untuk dibicarakan maka kita sudah maju betul. ‘Namun lain halnya 
dengan rasisme di Papua’, kata penulisnya. “Kalau membicarakan rasisme di Papua 
kita terancam dituduh mendukung separatism”. ‘Banyak bilang tidak ada rasisme di 
Papua, namun bagaimana kami tahu karena suara mereka, kebebasan 
pengungkapan pedapat sudah dibungkamkan dan kita tidak bertanya kepada orang 
Papua apa yang mereka alami dan rasa’. Dia mengajak semua teman Indonesia-
Tionghoa dan sesama warga Indonesia pada umumnya untuk menunjukkan 
solidaritasnya dengan Papua dimana orang sedang mengalami ketidakadilan serta 
penindasan karena rasisme. “Papuan lives matter. Let’s talk about it often and 
loudly”20. Seruan ini sangat mengharukan dan memberikan harapan ditengah segala 
kekecewaan dan kemarahan.  

12. Sudah lama sekali pembangunan sebuah ‘smelter’ dekat pertambangan Freeport 
dibicarakan, supaya hasil pertambangan kasar dapat dikelola di tempat. Ternyata 
MenKemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, menyarankan supaya ‘smelter’ itu 
dibangun di kawasan industry Weda Bay (Maluku Utara). Sekretaris Umum Badan 
Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD Hipmi), Yance Mote 
menolak usulan Pak Luhut. Menurutnya, ‘smelter’ itu perlu dibangun di Papua 
supaya proses pengelolaan bahan kasar pertambangan menjadi sumber pendapatan 

																																																													
16Lihat naskah Jumpa Pers “Seruan Para Pastor Katolik Pribumi dari 5 Keuskupan se-Regio Papua”, 8 Juni 
2020, di Rumah Imam Projo-Condios di Abepura. Rekaman videonya: https://yuotu.be/IPKVuVPhEJw  
17Lihat https://jubi.co.id/pgi-minta-keadilan-untuk-tujuh-tapol-papua/ 
18Lihat https://jubi.co.id/surati-jokowi-pimpinan-lintas-agama-se-papua-minta-7-tapol-papua-diperlakukan-secara-
adil/ 
19Lihat https://jubi.co.id/muslim-papua-minta-jokowi-bebaskan-7-tapol-papua/?utm_campaign 
20Terjemahan: “Hidup orang Papua Penting. Mari kita bicarakannya sering dan dengan suara besar”, lihat 
https://www.thejakartapost.com/academia/2020/06/07/chinese-indonesians-must-support-papuanlivesmatter.html 
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orang di Papua, apalagi kalau nanti dana Otsus akan berkurang mulai tahun 202121. 
Ternyata wakil ketua Komisi IV DPRP juga menolak saran dari menteri itu22.  

13. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) meminta supaya peraturan hukum 
berhubungan dengan ‘penodaan agama’ direvisi/dihapus (10/6/2020). Selama lima 
bulan, Januari – Mei 2020, ternyata ada 38 kasus. Ternyata dengan begitu mudah 
pasal penodaan agama dapat dipakai atau diandalkan. Apalagi 6 kasus menyangkut 
orang dibawah umur 21 tahun. 27 dari 38 kasus ada kaitan dengan penggunaan 
media sosial. Kesannya bahwa pasal penodaan agama mudah dipakai dan dapat 
menuju praksis kriminalisasi orang dan pembatasan hak kebebsasan ekspresi 
pendapat. Pendek kata, ada banyak alasan supaya “pasal penodaan agama 
dihapus”23.  

14. Yang terus menarik perhatian di tingkat nasional adalah bahwa ditengah segala 
kesusahan yang dialami bertambah hangat diskusi mengenai elektibilitas calon-calon 
presiden periode 2024-2029, persyaratan pemakzulan Presiden, perebutan kekuatan 
politik alias ‘powergame’ (permainan kekuasaan). Seorang analis politik, Boni 
Hargens, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menyebut empat 
kelompok yang berniat ‘membuat kacau’: [a] kelompok yang mau memenangkan 
pemilu Presiden 2024, [2] kelompok business, [c] ormas keagamaan yang terlarang 
seperti HTI, dan [d] kelompok opportunis yang haus kekuasaan dan uang24. Kami 
betul tidak sampai mengerti bahwa didalam suatu konteks kesusahan dimana kita 
semua perlu bergabung untuk menghadapi bersama suatu ancaman kolektif sebagai 
bangsa sebesar 270 juta orang, masih ada kelompok yang lebih mengutamakan 
‘kepentingan politik’, ‘kepentingan pribadi’, ‘popularitas’, ‘penjatuhan orang’ dsbgnya. 
Apakah nasib bangsa sebesar 270 orang tidak lebih penting? Betulkah? Kesannya, 
kita sudah mulai berhadapan dengan ancaman suatu ‘virus politik’ yang lebih 
berbahaya daripada Covid-1925.  

