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Preface

This report is the result of a 
collaboration between TAPOL 
and awasMIFEE!. TAPOL is a 

UK-based NGO formed in 1973 that 
promotes human rights, peace and 
democracy in Indonesia. awasMIFEE! 
was a project started in 2012 to monitor 
the establishment and expansion of ‘Food 
Estates’ which saw Indigenous land cleared 
in Merauke Regency, Papua province. 
awasMIFEE!’s reports are available on its 
website (awasmifee.potager.org), including 
a “West Papua Oil Palm Atlas”, published 
in 2015. ‘TAPOL’s website (tapol.org) 
contains recent reports, briefings, and 
submissions to international bodies; our 
work and campaigns can also be found on 
Facebook (TapolUK), Twitter (@Tapol_
UK), and Instagram (tapol.uk).

We hope that this report informs the 
public, policymakers and West Papuans 
and Indonesians about Food Estates, 
especially the loss of Indigenous land, 
their potentially ruinous ecological results 
and the questionable reasons for their 
establishment.
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Pada April 2020, saat pandemi Covid-19 mulai melanda dunia, Pemerintah Indonesia 
mengumumkan rencana untuk mengubah ratusan ribu hektare lahan menjadi ‘Food 
Estates’ (kawasan sentra pangan) penghasil beras di Kalimantan Tengah. Rencana tersebut 

dimaksudkan untuk mencegah potensi kekurangan pasokan pangan yang disebabkan oleh 
pandemi. Pada Juli 2020, rencana serupa diumumkan di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera 
Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Sebelumnya pernah ada food estate seluas satu juta 
hektare di West Papua, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), yang diumumkan 
pada tahun 2010. 

Laporan kami sebelumnya telah memeriksa bagaimana proyek food estate diluncurkan di seluruh 
Indonesia, meninjau undang-undang baru yang diajukan untuk mendukungnya, dan mengkritik 
peluncuran food estate sebagai respons terhadap pandemi. Laporan tersebut berfokus pada 
bagaimana proyek food estate kemungkinan berdampak pada West Papua, yang lebih dari tiga 
juta hektare lahan di selatan Provinsi Papua sedang dipertimbangkan untuk proyek food estate. 
Laporan kedua ini akan lebih fokus pada satu aspek yang sangat mengganggu dari proyek food 
estate – peran militer dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam pengelolaan food estate. 
Sekali lagi, meskipun rencana food estate Kementerian Pertahanan memiliki cakupan nasional, 
analisis laporan ini akan berkonsentrasi pada West Papua, yang sudah menjadi wilayah paling 
militeristik di Indonesia. Dampak ekspansi lanjutan ini sangat memprihatinkan di wilayah yang 
pelanggaran hak asasi manusianya kerap terkait dengan aparat keamanan dan telah mendarah 
daging dalam realitas sehari-hari orang West Papua karena mereka hidup dalam konflik yang 
telah berlangsung selama lebih dari setengah abad.

Kementerian Pertahanan mengidentifikasi bahwa pada tahun 2021 dua wilayah yang akan 
dikembangkan untuk perkebunan padi dan singkong di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. 
Meski dibalut dengan logika bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional, 
laporan ini menduga bahwa keterlibatan Kementerian Pertahanan dalam food estate adalah 
bentuk bisnis militer. Bisnis militer seharusnya dilarang dalam gelombang demokrasi setelah 
berakhirnya kekuasaan Suharto. Namun, karena kegagalan dalam mereformasi sektor keamanan, 
bisnis militer terus berlanjut dalam berbagai bentuk dan mendorong militerisasi lebih lanjut, 
seperti menstimulasi kehadiran unit-unit militer di pedesaan. 

Sementara perincian konkret tentang rencana Kementerian Pertahanan masih kurang, laporan ini 
bertujuan mengantisipasi kemungkinan implikasi dan dampaknya, memeriksa berbagai bentuk 
bisnis militer yang diketahui ada di West Papua, maupun sejarah masalah-masalah hak asasi 
manusia terbaru yang melibatkan militer dan masyarakat lokal ketika agrobisnis berkembang di 
West Papua selama dekade terakhir.
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Latar Belakang: 
Bagaimana militer 
mengatur food estate

Food estate, atau 
megaproyek yang 
disponsori pemerintah 

untuk perluasan agrobisnis, 
telah diusulkan di Indonesia 
sejak rencana Mega Proyek 
Beras era Suharto tahun 1990-
an, tetapi umumnya proyek 
itu hanya dikerjakan sebagian, 
itu pun jika benar dikerjakan. 
Tak lama setelah pandemi 
Covid-19 melanda pada tahun 
2020, Pemerintah Indonesia 
mulai membuat rencana untuk 
mendirikan food estate baru, 

yang diklaim akan menangkal 
potensi masalah ketahanan 
pangan yang timbul akibat 
pandemi. Proyek pertama 
akan dilakukan di Kalimantan 
Tengah, di lokasi Mega Proyek 
Beras yang gagal, tetapi akan 
segera dilakukan di provinsi 
lain juga, termasuk Provinsi 
Papua.  

Beberapa kementerian 
dikerahkan, termasuk 
Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 

(KLHK), yang ditugaskan 
untuk mengidentifikasi wilayah 
yang sesuai dan melakukan 
penilaian lingkungan strategis. 
Kabar bahwa militer juga akan 
terlibat muncul pada 7 Juli 
2020, ketika Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) mengundang 
Menteri Pertahanan Prabowo 
Subianto, yang dua kali 
menjadi saingannya dalam 
pemilihan presiden, untuk 
mengawal pelaksanaan 
program food estate. Jokowi 
dikabarkan menjelaskan peran 
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ini dengan mengatakan 
bahwa ketahanan pangan 
adalah bagian dari ketahanan 
nasional.

Kemudian diklarifikasi bahwa 
Kementerian Pertahanan 
akan berkolaborasi dengan 
kementerian lain, bukan 
mengambil peran koordinasi 
secara keseluruhan. Namun, 
segalanya bergerak cepat. 
Dalam beberapa bulan, 
militer telah mulai membuka 
hutan di Provinsi Kalimantan 
Tengah untuk perkebunan 
singkong. Gambar satelit 
menunjukkan pembukaan 

besar pertama terjadi pada 
bulan November atau 
Desember 2020. Dalam waktu 
enam bulan sejak mulai 
dikerjakan, setidaknya 640 
hektare hutan telah dibuka. 

Dasar hukum untuk proyek 
tersebut tidak kokoh. Areal 
yang dibuka berada di dalam 
kawasan hutan dan masuk 
kategori hutan produksi, 
yang dalam Undang-
Undang Kehutanan tidak 
lazim digunakan untuk 
pengembangan agrikultur. 
Namun, Kemenhan berdalih 
bahwa tindakannya dilakukan 

sebagai respons atas pandemic dan mengklaim bahwa mereka menggunakan peraturan yang 
memungkinkan kawasan hutan ‘dipinjam’ untuk alasan darurat, izin serupa yang dulu pernah 
diberikan kepada perusahaan pertambangan yang ingin beroperasi di dalam kawasan hutan. KLHK 
kini telah memfasilitasi proyek serupa melalui undang-undang khusus yang memungkinkan food 
estate mengajukan permohonan untuk menggunakan lahan kawasan hutan. 
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Apalagi, perkebunan singkong baru 
itu berada di luar area of interest 
proyek food estate di Kalimantan 
Tengah yang telah diterbitkan oleh 
KLHK. Hal ini dapat dilihat sebagai 
indikasi awal bahwa Kementerian 
Pertahanan, dalam kemitraannya 
dengan militer, bermaksud untuk 
mengembangkan program food estate 
mereka secara oportunistis, umumnya 
terlepas dari yang dikembangkan oleh 
kementerian lain. Pendekatan tersebut 
ditegaskan dalam presentasi pada 
Februari 2021 ketika Kementerian 
Pertahanan mengungkapkan skala 
ambisinya di Kalimantan Tengah. 

Diumumkan bahwa Kementerian Pertahanan 
akan melaksanakan penilaian lingkungan 
strategis untuk food estate di provinsi yang 
mencakup wilayah seluas 486.184 hektare. 
Tahap prioritas pertama adalah 33.796 hektare. 
Area ini sebagian besar terpisah dari 308.666 
hektare yang telah ditugaskan oleh KLHK 
untuk penilaian lingkungan strategisnya sendiri, 
dengan hanya sedikit tumpang tindih.

