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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Skripsi ini mencoba untuk mengetahui bagaimana konsep 

nasionalisme Papua yang dikonstruksi oleh AMP KK Yogyakarta. AMP 

sendiri berdiri pada tanggal 30 Mei 1998 di Jakarta. Berdirinya AMP 

bersamaan dengan gelombang tuntutan demokrasi yang ada di Indonesia. 

Pemrakarsa pendirian AMP adalah mahasiswa-mahasiswa Papua yang 

sedang belajar di pulau Jawa. Bagi mahasiswa-mahasiswa Papua yang 

tergabung di dalam AMP, dibutuhkan organisasi mahasiswa Papua yang 

konsisten dalam menyoroti persoalan di Papua. 

Seiring berjalannya waktu, AMP menetapkan fokus perjuangannya 

pada kemerdekaan Papua. Fokus perjuangan tersebut diterapkan pada 

seluruh komite-komite AMP termasuk AMP Komite Kota Yogyakarta 

yang merupakan bagian integral dari AMP. Perjuangan AMP untuk 

kemerdekaan Papua menandakan nasionalisme Papua yang mengada dan 

tumbuh di dalam AMP. AMP menempatkan posisinya sebagai yang liyan 

dari Indonesia. 

Tumbuhnya paham kebangsaan Papua (nasionalisme Papua) yang 

merupakan antitesis dari kebangsaan Indonesia (state 

nasionalism/nasionalisme negara pusat) adalah efek dari realitas politik 

yang terjadi di Papua. Kegagalan pembangunan bangsa oleh Indonesia 

mengakibatkan tumbuhnya “paham kebangsaan yang lain” yaitu “paham 

kebangsaan Papua”. Pendekatan dengan cara kekerasan yang dilakukan 
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oleh aparatur militer Indonesia selama kurun waktu yang panjang 

membentuk ingatan kolektif rakyat Papua akan kekerasan dan penderitaan 

yang disebut oleh Johan Baptist Metz sebagai memoria passionis. 

Memoria passionis rakyat Papua akan kekerasan membuat mereka merasa 

menjadi warga negara kelas dua. Selain itu menurut AMP tidak ada 

perbaikan kualitas hidup rakyat Papua yang signifikan selama bersama 

Indonesia. Akses yang lebih baik terhadap ekonomi, pendidikan, dan 

kesehatan dirasa masih sulit bagi rakyat Papua. Singkatnya, Indonesia 

dianggap gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat Papua. 

Bagi AMP KK Yogyakarta, selama Papua masih bergabung 

dengan Indonesia maka permasalahan-permasalahan mendasar tersebut 

tidak akan pernah selesai. Jalan satu-satunya untuk Papua yang lebih baik 

adalah kemerdekaan Papua. Papua yang bebas menentukan nasib sendiri, 

mandiri, dan terbebas dari “kolonialisme Indonesia”.  

AMP juga berpendapat bahwa tidak ada manajemen konflik yang 

efektif dari pemerintah Indonesia. Pemerintah indonesia sebagai pihak 

yang memiliki akses yang luas serta otoritas adalah pihak yang 

bertanggung jawab dalam melakukan manajemen konflik. Sayangnya 

pemerintah Indonesia memilih menggunakan manajemen konflik dengan 

metode dominating style. metode dominating style diterapkan oleh orde 

baru yang ditandai dengan upaya intimidatif, kekerasan, dan ejekan yang 

berfokus untuk mengalahkan rakyat Papua. Pemerintah Indonesia saat ini 

lebih terlihat membiarkan begitu saja permasalahan yang ada di Papua 

sembari mencoba melakukan pembangunan ekonomi. 
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Permasalahan-permasalahan yang ada di Papua kemudian di 

analisis oleh AMP KK Yogyakarta dalam diskusi-diskusi sebagai upaya 

membangun wacana politik di kalangan intelektual mahasiswa Papua. 

AMP KK Yogyakarta melakukan pembangunan “kebangsaan Papua” 

dalam forum-forum intelektual mahasiswa Papua sejak tahun 1998. AMP 

KK Yogyakarta mempunyai dua model pendidikan yaitu pendidikan 

terbuka dan pendidikan tertutup. Pendidikan terbuka adalah diskusi terkait 

persoalan Papua secara bersama-sama sedangkan pendidikan tertutup 

adalah ideologisasi bagi mahasiswa Papua yang ingin bergabung dengan 

AMP. 

