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         elama tiga tahun berturut-turut, TAPOL telah mendokumentasikan Pelanggaran Kebebasan 
         Berkumpul dan Kebebasan Berekspresi yang terjadi di West Papua dan terkait isu West 
Papua (digunakan di sini merujuk pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat). Tahun 2021 
adalah kelanjutan dari peristiwa-peristiwa besar selama Gerakan West Papua Melawan 2019 
berlangsung, dan awal pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Dalam kasus-kasus tertentu, terjadi 
intensifikasi serangan terhadap hak-hak rakyat West Papua dan rakyat Indonesia yang 
berkumpul dan mengekspresikan pendapat mereka di tahun 2021.

Mengingat latar peristiwa-peristiwa besar pada tahun 2021, pandemi Covid-19 berlanjut 
sepanjang tahun 2021, dan kampanye vaksinasi massal berlangsung di Indonesia, seperti di 
sebagian besar tempat lain di dunia. Seiring melonggarnya pembatasan terhadap rapat-rapat 
dan pertemuan, jumlah protes dan aksi massa meningkat lagi, meskipun jumlah keseluruhannya 
masih di bawah aksi-aksi massa sebelum pandemi. Namun demikian, aparat masih 
menggunakan momok kasus-kasus Covid sebagai alasan untuk membungkam protes dan 
insiden-insiden yang dianggap tidak menyenangkan negara pada tahun 2021.

Tahun 2021 ini menandai peringatan 20 tahun kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di West Papua,1 

sehingga aksi-aksi memprotes kebijakan Otsus serta revisinya yang begitu cepat juga terjadi 
pada tahun 2021. Pendiskusian soal Otsus masih dijadikan target oleh aparat keamanan dan 
kelompok lain di seluruh Indonesia sejak tahun 2020. Peringatan peristiwa-peristiwa penting 
dalam sejarah West Papua, seperti Hari Deklarasi Kemerdekaan (1 Desember), masih menjadi 
titik api, di mana protes-protes ditanggapi dengan keras oleh aparat keamanan Indonesia. Selain 
itu, deklarasi Pemerintahan Sementara West Papua pada 1 Desember 2020 oleh United 
Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yangn dipimpin oleh aktivis pro kemerdekaan 
Benny Wenda,2 boleh jadi membuat pejabat berwenang Indonesia makin sensitif terhadap 
ekspresi keinginan merdeka rakyat Papua di sepanjang tahun 2021.

Pada Bulan April 2021, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, 
menyatakan bahwa gerakan perlawanan bersenjata West Papua, Tentara Pembebasan Nasional 
Papua Barat atau TPNPB (juga dikenal sebagai TPNPB-OPM atau hanya OPM, Organisasi Papua 
Merdeka) sebagai sebuah organisasi 'teroris', menyusul amandemen UU pada tahun 2018 yang 
memungkinkan militer turut melakukan operasi anti-teror.3 Hal ini menyebabkan para aktivis dan 
demonstrasi-demonstrasi pro-kemerdekaan, menjadi target pelabelan 'teroris' yang digunakan 
oleh kelompok-kelompok milisi untuk melawan mereka. Cap ‘teroris’ juga mulai digunakan di 
berbagai media Indonesia, disamping sebutan "Kelompok Kriminal Bersenjata" (KKB). 

S

1 TAPOL, ‘Otonomi Khusus: Besar di Anggaran, Minim di HAM dan Demokrasi’, 25 Mei 2021,

https://www.tapol.org/id/briefings/otonomi-khusus-besar-di-anggaran-minim-di-ham-dan-demokrasi

2 Free West Papua Campaign ‘Provisional Government of West Papua announced’, 1 Desember 2020, 

https://www.freewestpapua.org/2020/12/01/provisional-government-of-west-papua-announced/ 

3 TAPOL, ‘Militer Indonesia dan Kontraterorisme: Bisnis Baru, Cara Lama’, 5 Oktober 2021, 

https://www.tapol.org/id/news/militer-indonesia-dan-kontraterorisme-bisnis-baru-cara-lama
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Selain itu, pemerintah Indonesia saat menanggapi pernyataan bersama Kantor Komisi Tinggi Hak 
Asasi Manusia (OHCHR) oleh Pelapor Khusus pada waktu yang hampir bersamaan, memperjelas 
posisinya bahwa “kampanye separatisme tidak termasuk dalam kategori aksi damai".4 
Pernyataan ini menegaskan kembali pandangan pemerintah bahwa demonstrasi yang menyebut 
West Papua, termasuk penentuan nasib sendiri atau yang terkait dengan Otsus, dapat secara 
sewenang-wenang dicap sebagai separatis, dan sangat mungkin tidak mendapat jaminan 
perlindungan berbasis hak asasi manusia.

Ditambah lagi UU 'Omnibus' yang kontroversial, yang telah disahkan oleh DPR pada Oktober 
2020 dan diajukan ke Presiden untuk ditandatangani, telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat 
(oleh sebab itu ditangguhkan pelaksanaannya) oleh Mahkamah Konstitusi pada 25 November 
2021.5 Sejak awal UU itu menjadi sumber kontroversi dan protes, yang dilarang oleh pemerintah 
di seluruh Indonesia dan West Papua selama tahun 2020, karena mengandung unsur-unsur yang 
berpotensi menggerus hak-hak pekerja dan masyarakat adat, serta perlindungan lingkungan.6 
Sejak Omnibus Law mendapat penentangan karena inkonstitusional, pemerintah berupaya 
membuat peraturan yang akan melegalkan aspek proseduralnya,7 sehingga UU Omnibus akan 
dapat lolos pada kesempatan kedua. Oleh karena itu, kemungkinan kontroversi terkait undang-
undang tersebut akan terus berlanjut di waktu mendatang, bersama tekanan dari organisasi 
masyarakat sipil untuk menjawab beberapa masalah perundangan lebih mendasar terkait hak 
asasi manusia.8

Terakhir, Panglima TNI yang baru, Jenderal Andika Perkasa, berjanji pada November 2021 untuk 
melakukan suatu “pendekatan yang lebih humanis” dalam menangani West Papua, yang 
bertujuan untuk memenangkan hati dan pikiran serta menemukan solusi damai.9 Kelompok-
kelompok di West Papua menanggapi pernyataan ini dengan dingin dan skeptisisme yang dalam, 
khususnya karena belum tampak penjelasan lebih rinci terkait tindak lanjut dari pernyataan itu.10 
Memang, ini bukan hal baru, karena pernyataan itu, dan 'pendekatan kesejahteraan' yang diklaim 

4 Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia dan Organisasi 

Internasional Lainnya di Jenewa, Surat Tanggapan terhadap Pernyataan Bersama Para Pelapor Khusus OHCHR, Rujukan: AL IDN 

4/2021, 9 April 2021, 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=36147

5 Kompas.com, ‘MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Apa Dampaknya?’ 26 November 2021, 

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/26/08002581/mk-putuskan-uu-cipta-kerja-inkonstitusional-bersyarat-apa-dampaknya?

page=all

6 Untuk informasi lebih lanjut terkait latar belakang dan protes-protes di seputar Omnibus Law tahun 2020, silakan lihat TAPOL, ‘  

Indonesia: The New Omnibus Law’, 19 Oktober 2020,  

https://www.tapol.org/briefings/indonesia-new-omnibus-law/www.freewestpapua.org/2020/12/01/provisional-government-of-west-

papua-announced/

7 Tempo.co, ‘Setara Institute Deems DPR Justifying Any Means for Job Creation Law’, 25 Mei 2022, 

https://en.tempo.co/read/1595140/setara-institute-deems-dpr-justifying-any-means-for-job-creation-law

8 Febiarti, R., Bina Desa, ‘Eksaminasi Publik Terhadap Putusan MK Uji Formil UU Cipta Kerja’, 2 Maret 2022, 

https://binadesa.org/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-mk-uji-formil-uu-cipta-kerja/

9 Tempo.co, ‘Temui Ma'ruf Amin, Andika Janjikan Penanganan Konflik Papua Lebih Kondusif’, 24 November 2021, 

https://nasional.tempo.co/read/1532141/temui-maruf-amin-andika-janjikan-penanganan-konflik-papua-lebih-kondusif/full&view=ok 

10 Tempo.co, ‘Andika Perkasa Janji Pakai Pendekatan Humanis di Papua, KNPB: Basi, Lagu Lama’, 27 November 2021, 

https://nasional.tempo.co/read/1533152/andika-perkasa-janji-pakai-pendekatan-humanis-di-papua-knpb-basi-lagu-lama/

full&view=ok
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Jenderal Andika sedang dilaksanakan, juga sudah pernah dipromosikan pada masa jabatan 
Presiden Yudhoyono.    11 Buktinya akan terlihat lebih jelas pada tahun 2022 jika memang ada 
perubahan substansial. Tetapi berdasarkan bukti-bukti yang ada saat ini, perubahan arah yang 
radikal di wilayah paling termiliterisasi di Indonesia ini tampaknya tidak mungkin.