Pihak militer bermaksud bahwa rencana 
mereka mengambil peran utama dalam industri 
pertanian Indonesia tersalurkan melalui ‘Badan 
Logistik Cadangan Strategis Nasional (BCLSN)’, 
yang akan beroperasi di bawah Kementerian 
Pertahanan. Meskipun BCLSN belum 
secara resmi dibentuk oleh pemerintah, tapi 

Kementerian Pertahanan berupaya keras untuk 
mempromosikan inisiatifnya, mengirimkan 
perwira tinggi militer untuk mengadakan 
pertemuan dengan pemerintah daerah dan 
mencari lahan, termasuk di daerah-daerah yang 
belum diikutsertakan dalam pengumuman 
proyek food estate oleh badan pemerintah 
lainnya. Saat berkunjung ke Nabire, Provinsi 
Papua, Kolonel Angkatan Laut Muhaimin 
kabarnya mengatakan bahwa kunjungan itu 
atas perintah langsung Prabowo Subianto dan 
akan dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia 
kecuali Yogyakarta dan Bali. 

Presentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan pada Februari 2021 mencantumkan 
semua lokasi yang diusulkan menjadi lokasi 

“ketahanan 
pangan 
adalah 

bagian dari 
ketahanan 
nasional “



food estate yang dikelola militer akan dikelola di 
bawah BCLSN. Saat itu, Kementerian Keuangan 
telah menerima permohonan dari Kementerian 
Pertahanan untuk menggunakan 540.848 hektare 
lahan kawasan hutan untuk food estate di sembilan 
provinsi (Bangka Belitung, Sumatera Barat, Aceh, 
Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, 
Kalimantan Tengah, Maluku, dan Sulawesi Barat). 
Sembilan wilayah tambahan diusulkan di tujuh 
provinsi, tapi permohonan belum diajukan, dengan 
total 513.967 hektare. 179.211 hektare dari wilayah 

terakhir ini berada di Kabupaten Merauke, di ujung 
tenggara Provinsi Papua. Lahan-lahan ini sangat 
luas–sebagai perbandingan, seluruh Pulau Bali 
mencakup 541.600 hektare.
 
Beberapa perincian lebih lanjut dari rencana 
Kementerian Pertahanan di Merauke muncul 
dalam presentasi untuk konsultasi publik pada 
bulan Agustus 2021. Lahan seluas 179.211 hektare 
itu dibagi menjadi dua blok besar, satu di bagian 
barat Kabupaten Merauke, tempat Kementerian 

Pertahanan mengusulkan penanaman singkong, dan blok lain di bagian 
timur dekat perbatasan Papua Nugini, yang didedikasikan untuk beras. 
Kedua lahan itu telah dimasukkan dalam rencana food estate sebelumnya 
di daerah tersebut; – blok barat sangat dekat dengan area masyarakat 
adat yang berhasil melawan perkebunan tebu yang direncanakan oleh 
kelompok Mayora dan Astra pada tahun 2013. Setelah analisis spasial 
yang mengurangi beberapa area berdasarkan zonasi, tutupan lahan 
primer, hidrologi dan gambut, Kementerian Pertahanan mengusulkan 
bahwa area yang cocok untuk budidaya adalah 71.825 hektare, dibagi jadi 
dua blok. Tidak ada tanda-tanda dalam presentasi itu bahwa Kementerian 
Pertahanan telah melakukan survei yang berarti tentang hak atas tanah 
adat atau terlibat dalam proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal 
Tanpa Paksaan (Padiatapa) dengan kelompok masyarakat adat setempat.

Di seluruh Indonesia, singkong tampaknya menjadi salah satu tanaman 
utama yang menjadi target Kementerian Pertahanan. Meskipun singkong 
biasa dikonsumsi di seluruh Indonesia, singkong hanya merupakan 
makanan pokok yang penting bagi sebagian kecil orang. Namun, 
meskipun alasan keterlibatan militer seharusnya untuk memastikan 
ketahanan pangan, indikasinya adalah bahwa berbagai penggunaan 
nonpangan juga dipertimbangkan untuk singkong yang nantinya 
dipanen. Dalam presentasi proyek Kalimantan Tengah pada Februari 
2021, seorang juru bicara militer menyertakan grafik yang menunjukkan 
penggunaan singkong lainnya, termasuk pakan ternak dan sebagai bahan 
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baku untuk bioetanol dan proses industri. Laporan media tentang presentasi yang mempromosikan BCLSN 
juga menunjukkan bahwa bioetanol adalah tujuan penggunaan singkong yang akan ditanam. 

Tanda lain bahwa Kementerian Pertahanan akan melampaui mandatnya demi menanggapi ancaman 
kerawanan pangan dan berupaya mencari peluang bisnis, muncul ketika terungkap bahwa mereka telah 
mendirikan perusahaan sendiri bernama PT Agro Industri Nasional (disingkat PT Agrinas). PT Agrinas 
didirikan pada 23 Maret 2020 dan dimiliki oleh dua yayasan yang dikendalikan oleh Kementerian 

Pertahanan. Dewan Perusahaan tersebut terdiri dari pensiunan anggota TNI dan anggota Partai Gerindra 
pimpinan Prabowo Subianto. Berbeda dengan banyak perusahaan milik negara yang ada di Indonesia 
yang bertanggung jawab kepada pemerintah, di bawah struktur kepemilikan PT Agrinas yang tidak jelas, 
penerima manfaat perusahaan tidak akan transparan.  

PT Agrinas memiliki situs web yang mengumumkan bahwa sektor bisnis yang akan digelutinya meliputi 
perikanan, produksi pangan, dan penjualan kredit karbon dari hutan lindung. Dilihat secara komersial, 
semua ini adalah sektor yang posisinya dekat dengan pemerintah yang diharapkan dapat memberikan 
manfaat. Faktanya bahkan perusahaan ini sudah terjerat skandal korupsi. PT Agrinas merupakan satu dari 
empat perusahaan yang terkait dengan Partai Gerindra yang memperoleh izin ekspor larva lobster dari 
mantan Menteri Perikanan Edhy Prabowo (yang merupakan anggota Partai Gerindra). Dia dinyatakan 
bersalah menerima suap dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

Baik Kementerian Pertahanan maupun PT Agrinas telah menanggapi pertanyaan wartawan dengan 
upaya menjauhkan PT Agrinas dari program food estate, dengan mengatakan bahwa mereka sejauh ini 
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tidak berperan dalam proyek singkong di 
Kalimantan Tengah. Namun proposal investasi 
yang dihasilkan oleh PT Agrinas dan dikirim ke 
Pemerintah Korea Selatan membuat hubungan 
PT Agrinas dan Partai Gerindra sangat jelas, 
termasuk peta area proyek.

Peta rencana proyek PT Agrinas juga disertakan, 
yang tampaknya cocok dengan lokasi food estate 
yang diusulkan oleh BCLSN, termasuk yang 
di Merauke. Proposal itu menyarankan suatu 
orientasi ekspor, mengusulkan penggunaan 
tepung singkong yang dimodifikasi untuk 
menggantikan gandum dalam pembuatan mi 
instan yang populer di Indonesia dan Korea.
 
Versi lama dari situs web PT Agrinas menyoroti 
rencana untuk Papua, mengklaim memiliki 
akses ke area seluas 40.000 hektare di Kabupaten 
Merauke dan 20.000 hektare lainnya di Kabupaten 
Jayapura (di bagian utara Provinsi Papua), tanpa 
perincian lebih lanjut tentang lokasi yang lebih 
tepat atau apakah ada izin yang telah diperoleh. 

Situs web tersebut juga memberikan alamat 
sebuah kantor di Merauke.

Pada presentasi BCLSN di Nabire yang disebutkan 
di atas, Kolonel Muhaimin muncul untuk 
mengkonfirmasi hubungan dekat antara BCLSN 
dan PT Agrinas, yang kabarnya bahwa pekerjaan 
awal akan dilakukan oleh militer tetapi kemudian 
lahan akan diserahkan kepada PT Agrinas.