15. Dari Paniai, Enarotali, ada berita terjadi bentrokan antara warga-warga dengan 
aparat polisi yang terlibat dalam tim pengamanan Covid (11/6/2020). Ceritanya, 
sewaktu polisi berupaya membubarkan suatu kelompok warga di portal jalan didepan 
RSUD terjadi pemukulan warga oleh polisi dan penembakan ke udara. Direktur 
RSUD menyatakan bahwa memang ada dua terluka namun bukan karena tembakan. 
Karena berita terlukanya warga mulai beredar sore hari lagi sekelompok warga 
datang ke tempat itu dan merusakkannya sampai akhirnya diamankan lagi oleh polisi 
bersama militer. Tidak semua detil cerita ini jelas, maka Kapolda diminta untuk 
mengevaluasi tindakan aparat26. Insiden semacam ini mudah dapat berkembang 
menjadi bentrokan massal antara masyarakat setempat dan aparat.  

16. Tekanan pada pemerintah untuk membebaskan para tahanan politik, secara khusus 
ke-7 tahanan Papua di Balikpapan makin bertambah27. Bukan saja aktivis yang 
bersuara, namun juga pejabat tinggi seperti Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MRP), Bambang Soetatyo yang menyatakan:”Salah satunya hal yang jadi perhatian 
adalah kesenjangan antara vonis oknum ASN di Surabaya yang melakukan ujaran 

																																																													
21Lihat https://jubi.co.id/ditolak-usul-luhut-soal-pembangunan-smelter-freeport-di-luar-papua/?utm_campaign 
22Lihat https://jubi.co.id/waket-komisi-iv-dpr-papua-tolak-wacana-pembangunan-smelter-ptfi-di-luar-
papua/?utm_campaign 
23Lihat https://nasional.kompas.com/read/2020/06/10/06425321/catat-38-kasus-dalam-5-bulan-ylbhi-minta-
hapus-pasal-penodaan-agama 
24Lihat https://www.genpi.co/polhukam/50055/4-kelompok-disebut-ingin-gulingkan-jokowi-ini-dia-daftarnya; 
https://www.jpnn.com/news/boni-hargens-mengaku-sudah-kantongi-nama-para-tokoh-yang-ingin-merancang-
kudeta 
25Lihat https://nasional.tempo.co/read/1348464/din-syamsuddin-bicara-tiga-syarat-pemakzulan-presiden ; 
https://www.jpnn.com/news/boni-hargens-mengaku-sudah-kantongi-nama-para-tokoh-yang-ingin-merancang-
kudeta   
26Lihat https://jubi.co.id/kapolda-papua-diminta-mengevaluasi-tim-pengamanan-covid-19-di-paniai/ 
27Lihat https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/11/human-rights-watch-urges-authorities-to-free-papuan-
activists-on-trial-for-2019-protests.html ; https://www.hrw.org/news/2020/06/10/indonesia-drop-case-against-
papuan-protest-organizers; 	



PAPUA	:PENGAKUAN	JATI	DIRI	MANUSIA	!!!	 Page	6	
	

rasisme yang mendapat vonis 5 bulanpenjara. Dinilai kontras dengan tuntutan 
mahasiwa yang dituntut sampai 13 tahun hingga tahun penjara dengan makar. Oleh 
sebab itu pihaknya dari MPR dan beberapa jajran DPR RI dan DPD RI akan 
mengupayakan pendekatan dialog dengan pemerintah agar para terdakwa kasus 
makar itu dapat dibebaskan28.  