  Laporan berikut berisi informasi tentang pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan 
kebebasan berkumpul terhadap isu-isu yang terkait West Papua. Laporan berisi informasi dan 
kesaksian dari korban represi termasuk kelompok aktivis politik, organisasi masyarakat sipil, 
organisasi hak asasi manusia, dan liputan berita, yang digunakan untuk memeriksa silang 
informasi dari sumber lain. Informasi ini berdasarkan pada kasus-kasus pembubaran sewenang-
wenang, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, intimidasi dan kekerasan serta 
pemadaman internet dan gangguan lainnya dalam aktivitas daring (online). Kasus-kasus tersebut 
terjadi di 11 provinsi berbeda di Indonesia, termasuk provinsi Papua Barat.

11 TAPOL, ‘Perdagangan senjata ilegal, pengungsian internal dan ‘pendekatan baru’ di West Papua’, 27 Mai 2022, 

https://www.tapol.org/id/briefings/perdagangan-senjata-ilegal-pengungsian-internal-dan-‘pendekatan-baru’-di-west-papua
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        erkait pelanggaran hak kebebasan berekspresi dan hak berkumpulatas isu-isu tentang West 
        Papua, kami mencatat ada 42 peristiwa pembubaran sewenang-wenang, 27 peristiwa 
penangkapan sewenang-wenang, 20 peristiwa intimidasi, penyiksaan atau perlakuan buruk dan 
pembunuhan, serta enam peristiwa terkait kebebasan berinternet dan kebebasan berekspresi 
secara daring. Dari pantauan kami terdapat total sekitar 671orang yang ditangkap selama tahun 
2021, meningkat hingga 43,7 persen dari tahun 2020.12 Hal ini dimungkinkan sebagian karena 
melonggarnya pembatasan Covid-19 dan kemampuan serta keinginan orang untuk mulai 
berkumpul dan melakukan aksi protes lagi. ren tahun-tahun sebelumnya berlanjut, namun tahun 
ini ditandai dengan lebih banyak pembubaran aksi unjuk rasa dan penangkapan, yang 
menunjukkan adanya kemerosotan.

Peristiwa-peristiwa yang tercatat di 11 provinsi di seluruh Indonesia, lebih dari setengahnya 
terjadi di Provinsi Papua. Dengan melihat seluruh wilayah West Papua (ditambah Provinsi Papua 
Barat), tiga perlima dari semua pelanggaran di seluruh Indonesia terjadi di West Papua. 
Sementara itu, pada infografik kedua di bawah ini, yang menunjukkan peristiwa sepanjang tahun, 
tampak pembubaran dan penangkapan sewenang-wenang menjadi jenis peristiwa yang paling 
banyak terjadi. Meskipun terjadi sepanjang tahun,  pembubaran dan penangkapan lebih banyak 
terjadi karena tingginya jumlah aksi protes di sekitar tanggal-tanggal peringatan bersejarah 
seperti deklarasi kemerdekaan West Papua pada bulan Desember.

T

12 TAPOL, ‘West Papua 2020 Laporan Kebebasan Berekspresi dan Kebebabsan Berkumpul’,16 September 2021. 

https://www.tapol.org/sites/default/files/sites/default/files/pdfs/Laporan_West_Papua_Keb_Berkexpresi_Keb_Berkumpul.pdf
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Di dunia maya,  kebebasan berinternet masih juga jadi sasaran serangan di tahun 2021.  Aparat 
keamanan negara menargetkan aktivis melalui undang-undang pengatur konten, ditambah aktor-
aktor non-negara yang coba ikut membungkam orang-orang yang berbicara lantang untuk 
Papua secara daring. Namun jumlah sebenarnya dari insiden pelanggaran kebebasan berinternet 
ini mungkin lebih tinggi karena tidak semua peristiwa dilaporkan atau masuk dalam pengamatan 
kami. Laporan SAFEnet 2021 sudah menyoroti tren ini, menggarisbawahi pentingnya arena digital 
untuk sepenuhnya mengaktualisasikan kebebasan berekspresi. Laporan itu juga menyoroti 
dampak buruk kriminalisasi individu karena unggahan media sosial serta dampak pemadaman 
internet terhadap perlindungan hak kebebasan berekspresi.13

Seperti yang ditunjukkan oleh infografis di atas, sebagian besar peristiwa yang kami catat 
sepanjang tahun 2021 melibatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang menyerang 
kebebasan berkumpul dan berekspresi, baik bertindak sendiri, maupun bersama-sama dengan 
kelompok milisi atau Tentara Nasional Indonesia (TNI). Data menunjukkan bahwa ada 85,3 persen 
peran polisi dalam semua insiden. Aparat kepolisian yang ikut berperan mulai dari kesatuan 
standar kepolisian (termasuk satuan tugas khusus, seperti Nemangkawi, yang berbasis di West 
Papua), hingga Korps Brigade Mobil (Brimob) dan badan intelijen polisi. Kelompok-kelompok 
milisi diberikan dukungan secara diam-diam atau tak jarang juga terang-terangan oleh aparat 
keamanan.

13 SAFENet, ‘2021 Digital Rights in Indonesia Situation Report: The Pandemic Might Be Under Control, But Digital Repression 

Continues’, 22 Februari 2022, 

https://mega.nz/file/rQYCiDhK#qtrw-wcS2zgJgRqS4ZDOOpbccJSaG9uwmBpel3KQDKw
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          uang lingkup laporan ini mencakup insiden-insiden yang terjadi pada tahun 2021, yakni 
          pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul di West Papua 
dan terkait isu West Papua. Jenis pelanggaran utama yang kami dokumentasikan adalah: 
penangkapan; pembubaran (paksa dan sewenang-wenang); intimidasi dan kekerasan; serta 
kebebasan berinternet.  

Definisi

Dalam menggunakan istilah 'kebebasan berekspresi' dan 'kebebasan berserikat dan berkumpul', 
laporan ini mengadopsi definisi yang digunakan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
(DUHAM). Pasal 19 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan 
berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk berpendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, 
menerima, dan memberikan informasi serta gagasan melalui media apa pun dan tanpa batas.” 
Pasal 20 mendefinisikan kebebasan berkumpul dan berserikat sebagai hak universal, untuk 
selanjutnya menegaskan bahwa “Tidak seorang pun dapat dipaksa menjadi anggota suatu 
perkumpulan.” Definisi umum ini berlaku untuk semua negara yang menandatangani Deklarasi 
ini, termasuk Indonesia. Selanjutnya, Pasal 28 UUD Republik Indonesia menegaskan bahwa 
setiap warga negara memiliki hak atas kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul.

Selanjutnya, Pasal 5 DUHAM menyatakan bahwa “Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran 
penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan 
martabat.” Pasal 1 Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang 
Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat mendefinisikan Penyiksaan sebagai 
“setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau 
penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh 
pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu 
perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, 
atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun 
yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut 
ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat 
publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik.…”. Laporan ini mengadopsi 
definisi tersebut dan menggunakan istilah Penyiksaan dan Perlakuan Buruk untuk merujuk pada 
kategori pelanggaran ini. 

Pembubaran, seperti yang dibahas di Bagian 1, terutama dalam rangka mencegah terjadinya 
pertemuan dan pembubaran saat pertemuan tengah berlangsung. Ada dua kategori pembubaran 
yang dibahas dalam bagian ini: pembubaran sewenang-wenang dan pembubaran paksa.

Kemudian laporan membahas soal penangkapan sewenang-wenang, sebuah bentuk 
pelanggaran yang lebih spesifik dengan mengkriminalisasi orang-orang yang menggunakan 
haknya untuk berekspresi dan berkumpul. Penangkapan sewenang-wenang terutama terjadi 
selama atau sesaat setelah pembubaran pertemuan-pertemuan dan demonstrasi.

Lalu kami mengeksplorasi insiden penyiksaan dan perlakuan buruk, yang diikuti dengan 
intimidasi dan kekerasan. Jenis insiden ini semuanya terkait erat satu sama lain, termasuk 
kekerasan fisik, penelantaran dan tekanan psikologis terhadap para aktivis yang mencoba 

R
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berjuang, dan membungkam mereka yang berusaha memperjuangkan hak asasi manusia di West 
Papua.

Kami mengakhiri laporan ini dengan membahas ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan 
berkumpul, baik kebebasan berpendapat maupun menyelenggarakan acara di dunia maya, 
sebelum membuat kesimpulan dengan memperhatikan tren umum dari data insiden, serta 
rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia dan komunitas internasional yang lebih luas. 