Dia juga menyoroti aspek kontroversial lain dari 
upaya militer Indonesia baru-baru ini untuk 
memperluas jangkauannya, yang mengatakan 
bahwa masyarakat lokal akan direkrut sesuai 
dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan 
Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara 
tahun 2019 (UU23/2019). Undang-undang ini 
meletakkan dasar bagi program pelatihan dasar 
wajib militer dan memperkenalkan konsep 
‘komponen cadangan’ untuk pertahanan nasional, 
yang disusun sedemikian rupa sehingga sumber 
daya manusia dan sumber daya alam dapat 
dikuasai untuk penggunaan militer. Muhaimin 
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menjelaskan bahwa orang-orang muda 
antara 18-35 tahun akan direkrut dan 
diberikan pelatihan dasar militer selama 
empat bulan, dan kemudian dikerahkan ke 
brigade, batalion, dan kompi. Proposal rinci 
tentang penggunaan tenaga kerja ‘komponen 
cadangan’ di lahan pertanian yang dijalankan 
oleh militer atau Kementerian Pertahanan 
belum diumumkan secara publik di tingkat 
nasional dan meskipun banyak pertanyaan 
yang belum terjawab, gambaran yang muncul 
adalah perekrutan militer terhadap warga 
sipil untuk masuk ke bisnis milik militer. 
Militerisasi perkebunan ini menyoroti 
framing ketahanan pangan sebagai 
keamanan nasional dan menunjukkan 
bahwa proyek ini adalah bagian dari ambisi 
militer yang lebih luas untuk memperluas 
kekuasaannya atas aspek-aspek nonmiliter 
masyarakat Indonesia.

Di Papua, konflik ‘horizontal’ sering 
pecah di daerah-daerah yang mendirikan 
perkebunan, konflik antara masyarakat 
pendukung perkebunan—yang sering dirayu 

atau dipekerjakan oleh perusahaan—dan 
masyarakat penentang perkebunan yang 
berusaha mempertahankan hutan dan mata 
pencaharian tradisional. Konflik semacam 
itu sangat merusak kohesi masyarakat dan 
dapat berujung kekerasan. Jika sebagian 
masyarakat direkrut ke komponen cadangan 
ini untuk bekerja di food estate baru, dan 
diberi pelatihan militer dan kemungkinan 
senjata, terdapat kekhawatiran akan 
pecahnya konflik yang lebih merusak di 
sekitar kawasan food estate.

Keterlibatan Kementerian Pertahanan 
dalam program food estate dapat dibaca 
sebagai upaya militer untuk memperluas 
kekuatan ekonomi dan kelembagaan, sebagai 
bagian dari agenda yang lebih luas untuk 
mendapatkan kembali sebagian peran yang 
mereka punya selama era Suharto. Bagian 
berikut memeriksa beberapa konteks seputar 
bagaimana agenda ini secara konkret 
mempengaruhi penduduk sipil di West 
Papua.
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West Papua 
Sebuah wilayah 
termiliterisasi

West Papua adalah wilayah yang 
paling termiliterisasi di Indonesia. 
Indikasi lebih lanjut bahwa 

reformasi sektor keamanan telah terhenti 
adalah meningkatnya jumlah personel aparat 
keamanan dalam 20 tahun terakhir. Sebuah 
studi tahun 2011 oleh organisasi hak asasi 
manusia Imparsial memperkirakan bahwa 
pada saat itu, terdapat hingga 16.000 personel 
militer di West Papua, tidak termasuk 
polisi. Dalam studi lain dari tahun 2013 
diperkirakan ada sekitar 22.220 personel 
militer dan hingga 14.584 polisi, atau satu 
tentara untuk setiap 162 orang di West 
Papua, dibandingkan dengan satu tentara 
untuk setiap 558 orang secara nasional. Ada 
juga satu polisi untuk setiap 247 orang di 
West Papua, sedangkan di Indonesia secara 
keseluruhan rasionya adalah satu berbanding 
631. 

Kemungkinan jumlah pasukan telah 
meningkat secara substansial sejak studi ini 

diterbitkan, karena adanya komando daerah 
militer yang baru dibangun di Manokwari pada 
tahun 2016, Kodam XVIII/Kasuari. Angkatan 
Laut juga telah membangun Komando Armada 
Ketiga untuk wilayah Indonesia timur, yang 
berbasis di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua 
Barat, yang membuat 8.000 anggota Angkatan 
Laut pindah ke provinsi tersebut. Pada 2019, 
pemerintah memberikan izin pembentukan 
Komando Gabungan Wilayah Pertahanan yang 
baru, yang bermarkas di Timika.

Tiga batalion infanteri baru dibentuk di West 
Papua segera setelah gerakan Reformasi yang 
mengiringi jatuhnya Suharto, menggandakan 
jumlah sebelumnya. Unit-unit tempur ini 
merupakan tambahan untuk struktur teritorial.

Program ekspansi terus berlanjut sejak saat itu. 
Pos-pos militer di sepanjang perbatasan dengan 
Papua Nugini (PNG) menjamur; hitungan 
terbaru yang dapat diandalkan dari tahun 
2011 adalah adanya 114 pos. Saat itu, sekitar 
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4.044 tentara dikerahkan untuk menjaga perbatasan. Kehadiran militer di pedalaman juga terus 
berkembang, karena infrastruktur jalan baru membuat banyak wilayah lebih mudah diakses.

Selain personel militer reguler, pasukan dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Komando 
Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Angkatan Laut, dan Angkatan Udara juga 
mempunyai markas di Papua. Jumlah polisi juga meningkat, sebagian karena pemekaran 
wilayah administratif sipil baru selama dua dekade terakhir, yang secara legal aparat keamanan 
dapat mengikutinya dengan infrastruktur baru mereka sendiri. Selain pasukan reguler, polisi 
mengoperasikan sayap militernya, Brigade Mobil (Brimob), yang memiliki banyak pangkalan di 
West Papua. Beberapa badan intelijen juga sangat aktif, antara 
lain Badan Intelijen Negara (BIN), intelijen 
militer (BAIS) dan intelijen 
kepolisian (Dit 
Intelkam). 

Militer mengklaim bahwa 
militerisasi di West Papua diperlukan karena 
konflik yang sedang berlangsung atas status politik wilayah 
tersebut. Mereka percaya bahwa dibutuhkan lebih banyak pasukan 
untuk melawan upaya pemisahan diri oleh gerakan perlawanan bersenjata Tentara 
Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), dan menerapkan ‘pendekatan keamanan’ yang banyak 
dikritik sebagai kontraproduktif, terutama karena warga sipil West Papua tidak terlibat dalam 
perlawanan bersenjata tapi paling menderita akibat agresi. Gerakan kemerdekaan yang kuat sudah 
ada sejak tahun 1960-an, ketika Indonesia mulai menguasai wilayah tersebut, dan perjuangan 
bersenjata secara historis menjadi bagian dari perjuangan ini. Selama 15 tahun terakhir, mobilisasi 
massa dalam jumlah besar di perkotaan telah menjadi bentuk yang lebih terlihat dan terus menjadi 
bentuk mobilisasi yang umum dalam menuntut kemerdekaan. Telah terjadi kebangkitan konflik 
bersenjata sejak 2017, tetapi sejauh ini hampir seluruhnya terbatas di dataran tinggi tengah, jauh 
dari daerah yang ditargetkan untuk ekspansi proyek pertanian di bagian selatan West Papua.  

Namun demikian, tingkat militerisasi West Papua tidak semata-mata merupakan respons terhadap 
ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh pemberontak prokemerdekaan. Militer memiliki 
agenda kelembagaannya sendiri dan telah berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan 
kekuatannya. Membingkai kembali isu ketahanan pangan sebagai bagian dari keamanan nasional 
dengan cara melegitimasi bisnis militer hanyalah cara terbaru untuk melenturkan otot-ototnya 
di bidang nonmiliter. Pada bagian berikutnya kami akan menunjukkan bagaimana kegagalan 
reformasi militer telah memungkinkan berbagai bentuk bisnis militer berkembang, membuka jalan 
bagi militer untuk lebih memperluas perannya ke dalam urusan sipil, membantu dan menambah 
kompleksitas lebih lanjut terhadap lanskap konflik. 
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Reformasi yang gagal: 
Militer dan polisi dibiarkan 
tetap berbisnis

Militer harus beradaptasi dengan berbagai pengaturan politik sejak kemerdekaan Indonesia 
tetapi selalu berusaha untuk mempertahankan kekuatan politik pada tingkat tertentu. 
Salah satu sumber utama kekuatan politik mereka adalah struktur teritorial, struktur 

yang memungkinkan militer meniru pembagian administrasi sipil hingga ke tingkat desa, sehingga 
memungkinkan mereka mempertahankan kehadiran militer dalam jumlah besar di West Papua 
dan daerah lainnya. Melalui struktur teritorial ini, tentara ditempatkan untuk memanfaatkan 
berbagai peluang bisnis lokal, yang juga membawa kekuatan ekonomi dan beberapa tingkat otonomi 
penganggaran dari pemerintah sipil. Karena alasan ini, bisnis militer menjadi terlembagakan selama 
kediktatoran Suharto. Bisnis militer adalah istilah luas yang mencakup sejumlah besar sarana formal 
dan nonformal untuk menghasilkan pendapatan yang menguntungkan militer, baik sebagai institusi 
atau individu prajurit. 

