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BAB II 

Suara Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta Untuk Papua 

A. Yogyakarta Sebagai Tempat Berkembangnya Gerakan Perlawanan 

Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta dengan organisasi Aliansi 

Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta (AMP KK Yogyakarta) 

sebagai subyek yang dianalisis. Keberadaan AMP KK Yogyakarta di Kota 

Yogyakarta tentunya berhubungan dengan kultur dan sejarah Kota 

Yogyakarta itu sendiri. Yogyakarta memiliki predikat sebagai Kota 

pendidikan dan merupakan tempat munculnya intelektual-intelektual dan 

embrio gerakan perlawanan. Hal tersebut bisa dilihat dari sejarah 

Yogyakarta itu sendiri. 

Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks 

historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta 

Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini 

muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian 

berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

(Jogjaprov.go.id, 2010). 

Ditinjau dari perjalanan sejarahnya Kota Yogyakarta memiliki 

peran yang sangat penting. Pada masa perjuangan Indonesia melawan 

Belanda, Kota Yogyakarta sempat dijadikan sebagai Ibu Kota negara 

Republik Indonesia. Pada 1946, ketika pasukan Belanda menguasai 

Jakarta, Sukarno mengumumkan pemindahan kedudukan pemerintah ke 

daerah yang bebas dari gangguan Belanda. Yogyakarta, kota hijarah, resmi 
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menjadi pusat pemerintahan pada 4 Januari 1946 (Historia.id, 2010). Baru 

setelah berakhirnya perang melawan Belanda dan pengakuan terhadap 

kemerdekaan Indonesia, Ibu Kota dikembalikan ke Jakarta. Sehari setelah 

pengakuan kedaulatan, sebagai hasil Konferensi Meja Bundar pada 28 

Desember 1949, Presiden Sukarno kembali ke Jakarta. Secara otomatis 

fungsi Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Republik berakhir 

(Historia.id, 2010). 

Selain itu Yogyakarta terkenal sebagai Kota pendidikan karena 

terdapat banyak perguruan tinggi. Sultan Yogyakarta pada waktu itu, Sri 

Sultan HB IX, menyadari bahwa pendidikan sangat penting bagi 

perkembangan sebuah masyarakat, sekalipun itu kontraproduktif terhadap 

keyakinan feodalisme yang mapan pada waktu itu (Pambudi, 2010). 

Menurut Dinas Pendidikan DIY terdapat 130 Perguruan Tinggi di DIY. 

Alhasil DIY selalu memproduksi kelas-kelas menengah dan intelektual-

intelektual di Indonesia. Gerakan-gerakan mahasiswa tumbuh subur di 

Yogyakarta karena iklim intelektualitas sangat hidup di kota ini. 

Keberadaan Kota Yogyakarta sebagai Ibu Kota Provinsi membuat 

sentral aktivitas mahasiswa terdapat di Kota. beberapa perguruan Tinggi 

besar terletak samping kota Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada terletak 

di Sleman dan berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta, pun 

demikian dengan Universitas Negeri Yogyakarta dan UIN Sunan Kalijaga. 

Di perbatasan Kota dengan Bantul terdapat Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta dan Universitas PGRI Yogyakarta. Masih banyak sekali 

perguruan tinggi lain yang tidak disebutkan. Namun singkatnya, lokasi 
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perguruan tinggi yang berada di dekat kota memungkinkan kota 

Yogyakarta sebagai sentral aktivitas pergerakan mahasiswa. Secara garis 

besar Yogyakarta merupakan provinsi yang mempunyai iklim intelektual 

sangat tinggi karena kebijakan Sultan HB IX melalui komitmennya 

terhadap dunia pendidikan dan sentral gerakan-gerakan intelektual berada 

di Kota Yogyakarta sebagai Ibu Kota Provinsi. 