Konteks Internasional14 

Selain DUHAM yang telah disebutkan, Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau 
Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia, serta 
Konstitusi Indonesia sendiri, ada banyak instrumen yang relevan terkait perlindungan kebebasan 
berkumpul dan kebebasan berekspresi yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Indonesia. 
Contohnya adalah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang disetujui 
Indonesia pada Februari 2006. 15Pasal 19 dan 21 masing-masing menjamin perlindungan 
kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kebebasan berkumpul secara damai, sedangkan 
Pasal 9 dan 14 melindungi warga sipil dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; 
warga sipil selanjutnya memiliki hak atas pengadilan yang tidak memihak.16

Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 
2007 dan disahkan oleh Indonesia,17 memiliki banyak pasal yang melindungi hak penentuan 
nasib sendiri, termasuk status politik dan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya (Pasal 3), 
otonomi dalam urusan lokal (Pasal 4) dan hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi 
(Pasal 7).18

Akhirnya, dalam Universal Periodic Review (UPR atau Peninjauan Berkala Universal) Putaran 
Ketiga Republik Indonesia tahun 2017, negara-negara anggota menyatakan bahwa kebebasan 
berkumpul harus “dijunjung tinggi, dihormati dan dipromosikan”19 dan pelatihan kepada polisi 
harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa “berkumpul dengan damai itu secara universal 
dihormati”.20 Namun, dalam Review tersebut, Indonesia menolak permintaan untuk 
menghentikan tuntutan atas makar, penolakan yang melanggar hak kebebasan berekspresi yang 
dilindungi secara internasional.21 Sikap tersebut ditambah dengan tuduhan terhadap mereka 

14 Untuk daftar perjanjian hak asasi manusia internasional yang telah ditandatangani dan diratifikasi Indonesia, silakan kunjungi: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=80&Lang=EN

15 ibid.

16 Teks lengkap ICCPR dapat ditemukan di:: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf

17 Pernyataan Bersama Pelapor Khusus OHCHR, Rujukan: AL IDN 4/2021, 22 Februari 2021, 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26029

18 Teks lengkap Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat: 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2019/01/UNDRIP_E_web.pdf

19 139.67 Memastikan kewajiban hak asasi manusia di Papua ditegakkan, dihormati dan dipromosikan, termasuk kebebasan 

berkumpul, kebebasan pers dan hak-hak perempuan dan minoritas (Selandia Baru).

20 139.51 Memperbaiki pelatihan dan instruksi administratif bagi polisi dan otoritas lokal untuk memastikan agar hak untuk berkumpul 

secara damai dihormati secara universal, termasuk di provinsi Papua dan Papua Barat (Jerman).

21 109.32 Hentikan penuntutan berdasarkan Pasal 106 dan 110 KUHP karena menggunakan hak kebebasan berekspresi yang 

dilindungi secara internasional, dan mengevaluasi kembali hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang atas tindakan tersebut.

(Amerika Serikat).
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yang dianggap mengekspresikan pandangan pro “separatisme”, yang memungkiri hak berbicara 
yang sejatinya dilindungi, telah memberi dampak buruk bagi hak kebebasan berekspresi ini di 
West Papua.

Metodologi
 
TAPOL mencatat dan mengkompilasi insiden pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi dan 
berkumpul di West Papua. Kami mengumpulkan informasi dari beberapa sumber: laporan 
langsung dari para korban; dan juga sumber-sumber sekunder seperti laporan berita dan laporan 
hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil lokal dan nasional untuk menguatkan laporan 
korban serta demi keseimbangan dan akurasi. 

Misalnya, kami menggunakan data dari Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP), diantara sumber-
sumber lainnya. Kami mengandalkan laporan tangan pertama, karena besarnya tantangan untuk 
mengakses informasi di West Papua, yang benar-benar tertutup bagi pelaporan dan pemantauan 
independen. Kami ingin menyoroti secara khusus kontribusi para pembela hak asasi manusia, 
jurnalis dan organisasi masyarakat sipil di West Papua dan di Indonesia, yang mempertaruhkan 
keselamatan mereka setiap hari untuk memberikan informasi. 

Demi kepentingan analisa, kami membagi insiden pelanggaran hak menjadi beberapa kategori 
berbeda. Di setiap kategori, kami meninjau insiden berdasarkan kasus per kasus. Sering kali 
kami menentukan beberapa pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi dan berkumpul 
sebagai hasil dari 'insiden' yang pada awalnya tunggal. Misalnya, sebuah insiden yang dimulai 
dengan penangkapan sewenang-wenang berkemungkinan untuk selanjutnya mengarah pada 
tuduhan makar. Meskipun kami sudah berusaha memberikan gambaran terhadap pelanggaran 
atas hak kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul yang selengkap mungkin, tetap saja 
ada pembela hak asasi manusia lokal dan aktivis/organisasi masyarakat di West Papua yang 
datanya belum dapat kami konfirmasi. 

Oleh karena itu jumlah pelanggaran yang kami laporkan di sini sangat mungkin, sebenarnya, 
lebih sedikit daripada yang terjadi. 
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           ementara sebagian besar kasus pembubaran sewenang-wenang terjadi di wilayah 
           West Papua, namun tampak jelas bahwa insiden ini terjadi di seluruh negeri. Dalam 
laporan kami terdapat total 42 insiden pada tahun 2021, meningkat dari tahun 2020, dan 
pembubaran sewenang-wenang adalah satu-satunya kategori insiden yang terjadi setiap bulan di 
tahun 2021. Hal ini hampir pasti 
merupakan hasil dari pelonggaran 
aturan kuncitara (karantina wilayah). 
Namun demikian, hal itu tidak 
menghentikan Covid digunakan 
sebagai alasan paling umum oleh 
aparat untuk membubarkan aksi 
unjuk rasa. Dalih Covid digunakan 
tidak kurang dari 10 kali, terutama 
di acara-acara di luar West Papua.

Dalam sebagian besar kasus, Polri 
melakukan intervensi sebagai aktor 
tunggal atau bersama-sama dengan 
kelompok lain yang, meskipun 
secara resmi bukan aktor negara, 
namun sering digunakan secara 
diam-diam untuk membantu tujuan 
negara. Dalam hal membantu 
negara ini, Polri bertindak secara 
terbuka mendukung kelompok-
kelompok non negara untuk 
menentang pengunjuk rasa damai 
atau sebagai pengamat pasif, yang 
tak bergeming membiarkan 
kelompok-kelompok itu menyerang 
dan membubarkan para 
demonstran, kendati pun ada 
kewajiban di pihak Polri untuk 
melindungi mereka. Hal ini sangat 
mengejutkan, karena dalam putaran 
UPR sebelumnya pemerintah Indonesia memberi jaminan bahwa semua kurikulum pelatihan 
polisi dan militer Indonesia sekarang sudah memasukkan aspek hak asasi manusia, mewajibkan 
mereka “untuk melaksanakan pelatihan hak asasi manusia yang komprehensif bagi semua 
personel militer dan polisi, termasuk di Papua.”

Sejauh ini kelompok yang paling menjadi sasaran adalah mahasiswa dan kelompok-kelompok 
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mahasiswa, yang merupakan target utama dalam 29 kasus yang dilaporkan, meliputi 69 persen 
lebih dari semua insiden, yang proporsinya meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Penyebaran 
geografis para mahasiswa ini juga menyoroti kekuatan mobilisasi kelompok-kelompok 
mahasiswa, khususnya Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang bergerak di luar West Papua. 
Aktivitas AMP dalam aksi demonstrasi di seluruh Indonesia tampaknya mulai mengkhawatirkan 
pihak berwenang Indonesia. Hal ini merupakan kelanjutan dari tren dua tahun sebelumnya, di 
mana mahasiswa memobilisasi dan mendominasi Gerakan West Papua Melawan 2019. Dalam 
beberapa peristiwa aparat keamanan melakukan pembubaran bukan saja terhadap aksi unjuk 
rasa, melainkan terhadap diskusi dan seminar-seminar, kadang-kadang di asrama mahasiswa 
sendiri. Oleh karena itu, pembubaran terjadi selain di jalan-jalan dan di arena publik, juga di 
dalam tempat tinggal pribadi mahasiswa Papua.