Karena industri sumber daya alam merupakan sumber kekayaan yang penting di West Papua, banyak 
bisnis militer terkait dengan sektor tersebut. Memahami bisnis yang ada serta insentif ekonomi 
dan politik yang mereka hadirkan dapat membantu menguraikan kepentingan militer dalam 
mengoperasikan food estate saat ini. 

Setelah berakhirnya pemerintahan Suharto, tuntutan inti dari gerakan untuk mendemokratisasi 
masyarakat Indonesia (dikenal sebagai gerakan Reformasi) adalah reformasi sektor keamanan. Sebuah 
keputusan diambil untuk membagi ABRI, atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi 
militer (Tentara Nasional Indonesia, TNI) dan polisi (Kepolisian Republik Indonesia, Polri) pada 
bulan April 1999, dengan menitikberatkan peran TNI dalam mengurus ‘pertahanan’ negara sedangkan 
polisi menjaga ‘keamanan’ dan ‘ketertiban’. Peran politik ABRI, termasuk jatah kursi di parlemen yang 
dinikmatinya di bawah Suharto telah berakhir. Karenanya ada tekanan bagi TNI untuk meninggalkan 
struktur teritorialnya, sebab penegakan hukum setempat sekarang berada di bawah kewenangan polisi. 
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Undang-Undang TNI yang baru pada tahun 2004 (UU No. 34/2004) mengindikasikan (walaupun 
dengan beberapa tingkat ambiguitas) bahwa struktur teritorial harus dibubarkan, menyarankan agar 
bentuk-bentuk organisasi yang memberikan peluang untuk kepentingan politik harus dihindari, dan 
bahwa struktur militer tidak boleh selalu membayangi struktur administrasi pemerintah. 

Ketika pemerintah mendapat tekanan untuk melaksanakan reformasi sektor keamanan di era pasca-
Soeharto, para perwira militer bertekad untuk mempertahankan struktur teritorial dan peluang bisnis 
mereka. UU TNI menetapkan bahwa semua bisnis milik militer harus diserahkan kepada pemerintah 
dalam waktu lima tahun, dan bahwa individu perwira tidak boleh terlibat dalam bisnis atau politik, 
tetapi pemerintah gagal memastikan bahwa undang-undang tersebut diimplementasikan. Pada tahun 
2009, ketika tenggat waktu lima tahun untuk menyerahkan semua bisnis militer kepada pemerintah 
semakin dekat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu menciptakan celah yang memungkinkan 
militer untuk terus terlibat dalam bisnis secara legal, dengan mengeluarkan serangkaian peraturan yang 
memungkinkan koperasi atau yayasan milik militer bisa menjalankan kegiatan bisnis, menggantikan 
kontrol langsung oleh militer itu sendiri. Ini telah menjadi salah satu mekanisme yang dijalankan bisnis 
militer saat ini. Ini adalah pengaturan yang mirip dengan struktur kepemilikan PT Agrinas, kecuali 
dalam hal itu, yayasan berada di bawah kendali Kementerian Pertahanan, bukan militer itu sendiri.  

Ekonomi militer 
di Papua

Pembiayaan mandiri militer sering mengakibatkan konflik dengan penduduk sipil dan juga dapat 
memperpanjang konflik yang ada, mendorong korupsi, pemerasan, dan perusakan lingkungan. 
Hal ini terjadi di West Papua, tempat berlangsungnya banyak kegiatan bisnis militer dan polisi 

yang terlibat secara langsung atau tidak langsung untuk mengambil keuntungan dari sumber daya 
alam yang melimpah. Analisis terhadap contoh-contoh terbaru dari beberapa jenis bisnis militer yang 
berbeda, khususnya yang berkaitan dengan industri perkebunan dan sektor ekstraksi sumber daya 
lainnya, menunjukkan bagaimana hal ini dapat berjalan efektif.
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Perusahaan formal, melalui 
yayasan militer atau koperasi

Karena celah tahun 2009 yang memungkinkan yayasan atau koperasi militer memiliki bisnis, 
perusahaan militer dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Dikabarkan bahwa sebelumnya 
pernah ada dua upaya koperasi milik militer untuk mengelola lahan di dalam dan di sekitar 

konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit di West Papua, tetapi tidak jelas apakah keduanya 
berhasil.  

•   Pada tahun 2010 PT Henrison Inti Persada menandatangani nota kesepahaman dengan koperasi 
yang terkait dengan militer, Pusat Koperasi Kartika Cenderawasih, untuk mengembangkan 1.000 
hektare perkebunan kelapa sawit, yang akan berlokasi di luar konsesi perusahaan di Desa Maladofok.

•   Pada tahun 2015, setelah klan Mahuze terus menentang pembukaan tanah leluhur mereka 
untuk perkebunan kelapa sawit PT Agriprima Cipta Persada, perusahaan swasta yang telah memegang 
kontrak untuk pembukaan lahan, dilaporkan telah diganti dengan koperasi militer Kartika Setya 
Jaya, yang terhubung dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 1707 di Merauke. Klan Mahuze 
mengetahui hal ini ketika tentara datang mencari kepala klan Agus Dayo Mahuze untuk menyerahkan 
surat yang menyatakan bahwa koperasi akan mengambil alih kontrak, dan untuk menunjukkan 
salinan kepadanya. Ini jelas merupakan tindakan intimidasi terhadap klan Mahuze yang saat itu 
sedang melakukan perlawanan terhadap perusahaan yang mengambil alih tanah mereka.  



Proyek pemerintah

Pemerintah Indonesia sering menugaskan militer, dengan peran yang biasanya ada dalam 
domain pemerintahan sipil atau entitas swasta, dan mengalokasikan anggaran 
untuk program-program ini. Pada masa pemerintahan Suharto, militer 

melegitimasi keberadaan mereka di segala tingkat masyarakat dengan sebuah 
program bernama ‘ABRI Masuk Desa’, yang dari program itu tentara akan 
‘membantu’ penduduk desa dengan proyek-proyek lokal seperti membangun 
infrastruktur masyarakat. Program ini menguntungkan karena  memberikan 
citra paternalistik militer sebagai pelindung yang ramah, memantau 
kemungkinan kegiatan subversif di tingkat lokal, dan memberikan alasan 
yang sah untuk berada di wilayah lokal tempat bisnis ilegal 

lainnya dapat dilakukan. Program ini tidak dibatalkan 
pada masa Reformasi setelah jatuhnya Suharto, tetapi 

berubah nama menjadi ‘TNI Manunggal Membangun Desa’, dan 
masih aktif di seluruh Indonesia. 

Di West Papua, militer juga memperoleh beberapa kontrak yang 
sangat menguntungkan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2013, 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan 
Presiden 40/2013 yang meluncurkan program pembangunan 

jalan baru secara besar-besaran yang didanai pemerintah pusat. 
Empat puluh jalan baru akan dibangun, empat belas di antaranya 

akan dibangun oleh militer. Sejak Joko Widodo menjadi presiden, 
ia juga menunjukkan dukungan yang kuat terhadap program ini, 
sejalan dengan rencananya untuk mempercepat pembangunan 
infrastruktur di Papua. 

Militer juga telah diarahkan untuk mengerjakan program-program 
pembangunan pertanian, yang kemungkinan besar telah mengilhami 

peran mereka saat ini dalam pembangunan food estate. Pada Januari 2014 
sebuah kesepakatan ditandatangani antara Kementerian Pertanian dan 

militer, yang menugaskan militer untuk mengembangkan sawah 
baru di seluruh pedesaan. Di West Papua, lahan dibuka di 
hampir setiap kabupaten di bawah program ini. Target tahun 
2017 di Provinsi West Papua adalah 1.999 hektare. Data untuk 
Provinsi Papua tidak tersedia, tetapi tentara mengklaim telah 
mengembangkan 2.000 hektare sawah di Kabupaten Merauke 
pada tahun 2017.  