Yogyakarta selama Orde Baru juga menjadi kiblat gerakan oposisi 

selain Jakarta dan Bandung. Di kota inilah Partai Rakyat Demokratik, 

sebuah embrio gerakan oposisi sipil dibentuk oleh anak-anak muda 

terpelajar lintas universitas (Pambudi, 2010). Iklim akademik yang sangat 

mendukung di Yogyakarta memungkinkan gerakan-gerakan mahasiwa 

untuk berkembang. Kelompok-kelompok diskusi, seniman, gerakan sosial 

tumbuh subur di kota ini. Sehingga Yogyakarta selalu memungkinkan 

untuk melahirkan intelektual-intelektual dan gerakan-gerakan emansipatif 

yang melawan segala bentuk penindasan. Sering gerakan-gerakan 

mahasiswa yang tumbuh secara gamblang menjadi oposisi bagi 

pemerintah. 

Yogayakarta merupakan ladang bagi tumbuhnya organisasi-

organisasi mahasiswa. Berbagai organisasi mahasiswa terdapat di 

Yogyakarta. Mulai dari organisasi yang berlandaskan ideologis, asal, 

agama banyak terdapat di kota ini. Hal tersebut yang membuat Yogyakarta 

seperti magnet bagi para mahasiswa dan dijadikan sebagai tempat belajar 

sembari berjuang. 
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B. Aliansi Mahasiswa Papua 

Organisasi gerakan memiliki orientasi perjuangan yang 

berlandaskan pada ideologi yang diusung. Ideologi tersebut kemudian 

menjadi pedoman dan semangat perjuangan untuk melakukan perubahan 

di ranah sosial, ekonomi dan politik. Orientasi perjuangan menjadi hal 

penting pada organisasi gerakan untuk tetap konsisten melakaukan 

gerakan-gerakan. Di dalam perjuangan politik yang diusung oleh AMP, 

orientasi perjuangannya mengacu pada tujuan organisasi yang di turunkan 

dalam bentuk strategi dantaktik organisasi (stratak). Statak AMP tersebut 

secara singkat termaktub dalam perjuangan politik AMP yaitu Platform 

dan program politik untuk perjuangan pembebasan nasional Papua Barat.  

Gerakan yang dilakukan oleh AMP memiliki tujuan untuk 

mencapai sebuah pengakuan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa 

Papua yang selama ini di kekang oleh bangsa lain. Pengekangan bangsa 

Papua untuk menentukan nasib sendiri dilakukan oleh bangsa lain untuk 

kepentingannya dalam melakukan aktifitas eksploitasi sumber daya alam 

di Papua dan mengeruk keuntungan dari Papua. Dalam websitenya, tujuan 

AMP untuk mencapai hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua 

yang termanipulasi dari berbagai aspek oleh bangsa-bangsa lain yang 

memiliki kepentingan eksploitasi dan penjarahan hak-hak ulayat 

masyarakat adat di West Papua (Aliansi Mahasiswa Papua, 2013).  

Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) pertama kali dibentuk 

oleh mahasiswa asal Papua yang sedang menempuh belajar di Jawa 

khususnya Yogyakarta. Kemudian secara resmi organisasi dideklarasikan 
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atau didirikan pada tanggal 30 Mei 1998 di Jl. Guntur Kawi, Manggarai, 

Jakarta Selatan (Aliansi Mahasiswa Papua, 2013). Ketua pertama AMP 

adalah Deniaus Tari Wanimbo dan sekretaris jenderal Henrik Rosumbere 

(Aliansi Mahasiswa Papua, 2013). AMP lahir ditengah kondisi represifitas 

yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua ekskalasinya semakin 

meningkat. Peristiwa Biak berdarah adalah satu cerminan dari kebrutalan 

militer Indonesia di Papua yang mengakibatkan menelan banyak korban 

jiwa. Munculnya AMP juga bersamaan dengan situasi politik di Indonesia 

yang mulai tidak stabil. Struktur politik dan pemerintahan Indonesia pada 

saat itu yang dikenal dengan julukan orde baru mendapatkan tekanan dari 

gerakan-gerakan pro demokrasi yang begitu besar. Gerakan pro demokrasi 

ini menuntut Soeharto turun dari kursi presiden untuk kemudian membuka 

ruang demokrasi seluas-luasnya di Indonesia. Pada saat itu di Papua juga 

mulai muncul suara-suara yang menuntut keadilan. Gerakan-gerakan 

menuntut kemerdekaan Papua kembali muncul secara terbuka salah 

satunya di Biak di bawah pimpinan Filep Karma. 