17. Dalam berita dari Human Rights Watch (HRW) dikatakan: “banyak orang Indonesia 
telah mengkritik Jaksa Agung berkaitan dengan persidangan 7 tahanan di 
Balikpapan. Lebih dari 150 politisi, pemimpin sipil, tokoh keagamaan Papua dan 
termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat menandatangi suatu petisi kepada 
Presiden Joko Widodo untuk mencabut tuduhan pada 7 tahanan Balikpapan. Imam-
imam katolik Papua dari 6 wilayah kegerejaan di Papua dan Papua Barat juga 
mengeluarkan suatu pernyataan yang menilai penangkapan serta proses hukum 
sebagai ‘travesti keadilan’, banyak kelompok HAM Indonesia serta Perhimpunan 
Mahasiswa di seluruh republik mengkritik pemerintah. Sejumlah Organisasi 
Mahasiwa telah menyelenggarakan ‘diskusi on line’ (webinar) menyangkut proses 
pengadilan di Balikpapan dan rasisme di Papua”. Selanjutnya HRW mencatat 
dokumentasinya mengenai beberapa tahanan politik di Indonesia, termasuk Papua 
sejak 1980. “Kombo adalah ketua BEM Universitas Cendrawasih, universitas umum 
tertua dan terbesar Papua; Gobai adalah ketua Perhimpunan Mahasiswa Universitas 
Teknik yang paling bergengsi di Papua. Tabuni telah dipenjarakan dari 2008 sampai 
2011 ‘karena makar’. Waktu itu dia ditangkap dua hari setelah turut 
menyelenggarakan suatu ‘pertemuan damai pengingatan kemerdekaan’, 1 
Desember 2008. Dia menjadi aktif secara politik setalah seorang sanak-saudaranya 
dibunuh sewaktu mengambil bagian dalam suatu perayaan damai United Nations 
Indigenous People’s Day pada tanggal 8 Agustus 2008 di Wamena”. Yang lain juga 
sudah ada sejarah kesengsaraan dipenjarakan seperti Steve Itlay yang sekarang 
terancam dipenjarakan untuk kali ketiga! Dia adalah unsur pimpinan KNPB di Timika. 
HRW menyimpulkan bahwa “Polisi Indonesia telah menciptakan suatu ‘revolving 
door’ (pintu yang berputar) dengan menangkap aktivis seperti Buchtar Tabuni karena 
protes damai, dan hal ini perlu dihentikan”, kata Brad Adams, Direktur Asia HRW29.  

18. Pledoi 7 tahanan politik Papua yang disusun para pengacara yang terlibat dalam 
persidangan di Kalimantan, menekankan dua hal secara jelas sekali: [a] JPU pilih 
mengutip BAP (berita acara pemeriksaan) polisi ketimbang fakta persidangan30, [b] 
unjuk rasa di Jayapura adalah upaya penegakan UU penghapusan diskrimininasi ras 
dan etnis31. Dengan kata lain, sebenarnya tidak tepat kalau para tahanan 
disidangkan karena ‘makar’. JPU tidak pernah menghadirkan saksi ahli hukum 
pidana dan mendasarkan tuntutannya atas keterangan saksi ahli pidana menurut 
BAP polisi saja. Ahli ini itu tidak dihadirkan dalam persidangan. Mereka juga menilai 
bahwa isi keterangan para ahli yang dihadirkan oleh tim pembela tidak dimasukkan 
dalam keterangan JPU; juga tidak ada referensi pada keterangan para terdakwa 
sendiri.. Para tahanan politik Papua di Balikpapan akan mendengar vonisnya pada 
hari Rabu, 17 Juni 2020. 

19. Bukan saja di Indonesia, melainkan juga di luarnegeri perhatian terhadap tindakan 
rasism serta kelakuan polisi diangkat dan dikritik keras. Ada demo-demo seperti di 
Oxford (Inggeris)32 dan Leeuwarden (Belanda); ada seruan Young Papua Collective 

																																																													
28Lihat https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200613125704-20-512950/bamsoet-kritik-
keras-tuntutan-7-tapol-papua-di-balikpapan 
29Lihat https://www.hrw.org/news/2020/06/10/indonesia-drop-case-against-papuan-protest-
organizers 
30Lihat https://jubi.co.id/pledoi-ph-7-tapol-papua-jpu-pilih-kutip-bap-polisi-ketimnbangan-
fakta-persidangan/  
31Lihat https://jubi.co.id/pledoi-7-tapol-papua-unjuk-rasa-di-jayapura-adalah-upaya-
penegakan-uu-penghapusan-diskriminasi-ras-dan-etnis/  
32Lihat https://youtu.be/OnEcMqmoZ9Q   
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(YPC)  pada Menteri luar Negeri Belanda, Mr. Blok, untuk menyatakan protesnya 
pada Indonesia berhubungan dengan tindakan rasisme di Indonesia33; ada tulisan 
seperti di harian The Guardian (Ingeris)34 dst. Nadanya di dalam maupun luar negeri 
sama: keprihatinan serta protes mengenai perkembangan di Papua, maka Indonesia 
didesak untuk menghentikan segala bentuk rasisme dan memulihkan kembali 
berfungsi sistem pengadilan/hukumnya sehingga diberlakukan sama untuk semua 
warganya. Secara khusus tuntutan/vonnis terhadap para tahanan Papua dikritik 
secara sangat nyata dan dinilai diwarnai rasis dan ketidakadilan. ‘Rasisme yang 
dilegalkan’ adalah judul/tema webinar yang diselenggarakan bersama oleh Pusaka, 
ALDP dan LBH Papua pada tanggal 14 Juni 2020. Maka, bebaskan para tahanan 
politik Papua, apalagi yang sekarang disidangkan di Balikpapan.  