Karena kesepakatan ini dapat dilihat sebagai model yang 
potensial untuk keterlibatan militer dalam program food 

estate, sungguh memprihatinkan bahwa dalam laporan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019, terkuak serangkaian 

masalah dalam program beras militer ini, termasuk tanah 
yang tidak dikembangkan, dan tanah yang tidak cocok untuk 

penanaman padi yang dibuka tanpa survei. Total kerugian 
negara mencapai Rp403 miliar (atau sekitar US$27.800.000). 

Audit juga menemukan bahwa kawasan hutan lindung 
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telah dibuka di beberapa bagian Sumatera. Di West Papua juga, area yang dipilih untuk sawah baru 
ini terkadang berada di dalam kawasan hutan, yang menyiratkan bahwa proses yang tepat untuk 
mendapatkan izin tidak diikuti.  

Proyek-proyek pembangunan ini jelas menempatkan militer di garis depan pembangunan pertanian 
dan infrastruktur, dan ada risiko bahwa lahan untuk proyek-proyek ini diambil tanpa persetujuan atas 
dasar informasi awal tanpa paksaan karena banyak orang mungkin takut menentang proyek militer. 
Ada sedikit cerita tentang konflik langsung yang terkait dengan kegiatan ini, tetapi laporan-laporan 
anekdot dari desa menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan tidak memadai untuk memastikan 
pembangunan ini sejalan dengan keinginan masyarakat lokal dan pemangku hak adat. 

Sebuah laporan dari Desa Wajian di Kabupaten Raja Ampat menunjukkan bahwa militer juga tidak 
hati-hati dalam mendapatkan persetujuan dari masyarakat yang seharusnya mereka kembangkan 
sawah. Sebagian besar penduduk Desa Wajian tidak berminat menjadi petani padi karena makanan 
pokok tradisional mereka adalah sagu, sehingga mereka hanya melihat saat tentara membuka lahan 
hutan dan sagu. Pada saat militer berpindah, pohon-pohon telah ditebang tapi daerah itu masih 
dipenuhi batang pohon yang mengakar ke tanah, tidak cocok untuk pertanian padi tanpa pekerjaan 
lebih lanjut. Para pemangku hak ulayat yang ditinggalkan menuntut ganti rugi atas perusakan tanah 
mereka, untuk sebuah proyek yang seharusnya menguntungkan mereka.  

Tim militer kemudian pindah ke Desa Limalas, di Pulau Misool, masih di Raja Ampat. Penduduk 
desa di sini termasuk beberapa Orang Asli Papua dengan hak adat atas tanahnya, tetapi sebagian 
besar terdiri dari keluarga yang bermigrasi dari berbagai tempat di Maluku beberapa tahun yang 
lalu, jauh lebih antusias dengan kesempatan baru yang dihadirkan program tersebut, dan sangat 
ingin mempelajari teknik budidaya padi. Namun, ketika mereka diwawancarai saat pekerjaan sedang 
berlangsung, mereka juga mengakui bahwa program tersebut tampaknya tidak lebih dari mengirim 
pasukan untuk menebang pohon. Tidak ada penilaian dampak lingkungan atau sosial yang dilakukan 
sebelum pekerjaan dimulai. Yang terpenting, di sana juga tidak ada rencana pembagian tanah setelah 
sawah siap, juga tidak ada pengaturan antara petani padi dan pemangku hak ulayat – keduanya 
berpotensi menimbulkan konflik serius. Dalam hal ini, sawah dikembangkan, tetapi karena area 
tersebut tetap berada di dalam kawasan hutan, tidak mungkin bagi petani padi di masa depan untuk 

mendapatkan hak legal atas tanah mereka.

Kegagalan untuk mengikuti prosedur yang diharapkan dari badan-badan sipil 
negara atau perusahaan swasta tampaknya menjadi ciri dari proyek-proyek yang 

dipimpin militer. Banyak proyek pembangunan jalan yang dipimpin militer 
di West Papua juga gagal mematuhi undang-undang lingkungan yang 

mengharuskan penilaian dampak lingkungan (AMDAL) dilakukan 
sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Dalam satu kasus, 

ini memicu kritik dari UNESCO setelah sebuah jalan 
yang baru dibangun melintasi Situs Warisan 

Dunia Taman Nasional Lorentz sebelum 
AMDAL disiapkan. Tampak sebuah 

pohon nothofagus meranggas 
di sekitar jalan baru, diyakini 

terkait dengan pembangunan 
jalan, meskipun sebagai 

penyebab sekunder 
setelah faktor 

iklim. 



Keamanan untuk 
perusahaan swasta

Militer dan Brimob sering 
mengambil peran sebagai penjaga 
keamanan untuk melindungi 

kepentingan perusahaan swasta dan sering 
terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap 
masyarakat adat dan pekerja perusahaan 
yang memiliki keluhan terhadap perusahaan. 
Beberapa kasus dirinci di bagian selanjutnya.

Tidak ada mandat hukum bagi aparat 
keamanan negara untuk mengambil peran 
ini, selain dari segelintir perusahaan besar 
yang diidentifikasi dalam Keputusan 
Presiden 63/2004 sebagai ‘Objek Vital 
Nasional’: lokasi, bangunan, instalasi atau 
bisnis yang menyediakan mata pencaharian 
bagi banyak orang, mendukung kepentingan 
nasional atau merupakan sumber 
pendapatan nasional yang penting. Lokasi-

lokasi ini sebagian besar merupakan tambang 
besar atau fasilitas industri besar. Polisi diberi 
tugas untuk memberikan keamanan kepada 
perusahaan-perusahaan dalam daftar ini, 
dan mereka mungkin meminta bantuan 
dari militer. Di West Papua hanya ada dua 
perusahaan yang masuk dalam kategori Obyek 
Vital Nasional, yakni tambang emas dan 
tembaga milik Freeport McMoran dan proyek 
gas alam Tangguh milik BP. 

Karenanya, tidak ada dasar hukum yang 
sah bagi polisi dan militer untuk menerima 
uang dari perusahaan swasta lain. Namun, 
maraknya laporan tentang petugas keamanan 
yang ditempatkan di sekitar perkebunan 
menunjukkan bahwa itu telah praktik umum. 
Terdapat pasukan militer atau Brimob yang 
ditempatkan di hampir semua perkebunan 
di Papua, dan mereka diyakini dibayar oleh 
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perusahaan. Di daerah dekat perbatasan 
dengan Papua Nugini, tentara memegang 
kendali; di daerah lain biasanya Brimob 
yang dikontrak untuk melakukan pekerjaan 
keamanan di perkebunan. Jarang ada 
perincian kerja sama yang muncul, tetapi 
sebuah laporan tahun 2004 oleh kelompok 
hak asasi manusia KontraS mengenai bisnis 
militer di sekitar perkebunan PT Tunas Sawa 
Erma di Boven Digoel, Provinsi Papua, yang 
mewawancarai pemangku kepentingan lokal, 
menyatakan jumlah yang dibayarkan tiap 
bulan kepada setiap tentara (Rp100.000) 
dan komandan mereka (Rp250.000). Para 
informan (beberapa di antaranya adalah 
personel militer yang menerima uang ini) 
percaya bahwa jumlah yang lebih besar 
dibayarkan di Jakarta. Sebagai konsekuensi 
dari peran keamanan ini, militer dan polisi 
sering kali tidak dalam posisi netral saat 
terjadi perselisihan antara Orang Asli 
Papua dan perusahaan perkebunan, tetapi 
menggunakan posisi kekuasaan mereka 
untuk mendukung kepentingan perusahaan.

Bisnis ilegal

Keterlibatan militer dan polisi dalam pembalakan liar dan industri pertambangan diyakini 
meluas, tapi dinamika yang pasti dari keterlibatan ini hanya terungkap dalam beberapa 
kasus. Tampaknya, pembalakan liar secara khusus dilakukan oleh oknum-oknum aparat 

keamanan ketimbang oleh kepolisian atau militer sebagai institusi, tetapi kemungkinan besar atasan 
mereka mengetahui kegiatan ini dan menutup mata, mungkin setelah dibayar atau menerima 
pembagian. 