Orientasi perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua adalah untuk 

memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat (West Papua). AMP 

merupakan bagian integral dari gerakan pembebasan nasional Papua Barat. 

Perjuangan untuk kemerdekaan Papua tersebut harus diperjuangkan dalam 

kurun waktu yang cepat (Aliansi Mahasiswa Papua, 2013). Orientasi 

perjuangan AMP tidak hanya selesai ketika kemerdekaan sudah di raih 

kembali. Setelah kemerdekaan berhasil di raih, orientasi perjangan 

selanjutnya dari AMP adalah untuk berjuang bersama rakyat guna 
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membentuk masyarakat West Papua yang demokratis secara politik, adil 

secara sosial, sejahtera secara ekonomi, dan partisipatif secara budaya 

(Aliansi Mahasiswa Papua, 2013). 

Platform AMP yang merupakan turunan dari stratak organisasi 

adalah “melawan neo kolonialisme Indonesia, melawan neo 

liberalisme/imperialisme ekonomi global dan melawan militerisme 

Indonesia” (Aliansi Mahasiswa Papua, 2013). Landasan stratak AMP 

diatur berdasarkan pembacaan situasi dan kondisi politik di Papu sendiri, 

Indonesia, maupun global. Sedangkan visi yang di usung oleh AMP yaitu 

“membebaskan negeri West Papua dari segala macam bentuk penindasan 

penjajahan bagi umat manusia dan menciptakan rakyat West Papua yang 

berdaulat secara politik, dengan pembentukan negara West Papua yang 

mandiri” (Aliansi Mahasiswa Papua, 2013). AMP juga memiliki nilai-nilai 

dasar yang di usung. Nilai-nilai dasar tersebut yaitu HAM yang 

termanifestasikan dalam bentuk hak menentukan nasib sendiri, 

demokratis, solidaritas, kesetaraan, dan swadaya (Aliansi Mahasiswa 

Papua, 2013). 

AMP memiliki visi yang jelas yaitu untuk memperjuangkan 

kemerdekaan Negara West Papua. AMP menganggap bahwa saat ini 

realitas yang terjadi di Papua adalah sebentuk kolonialisme yang 

dilakukan oleh Indonesia. AMP berjuang untuk menghapus kolonialisme 

tersebut sehingga bangsa Papua berdaulat di tanahnya sendiri. Hak untuk 

mementukan nasib sendiri adalah pedoman yang dijadikan AMP untuk 

bergerak menuntut pembebasan nasional Papua Barat. 
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AMP memiliki beberapa Komite Kota (KK) yang tersebar di 

berbagai kota-kota di Indonesia. Komite-komite tersebut yaitu; AMP KK 

Yogyakarta, AMP KK Malang, AMP KK Surabaya, AMP KK Semarang, 

AMP KK Solo, AMP KK Bandung, AMP KK Bogor, AMP KK Jakarta, 

dan AMP KK Bali. Untuk menaungi 9 komite kota tersebut AMP 

memiliki komite pusat. AMP KK Yogyakarta yang merupakan bagian dari 

9 KK di atas melalukan basis pergerakanya di DIY khususnya Kota 

Yogyakarta. Aksi-aksi AMP yang begitu mencolok dihadapan publik yaitu 

demonstrasi menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa 

Papua. Sejak 2013, AMP semakin aktif berdemonstrasi di berbagai kota 

(CNN Indonesia, 2016). 