20. Penolakan konten rancangan UU Haluan Ideologi Pancasila (UU HIP). Sekali lagi 
sebagian dari revisi UU di DPR-RI dihadapkan dengan kritik yang keras dan 
permintaan untuk mencabut rancangan UU HIP ini. Unsur yang melaterbelakangi 
protes ini adalah bahwa dalam rancangan UU HIP dibuka kemungkinan bahwa TNI-
Polri personal yang masih aktif dapat dilibatkan. Pembukaan kesempatan ini ditolak 
bulat dengan alasan nyata bahwa mereka takut ‘kita kembali ke suasana Orde Baru’. 
“Lembaga pemerhati hak asasi manusia (HAM), Imparsial meminta pemerintah 
meninjau ulang rencana pelibatan anggota perwira TNI-Polri aktif menjadi Dewan 
Pengarah di Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Sebab pelibatan TNI-Polri di 
BPIP dikhawatirkan hanya akan menyerupai wajah Orde Baru yang represif dan 
menunggalkan pemaknaan Pancasila” 35. Ternyata mantan wakil-Presiden, Try 
Sutrisno, juga ingin mengangkat suaranya dalam hal ini dan didukung Persatuan 
Purnawirawan TNI mohon supaya rancangan UU HIP dicabut saja36. Siapa 
sebenarnya mengusulkan dan mendukung rancangan UU HIP menjadi bagian dari 
daftar UU yang perlu dilegalisasi? Ternyata inisiatif berasal dari niat Partai PDIP 
yang ingin menguatkan landasan hukum pembentukan BPIP yang sekarang ini 
dipimpin oleh Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati. Pada saat pengusulan rancangan 
UU ini kepada Badan Legalisasi (Baleg) DPR, salah satu wakil ketua Baleg DPR 
adalah Rieka Diah Pitaloka dari Fraksi PDIP di DPR dan dia juga ditunjuk jadi ketua 
panitia kerja RUU tersebut. Dengan adanya lembaga resmi (BPIP) yang lebih kuat 
landasan hukumnya BPIP akan berperan lebih besar dalam mengecheck kebijakan 
atas sesuai tidaknya dengan konten Pancasila sebagai pegangan ideologis negara. 
Sejumlah partai politik ternyata juga mendukung niat PIDP itu37.  

21. Majelis Rakyat Papua (MRP) diminta oleh sejumlah organisasi kemahasiswaan 
sebagai pengantar protes serta aspirasi mereka kepada Presiden Jokowi. Hampir 
semua organisasi kemahasiswaan, termasuk yang lintas agama, di Papua 
bergabung dan menyatakan sangat tidak setuju dengan proses terhadap 7 tahanan 
politik Papua di Balikpapan. MRP sangat bersedia menerima permintaan bantuannya 
dan pada hari yang sama (12/6/2020) semuanya sudah diserahkan kepada staf 
Presiden38.  

22. Menjelang keputusan hakim nanti di Balikpapan (rencananya 17/6/2020) di pelbagai 
tempat di Indonesia masih diadakan demo guna mendesak Pengadilan di Balikpapan 
untuk memberlakukan semua orang sama di depan hukum, dan membebaskan para 
tahanan politik Papua yang sedang disidangkan karena keterlibatan dalam aksi 

