
1 

M anusia diciptakan 

oleh Tuhan dengan seperangkat hak 

yang menjamin derajatnya sebagai 

manusia,sehingga hakekatnya setiap 

manusia diciptakan dengan perolehan 

hak yang sama. Sama halnya demo-

krasi berusaha menempatkan manusia 

sebagai pemilik kedaulatan, agar hara-

pannya diperoleh keadilan tanpa legiti-

masi yang kemudian kita kenal dengan 

prinsip kedaulatan rakyat. 

Pemerintah melalui 

seperangkat aturannya membentuk 

status otonomi khusus (Otsus) bagi 

provinsi Papua yang pada dasarnya 

merupakan suatu pemberian 

kewenangan yang lebih luas bagi 

pemerintah daerah provinsi dan rakyat 

Papua untuk mengatur dan mengurus 

diri sendiri dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Kewenangan yang berarti peran dan 

tanggung jawab yang lebih besar da-

lam mengatur urusan rumah tanggan-

ya, menyelenggarakan pemerintah 

dan mengatur pemanfaatan kekayaan 

alam di Papua bagi kemakmuran 

rakyat Papua dengan pemberian ru-

ang yang lebih bagi masyarakat lokal 

Papua dan Papua Barat sebagai 

subyek utama dari pembangunan. 

Otonomi khusus ini dil-

aksanakan berdasar UU nomor 21 

tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua, dimana 

kewenangan ini yang mengatur 

Provinsi Papua dan Papua Barat da-

lam menjalankan Otsus selama 25 ta-

hun, yakni hingga tahun 2026. Me-

mang dapat disepakati bahwa otsus 

lahir sebagai jawaban atas pender-

itaan rakyat Papua, yang pada tahun 
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(IPM) yang dikenal merupakan indikator 

penilaian yang tepat kaitannya dengan pem-

bangunan disana Provinsi Papua memiliki nilai 

64,53 yang menjadikannya sebagai provinsi per-

ingkat terbuncit atau terbawah dari semua 

provinsi yang ada bahkan masih jauh dari IPM 

rata – rata nasional. Sama halnya dengan Rasio 

Gini yang merupakan indikator pemerataan pen-

dapatanpun masih saja Papua menjadi pemilik 

label posisi buncit dengan nilai 0,40 yang me-

nandakan pendapatan yang sangat tidak merata. 

Bahkan apabila kita mencoba beralih kepada 

bidang yang lain permisal kesehatan di Papua 

pun ternyata masih saja ada kabupaten yang 

tidak memiliki rumah sakit sama sekali yaitu 

dimana dari 29 kota/kabupaten hanya 16 kota/

kabupaten yang memilikinya. Inilah gambaran 

yang memiriskan hati bagi kita bersama 

bagaimana Papua dengan Otonomi Khususnya 

yang telah berlangsung 12 tahun masih saja me-

nyisakan sedih bagi saudara-saudara kita disana. 

Membangun ekonomi rakyat asli Papua dalam 

bingkai cara pandang Jakarta harus direnungkan 

kembali. Karena, masih kita saksikan bahwa 

orang asli Papua tetap menjadi pemain ping-

giran, bahkan penonton, dalam semua proses 

transformasi ekonomi yang berjalan begitu cepat 

di sekelilingnya. Lihat di pasar-pasar, orang-

orang Papua berjualan di atas tanah beralaskan 

karung, sementara kaum pendatang memenuhi 

los-los yang dibangun dengan dana Otsus dari 

Ingin tahu lebih lanjut?  

Mari hadiri diskusi bersama pada Jum’at, 24 

Mei 2013 pukul 19.00 wib di Ruang P1/1. 
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Jakarta. Semua toko, supermarket ditempati oleh 

orang-orang pendatang yang mampu membayar 

pajak. Sementara, mama-mama Papua mesti 

menahan terik panas di atas trotoar. Ini yang 

harapannya mampu menjadi catatan bagi kita ber-

sama bahwa kita masih mempuny PR besar atas 

realitas hidup saudara kita disana. 
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1999-2000 meminta dengan tegas 

pengakuan atas kemerdekaan yang 

pernah dialami. Dimana dapat 

dikatakan ini menjadi “jalan tengah” 

yang diambil untuk “mengamankan” 

Papua adalah otonomi khusus. Namun 

setelah pemberian otonomi khusus, 

persoalan separatisme di Papua tak 

kunjung mereda. Bahkan sejak tahun 

2011 hingga kini, eskalasinya menun-

jukkan peningkatan. Arus penolakan 

terhadap otonomi khusus semakin 

muncul di permukaan. Pendekatan 

keamanan memang tidak dapat dia-

baikan untuk menjaga keutuhan NKRI 

(Negara Kesatuan Republik Indone-

sia), tapi harus disadari bahwa hal 

tersebut tidak dapat mengurai dan 

mengatasi akar persoalan di Papua.   