AMP KK Yogyakarta juga aktif dalam melakukan demonstrasi 

menyuarakan pembebasan nasional Papua Barat. Aksi yang dilakukan 

pada tanggal 15 Juli 2016 adalah salah satunya. Kala itu AMP hendak 

menyuarakan aspirasi mendukung Papua untuk masuk kedalam 

melanesian spearhead group. Akan tetapi aksi tersebut digagalkan oleh 

polisi dan kelompok-kelompok reaksioner. Asrama mahasiswa  saat itu 

dikepung oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan mahasiswa Papua 

terisolasi di dalam asrama. Meskipun menuntut kemerdekaan untuk Papua 

bukan berarti AMP Komite Kota Yogyakarta antipati terhadap ketidak-

adilan yang ada di Indonesia. AMP KK Yogyakarta peduli dengan isu-isu 

kesejahtraan, pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, korupsi dan lain 

sebgainya. Di tingkat regional yaituYogyakarta AMP ikut menyuarakan 

hak-hak masyarakat yang terpinggirkan oleh pembangunan seperti korban 
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penggusuran di parangkusumo dan petani Kulon Progo yang kehilangan 

tanahnya. 

Terdapat fluktuasi gerakan dalam tubuh AMP KK Yogyakarta. 

Turun naiknya aktifitas AMP KK Yogyakarta umumnya karena eksodus 

dari anggota AMP itu sendiri. Tercatat ada sekitar dua kali eksodus 

anggota AMP KK Yogyakarta ke Papua yaitu pada tahun 2008 dan 2011. 

Pada tahun 2008 AMP KK Yogyakarta melakukan eksodus ke Papua 

untuk melakukan aksi. Namun setelah itu justru terjadi penurunan aktfitas 

organisasi. Pada tahun 2011 anggota AMP KK Yogyakarta kembali 

melakukan eksodus ke Papua karena mendengar kabar bahwa akan terjadi 

peristiwa semacam di Timor Leste. 

Eksodus yang dilakukan oleh AMP KK Yogyakarta membuktikan 

komitmen kepada perjuangan. Seperti yang diketahui bahwa jarak dari 

Yogyakarta ke Papua yang cukup jauh membutuhkan waktu yang lama 

dan biaya perjalanan yang tidak murah. Namun demi cita-cita yang AMP 

perjuangkan mereka siap menanggung segala konsekuensi. Sekalipun 

konsekuensinya adalah mengorbankan aktifitas organisasi yang 

berlangsung di Yogyakarta. Pada tahun 2014 AMP KK Yogyakarta 

memiliki ketua baru yang bernama Abbi Douw. Dari tahun 2014-2017 

sendiri merupakan masa membangun kembali organisasi AMP KK 

Yogayakarta pasca eksodus pada tahu 2011.  
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C. Dari Sejarah Integrasi, Politik Lokal, Kekerasan, Sampai Keadilan 

Ekonomi di Papua 

Papua, negeri yang memiliki berlebih kekayaan alam itu seperti 

terkerangkang dalam persoalan lama dari generasi ke generasi. Persoalan 

yang membuat Papua terus bergolak hingga saat ini. Terhitung sedari 

tahun 1963 Papua diserahkan kepada Indonesia melalui berbagai intrik 

yang melibatkan pihak-pihak luar. Sebelumnya Papua berada di tangan 

negeri kincir angin Belanda. Tahun 1963 sebenarnya bukanlah ketetapan 

final yang menyatakan Papua menjadi bagian dari Indonesia. Karena 

dalam New York Agreement terdapat pasal yang menyatakan adanya hak 

menentukan nasib sendiri bagi Papua di tahun 1969.  

Permasalahan integrasi Papua ke Indonesia menjadi polemik 

hingga saat ini. Indonesia menganggap bahwa Papua adalah bagian dari 

NKRI secara historis yang diperjuangkan sampai pada tahun 1969. 

Sedangkan masyarakat Papua berpandangan bahwa Papua seharusnya 

menjadi negara yang berdaulat sebelum impian itu dihancurkan oleh 

Indonesia yang mengklaim bahwa Papua adalah bagian dari negara 

Indonesia.  

Sepanjang tahun 1945-1960 terjadi perebutan kendali kekuasaan 

atas Papua yang cukup sengit antara Belanda dan Indonesia. Indonesia 

melakukan berbagai cara agar Papua masuk dalam wilayah NKRI. 