Kasus pembalakan liar paling terkenal di West Papua dalam beberapa tahun terakhir melibatkan 
polisi. Seorang polisi perwira menengah, Labora Sitorus, mengoperasikan penggergajian kayu 
melalui perusahaannya PT Rotua, yang memproses kayu dalam jumlah besar dari sekitar Raja 
Ampat dan semenanjung Kepala Burung, sebagian besar ilegal. Labora Sitorus dijatuhi hukuman 
dua tahun penjara karena pembalakan liar pada tahun 2014, dan kemudian delapan tahun pada 
tahun 2016 setelah tuduhan pencucian uang kembali dibawa ke pengadilan. Namun, dia tidak 
pernah diadili karena korupsi, meskipun ada bukti pembayaran senilai Rp10,9 miliar yang 
dibayarkan kepada 33 pejabat polisi selama periode 15 bulan. Para penerimanya, yang tidak satu 
pun dari mereka menghadapi tuduhan korupsi, mulai dari polisi setempat hingga pejabat Mabes 
Polri di Jakarta. 

Aparat militer dan polisi mungkin bekerja sama dengan pengusaha yang menyediakan logistik, 
dan tentara (atau polisi) kemudian memastikan bahwa bisnis tidak menghadapi hambatan. Sering 
kali, sebuah perusahaan penebangan akan memiliki beberapa izin untuk penebangan legal untuk 

Hubungan antara perusahaan dan aparat 
keamanan negara sering kali dimulai pada saat 
proses pembebasan lahan. Adalah umum bagi 
anggota militer dan polisi untuk hadir dalam 
setiap pertemuan yang diadakan perusahaan 
untuk berkonsultasi dengan masyarakat lokal, 
dan mereka sering diminta untuk menjadi 
saksi dalam setiap kesepakatan. Kehadiran ini 
saja sudah cukup mengintimidasi sehingga 
masyarakat adat mendapat kesan bahwa tidak 
bisa menolak perkebunan. Ancaman langsung 
yang mengintimidasi orang-orang agar 
mendukung rencana perusahaan juga sering 
terjadi. 

Setelah sebuah perusahaan beroperasi, penjaga 
militer akan mendukung posisi perusahaan 
dalam setiap perselisihan yang mungkin pecah. 
Perselisihan ini mungkin timbul dari keluhan 
tentang gaji dan kondisi kerja, atau klaim 
oleh masyarakat adat bahwa perusahaan telah 
mengambil tanah mereka tanpa persetujuan atau 
kompensasi yang adil. 
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mempertahankan kedok sambil tetap melakukan banyak pembalakan liar. Dalam penumpasan 
terhadap pembalakan liar di West Papua tahun 2005, Operasi Hutan Lestari II, empat perwira 
militer dan empat polisi diyakini telah menerima uang secara ilegal dari seorang pengusaha 
Malaysia, Wong Tse Thung, yang dua perusahaan penebangannya mengekstraksi ribuan meter 
kubik kayu menggunakan surat izin yang ditujukan untuk masyarakat adat setempat. 

Pos pemeriksaan militer dan polisi juga diyakini rutin menerima suap dari truk bermuatan 
kayu ilegal. Jumlah yang ditawarkan baru-baru ini diperkirakan Rp100.000-200.000 per truk di 
Kabupaten Sorong Selatan, berdasarkan percakapan dengan pengemudi. 

Banyak sungai yang mengalir keluar dari daerah pegunungan mengandung emas yang dapat 
dimurnikan kembali, dan industri pertambangan emas memberikan keuntungan yang mudah, 
baik untuk perusahaan yang dijalankan militer maupun jaminan perlindungan yang menargetkan 
penambang sipil informal. Sebuah perusahaan pertambangan emas skala kecil, PT Tunas Anugerah 
Papua, yang dimiliki oleh penduduk asli Papua, telah beroperasi di Sungai Moseiro dekat Desa 
Nifasi di Kabupaten Nabire dengan dukungan dari penduduk desa setempat, karena kebijakan bagi 
hasil yang menguntungkan. Namun, pada tahun 2016, PT Kristalin Ekalestari, perusahaan lain 
yang sebelumnya dikabarkan telah melakukan kegiatan eksplorasi sebelum meninggalkan kawasan 
tersebut pada tahun 2009, kembali mendirikan tempat penampungan tepat di samping PT Tunas 
Anugerah Papua yang dikelola oleh 30 personel tentara. Perusahaan tersebut tidak memiliki izin 
yang jelas dan sah untuk menambang. Masyarakat setempat melaporkan bahwa Kolonel Angkatan 
Darat Bosco Haryo Yunanto berbicara langsung sebagai perwakilan perusahaan. Setelah beberapa 
bulan ditentang, PT Kristalin Ekalestari menarik diri dari area tersebut pada pertengahan 2017.

Pada tahun 2018, mulai muncul berita bahwa sejumlah besar emas aluvial ditemukan di hutan 
terpencil di bagian selatan Papua yang merupakan rumah bagi orang-orang Koraway, dan dengan 
cepat terjadi demam emas. Laporan awal menunjukkan bahwa banyak anggota Kopassus hadir di 
daerah itu. 

Juga sering ada laporan keterlibatan polisi atau militer dalam bisnis ilegal skala kecil, termasuk 
perdagangan alkohol ilegal, prostitusi, dan perdagangan satwa liar. Banyak dari kegiatan ini 
berlokasi di daerah yang merupakan areal industri ekstrksi sumber daya alam. Mereka juga 
cenderung berdampak buruk pada Orang Asli Papua, mengingat kerentanan serius dengan 
alkoholisme di antara masyarakat adat dan epidemi HIV/AIDS yang semakin bertambah pada 
tingkat yang mengkhawatirkan. Prevalensi HIV di West Papua adalah yang tertinggi kedua di dunia 
di luar Afrika dan secara tidak alamiah merusak pada orang West Papua. 
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Dukungan Militer dan Polisi 
untuk Industri Perkebunan: 
Kronologi Kekerasan dan Intimidasi

Kasus-kasus berikut memberikan contoh lebih lanjut tentang bagaimana militer dan polisi telah 
jadi penjaga industri perkebunan selama dekade terakhir. Harus ditekankan bahwa daftar tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang berbagai jenis insiden kekerasan, intimidasi, 

dan manipulasi yang terjadi. Kronologis ini tidak mendalam dan banyak insiden yang mungkin tidak 
dilaporkan kepada pemantau hak asasi manusia. Kasus-kasus ini mungkin merupakan indikasi dari 
kemungkinan modus kekerasan yang dapat menyertai pembangunan Food Estate.

 2013, Merauke: Brimob yang bekerja untuk Grup Mayora yang berusaha 
mendapatkan izin dari pemilik tanah adat untuk mengembangkan 
perkebunan tebu di Merauke, mengancam masyarakat adat di Yowid 
bahwa mereka akan diperlakukan sebagai anggota OPM (Organisasi Papua 
Merdeka, Gerakan Papua Merdeka) jika mereka tidak menandatangani 
dokumen dari perusahaan. Polisi juga mengatakan kepada mereka bahwa 
mereka yakin rumah adat mereka digunakan untuk menyimpan senjata. 
Diintimidasi oleh polisi, beberapa pemimpin adat menandatangani 
perjanjian tanpa mengetahui isinya.

April 2013, Boven Digoel: Ketika Menara Group berusaha mendapatkan 
bukti persetujuan pemilik tanah adat untuk perkebunannya di Boven 
Digoel, Menara Group mempekerjakan seorang petugas polisi lokal, 
Abdullah Sanmas, untuk posisi yang disebutnya sebagai ‘koordinator 
lapangan’.  Penduduk Desa Anggai dan Meto telah melaporkan bahwa 
Sanmas akan menggunakan ancaman untuk memastikan mereka 
menandatangani penyerahan tanah mereka kepada perusahaan. Polisi 
juga mendampingi tim survei perusahaan. Ketika ditanya tentang 
kewenangannya, Abdullah Sanmas mengatakan bahwa dia bertindak 
atas perintah Kapolri Da’i Bachtiar dan bupati setempat. Faktanya, Da’i 
Bachtiar saat ini tidak lagi menjadi kepala polisi, tetapi telah menjadi 
anggota dewan perusahaan Tadmax Resources Bhd, yang membeli dua 
konsesi dari Menara Group. Nama Da’I Bachtiar sepertinya sengaja 
dimunculkan sehingga masyarakat adat merasa tidak punya pilihan untuk 
menolak perusahaan. Seorang warga mengatakan bahwa dalam polisi dan 
militer memenuhi pertemuan di Desa Getentiri yang dimaksudkan untuk 
menghasilkan kesepakatan tentang perkebunan, dan masyarakat setempat 
tidak mendapat kesempatan untuk menyatakan pandangan mereka kepada 
perusahaan. Seorang pria dilaporkan dipukul ketika dia mengeluh lapar 
dalam pertemuan itu.