 Lepas dari semua kontroversi 

dan perdebatan soal keabsahannya, 

PEPERA (Penentuan Pendapat 

Rakyat) menjadi legitimasi bahwa Pa-

pua adalah wilayah Republik Indone-

sia karena para pemilih saat itu yang 

terdiri dari 1025 anggota Dewan 

Musyawarah Pepera (DMP) sebagai 

wakil masyarakat Papua secara aklamasi 

memilih untuk bergabung kedalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Yang jadi pertanyaan kemudian adalah 

ada apa di balik pilihan secara aklamasi 

tersebut.dari TNI dan wakil pemerintah 

Republik Indonesia agar memilih 

“bergabung kedalam Republik Indone-

sia” sebagai pilihan tunggal di depan 

utusan PBB Mr. Fernando Ortisan. Sing-

katnya, para anggota DMP saat itu mem-

ilih untuk bergabung kedalam NKRI ka-

rena adanya harapan akan masa depan 

yang lebih baik. Jika kemudian ternyata 

bahwa bergabung dengan NKRI tidak 

dapat memenuhi harapan tersebut, ke-

napa Papua tidak dibiarkan merdeka 

dan mengurus dirinya sendiri. 

Pemberian otonomi khusus 

bagi Papua diikuti juga dengan pem-

berian dana otonomi khusus yang 

besarnya adalah 2% dari DAU Nasional 

dan Dana pembiyaan pembangunan in-

frastruktur yang besarnya ditetapkan 

berdasarkan usulan Provinsi sebagai 

sumber dana untuk membiayai per-

cepatan pembangunan di Provinsi Pa-

pua. Hingga tahun 2012 alokasi dana 

untuk Papua kaitannya dengan otonomi 

khusus terus meningkat hingga sebesar 

Rp 28,413 Trilyun dan Provinsi Papua 

Barat yang baru mulai mendapat 

gelontoran dana sejak 2009 hingga kini 

telah meningkat hingga Rp 5,269 Trilyun 

ini semua belum ditambahkan dengan 

dana pembangunan insfrastruktur untuk 

kedua provinsi tersebut yang jumlahnya 

juga berbeda dengan pembagian alokasi 

antara provinsi dan kabupaten sebesar 

60 % : 40% untuk provinsi Papua dan 

70% : 30% untuk provinsi Papua Barat. 

Namun yang perlu menjadi catatan 

disini ialah walaupun dengan dana sebe-

sar itu hingga kini masih saja 

pemerintah seakan menutup telinga 

kaitannya dengan jeritan pemerataan di 

sana, karena pembagian alokasi dana 

tersebut anatara provinsi dan kabupaten 

tidak sama sekali melihat faktor luas 

wilayah, topografi, tingkat kesulitan 

wilayah, PAD dll padahal jelas setiap 

wilayah disana adalah berbeda se-

dangkan pemerintah berfikir memukul 

rata pembagiannya sehingga dampak 

yang dirasakan pun kaitannya dengan 

ini ialah dana otsus yang belum dirasa-

kan optimal bahkan tidak jelas sehingga 

bencana kelaparan pun seakan masih 

saja menjadi headline di beberapa dae-

rah disana yang notabene sebagai 

provinsi dengan DAU terbesar dianta-

ra 33 provinsi yang ada.  

Otonomi khusus yang 

merupakan langkah awal positif da-

lam membangun kepercayaan rakyat 

kepada Pemerintah, sekaligus 

langkah strategis untuk me-

nyelesaikan masalah Papua, seha-

rusnya dilaksanakan dengan baik. 

Kewenangan yang lebih luas tersebut 

berarti pula mencakup kewenangan 

untuk mengatur pemanfaatan 

kekayaan alam di wilayah provinsi 

Papua, sebesar-besarnya bagi ke-

makmuran rakyat Papua, mem-

berdayakan potensi perekonomian, 

sosial, dan budaya  yang dimiliki. Apa-

bila dilihat dari banyaknya sumber 

daya yang terkandung di tanah Papua, 

maka sudah pasti bisa ditebak 

masyarakat ”bumi Cendrawsih” ini 

sudah hidup makmur, bukan seperti 

sekarang ini. Papua dimasukkan ke 

dalam daerah dengan angka indeks 

kemiskinan yang tinggi dan daerah 

yang mempunyai tingkat perbedaan 

yang tinggi dengan Jakarta. Bahkan 

secara Indeks Pembangunan Manusia 

sambungan ... 