																																																													
33#PAPUALIVESMATTER: seruan oleh orang muda Papua di Belanda kepada Minister Blok; dikoordinasi oleh 
SOWP (Samenwerkende Organisatie West Papua) 11 Juni 2020  info@sowp.nl   
34Lihat https://www.guardian.com/global-deve;opment/2020/jun/11/global-protests-throw-spotlights-on-alleged-
police-abuses-in-west-papua  
35Lihat https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200612153227-20-512690/lsm-khawatir-tni-polri-di-bpip-jadi-
alat-politik-ala-orba ; https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200611120536-32-512151/ruu-ideologi-
pancasila-bpip-bisa-diisi-tni-polri-aktif/ ;  
36Lihat https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200612185543-32-512812/try-sutrisno-dan-purnawirawan-
desak-dpr-cabut-ruu-hip 
37Lihat https://m.republika.co.id/berita/qbtqon393/ramai-ditolak-siapa-pendukung-ruu-hip-di-dpr 
38Lihat https://jubi.co.id/mrp-akan-serahkan-aspirasi-rakyat-papua-kepada-staf-presiden/	
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protes anti-rasisme. Walau mereka secara sah dan wajar menuntut martabat orang 
asli diakui dan dihargai, mereka justru dihukum, terancam ditahan di penjaran 
bertahun-tahun. Ada demo solidaritas dan tuntutan keadilan di Malang, Bandung, 
Jakarta, Yogyakarta, Bogor dan Balikpapan39, sedangkan dimana orang tidak dapat 
berkumpul karena Covid-19 kegiatan diskusi online tetap dijalankan secara ramai. 
Syukurlah kalau nanti terbukti bahwa semua seruan ini tidak sia-sia dan membantu 
tim hakim di Balikpapan untuk menyimpulkan proses persidangan dengan suatu 
keputusan berkiblat keadilan. 

23. Sementara waktu ada hal-hal yang sangat mengganggu seperti kehadiran banyak 
anggota aparat di sekitar kantor ALDP (15/6/2020), tempat dimana lazimnya para 
pengacara berkumpul menyediakan pembelaan kliennya. Katanya anggota aparat, 
‘kami ada disini untuk memantau gerak-gerik penghuni asrama ACEMO di seberang 
jalan”. Entahlah. Sekaligus yang sangat memprihatinkan dan dapat memicu konflik 
horizontal adalah suatu seruan dari Persaudaraan Paguyuban Nusantara Bersatu 
yang mengajak semua paguyuban untuk siap bereaksi besok lusa karena akan ada 
‘demo anti rasisme Jilid III’ yang diselenggarakan oleh ‘organisasi terlarang’ Gerakan 
Papua Merdeka setelah mendengar vonnis hakim di Balikpapan. Pengirim berita itu – 
tidak ada nama - minta supaya isi beritanya juga disampaikan kepada para 
paguyuban di daerah seperti Wamena, Mimika, Yahukimo, Merauke, Nabire dll. 
Perkembangan ini sangat memprihatinkan.  

24. Update Covid-19 14 Juni: Kasus Positif 1.255; Perawatan 795; Sembuh 445; 
Meninggal 15; ODP 3.239; PDP 687; Tes PCR 8.68640. 

 
COVID-19 

14 Juni 2020 
Jml  

Positif 
Jml 

Dirawat  
Jml 

Sembuh  
Jml 

Meninggal  
ODP PDP 

Kota Jayapura 602 471 123 8 830 87 
Kab Mimika 335 148 181 6 1.684 7 
Kab Jayapura 130 85 44 1 47 45 
Kab Biak Numfor 71 43 28 0 17 11 
Kab Keerom 34 19 15 0 0 489 
Kab Nabire 21 8 13 0 116 0 
Kab Jayawijaya 17 11 6 0 64 12 
Kab Boven 
Digoel 

17 5 12 0 72 0 

Kab Merauke 16 1 15 0 45 4 
Kab Sarmi 6 3 3 0 2 0 
Kab Mambera- 
mo Tengah 

2 0 2 0 0 0 

Kab Superiori 2 0 2 0 8 0 
Kab Waropen 1 1 0 0 13 0 
Kep. Yapen 1 0 1 0 10 0 
Total  1255 795 = 

63% 
445 = 
36% 

15 = 1%   

Orang dalam 
Pemantauan 
(ODP) 

3.239 Pasien 
dlm 
Pengawa
san 
(PDP) 

687 Tes PCR 
8.686 

  

 
Sejumlah catatan sekitar perkembangan berkaitan dengan Covid-19: 
 
Selama dua minggu terakhir kebijakan pemerintah pusat, ‘normal baru’, mulai berdampak 
pada tindakan konkrit di Papua dan Papua Barat. Kiri-kanan pertemuan ibadah dalam 
																																																													