Pembubaran Sewenang-wenang Di wilayah West Papua

Protes-protes menentang Otsus masih menjadi perhatian terbesar aparat keamanan, baik karena 
jumlah orang-orang yang terlibat protes juga karena secara langsung disebut sebagai protesdan 
protes-protes ini semakin meningkat seiring peringatan Otsus yang kedua puluh tahun dan 
peluang perpanjangannya yang semakin nyata. Pada bulan Juli, di Universitas Cenderawasih, 
polisi membubarkan demonstrasi, menangkap 23 mahasiswa dan melukai lima orang. Hal ini 
menggarisbawahi taktik polisi yang sering represif ketika membubarkan demonstrasi.22 Aparat 
keamanan di West Papua juga melarang acara-acara umum yang tidak terkait langsung dengan 
politik yang memperlihatkan strategi lebih luas dalam pelanggaran hak atas kebebasan 
berekspresi dan berkumpul. Salah satu contohnya adalah pembubaran kegiatan penggalangan 
dana untuk pengungsi internal Intan Jaya oleh mahasiswa di Abepura.23 Boleh jadi kegiatan yang 
terkait Intan Jaya itu cukup sensitif bagi aparat keamanan mengingat situasi di Intan Jaya 
sebagai daerah yang sangat termiliterisasi. Tetapi pembubaran itu jelas merupakan reaksi 
berlebihan terhadap upaya untuk membantu warga sipil yang terjebak dalam konflik. Di tempat 
terpisah, sebuah turnamen futsal di Sorong dibatalkan polisi karena tim pemuda Papua 
mengenakan kostum bersimbol Bendera Bintang Kejora.24 

Ada juga tren di mana aparat keamanan mencari-cari alasan untuk membubarkan demonstrasi 
yang membuat mereka tidak nyaman. Covid-19 pun dijadikan dalih, meski hal ini tidak berlaku 
sama untuk semua pertemuan publik. Misalnya, alasan itu dipakai dalam pembubaran aksi unjuk 
rasa Hari Perempuan Internasional di Jayapura pada Maret. Unjuk rasa itu mengangkat 
diskriminasi ekonomi dan pendidikan yang dihadapi perempuan di West Papua. Polisi 
membubarkan demonstran dengan kekerasan.25 Sebaliknya, Pekan Olahraga Nasional XX 2021 
tetap diperbolehkan digelar di Jayapura dengan kehadiran penonton. Hal ini menunjukkan bahwa 
Covid-19 dijadikan alasan untuk menindak suara-suara kritis, sementara protokol kesehatan 
masyarakat dengan mudah dilupakan untuk acara pertunjukan nasional. 

22 CNN Indonesia, ‘Demo Tolak Otsus, 23 Mahasiswa Papua Ditangkap Aparat’, 14 Juli 2021, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210714134727-32-667606/demo-tolak-otsus-23-mahasiswa-papua-ditangkap-aparat

23 Jala Papua News, ‘Mahasiswa Galang Dana Peduli Pengungsi Intan Jaya, Polisi Bubarkan secara Paksa’, 1 Maret 2021, 

https://www.jalapapua.com/2021/03/mahasiswa-galang-dana-peduli-pengungsi.html?

fbclid=IwAR2J5Y15ThXI0GkO1BBIUC_6JvmOZB5Xlarwqss6bEkWVBsaoeZXSWSEPDk

24 Jubi.co.id, ‘Turnamen futsal pemuda asli Papua dibubarkan polisi karena jersey bintang kejora’, 2 Maret 2021, 

https://jubi.co.id/turnamen-futsal-pemuda-asli-papua-dibubarkan-polisi-karena-jersey-bintang-kejora/

25 West Papua Daily, ‘Police arrest nine, disperse International Women’s Day rallies in West Papua’, 8 Maret 2021, 

https://en.jubi.co.id/police-disperse-international-womens-day-in-west-papua/
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Sementara itu, pada bulan April polisi membubarkan protes mahasiswa Universitas 
Cenderawasih di Jayapura menentang PT Freeport Indonesia, pemilik tambang terbesar di 
negara ini, serta terhadap pembangunan pangkalan militer baru. Hal ini terjadi dengan 
mengabaikan fakta bahwa hukum Indonesia tidak mengharuskan pengunjuk rasa mendapatkan 
izin sebelum berunjuk rasa.26 Terkait dengan itu, Brimob sambil menenteng senjata 
membubarkan aksi di Manokwari, mengancam para pengunjuk rasa akan dibawa ke markas jika 
menentang. Mereka bilang aksi unjuk rasa tersebut tidak memiliki izin dan akan mengganggu 
kunjungan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin ke Manokwari. Aksi unjuk rasa itu sendiri bertujuan 
untuk memprotes perizinan pembangunan smelter oleh PT. Freeport di Gresik, Jawa Timur.27 

Penangkapan dan penahanan Victor Yeimo (lihat juga bagian penangkapan sewenang-wenang) 
menimbulkan banyak aksi protes menuntut pembebasannya. Pada tanggal 16 Agustus, di Dekai, 
dua orang peserta aksi peringatan “Rasisme Indonesia terhadap Rakyat Papua” dan menuntut 
pembebasan Victor Yeimo ditembak oleh aparat keamanan, sementara yang lain ditangkap dan 
beberapa dipukuli.28 Sementara itu, di Jayapura, sekelompok orang yang tergabung dalam Petisi 
Rakyat Papua dihadang polisi, dipukuli dan disemprot meriam air hingga bubar.29 Pada akhir 
bulan, ratusan orang berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Papua. Polisi menutup 
pintu untuk mencegah pengunjuk rasa masuk ke kantor, kemudian bergerak membubarkan 
protes hingga menyebabkan beberapa pengunjuk rasa cedera.30

Arbitrary Dispersals Outside West Papua

Sejumlah besar pembubaran sewenang-wenang terjadi di berbagai kegiatan di luar West Papua. 
Beberapa acara sering terjadi dalam bentuk pertemuan publik, dan Covid-19 digunakan sebagai 
alasan untuk membubarkan beberapa pertemuan tersebut. Pada Januari 2021, polisi 
membubarkan paksa aksi unjuk rasa menentang Otsus di depan DPR RI, dengan tuduhan 
melanggar protokoler Covid-19 dan menolak rapid flow test.31 Secara keseluruhan ada sekitar 70 
pengunjuk rasa yang ikut terlibat dan, terlepas dari klaim juru bicara polisi bahwa tidak ada yang 
ditangkap,32 laporan lain menunjukkan ada 15 demonstran yang akhirnya ditangkap, tanpa diberi 
alasan penangkapannya.33 Demonstrasi lainnya menentang Otsus, kali ini di depan Kementerian 

26 West Papua Daily, ‘Police disperse student protests against Freeport’, 8 April 2021, 

https://en.jubi.co.id/police-disperse-student-protests-against-freeport/

27 Bambu Runcing News, ‘Tak Terima Atas Sikap Arogansi Kasat Brimob Polda Papua Barat, Parjal Mengadu Ke LP3BH Manokwari’, 

16 Oktober 2021, 

https://bamburuncingnews.com/tak-terima-atas-sikap-arogansi-kasat-brimob-polda-papua-barat-parjal-mengadu-ke-lp3bh-

manokwari/

28 Nokenwene.com, ‘Breaking News: Aparat Tembak Demonstran di Dekai’, 16 Augustus 2021, 

https://nokenwene.com/2021/08/16/breaking-news-aparat-tembak-demonstran-di-dekai/?fbclid=IwAR02sc2Mi1w3FKJVgtD5hm-

hVmDutHHwa45AFdy1rXB8g12aFh4Xme81Ci

29 West Papua Daily, ‘Protesters demanding release of sick Victor Yeimo got hit by police’, 16 Augustus 2021, 

https://en.jubi.co.id/protesters-demanding-release-of-sick-victor-yeimo-got-hit-by-police/

30 Jubi.co.id, ‘Minta Victor Yeimo dikeluarkan dari tahanan, massa di Kejati Papua dibubarkan polisi’, 30 Augustus 2021, 

https://jubi.co.id/minta-victor-yeimo-dikeluarkan-dari-tahanan-massa-di-kejati-papua-dibubarkan-polisi/

31 Merdeka.com, ‘Langgar PSBB, Demo Tolak dan Dukung Dana Otsus Papua Dibubarkan Polisi’, 27 Januari 2021, 

https://www.merdeka.com/peristiwa/langgar-psbb-demo-tolak-dan-dukung-dana-otsus-papua-dibubarkan-polisi.html

32 Ibid. 

33 Tirto.id, ‘15 Demonstran Tolak Otsus Papua Jilid II Ditangkap di Kompleks DPR’, 27 Januari 2021, 

https://tirto.id/15-demonstran-tolak-otsus-papua-jilid-ii-ditangkap-di-kompleks-dpr-f9Fg 
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Dalam Negeri, juga dibubarkan karena diduga tidak mau mengikuti tes antigen (rapid flow test). 
Seorang juru bicara mahasiswa mengklaim bahwa hal itu sama dengan “penyensoran ruang 
demokrasi bagi rakyat Papua dengan alasan Covid-19.”34 