Sedangkan Belanda memiliki agenda kedepan untuk mempersiapkan 

kemerdekaan Papua. Jalur diplomasi dan serangkaian pembahasan 

internasional dilakukan untuk menentukan nasib Papua kedepan oleh 
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kedua negara. Sampai akhirnya mencapai kesepakatan perjanjian New 

York pada tahun 1962. Pada intinya perjanjian New York berisi 

pengalihan Administrasi dari Belanda kepada PBB, kemudian PBB 

menyerahkan administrasi kepada Indonesia dan dikemudian hari terdapat 

penentetuan nasib sendiri oleh rakyat Papua. Sayangnya sejak proses 

pembahasan sampai dengan penandatanganan perjanjiann itu tidak 

dilibatkan satupun orang papua (Alua A. A., 2006). Ini membuat 

masyarakat Papua merasa di khianati oleh perjanjian tersebut. 

Berkaitan dengan janji Belanda yang akan memberikan 

kemerdekaan kepada Papua maka sebelum tahun 1962 persiapan-

persiapan sudah mulai dilakukan. Parlemen Belanda membahas rencana 

pembangunan 10 tahun sebagai tahap awal untuk kemerdekaan Papua. 

Menurut rencana tersebut kemerdekaan Papua secara de jure akan 

diberikan pada akhir tahun 1970 (Alua A. A., 2006). Belanda membuat 

Komite Nasional Papua pada tahun 1961. Komite Nasional Papua 

mendesak untuk segera dideklarasikan kemerdekaan Papua. Akhirnya 

pemerintah Belanda menyetujui bahwa deklarasi dan pengibaran Bendera 

Papua Barat akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 1961 (Arseyam, 

1997) . Maka pada tanggal 1 Desember 1961 atas persetujuan kerajaan 

Belanda Komite Nasional Papua mendeklarasikan kemerdekaan Papua 

Barat. Namun usaha-usaha Indonesia untuk menganeksasi kemerdekaan 

Papua membuat deklarasi tersebut tenggelam dan tertutup oleh perjanjian 

New York. 
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Dalam perjanjian New York Indonesia diberikan kewenangan 

admisnistrasi sampai pada waktu hak menentukan nasib sendiri bagi 

rakyat Papua. Namun dilapangan menunjukan fakta yang berlainan. 

Indonesia telah menafsirkan sebagai penyerahan kekuasaan dan kedaulatan 

penuh atas Papua Barat sehingga selama 6 tahun itu bertindak semena-

mena untuk mempertahankan kedaulatannya (Alua A. A., 2006). Kurun 

waktu selama 6 tahun itulah terdapat berbagai represifitas yang dilakukan 

oleh militer Indonesia untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat 

(Pepera) 1969. 

Pihak Indonesia menganggap bahwa setelah Penentuan Pendapat 

Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 maka Papua secara resmi dan final 

bergabung dengan Indonesia. Di sisi lain orang Papua menganggap bahwa 

pepera tidak mewakili rakyat Papua secara keseluruhan. Hal ini 

disebabkan karena pepera dilakukan dengan cara perwakilan bukan 

dengan sistem One Man One Vote (satu orang satu suara). Tidak hanya itu, 

tindakan respresif yang dilakukan militer Indonesia kepada masyarakat 

Papua yang memperjuangkan sistem One Man One Vote membuat orang 

Papua semakin tegas menolak hasil pepera. 

Bersamaan dengan infiltrasi Indonesia ke Papua terdapat masalah 

kekerasan di Papua yang dilakukan oleh aparat militer Indonesia.  

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kerap terjadi di Papua dengan 

dalih untuk kaemanan dan ketertiban. Pelanggaran HAM selalu menjadi 

sorotan dunia internasional ketika membicarakan Papua. Pendekatan 

secara militeristik yang dilakukan Indonesia kepada Papua terbukti tidak 
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menyelesaikan persolan tapi justru melahirkan persoalan baru yang sangat 

serius. 