39Lihat https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200615212707-20-513632/demo-bebaskan-7-tapol-papua-
serentak-di-berbagai-daerah 
40 Info Grafis, 14 Juni 2020, 17.00WIT, Provinsi Papua	
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fasilitas publik ibadah (gereja, masjid) sudah diperbolehkan lagi, penerbangan mulai 
diizinkan, naik kapal boleh asal semuanya masih cukup terbatas dan sambil mengindahkan 
peraturan.  Sebenarnya cukup memprihatinkan. Pelonggaran ini sejajar dengan kenyataan 
akhir-akhir ini bahwa jumlah kasus positif di Provinsi Papua sangat meloncat ketimbang data 
31 Mei 2020: jumlah Covid positif naik dari 815 ke 1255; yang dirawat dari 584 ke 795; yang 
sembuh dari 219 ke 445; yang mati dari 12 ke 15. Suatu perubahan yang sangat signifikan : 
sekitar 50% kenaikan dalam 2 minggu saja. Jumlah tes naik 73%, dari 5.040 menjadi 8.686. 
secara khusus yang memprihatinkan adalah kenaikan di epicentrum Kota Jayapura, dimana 
dalam 14 hari jumlah Covid-posotif naik dari 355 menjadi 602, suatu kenaikan dengan 80%, 
artinya naik 19 pasien setiap hari! Kabupaten Jayapura juga naik secara signifikan: dari 72 
menjadi 130 positif, kenaikan 80%. Lantas perkembangan di Keerom juga perlu diperhatikan 
(16 menjadi 34, kenaikan 100% lebih), Kab Jayawijaya (9 menjadi 17, kenaikan hampir 
100%) dan Boven Digoel (8 menjadi 17, kenaikan 100% lebih). Yang masih memberikan 
harapan: jumlah pasien yang sembuh naik dari 219 menjadi 471, kenaikan 100% lebih, 
sedangkan jumlah pasien yang meninggal masih tetap kecil 12 menjadi 15. Melihat data-
data itu kebijakan penerapan ‘normal baru’ masih dipertanyakan bijakkah tidaknya? Apalagi 
fasilitas yang tersedia untuk menghadapi kenaikan jumlah ini sama sekali tidak memadai. 
Kesan kuat bahwa kebijakan ‘normal baru’ lebih mengutamakan memperlancarkan ekonomi 
daripada menjaga kesehatan para warga. Apakah ketidakseimbangan ini akan membawa 
kita menuju musibah..? Jumlah tenaga medis yang kena virus sudah menjadi 5241. 
Mulai 13 Juni pelabuhan udara di Sentani dibuka lagi buat flight Jakarta-Jayapura-Jakarta. 
Sementara waktu penerbangan ini akan jadi 2 kali seminggu42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
41Lihat https://seputarpapua.com/view/tambah-13-jumlah-tenaga-medis-terpapar-covid-19-di-papua-jadi-52-
orang.html 
42Lihat https://jubi.co.id/besok-bandara-sentani-papua-buka-lagi-penerbangan-jayapura-jakarta-tersedia/	
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**** 
 

Dalam laporan diatas soal penerapan hukum secara konkrit menyangkut persidangan 7 
tahanan politk Papua di Balikpapan menjadi perhatian yang paling besar. Kasus ini juga 
mendapat perhatian khusus karena terjadi ditengah seruan global untuk berefleksi sejauh 
mana kita dalam keadaan masing-masing masih terpengaruhi oleh sikap rasis. Refleksi 
global ini muncul karena pembunuhan terhadap seorang berkulit hitam oleh petugas polisi di 
Amerika. Kejadian itu menjadi titik bangkit kesadaran, bukan saja di Amerika, namun juga di 
seluruh ujung bumi. Indonesia tidak luput dari refleksi dan gerekan penyadaran mengenai 
soal itu, karena juga di Indonesia rasisme mengambil peranan dan secara sangat nyata 
menjadi terungkap dalam persidangan sampai tuntutan terhadap 7 tahanan politik Papua di 
Balikpapan. 
 