2 Maret 2014, Nabire: Sekelompok anggota Brimob dengan dukungan 
Mapolres Nabire mendatangi areal perkebunan PT Nabire Baru 
untuk menangkap seorang warga bernama Otis Waropen. Karena 
sering ke hutan, ia dituding sebagai kurir yang membawa perbekalan 
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untuk gerilyawan OPM. Para pemimpin masyarakat akhirnya dapat 
menegosiasikan pembebasannya.

April 2014, Keerom: Dua bulan setelah demonstrasi buruh soal gaji dan 
kondisi kerja di perkebunan PT Tandan Sawita Papua, dua pria Papua 
yang diduga terlibat dalam demonstrasi itu ditangkap dan ditahan selama 
hampir tiga minggu di kantor polisi setempat. Kedua orang tersebut, 
Alexander Tnesi dan Marthen Watory, baru dibebaskan setelah dipaksa 
menandatangani surat pernyataan yang menyatakan akan berhenti dari 
perusahaan dan tidak akan mengajukan tuntutan lebih lanjut kepada 
perusahaan. 

7 Februari 2015, Merauke: Anggota korps marinir yang bekerja sebagai 
keamanan untuk PT Dongin Prabhawa dilaporkan membubarkan sebuah 
pesta tempat terjadinya beberapa perkelahian dalam keadaan mabuk. 
Marinir melepaskan tembakan peringatan berusaha untuk membubarkan 
orang, tapi Talema Waitipo tertembak dan terluka parah. Yance Doga 
juga dilaporkan membutuhkan perawatan di rumah sakit setelah ditikam 
dengan bayonet.

15 Mei 2015, Sorong: Puluhan orang ditangkap di luar kantor ANJ Group 
di Sorong dalam salah satu rangkaian aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh 
Suku Iwaro yang memprotes perampasan tanah leluhur oleh PT Permata 
Putera Mandiri di Kabupaten Metamani. Dua orang yang ditangkap, Obet 
Korie dan Odi Aitago, dipenjara selama beberapa bulan karena perusakan 
ringan pada gerbang gedung perusahaan yang terjadi selama aksi ini. 
Perusahaan lebih suka menggunakan hukum untuk mengkriminalisasi 
lawan daripada mencari penyelesaian sengketa tanah yang adil. Kasus lain 
dari perselisihan yang dikriminalisasi terjadi di perkebunan Grup ANJ 
lainnya, PT Putera Manunggal Perkasa, pada bulan Desember 2014, ketika 
Ayub Aume dan Daud Duge juga didakwa dengan tindakan perusakan dan 
ditahan selama berbulan-bulan.

15 November 2015, Nabire: Seorang tokoh masyarakat dari Suku 
Yerisiam yang tinggal di sekitar perkebunan PT Nabire Baru menyatakan 
bahwa dalam empat tahun (2011-2015) setidaknya telah terjadi tujuh 
kasus kekerasan fisik dan delapan kasus intimidasi lainnya yang 
melibatkan anggota Brimob yang bertindak sebagai keamanan swasta 
untuk perusahaan. Ada beberapa contoh dari kekerasan ini, yang sering 
ditujukan kepada individu yang dikenal menentang perusahaan. Pada 
Juni 2013, pemilik tanah adat dan pekerja, Titus Money, diserang sambil 
diborgol setelah memprotes upahnya yang terlambat. Penjaga Brimob 
menodongkan senjata dan mengancam akan menembak Immanuel Monei, 
seorang pemilik tanah adat yang mengeluh bahwa PT Nabire Baru tidak 
menghormati MoU yang telah dibuat dengan janji untuk mempekerjakan 
penduduk lokal dalam pekerjaan konstruksi, dalam hal ini untuk barak. 
Penjaga Brimob menghancurkan rumah Yunus Money, menyebabkan 
keluarganya melarikan diri ke hutan, barangkali sebagai tanggapan atas 
protes masyarakat sebelumnya terhadap pendekatan agresif Brimob.
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20 Desember 2015, Marvel Doga: Seorang pemuda Papua yang pernah 
bekerja di perusahaan PT Tandan Sawita Papua, pergi bersama teman-
temannya ke kantor perusahaan untuk menuntut bonus Natal yang 
diharapkan biasanya dibayar oleh perusahaan. Tentara yang ditempatkan 
di dekat kantor perusahaan menilai orang-orang itu agresif dan 
menembakkan peluru tajam, yang membunuh Marvel Doga.

5 Augustus 2016, Merauke: Sebagai bagian dari sengketa kepemilikan 
tanah adat di perkebunan PT Bio Inti Agrindo di Merauke, anggota Suku 
Mandobo dari Desa Selil, Aiwat, Subur dan Naga melakukan blokade di 
atas tanah yang menurut hukum adat milik Suku Mandobo, sedangkan 
perusahaan telah menegosiasikan akses hanya dengan Suku Marind. 
Militer tiba, termasuk seorang komandan Kopassus, dan menembaki para 
pengunjuk rasa Mandobo, satu peluru nyaris mengenai kepala Linus Omba 
salah satu pengunjuk rasa.

• 23 Oktober 2017, Sorong Selatan: Terkait sengketa lahan yang sama 
dengan kasus kriminalisasi tahun 2015 di konsesi PT Pusaka Putera 
Manunggal, seorang pria Iwaro dari desa Puragi bernama Yan Ever 
Mengge dipukuli habis-habisan oleh tiga anggota Brimob setelah dia 
menyita kunci buldoser yang beroperasi di tanah adatnya. Masyarakat 
setempat telah menyatakan larangan sasi (hukum adat) terhadap pekerjaan 
perusahaan, sebelum menyelesaikan perselisihan, yang telah disepakati 
untuk dilakukan dalam pertemuan dengan pemerintah daerah beberapa 
bulan sebelumnya. Yan Ever Mengge mengalami luka serius, termasuk 
muntah darah, memar di sekujur tubuhnya dan tidak bisa berjalan. Itu 
beberapa hari sebelum perusahaan berencana membawanya ke rumah 
sakit terdekat untuk perawatan.

• 21 Agustus 2018, Tambrauw: Ketika anggota Suku Mpur memprotes 
PT Bintuni Agro Prima Perkasa yang membuka lahan untuk perkebunan 
jagung di Desa Arumi, seorang anggota Brimob yang bekerja untuk 
perusahaan itu memukuli seorang warga bernama Oktavianus Maninbu 
berulang kali dengan popor senapannya, menyebabkan memar parah di 
punggung dan bahu pria itu.

• 16 Mei 2020, Boven Digoel: Menyadari kebunnya dirusak ekskavator 
perusahaan, Marius Betara mendatangi kantor lapangan PT Tunas Sawa 
Erma untuk komplain. Manajer yang dia ajak bicara memanggil seorang 
petugas polisi yang mencegat Marius Betara saat dia pulang, memukulinya 
berulang kali di sekitar kepala. Marius Betara mulai merasa tidak sehat 
beberapa jam kemudian dan meninggal. 
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Mengabaikan trauma 
masa lalu

sekitar, pura-pura mencari pelaku sambil 
meneror seluruh penduduk sipil. Sedikitnya 
94 orang ditangkap, banyak yang disiksa dan 
51 rumah habis dibakar di beberapa desa. 
Pembunuhan dan pemerkosaan juga tercatat 
dalam periode kekerasan yang berlangsung 
selama beberapa bulan itu. Komnas HAM 

telah memasukkan peristiwa-peristiwa 
tersebut ke dalam daftar 

pelanggaran HAM berat, 
yang berarti kasus tersebut 

seharusnya dibawa ke 
Pengadilan HAM, yang 

disahkan pada tahun 
2000 (UU 26/2000).

Namun, setelah tujuh 
belas tahun berlalu, 
Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia (Komnas 
HAM) gagal membawa 
kasus ini atau kasus 
lain yang diidentifikasi 
sebagai pelanggaran 
HAM berat di West 
Papua ke pengadilan. 
Selama periode 
ini, kementerian 
yang bertanggung 

jawab di bidang 
kehutanan terus 

memperlakukan daerah tersebut secara 
‘business as usual’. Dua konsesi penebangan 
baru telah dikeluarkan, disertai dengan 
kekerasan baru oleh militer. Pada tahun 2009, 
tiga warga Desa Sararti dan Ambumi dipukul 
dan disiksa oleh tentara anggota Yonif 753 di 
basecamp PT Kurniatama Sejahtera. Pada tahun 
2017, Menteri Kehutanan dan Lingkungan 
Hidup, Siti Nurbaya, melepaskan lahan untuk 
konsesi kelapa sawit kepada PT Menara Wasior, 
meskipun ditentang dengan jelas oleh warga 
setempat. 