Demonstrasi ketiga oleh mahasiswa Papua di Semarang juga dihentikan, dengan alasan Covid-
19. Aparat keamanan mengklaim para pengunjuk rasa tidak mengikuti protokol kesehatan.35 
Covid mengaburkan dalih lain polisi membubarkan demonstrasi, misalnya mereka mengklaim 
bahwa demo di Malang pada Hari Perempuan Internasional yang mempromosikan kemerdekaan 
West Papua, sebenarnya memiliki "niat mulia", tetapi (menurut mereka) pandemi dan 
(demonstrasi itu) digunakan sebagai "topeng" bagi AMP dan kampanye Kemerdekaan West 
Papua, oleh karena itu harus dibubarkan.36 Dalam demonstrasi serupa di Makassar, milisi 
reaksioner mengintimidasi, meneriaki dan menuduh pengunjuk rasa “anti-Pancasila”.37 
Sementara aturan Covid kembali digunakan untuk membubarkan protes oleh orang Papua di 
depan Kedutaan Besar AS pada bulan September.38 

Lebih jauh lagi pada bulan Juli, 40 orang berunjuk rasa menentang Otsus di depan DPR RI. 
Mereka  diintimidasi, dipaksa masuk ke truk dan divaksinasi di luar kehendak mereka. Lagi-lagi 
polisi membubarkan paksa aksi unjuk rasa terkait West Papua yang berlangsung damai bahkan 
telah mengikuti protokol kesehatan.39 Pengunjuk rasa Papua dari AMP dan Front Rakyat 
Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dipukul, ditendang dan dipaksa bubar oleh polisi di 
Ambon.40 Ini terjadi lagi pada bulan Desember dalam unjuk rasa memperingati enam puluh tahun 
deklarasi kemerdekaan West Papua. Saat itu polisi bekerja sama dengan preman-preman tak 
dikenal, memukul dan membubarkan demonstrasi.41

Aktor dan milisi reaksioner juga aktif mengintimidasi dan membubarkan pertemuan terkait isu 
West Papua. Pada bulan Februari, sebuah acara di Yogyakarta berjudul “Otsus adalah 
Kejahatan” didatangi kelompok reaksioner. Mereka mengintimidasi penyelenggara dan peserta 

34 CNN Indonesia, ‘Pedemo Otsus Papua Tolak Rapid Test di Depan Kantor Tito’, 24 Februari 2021, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210224134759-20-610339/pedemo-otsus-papua-tolak-rapid-test-di-depan-kantor-tito

35 iNews, ‘Demo Otsus Papua di Semarang Ricuh, 30 Orang Diamankan Polisi’, 5 Maret 2021, 

https://jateng.inews.id/berita/demo-otsus-papua-di-semarang-ricuh-30-orang-diamankan-polisi

36 Detiknews, ‘Demo Hari Perempuan Sedunia di Malang Ricuh, Pendemo Pecah Kaca Truk Polisi’, 8 Maret 2021, 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5485732/demo-hari-perempuan-sedunia-di-malang-ricuh-pendemo-pecah-kaca-truk-

polisi

37 Tirto.id, ‘Penangkapan Paksa Demonstran IWD di Malang, Makassar & Papua’, 10 Maret 2021, 

https://tirto.id/penangkapan-paksa-demonstran-iwd-di-malang-makassar-papua-ga2F

38 Kompas.com, ‘Polisi Tangkap 17 Aktivis Papua yang Akan Demo di Depan Kedubes AS’, 30 September 2021, 

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/30/17350061/polisi-tangkap-17-aktivis-papua-yang-akan-demo-di-depan-kedubes-

as

39 Suara Papua, ‘Demo Tolak Otsus Di Gedung DPR RI, 40 Demonstran Diangkut ke Polda Metro Jaya’, 15 Juli 2021, 

https://suarapapua.com/2021/07/15/demo-tolak-otsus-di-gedung-dpr-ri-40-demonstran-diangkut-ke-polda-metro-jaya/

40 Lintas.com, ‘Demonstran Aksi Damai Asal Papua Dipukul Polisi’, 15 Augustus 2021, 

https://www.lpmlintas.com/2021/08/15/demonstran-aksi-damai-asal-papua-dipukul-polisi/

41 Kompas.com, ‘Demo 60 Tahun Kemerdekaan Papua Barat di Ambon Berujung Ricuh, Polisi Bubarkan Massa’, 1 Desember, 

https://regional.kompas.com/read/2021/12/01/173931778/demo-60-tahun-kemerdekaan-papua-barat-di-ambon-berujung-ricuh-

polisi?page=all
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acara, bahkan asrama mahasiswa Papua disabotase dengan pemadaman listrik.42 Kadang-
kadang, polisi memberikan izin diam-diam kepada aktor non-negara untuk mengganggu unjuk 
rasa dan acara-acara tertentu. Pada bulan Mei, ketika memperingati 23 tahun Reformasi, 
seseorang yang diduga anggota kelompok milisi yang dikenal sebagai Brigade Muslim Indonesia 
membubarkan unjuk rasa di Makassar. Polisi gagal menghentikan ancaman dan kekerasan itu, 
padahal polisi berada di sana dan memiliki kewajiban untuk melindungi pengunjuk rasa.43 
Brigade ini juga membubarkan diskusi yang akan dilakukan pada peringatan proklamasi 
kemerdekaan West Papua pada 1 Juli. Para peserta diskusi dituduh sebagai “teroris”, kemudian 
polisi datang dan membubarkan acara tersebut dengan menggunakan gas air mata.44 Di Bali, 
anggota kelompok Patriot Garuda Nusantara memblokir jalur pawai mahasiswa Papua karena, 
kata mereka, mencoba “membubarkan NKRI”.45

Kericuhan terjadi ketika aksi unjuk rasa Forum Mahasiswa Papua di Makassar diadang oleh 
gerombolan preman, berujung pelemparan batu yang mengakibatkan seorang polisi masuk 
rumah sakit.46 Kelompok Patriot Garuda Nusantara juga menyerang demonstrasi lain pada bulan 
Desember di depan Konsulat Amerika Serikat, lagi-lagi dengan melemparkan batu ke arah 
demonstran sementara polisi melihat saja tanpa berkeinginan campur tangan. Unjuk rasa 
tersebut dalam rangka memperingati 60 tahun Proklamasi Kemerdekaan Papua.47 Semua contoh 
ini menunjukkan bagaimana aktor non-negara menyerang pengunjuk rasa damai, sembari juga 
memperlihatkan adanya kolusi antara polisi dan kelompok-kelompok ini untuk mengekang 
kebebasan berkumpul dan berekspresi di dalam isu-isu yang bikin negara tidak nyaman.

42 Arah Juang, ‘Kelompok Reaksioner Gagal Membubarkan “Panggung Budaya Perlawanan: Otsus Adalah Kejahatan’, 28 Februari 

2021, 

https://www.arahjuang.com/2021/02/28/kelompok-reaksioner-gagal-membubarkan-panggung-budaya-perlawanan-otsus-adalah-

kejahatan/

43 LBH Makassar, ‘Fraksi Rakyat Makassar Mengutuk Pembubaran Aksi Peringatan 23 Tahun Reformasi’, 21 Mei 2021, 

https://lbhmakassar.org/press-release/fraksi-rakyat-makassar-mengutuk-pembubaran-aksi-peringatan-23-tahun-reformasi/

44 Suara Papua, ‘Ormas BMI Membubarkan Diskusi Proklamasi Papua Di Makassar’, 5 Juli 2021, 

https://suarapapua.com/2021/07/05/ormas-bmi-membubarkan-diskusi-proklamasi-papua-di-makassar/

45 Teropong, ‘Ormas Patriot Garuda Nusantara Makowil Markas Komando Wilayah Bali Pasang Badan, Gagalkan Aksi Demo Di Polda 

Bali’, 31 Mei 2021, 

http://www.teropongtimur.co.id/2021/05/ormas-patriot-garuda-nusantara-makowil.html

46 CNN Indonesia, ‘Ormas Bubarkan Demo Mahasiswa Papua di Makassar, Wakapolsek Kena Batu’, 26 Oktober 2021, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211026170228-20-712654/ormas-bubarkan-demo-mahasiswa-papua-di-makassar-

wakapolsek-kena-batu

47 Jubi.co.id, ‘Demonstrasi mahasiswa Papua di Denpasar diwarnai bentrok dengan Ormas’, 1 Desember 2021, 

https://jubi.co.id/demontrasi-mahasiswa-papua-di-denpasar-diwarnai-bentrok-dengan-ormas/
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         elain meningkatnya prevalensi insiden pembubaran sewenang-wenang, jumlah orang yang 
         ditangkap juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Setelah sempat menurun 
di tahun 2020, penangkapan terhadap orang-orang meningkat lagi sebesar 45,9 persen di tahun 
2021. Dengan adanya momentum peringatan Otsus dan perkembangan lain yang mempengaruhi 
wilayah ini, seperti deklarasi Pemerintahan Sementara dan penetapan TPNPB sebagai kelompok 
teroris, maka tidak sulit untuk memahami bagaimana angka penangkapan ini bisa meningkat.