Persidangan di Balikpapan dinilai sangat diwarnai unsur rasis. Penilaian demikian ada 
landasan yang kuat, secara khusus karena seluruh proses ini ada kaitan erat dengan 
insiden rasisme di Surabaya 16-17 Agustus 2019. Disamping aspek rasis ini, semuanya 
masih diberatkan lagi karena ada aspek negatif lain lagi yang sangat memicu kemarahan 
serta keprihatinan banyak orang. Yakni, adanya suatu proses hukum, dari penagkapan 
sampai dengan tuntutan di pengadilan, yang melanggar banyak aspek peraturan hukum. 
Sebagai seorang warga Negara kami mengharapkan bahwa kami terlindung oleh peraturan 
hukum karena peraturan itu berlaku untuk semua warga tanpa kekecualian. Namun harapan 
ini sangat digoncangkan kalau kami menyaksikan seleruh berjalannya proses sampai 
dengan vonis di Balikpapan. 
 
Lebih parah lagi fenomena aspek ‘pelanggaran peraturan hukum’ selama proses 
persidangan tidak terjadi dengan kasus 7 tahanan politik Papua itu saja. Hampir sama waktu 
kami juga bisa menyaksikan proses persidangan berhubungan dengan kasus Novel 
Baswedan, staf inti KPK, yang sekitar 3 tahun lalu (11/4/2017) diserang dengan penyiraman 
air keras di wajahnya. Akibatnya, dia kehilangan satu mata sedangkan yang lain berfungsi 
sebagian saja. Sebenarnya serangan ini tidak lepas dari kemungkinan dia bias meninggal 
dunia. Kasus ini menjadi skandal besar karena menyangkut seorang tokoh yang sangat 
penting dalam karya pemberantasan korupsi bersama tim KPK, dan pada saat diserang 
ternyata beliau sedang meneliti suatu kasus korupsi yang besar yang mungkin melibatkan 
‘orang yang penting’43. Menurut kesaksian korban, Pak Novel, dua hari setelah kejadiannya, 
dia menjelaskan dugaannya yang kuat bahwa seorang sosok jenderal menjadi pelaku terror.  
 
Syukur Pak Novel masih dapat dibantu oleh para ahli kesehatan di Signapore maka 
sebagian mata masih dapat diselematkan. Sementara itu penelitian oleh Tim Polisi 
mengenai kasus ini berjalan, namun tersendat terus. Desember 2018 tim Komnas HAM 
merekomendasi supaya suatu Tim Gabungan dibentuk; tim itu jadi dibentuk dan dipimpin 
Kapolri, Tito Karnavian, namun lama tidak dapat memberikan hasil, maka April 2019 KPK 
minta Presiden supaya suatu Tim Indepeden dibentuk. Ternyata tidak jadi dibentuk. 
Kemacetan proses penelitian sering dikaitkan dengan kemungkinan bahwa ada ‘pejabat 
tinggi’ terlibat, dan seakan-akan sangat sulit untuk membuka kebenaran sekitar kejadian ini. 
Akhirnya 26 Des 2019 ternyata dua anggota polisi yang masih aktif ditangkap yang 
mengakui terlibat dan bertindak karena merasa ‘marah dengan peranan Pak Novel’. 
Penangkapan kedua pelaku penyiraman Novel tersebut dilakukan hanya berselang 11 hari 
setelah Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Kepala Badan Reserse dan 
Kriminal Mabes Polri44. 
 

																																																													
43Lihat https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/30/18053981/sebelum-disiram-air-keras-novel-baswedan-
mengaku-sedang-tangani-kasus 
44Lihat https://news.detik.com/berita/d-5051937/awal-kasus-penyiraman-air-keras-novel-baswedan-hingga-
tuntutan-dinilai-janggal	
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Walau bagi banyak pihak ‘perkembangan baru ini’ cukup dicurigai, proses persidangan 
dimulai. Dari awal mula proses itu dikritik cukup keras, a.l. karena keterlibatan begitu banyak 
staf aktif polisi sebagai pembela kedua terdakwa, namun juga karena ternyata substansi 
persidangan yang dinilai sangat kurus, a.l. karena tidak ada upaya sedikitpun untuk 
mengungkapkan ‘otak di belakang serangan penyiraman’ itu. Apalagi sewaktu JPU akhirnya 
memberikan tuntutan terhadap kedua terdakwa yang ternyata hanya 1 tahun penjara 
(11/6/2020). Sudah tentu tuntutan itu dinilai sama sekali tidak setingkat kejahatan yang 
diadakan45. Apalagi masih diterangkan oleh JPU bahwa penyiraman hanya kebetulan saja 
mengena mata korban, maka tidak diadakan dengan sengaja46. 
 