Kekerasan dan kebrutalan aparat keamanan 
negara telah menjadi fakta kehidupan 
selama lebih dari 50 tahun di West Papua, 

dan telah berdampak pada seluruh wilayah 
itu. Namun belum ada proses kebenaran dan 
rekonsiliasi atas pelanggaran HAM yang terjadi 
padq masa lalu, meskipun ingatan akan peristiwa 
tersebut masih sangat membekas 
bagi banyak orang Papua, 
bersama dengan trauma yang 
ditimbulkannya. Trauma 
yang ada dapat membuat 
dampak konflik baru yang 
terkait dengan industri 
ekstraksi sumber 
daya alam menjadi 
jauh lebih buruk, dan 
kemungkinan besar 
masyarakat adat akan 
semakin terpinggirkan 
dari pembangunan yang 
baru, daripada mendapat 
manfaat darinya.

Faktor ini tidak 
diperhitungkan 
dalam perencanaan 
pembangunan-
pembangunan 
perkebunan baru. 
Salah satu daerah 
yang menjadi 
perhatian 
utama adalah di 
Kabupaten Teluk Wondama, dekat Kota Wasior.

Daerah yang sama adalah tempat terjadinya 
operasi militer besar pada tahun 2001, yang 
ditujukan terhadap penduduk asli daerah tersebut. 
Gelombang represi saat itu terjadi setelah pecahnya 
protes terhadap perusahaan penebangan kayu PT 
Dharma Mukti Persada. Selama protes berjalan, 
beberapa orang bersenjata yang tidak dikenal 
telah membunuh beberapa petugas Brimob. Polisi 
dan militer menanggapinya dengan melancarkan 
operasi penyisiran besar-besaran di seluruh wilayah 
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Sejak kasus tahun 2001 yang berawal dari perselisihan antara masyarakat lokal dan industri 
penebangan kayu, negara telah mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat dengan 
melanjutkan pemberian izin bagi jenis operasi yang sama sebelum kasus ini dibawa ke 
pengadilan HAM, ini menunjukkan tingkat ketidakpedulian yang tinggi terhadap penderitaan 
yang dialami oleh masyarakat adat di daerah tersebut.

Trauma karena interaksi dengan militer tidak terbatas pada beberapa insiden terpisah seperti 
yang dijelaskan di atas, juga tidak terbatas pada konflik seputar status politik West Papua. 
Laporan Human Rights Watch tahun 2009 mengungkapkan beberapa insiden penyalahgunaan 
kekerasan yang dilakukan oleh pasukan khusus Indonesia terhadap Orang Asli Papua di wilayah 
Merauke, tempat food estate Kementerian Pertahanan direncanakan. Tak ada yang terkait 
dengan konflik politik. Dalam rangkaian sesi penelitian aksi partisipatif oleh Asia Justice and 
Rights (AJAR) di sekitar West Papua pada 2015-2018, 65 peserta perempuan Papua dari total 249 
peserta, pernah mengalami kekerasan negara, sebuah penggambaran skala permasalahan. 



Kesimpulan

Ambisi Kementerian Pertahanan untuk 
mengurus konversi dan penggarapan ratusan 
ribu hektare lahan pertanian baru di seluruh 
Indonesia diumumkan sebagai respons 
terhadap krisis ketahanan pangan, tetapi juga 
dapat diartikan sebagai ekspansi besar-besaran 
bisnis militer. Laporan ini mempertimbangkan 
bagaimana proyek food estate di bawah 
kewenangan Kementerian Pertahanan 
kemungkinan akan berdampak pada West 
Papua. 

Perincian lengkap rencana food estate yang 
dikelola Kementerian Pertahanan di West 
Papua belum diumumkan, tetapi presentasi 
Kementerian Pertahanan telah merujuk 

pada area seluas 179.211 hektare di 
Kabupaten Merauke, dan perwira 

tinggi militer juga dilaporkan 
mengunjungi daerah lain 

untuk mencari lahan. 
Kementerian 

Pertahanan telah mengumumkan niatnya 
untuk membentuk sebuah badan, BCLSN, 
yang akan mengawal proyek-proyek 
pertaniannya secara nasional. Kementerian 
Pertahanan telah dibiarkan untuk mendirikan 
dan menjalankan perusahaan secara legal, 
PT Agrinas, yang akan memproduksi dan 
mengolah varietas pangan.

Jika dan ketika rencana itu terwujud, 
mereka akan menambah panjang portofolio 
kepentingan bisnis polisi dan militer yang 
diketahui ada di West Papua, mulai dari 
koperasi dan yayasan, hingga keterlibatan 
dalam proyek-proyek yang diamanatkan 
pemerintah, untuk memberikan ‘pengamanan’ 
bagi kepentingan perusahaan perkebunan dan 
pertambangan serta mendirikan bisnis ilegal.

Laporan ini tidak berupaya untuk secara 
langsung menghubungkan usaha bisnis 



tersebut dengan eskalasi konflik antara negara dan Orang Asli Papua yang telah diamati dalam 
beberapa tahun terakhir. Namun demikian, pemerintah harus secara hati-hati mempertimbangkan 
potensi bahwa hubungan tersebut ada sebelum menawarkan peran atau mandat yang lebih luas 
untuk angkatan bersenjata atau Kementerian Pertahanan. Ada sejarah insiden-insiden kekerasan 
atau represif yang timbul ketika aparat keamanan bekerja sama dengan industri ekstraksi sumber 
daya seperti perkebunan, sehingga sah untuk mengidentifikasi hal ini sebagai pendorong jenis 
konflik tertentu. Selain itu, tampaknya masuk akal untuk mengantisipasi bahwa potensi bisnis 
militer dapat menjadi motif utama untuk militerisasi lebih lanjut di West Papua yang kaya sumber 
daya. Ini juga memungkinkan pembentukan militer secara efektif karena aliran pendapatan 
tambahan membuatnya lebih mudah secara ekonomi untuk menempatkan sejumlah besar pasukan 
di West Papua, sehingga memungkinkan perpanjangan dan konsolidasi struktur teritorial yang 
menugaskan unit-unit militer ke setiap tingkat masyarakat sipil. 

Periode awal demokratisasi di Indonesia setelah pemerintahan Suharto, terlihat upaya sipil 
untuk mereformasi struktur teritorial dan bisnis militer, tetapi mereka tidak sepenuhnya berhasil 
menutup peluang militer untuk berbisnis. Di West Papua, militer telah mampu meningkatkan 
jumlah pasukan dan aset pangkalan selama periode demokrasi, dan telah membuka peluang untuk 
memperluas kepentingan bisnisnya. 

Upaya meluncurkan food estate yang dikelola Kementerian Pertahanan dapat diartikan sebagai 
dorongan memperluas kekuasaan militer lebih jauh. Terkait dengan ini adalah undang-undang 
terbaru tentang komponen cadangan– termasuk membuat cadangan militer yang dapat 
menyediakan sebagian tenaga kerja di lahan pertanian. Hal ini menjadi perhatian di West Papua, 
ketakutan bahwa kesempatan untuk pekerjaan yang dibayar sebagai cadangan militer pada proyek-
proyek pertanian akan menjadi alat untuk menghasilkan konflik dalam masyarakat adat, misalnya 
antara mereka yang menerima bergabung dengan pasukan cadangan, dan mereka yang ingin 
mempertahankan tanah leluhur.

Ketika militer telah ditugaskan untuk fungsi nonmiliter oleh pemerintah pada masa lalu – contoh 
di West Papua, termasuk pembangunan jalan dan pembukaan sawah baru – sering kali gagal 
mematuhi peraturan pemerintah termasuk penilaian lingkungan dan pembatasan penggunaan 
kawasan hutan. Pola serupa telah ditunjukkan dalam proyek food estate Kementerian Pertahanan 
pertama di Kalimantan Tengah. Karenanya, ada risiko tinggi bahwa di West Papua, prinsip 
Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan dari masyarakat adat tidak akan menjadi 
prioritas.