Tahun 1962 bisa dikatakan awal dari kekerasan politik yang 

dilakukan oleh Indonesia kepada masyarakat Papua. Demi melancarkan 

dominasi Indonesia atas Papua dan mensukseskan integrasi Papua ke 

Indonesia melalui pepera, bentuk pengkondisian yang berhaluan 

militeristik pun dilakukan. Militer Indonesia hadir untuk merepresi 

berbagai kelompok yang kontra dengan Integrasi. Militer memiliki peran 

penting dalam mensukseskan pepera menurut Indonesia, sekaligus menjadi 

aktor utama kekerasan terhadap masyarakat Papua. 

Bergantinya rezim orde lama Soekarno ke rezim orde baru 

Soeharto nyatanya tidak memberikan kondisi yang lebih baik di Papua. 

Justru ketika masa kepemimpinan Soeharto inilah kekerasan-kekerasan di 

Papua semakin menjadi. Pada masa orde baru, negara direpresentasikan 

oleh militer dan kepentingan negara ialah kepentingan militer dengan 

formulasi politik NKRI (Widjoyo dkk, 2009). Konstruksi Nasionalisme 

didefinisikan secara militeristik oleh Orde Baru maka implikasinya adalah 

segala yang dilakukan militer benar karena merupakan kepentingan 

negara. Di Papua semasa Orde Baru negara hadir melalui serangkaian 

kekerasan yang dilakukan oleh militer. Kritik terhadap negara diartikan 

sebgai kritik kepada militer sehingga yang pertama kali hadir dalam 

merespon masyarakat Papua yang mengkritik negara adalah militer. 

Meskipun rezim Orde Baru yang militeristik sudah runtuh, negara 

masih menggunakan pendekatan secara militeristik di Papua. Pelanggaran 
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HAM di Papua tidak pernah absen ketika membicarakan ihwal HAM di 

Indonesia. Ini disebabkan karena negara masih mempertahankan 

pendekatan militeristik untuk merespon berbagai persoalan di Papua. 

Pengkritik pemerintah dan pembangunan hampir selalu dilabeli dengan 

separatis. Sedangkan respon negara terhadap kelompok yang dituduh 

separatis adalah menggunakan kekerasan melalui militer. Pengalaman-

pengalaman masa lalu melalui pendekatan militeristik yang mengasilkan 

berbagai pelanggaran HAM dan tidak menyelesaikan peroalan di Papua 

tidak lantas membuat Indobesia merubah gaya pendekatan. Hasilnya 

adalah masyarakat Papua yang menderita ingatan kekerasan kolektif yang 

disebut widjoyo dkk, (2009) sebagai “memoria passions”.  Theo Van Den 

Broek sebagaimana di kutip oleh laporan LIPI (2005) dalam (Widjoyo 

dkk, 2009) mengidentidfikasikan kekerasan dan pelanggaran HAM di 

Papua sebagai berikut: 1) kekerasan terhadap individu; 2) kekerasan 

terhadap masyarakat pada suatu daerah; 3) kekerasan psikologis; 4) 

kegiatan bisnis yang berpeluang melanggar HAM; 5) kekerasan struktural 

yaitu kebijakan-kebijakan negara yang bepeluang melanggar HAM. 

Indonesia kerap kali mengklaim telah melakukan pembangunan-

pembangunan di tanah Papua. Namun pembangunan yang dilakukan oleh 

Indonesia di bumi cendrawasih sendiri justru menghasilkan persoalan-

persoalan baru dan memicu konflik. Papua tidak bisa dipungkiri memiliki 

kondisi geografis yang unik dan ditambah kekayaan alam serta budaya 

yang khas. Kekayaan alam di Papua menjadi daya tarik tersendiri bagi 

negara-negara maju juga korporasi-korporasi. PT Freeport misalnya, 
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meraup keuntungan dari adanya kandungan emas di tanah Papua. Namun 

pembangunan yang dilakukan selama ini belum dapat mengantarkan 

masyarakat Papua menuju kesejahteraan. Yang terjadi adalah kegagalan 

pembangunan karena tidak menjadikan masyarakat Papua sebagai subyek. 