Tuntutan yang sangat ringan dan sama sekali tidak proporsional dengan beratnya tindakan 
kriminal yang diadakan, mengajak reaksi yang sangat keras dan persidangan makin dinilai 
sebagai suatu ‘sandiwara melulu’. Rangkuman keberatan secara hukum yang paling jelas 
dan tersusun disajikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menysun suatu Amicus 
Curiae, suatu ‘naska masukan oleh sama pencinta hukum’ kepada tim hakim untuk masih 
dipertimbangkan walaupun berasal dari kelompok yang tidak langsung terlibat resmi dalam 
proses persidangan sendiri. Tujuh butir untuk dipertimbangkan ditawarkan dalam Amicus 
Iure ini adalah47: 

• Dakwaan jaksa menafikan perbuatan terdakwa yang menghalangi proses hukum. 
Dengan Jaksa hanya mendakwa dengan Pasal terkait penganiayaan maka perkara 
ini akan berpotensi digiring hanya pada ranah pribadi Novel tanpa mengaitkan rekam 
jejak perkara yang sedang atau pernah Novel tangani. Juga bertolakbelakang 
dengan laporan Tim Gabungan dimana sudah dinyatakan bahwa ada kaitan antara 
serangan ini dan pekara yang ditanganinya. 

• Potensi permasalahan dalam penyelidikan dan penyidikan karena penanganan 
perkara oleh Kepolisian dinilai sarat menuai persoalan. Merujuk pada catatan 
Komnas HAM, beberapa masalah yang disebut ICW antara lain tim Polda Metro 
Jaya tidak cukup memetakan saksi kunci dan barang bukti penting serta belum 
memeriksa Kapolda Metro Jaya saat itu yang diduga mengetahui akan adanya 
serangan terhadap Novel. 

• Dakwaan jaksa mengaburkan fakta serangan dapat mengancam korban. Menurut 
ICW, serangan yang dialami Novel mestinya tidak hanya dipandang sekadar 
penganiayaan sebagaimana dakwaan jaksa melainkan pembunuhan berencana. 

• Sketsa yang dirilis Polri berbeda dengan wajah dua terdakwa yang tengah menjalani 
proses persidangan. 

• Ada tiga barang bukti penting yang tidak dihadirkan secara utuh dalam proses 
pembuktian di persidangan yaitu botol yang digunakan untuk membawa air keras, 
baju gamis milik Novel, dan rekaman CCTV di sekitar rumah Novel. Dalam konteks 
ini diduga kuat ada upaya sistematis dari pihak tertentu untuk mengaburkan fakta 
yang sebenarnya. 

• Keanehan motif penyerangan. Sebab, salah seorang terdakwa pernah menyebut 
serangan ini didasarkan atas dendam pribadi sedangkan Novel mengaku ia tidak 
pernah berinteraksi dengan dua terdakwa itu.  

• Ada dugaan konflik kepentingan pendampingan hukum karena dua terdakwa 
penyerangan Novel mendapat pendampingan hukum dari institusi Polri. 

 

																																																													
45Lihat https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/11/rahmat-dan-ronny-dituntut-1-penjara-novel-baswedan-
kebobrokan-yang-dipertontonkan 
46Lihat https://www.suara.com/news/2020/06/13/174127/sebut-terdakwa-tak-sengaja-siram-novel-rekam-jejak-
jaksa-fedrik-diungkap 
47Lihat https://nasional.kompas.com/read/2020/06/04/17231721/icw-serahkan-amicus-curiae-terkait-kasus-
penyiraman-air-keras-novel-baswedan; https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/01/08004551/8-fakta-
kesaksian-novel-baswedan-diintai-ragukan-motif-penyerangan-hingga	
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Belum diketahui sejauh mana reaksi serta masukan kepada tim hakim akan mempengaruhi 
keputusan vonis akhir. KPK mengharapkan bahwa tim hakim akan membulatkan proses ini 
berkiblat keadilan48. Sementara korban, Novel Baswedan, menyatakan kekecewaannya 
yang berat dan menunjukkan perasaan putus-asa dengan meminta Presiden Jokowi untuk 
mengadakan intervensi49. Memang pantas beliau menilai bahwa dia tidak memperoleh 
keadilan melalui proses persidangan ini, to say the least.  
 
 
Jayapura, 16 Juni 2020 
Theo van den Broek 
 

																																																													
48	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200615141946-20-513447/kpk-berharap-hakim-kasus-air-keras-novel-berkiblat-keadilan	
49	https://www.kompas.tv/article/86776/novel-minta-jokowi-turun-tangan-masinton-jangan-apa-apa-presiden-jangan-lebay	