Dalam pergerakan AMP KK Yogyakarta tercermin konflik antara 

negara dengan yang menempatkan AMP sebagai kelompok subordinat. 

Walaupun AMP berdiri pada saat meluasnya demokratisasi di Indonesia 

namun perlawanan AMP kerap direspon oleh aparatur negara dengan cara-

cara anti demokrasi seperti teror dan intimidasi. AMP sendiri menganggap 

bahwa represifitas negara tersebut adalah sebagai konsekuensi logis dari 

perjuangan yang menegasikan nasionalisme negara dengan 

mengkonstruksi nasionalisme Papua. 

Konsep Nasionalisme Papua dalam AMP KK Yogakarta tumbuh 

dan terbentuk melalui empat unsur sebagaimana teriori Nasionalisme  

menurut Smith. Pertama Identitas bersama dalamm hal ini yang dibentuk 

oleh AMP KK Yogyakarta adalah psikologi bersama tentang ketertindasan 

rakyat Papua selama berada di bawah kekuasaan Indonesia. Kedua Sejarah 

bersama tentang Papua di dalam AMP KK Yogyakarta yaitu aneksasi 
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kemerdekaan papua oleh Indonesia. Bagi AMP KK Yogyakarta, Papua 

sudah melakukan usaha-usaha untuk merdeka dan telah di proklamirkan 

kemerdekaan Papua pada tanggal 1 Desember 1961. Ketiga Pengalaman 

akan kekerasan, perampasan lahan, eksploitasi sumber daya alam, 

kemiskinan, diskriminasi, marjinalisasi, dan krisis kebebasan adalah rasa 

senasib sepenanggungan rakyat Papua. Keempat yaitu tujuan bersama, 

beberapa hal yang telah disebutkan di atas kemudian menjadi latar 

belakang dari tujuan bersama AMP KK Yogyakarta yaitu kemerdekaan 

Papua. 

 

B. Saran 

Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta merupakan 

gerakan anak muda Papua terdidik yang mencoba membuat perubahan. 

Gerakan-gerakan perubahan di dunia selalu melibatkan kaum muda 

sebagai penggerak. Kedepan AMP KK Yogyakarta perlu untuk terus 

menyebarkan gagasannya meskipun mendapatkan tentangan dari 

pemerintah, ormas, maupun masyarakat sipil. Gerakan dan gagasan yang 

diusung oleh AMP KK Yogyakarta paling tidak diketahui oleh 

mahasiswa-mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di 

Yogyakarta. Kaum muda Papua yang berada di Yogyakarta sendiri cukup 

banyak dan merupakan kalangan yang potensial untuk menjadi martir 

perlawanan. 

Nasionalisme Papua sebagaimana diakui oleh AMP KK 

Yogyakarta masih didalam tahap pembangunan dan pembentukan. AMP 
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KK Yogyakarta perlu untuk mewacanakan secara serius nasionalisme 

Papua. Melakukan diskursus nasionalisme Papua di lingkaran organisasi 

menjadi penting bagi AMP KK Yogyakarta. Pembentukan nasionalisme 

Papua sendiri harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak terjebak 

di dalam chauvinisme. Melandaskan nasionalisme dengan analisis 

ekonomi politik merupakan hal yang harus dipertahankan oleh AMP KK 

Yogyakarta. Ini dilakukan agar nasionalisme tetap bermakna pembebasan 

yang didalamnya mengidealkan kondisi yang demokratis, adil, dan 

nirpenindasan. 

AMP KK Yogyakarta perlu mempertimbangkan kembali sikapnya 

yang menolak melakukan dialog dengan pemerintah Indonesia. Harus 

diakui memang pengalaman yang lalu dengan diadakannya dialog nasional 

pada 26 Februari 1999 tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi 

pihak Papua. Akan tetapi dialog perlu untuk dibangun kembali untuk 

melakukan interaksi secara terbuka dan penuh kerendah-hatian antara 

pihak Indonesia dan Papua. Hal tersebut untuk mengetahui apa yang 

menjadi keinginan dari kedua belah pihak. Dengan catatan dialog musti 

menghasilkan keputusan efektif untuk rekonsiliasi politik. 

 