TAPOL menemukan bahwa setidaknya ada 27 insiden penangkapan terkait West Papua selama 
tahun 2021, dengan total 671 orang yang ditangkap. Seperti yang terlihat pada tabel 
Penangkapan Sewenang-wenang berdasarkan Provinsi, penangkapan terkonsentrasi di West 
Papua, atau unjuk rasa terkait  isu West Papua yang terjadi di Jakarta. Sebagian besar orang 
yang ditangkap, ditahan di West Papua, 
sementara 17 orang ditahan secara 
sewenang-wenang di Jakarta.

Penangkapan 
Sewenang-wenang di 
West Papua

Terjadi penangkapan terhadap aktivis-
aktivis yang menjadi target. Hal itu 
bertujuan untuk meningkatkan tekanan 
terhadap mereka yang mengadvokasi 
perdamaian dan penentuan nasib 
sendiri di West Papua. Pada bulan 
Januari, Naftali Tipagau, Sekretaris 
Jenderal Komite Nasional Papua Barat 
(KNPB) di Intan Jaya, ditangkap oleh 
satuan tugas Nemangkawi untuk 
kemudian ditahan. Alasan 
penangkapan awalnya tidak diberikan, 
meskipun Direktur Lembaga Bantuan 
Hukum Papua (LBH Papua) dan 
beberapa mahasiswa menanyakan 
kenapa hal itu terjadi. Komentar polisi 
menyiratkan penangkapan itu terjadi 
akibat keterlibatan aktifnya dalam 
KNPB.48 Di Biak, seorang aktivis yang 
menyatakan dukungannya kepada 
Benny Wenda, Presiden Pemerintahan Sementara West Papua, juga ditangkap karena 
unggahannya kemudian menjadi viral.49 Tokoh senior KNPB lainnya, kali ini juru bicara KNPB 

S

48 Suara Papua, ‘Naftali Tipagau Ditahan Di Rutan Polda Papua’, 8 Januari 2021, 

https://suarapapua.com/2021/01/08/naftali-tipagau-ditahan-di-rutan-polda-papua/

49 Pedoman Media, ‘Dukung Pembentukan Pemerintahan West Papua, Polisi Bekuk Aktivis FNMPP’, 7 Januari 2021, 

https://pedoman.media/read/2010/dukung-pembentukan-pemerintahan-west-papua-polisi-bekuk-aktivis-fnmpp
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Mimika, ditangkap pada Februari dan ditahan 
selama sembilan jam. Polisi 
memerintahkannya untuk menandatangani 
pernyataan yang berisi perjanjian agar ia 
tidak akan memposting apapun yang 
“menentang” NKRI;50 yang sering kali berarti 
bahwa tidak boleh memposting apapun yang 
mempromosikan kemerdekaan West Papua.

Laporan lain menunjukkan polisi 
mengabaikan standar hak asasi manusia 
internasional serta prosedur kriminalisasi 
ketika melakukan penahanan terhadap 
aktivis Papua tertentu. Di Nabire pada bulan 
Februari, Rupinus Nabelau ditangkap tanpa 
surat perintah karena dicurigai membeli 
senjata api ilegal. Para petugas menyiksanya 
selama beberapa jam untuk memaksa 
pengakuan.51 Hal ini juga terjadi pada Peniel 
Kogoya di bulan April karena alasan yang 
sama–dituduh memasok senjata kepada 
TPNPB. Dia juga ditangkap tanpa surat 
perintah, disiksa dan dipaksa membuat 

pengakuan.52 Beliau adalah seorang tokoh agama, menjadi pendeta di Gereja Advent Kali Bobo 
Nabire.53

Pada 20 Mei 2021, Frans Wasini, mantan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 
Cenderawasih, ditangkap karena diduga berperan dalam Gerakan West Papua Melawan 2019. Dia 
dimasukkan dalam daftar pantauan polisi karena menghadiri rapat koordinasi anti-rasisme pada 27 
Agustus 2019 dan ikut membagikan pamflet sehubungan dengan unjuk rasa tersebut. Wasini dijerat 
pasal gabungan 106 dan 55 Ayat (1) KUHP serta Pasal 160 KUHP, tentang makar dan penghasutan.54 
Sidang akhirnya dimulai pada 30 September 2021 setelah beberapa kali ditunda. Aktivis Universitas 
Cenderawasih meminta polisi agar membebaskan mereka pada Oktober 2021.55 Pada 7 Desember 
pengacara Wasini mengajukan bantahan atas dakwaan tersebut, namun ditolak. Sidang dilanjutkan 

50 West Papua Daily, ‘West Papua KNPB activist held for nine hours by Mimika Police’, 19 Februari 2021, 

https://en.jubi.co.id/west-papuan-knpb-activist-held-for-nine-hours-by-mimika-police/

51 International Coalition for Papua, ‘Police officers torture Papuan during custody in Nabire’, 6 April 2021, 

https://humanrightspapua.org/news/33-2021/783-police-officers-torture-papuan-during-custody-in-nabire/

52 International Coalition for Papua,  ‘Papuan man arrested for alleged weapon trade – Lawyers rise allegation of torture against 

police’, 19 April 2021, 

https://humanrightspapua.org/news/2021/papuan-man-arrested-for-alleged-weapon-trade-lawyers-rise-allegation-of-torture-against-

police/

53 iNews.id, ‘Fakta-Fakta Paniel Kogoya, Tokoh Agama yang Carikan Senjata Api untuk KKB Intan Jaya’, 20 April 2021, 

https://papua.inews.id/berita/fakta-fakta-peniel-kogoya-tokoh-agama-yang-carikan-senjata-api-untuk-kkb-intan-jaya

54 AlDP Papua, ‘Satu Lagi DPO Kasus Aksi Tolak Rasisme 2019 Diadili Pasal Makar di PN Jayapura’, 21 Desember 2021, 

https://www.aldp-papua.com/satu-lagi-dpo-kasus-aksi-tolak-rasisme-2019-diadili-pasal-makar-di-pn-jayapura/

55 Suara Papua, ‘Mahasiswa Desak Segera Bebaskan Victor Yeimo dan Frans Wasini Tanpa Syarat’, 12 Oktober 2021, 

https://suarapapua.com/2021/10/12/mahasiswa-desak-segera-bebaskan-victor-yeimo-dan-frans-wasini-tanpa-syarat/
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dengan pemeriksaan saksi pada 21 Desember 2021.56 

Salah satu tokoh utama yang ditangkap oleh pihak berwenang Indonesia pada tahun 2021 
adalah Victor Yeimo, juru bicara internasional KNPB, yang diduga berpartisipasi dalam 
demonstrasi anti-rasisme pada tahun 2019 yang berakhir dengan kerusuhan.57 Padahal Victor 
Yeimo tidak hadir dalam demonstrasi tersebut, sehingga boleh jadi alasan dibalik penangkapan 
itu lebih kepada keanggotaannya di KNPB, daripada tindakannya yang dituduhkan.58 Dia dituduh 
berbuat makar berdasarkan Pasal 106 dan 110 KUHP59 ditambah satu tuduhan penghasutan.60 
Kisah ini berlanjut pada Agustus, ketika 14 mahasiswa Universitas Cenderawasih ditangkap 
karena ikut serta dalam unjuk rasa yang menuntut pembebasan Yeimo dari tahanan.61

Penangkapan massal adalah taktik populer yang digunakan aparat keamanan. Sebanyak 
sembilan orang ditangkap di Biak dan Supiori oleh TNI atau Polri dari tanggal 4-7 Januari, karena 
diduga mendukung deklarasi Pemerintahan Sementara West Papua dan menentang 
perpanjangan Otsus di Papua.62 Pendekatan semacam ini bahkan meluas ke aksi yang semata-
mata dirancang untuk pengumpulan dana bantuan bagi para pengungsi. Seperti terjadi di 
Jayapura pada tanggal 1 April, dimana tiga mahasiswa ditangkap dalam sebuah acara 
pengumpulan dana bagi orang-orang yang mengungsi akibat konflik bersenjata di Nduga dan 
Intan Jaya. Saat melakukan penangkapan, polisi dilaporkan bertindak mengintimidasi dan 
melakukan kekerasan.63 

Operasi penangkapan semacam ini yang terbesar terjadi pada bulan Mei. Sebanyak 130 
pengunjuk rasa ditangkap dalam unjuk rasa menentang tindakan kekerasan aparat keamanan 
Indonesia, serta pelabelan TPNPB sebagai teroris.64 Disusul penangkapan 32 orang, diduga 
anggota KNPB yang merencanakan konferensi KNPB di Jayawijaya pada Juni 2021.65 Polisi 
menggerebek asrama mahasiswa di Kabupaten Manokwari pada bulan November. Ada 10 orang 
mahasiswa yang ditangkap berasal dari Mimika, dan sumber Jubi mengklaim bahwa alasannya 