Konsekuensi yang menjadikan masyarakat Papua sebagai objek 

pembangunan adalah semakin menguatnya konflik antara Papua dan 

Indonesia. Masyarakat Papua tidak diberikan hak untuk melakukan 

pembangunan sesuai dengan ciri khas Papua melainkan menerima barang 

jadi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan yang 

menjadikan masyarakat Papua sebagai objek bukannya sebagai subjek 

tidak terlepas dari model pembangunan yang dilakukan pada masa Orde 

Baru. Pengalaman pada masa Orde Baru yang ditandai oleh pembangunan 

dan migrasi menjadi pendorong menguatnya sentimen anti Indonesia 

(Widjoyo dkk, 2009). Bersamaan dengan apa yang disebut dengan 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, migrasi besar-

besaran dilakukan ke Papua. Banyak masyarakat Indonesia yang 

melakukan migrasi ke Papua untuk menyambung hidup. Di sisi lain ketika 

pendatang mulai banyak, masyarakat Papua mulai terpinggirkan dari tanah 

moyangnya sendiri. 

Bagi sebagian besar masyarakat Papua, terminologi pembangunan 

mengandung makna kekerasan. Masyarakat Papua bukan menjadi aktor 

utama di dalam pembangunan dan hasil pembangunan tidak dirasakan 

secara signifikan oleh rakyat Papua. Mereka yang relatif lebih diuntungkan 

dari pembanguna di tanah Papua adalah warga pendatang (Widjoyo dkk, 
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2009). Pembangunan di Papua tidak melihat rakyat Papua sebagai aktor 

penggerak dan tujuan utama dari pembangunan. Bias inilah yang akhirnya 

menghasilkan pembangunan yang salah sasaran sehingga penikmat 

pembangunan yang dilakukan di Papua justru masyarakat pendatang. 

Pemerintah Indonesia dan masyarakat pendatang dianggap sebagai orang 

yang hanya mencari makan tak ubahnya seperti penjajah. Dan dalam 

kegiatan mencari makan itu, mereka tidak perduli apakah ekologi, 

ekosistem, dan manusia di Papua Barat dirugikan (Sem Karoba, 2005). 

Yang terakhir menjadi sumber konflik di Papua adalah 

marjinalisasi terhadap orang asli Papua. Marjinalisasi adalah situasi yang 

dialami oleh kelompok subordinat sebagai akibat dari relasi kekuasaan 

yang bersifat asimetris dengan kelompok dominan, namun masih terdapat 

ruang bagi kelompok subordinat ini untuk bertahan (Widjoyo dkk, 2009). 

Marjinalisasi terhadap masyarakat Papua dapat dilihat dari berbagai hal. 

Pada aspek demografi misalkan, orang asli Papua kian menjadi minoritas 

karena tingginya angkra migrasi ke Papua. Banyak orang-orang dari luar 

Papua yang kini masuk dan tinggal di Papua untuk mencari kehidupan. 

Dari aspek ekonomi, Papua juga di rasa termarjinalkan dimana banyak 

yang menikmati pembangunan di Papua adalah masyarakat pendatang. 

Ketika perekonomian di Papua semakin berkembang dan tumbuh, orang 

asli Papua cenderung tidak menjadi bagian dari pertumbuhan itu sendiri 

(Laporan Jurnalistik Kompas, 2007) . 

Tidak hanya dari segi ekonomi orang asli Papua di marjinalkan. 

Budaya rakyat Papua juga tidak bebas untuk di ekspresikan. Dari segi 
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budaya, banyak masyarakat Papua yang merasa ekpresi budayanya 

dicurigai pemerintah Indonesia sebagai bentuk separatisme. Kasus Arnold 

Ap yang di bunuh karena menumbuhkan budaya Papua dengan 

menyanyikan lagu asli Papua adalah pengalaman pahit bagaimana ekspresi 

kebudayaan dibatasi bahkan direpresi. Banyak kasus terjadi dimana orang 

Papua berurusan dengan pihak militer akibat simbol-simbol dan ekspresi 

kebudayaan yang digunakannya terutama terkait dengan pengibaran 

bendera bintang kejora (Widjoyo dkk, 2009). Marjinalisasi orang asli 

Papua menjadi bentuk penindasan yang sangat menyakitkan hingga 

akhirnya masyarakat Papua seperti terasing ditanahnya sendiri. 

 