56 AlDP Papua, ‘Satu Lagi DPO Kasus Aksi Tolak Rasisme 2019 Diadili Pasal Makar di PN Jayapura’

57 Jubi.co.id, ‘Victor Yeimo ditangkap Satgas Nemangkawi’, 9 Mei 2021, 

https://jubi.co.id/papua-victor-yeimo-ditangkap-satgas-nemangkawi/

58 West Papua Daily, ‘I was not there: Victor Yeimo denies involvement in protest turn riots’, 19 Mei 2021, 

https://en.jubi.co.id/i-was-not-there-victor-yeimo-denies-involvement-in-protest-turn-riots/

59 Tempo.co, ‘Amnesty International Indonesia Kecam Penangkapan 14 Mahasiswa Uncen’, 10 Augustus 2021, 

https://nasional.tempo.co/read/1493080/amnesty-international-indonesia-kecam-penangkapan-14-mahasiswa-uncen/full&view=ok

60 TAPOL, ‘Trial of Victor Yeimo, West Papuan Political Prisoner’, 24 Augustus 2021, 

https://www.tapol.org/news/trial-victor-yeimo-west-papuan-political-prisoner

61 Tempo.co, ‘Amnesty International Indonesia Kecam Penangkapan 14 Mahasiswa Uncen’

62 Suara Papua, ‘Sembilan Orang Dikabarkan Ditahan Aparat di Biak Karena Menolak Otsus’, 8 Januari 2021, 

https://suarapapua.com/2021/01/08/sembilan-orang-dikabarkan-ditahan-aparat-di-biak-karena-menolak-otsus/

63 Suara Papua, ‘Bubarkan Penggalangan Kemanusiaan Polisi Tangkap Tiga Mahasiswa di Jayapura’, 2 April 2021, 

https://suarapapua.com/2021/04/02/bubarkan-penggalangan-kemanusiaan-polisi-tangkap-tiga-mahasiswa-di-jayapura/

64 RNZ, ‘Indonesian police crack down on West Papuan protests’, 25 Mei 2021, 

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/443349/indonesian-police-crack-down-on-west-papuan-protests

65 Kawattimur.id, ‘Rencana Gelar Konferensi, 32 Orang Diamankan Untuk Dimintai Keterangan’, 19 Juni 2021, 

https://kawattimur.id/2021/06/19/rencana-gelar-konferensi-32-orang-diamankan-untuk-dimintai-keterangan/
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adalah karena penyerangan terhadap pos militer di Kisor, meskipun polisi kemudian menyatakan 
bahwa mereka ingin mengungkap jaringan KNPB di sekitar Manokwari.66 Pada Desember, 16 
tokoh, serta tokoh spiritual pribumi, Paulina Imbumar, ditangkap TNI dan Polri setibanya di 
Merauke, dalam rangka memperingati HUT ke-60 Proklamasi Bangsa Papua.67

Di Keerom, tujuh orang ditangkap oleh tentara Indonesia di desa Skofro Lama, Distrik Arso Timur 
pada 28 Juli saat penyisiran tersangka oleh militer.68 Mereka didakwa makar, karena menghadiri 
acara peringatan Proklamasi Kemerdekaan West Papua pada 1 Juli di Victoria, Papua Nugini,69 
berdasarkan Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 110 Ayat (1), (2) 4 Bersama Pasal 55 Ayat 
(1) 1e dan Pasal 56 KUHP. (and Article 110 Paragraph (1),(2) 4 Joint Article 55 Paragraph (1)1e 
and Article 56 of the Indonesian Criminal Code). Mereka dipindahkan antar Lapas yang berbeda, 
dari tahanan militer ke Polsek Keerom pada 29 Juli, sebelum dipindahkan ke Rutan Brimob Polda 
Papua. Kemudian pada 17 November 2021 untuk sementara dipindahkan kembali ke Polres 
Keerom sambil menunggu persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A . Sidang mereka 
dimulai pada 13 dan 14 Desember 2021.70  Pada 21 April 2022 ketujuh orang tersebut divonis 10 
bulan penjara.71  

Tindakan yang biasanya mendapat respon keras dari aparat berwenang adalah pengibaran atau 
mempertunjukkan bendera West Papua Bintang Kejora. Pada bulan Maret, lima mahasiswa 
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura mengibarkan bendera dalam sebuah aksi unjuk rasa 
meminta Pemerintah Indonesia mengizinkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi 
West Papua. Mereka ditangkap, ditahan dan dibawa pergi “seperti binatang” dengan sebuah 
truk.72 Namun demikian, tidak semua penangkapan dilakukan selama demonstrasi. Pada bulan 
Oktober, Friar Anton Syufi ditangkap karena mengenakan kemeja dengan emblem bendera 
Bintang Kejora di atasny, saat menonton pertandingan sepak bola di Stadion Jayapura 
Mandala.73 Pada 1 Desember, lagi-lagi dalam rangka HUT West Papua, delapan mahasiswa 
ditangkap karena mengibarkan Bendera Bintang Kejora di luar GOR Cenderawasih.74 Mereka 
kemudian dikenal sebagai Jayapura Delapan oleh kampanye TAPOL untuk pembebasan mereka.

66 Jubi.co.id, ‘Polisi geledah dan amankan 10 mahasiswa asrama Mimika di Manokwari saat Yudisium virtual’, 22 November 2021, 

https://jubi.co.id/polisi-geledah-dan-amankan-10-mahasiswa-asrama-mimika-di-manokwari-saat-yudisium-virtual/

67 Detik Papua, ‘Penangkapan Ibu Paulina Imbumar dan Rombonganya’, 1 Desember 2021, 

https://www.detikpapua.com/2021/12/01/penangkapan-ibu-paulina-imbumar-dan-rombonganya/

68 AlDP Papua, ‘7 Tapol yakni Aser Rumere dkk Menunggu Sidang di PN Jayapura’, 23 November 2021, 

https://www.aldp-papua.com/7-tapol-yakni-aser-rumere-dkk-menunggu-sidang-di-pn-jayapura/

69 Jubi.co.id, ‘Hadiri upacara HUT TPNPB, 7 terdakwa makar dihukum 10 bulan penjara’, 21 April 2022, 

https://jubi.id/tanah-papua/2022/hadiri-upacara-hut-tpnpb-7-terdakwa-makar-dihukum-10-bulan-penjara/

70 AlDP Papua, ‘7 Tapol yakni Aser Rumere Dkk Mulai Sidang di PN Jayapura’, 21 Desember 2021, 

https://www.aldp-papua.com/7-tapol-yakni-aser-rumere-dkk-mulai-sidang-di-pn-jayapura/

71 Jubi.co.id, ‘Hadiri upacara HUT TPNPB, 7 terdakwa makar dihukum 10 bulan penjara’

72 Tirto.id, ‘Kibarkan Bintang Kejora saat Aksi, Lima Mahasiswa USTJ Belum Bebas’, 23 Maret 2021, 

https://tirto.id/kibarkan-bintang-kejora-saat-aksi-lima-mahasiswa-ustj-belum-bebas-gbpM

73 Suara Papua, ‘Pakai Baju Bintang Kejora Nonton Pertandingan PON Seorang Frater Ditahan Polisi Di Jayapura’, 03 Oktober 2021, 

https://suarapapua.com/2021/10/03/pakai-baju-bintang-kejora-nonton-pertandingan-pon-seorang-frater-ditahan-polisi-di-jayapura/

74 Kompas.com, ‘Bendera Bintang Kejora Berkibar di Samping Polda Papua, 8 Pemuda Ditangkap’, 01 Desember 2021, 

https://regional.kompas.com/read/2021/12/01/163820678/bendera-bintang-kejora-berkibar-di-samping-polda-papua-8-pemuda-

ditangkap

20 WEST PAPUA 2021 LAPORAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN KEBEBASAN BERKUMPUL 

https://www.detikpapua.com/2021/12/01/penangkapan-ibu-paulina-imbumar-dan-rombonganya/
https://www.aldp-papua.com/7-tapol-yakni-aser-rumere-dkk-menunggu-sidang-di-pn-jayapura/
https://jubi.id/tanah-papua/2022/hadiri-upacara-hut-tpnpb-7-terdakwa-makar-dihukum-10-bulan-penjara/
https://www.aldp-papua.com/7-tapol-yakni-aser-rumere-dkk-mulai-sidang-di-pn-jayapura/
https://tirto.id/kibarkan-bintang-kejora-saat-aksi-lima-mahasiswa-ustj-belum-bebas-gbpM
https://suarapapua.com/2021/10/03/pakai-baju-bintang-kejora-nonton-pertandingan-pon-seorang-frater-ditahan-polisi-di-jayapura/
https://regional.kompas.com/read/2021/12/01/163820678/bendera-bintang-kejora-berkibar-di-samping-polda-papua-8-pemuda-ditangkap
https://regional.kompas.com/read/2021/12/01/163820678/bendera-bintang-kejora-berkibar-di-samping-polda-papua-8-pemuda-ditangkap
https://jubi.co.id/polisi-geledah-dan-amankan-10-mahasiswa-asrama-mimika-di-manokwari-saat-yudisium-virtual/


Penangkapan Sewenang-wenang di luar West Papua

Tak saja di West Papua, mahasiswa Papua juga masih jadi sasaran penangkapan sewenang-
wenang di seluruh Indonesia. Pada bulan Januari, dua mahasiswa Papua, Kelvin Molama dan 
Roland Levy, ditangkap karena diduga melakukan penyerangan fisik terhadap seorang pria 
bernama Rajid Patiray di Jakarta. Para mahasiswa itu mengatakan bahwa mereka merasa kasus 
tersebut dimanipulasi oleh polisi untuk merugikan AMP, apalagi keduanya dituduh menyerang 
Patiray setelah mereka menggelar protes Otsus di depan DPR.75 

Setelah unjuk rasa oleh mahasiswa Papua pada Hari Buruh di Jakarta Pusat, 15 orang ditangkap 
tanpa surat perintah, dituduh tidak memiliki izin untuk menggelar unjuk rasa tersebut. Aksi itu 
sendiri memiliki banyak tujuan, salah satunya adalah menuntut pembatalan UU 'Omnibus'. 
Namun, setelah data-data diri diambil oleh polisi, mereka pun dibebaskan.76

75 West Papua Daily, ‘“The case is manipulated”: Two Papuan students detained in Jakarta Police’, 4 Maret 2021, 

https://en.jubi.co.id/two-papuan-students-detained-in-jakarta-police/

76 detikNews, ‘Polisi Amankan 15 Mahasiswa Papua di Demo Hari Buruh di Jakarta’, 1 Mei 2021, 

https://news.detik.com/berita/d-5553757/polisi-amankan-15-mahasiswa-papua-di-demo-hari-buruh-di-jakarta
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            asus penyiksaan dan perlakuan buruk oleh aparat keamanan Indonesia terhadap aktivis
            aktivis dan orangorang yang diduga melakukan kejahatan tertentu, masih terus terjadi, 
kendati diklaim sebaliknya, termasuk klaim “pendekatan kemanusiaan” baru oleh militer. Dari tujuh 

kasus yang tercatat, ada dua kasus yang terjadi 
oleh karena tindakan–by commission–(seperti 
penyiksaan, pemukulan, dan perlakuan kejam 
dilakukan secara aktif oleh aparat keamanan) serta 
pembiaran–by omission (di mana tahanan yang 
membutuhkan perawatan sengaja diabaikan).

Bahkan ada kasus penganiayaan acak yang 
dilakukan polisi terjadi pada bulan Januari. Seorang 
pemuda Papua, RW, sedang berada di taksi dalam 
perjalanan ke Jayapura. Tanpa peringatan, taksinya 
dihentikan oleh tiga orang petugas polisi lalu 
mereka memukuli RW.77  

Perlakuan buruk, termasuk pengabaian, dilakukan 
oleh pejabat berwenang Indonesia terhadap orang
orang yang telah ditempatkan di dalam tahanan. 
Termasuk penahanan 13 aktivis KNPB yang 
ditangkap dalam penggerebekan oleh Brimob pada 
Desember 2020, dan ditahan di Merauke pada awal 
2021. Empat di antara mereka ditelanjangi, tangan 
diikat, dipukuli dengan rotan lalu diinjak. Kristian 
Yandun adalah salah satunya, namun tidak 
mendapatkan perawatan yang cukup, terlambat 
dikirim ke rumah sakit dan hanya diberi tabung 

oksigen tanpa dipasang infus, sehingga lambat laun menyebabkan dia menjadi lemah. Kondisinya 
yang sakit pada saat penangkapan dan kemudian meninggal di rumah sakit pada 27 Februari,78 
menunjukkan bahwa pengabaian yang disengaja ini telah berakibat fatal.

Kasus pengabaian kedua adalah perlakuan terhadap pembela hak asasi manusia Papua dan 
Petisi Rakyat Papua (PRP) serta juru bicara internasional KNPB, Victor Yeimo, selama 
penangkapan dan penahanannya. Dia ditangkap pada tanggal 9 Mei. Kendati kasusnya sedang 
ditangani oleh Pelapor Khusus PBB untuk Pembela Hak Asasi Manusia, dia tetap ditahan selama 
lebih dari 100 hari di ruang isolasi sebelum diadili pada bulan Agustus, sekalipun ada permintaan 
untuk memberinya perawatan medis dan menunda persidangannya.79 Yeimo menderita batuk 

K

77 Suara Papua, ‘Seorang Warga Kota Jayapura Mengaku Dianiaya Tiga Oknum Anggota Polisi’, 31 Januari 2021, 

https://suarapapua.com/2021/01/31/seorang-warga-kota-jayapura-mengaku-dianiaya-tiga-oknum-anggota-polisi/

78 West Papua Daily, ‘KNPB activist denied proper medical treatment in police detention: Lawyer’, 11 Februari 2021, 

https://en.jubi.co.id/knpb-activist-denied-medical-treatment-lawyer/

79 TAPOL, ‘Trial of Victor Yeimo, West Papuan Political Prisoner’, 24 Augustus 2021, 

https://www.tapol.org/news/trial-victor-yeimo-west-papuan-political-prisoner
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berdarah dan penyakit paruparu. Artinya dia mengalami penurunan berat badan dan nyeri 
dada.80 Akhirnya Yeimo dirawat di rumah sakit pada tanggal 30 Agustus, dan persidangan Yeimo 
ditunda sampai dia dinyatakan sehat secara fisik.81

Terakhir, kasus LK dan 'Sorong Enam'' menunjukkan ketidakmanusiawan oknumoknum aparat 
keamanan terus berlangsung. Keenamnya ditangkap setelah serangan terhadap sebuah pos 
militer di Kisor,82 dan, meskipun beberapa dari mereka masih di bawah umur, mata mereka 
ditutup dengan lakban, satu telinga distaples, satu dipukuli oleh tinju bercincin batu giok,83 
seorang lainnya dengan sengaja disengat listrik ke sekujur tubuhnya, dan mereka semua dipaksa 
menjilat darah mereka sendiri di lantai.84

80 West Papua Daily, ‘Rights defender Victor Yeimo suffers from deteriorating health in prison’, 12 Augustus 2021, 

https://en.jubi.co.id/rights-defender-victor-yeimo-suffers-from-deteriorating-health-in-prison/

81 TAPOL, ‘Kabar Terbaru Victor Yeimo – Persidangan ditunda karena kondisi kesehatan yang memburuk, penanganan medis yang 

lambat, dan respons dari PBB’, 21 September 2021, 

https://www.tapol.org/id/news/kabar-terbaru-victor-yeimo-%E2%80%93-persidangan-ditunda-karena-kondisi-kesehatan-yang-

memburuk

82 TAPOL, ‘Militarisation, Conflict and Injustice in Maybrat Regency, West Papua’, 17 Februari 2022, 

https://www.tapol.org/briefings/militarisation-conflict-and-injustice-maybrat-regency-west-papua

83 https://www.youtube.com/watch?v=p3iDbnElSGs

84 International Coalition for Papua, ‘TAPOL releases video on torture and prosecution of displaced minor from Maybrat’, 30 Desember 

2021, 

https://humanrightspapua.org/news/2021/tapol-releases-video-on-torture-and-prosecution-of-displaced-minor-from-maybrat/?

fbclid=IwAR28NLhOUXIt9QoQQpnIzWCEupTiZZhn56cybUro-rKzWCQFHW0yiT8lJug
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           enelusuri intimidasi dan kekerasan di luar konteks penangkapan, terbukti banyak terjadi 
           kasus serangan yang bertujuan untuk mengintimidasi para pembela HAM, rencana aksi 
protes, diskusi buku dan peringatan peristiwa sensitif yang tidak disenangi aparat keamanan. 
Selain kasus-kasus terkait penangkapan dan pembubaran sewenang-wenang, yang seringkali 
juga diiringi intimidasi dan kekerasan, setidaknya terdapat empat belas insiden yang terjadi 
selama tahun 2021.

Intimidasi dan Kekerasan di West Papua

Setelah sebelumnya kita meninjau kasus-kasus pembubaran aksi unjuk rasa sesaat setelah 
berlangsung, beberapa aksi malah menjadi sasaran intimidasi aparat keamanan hingga urung 
dilaksanakan. Ini terjadi di Deiyai, Provinsi 
Papua, ketika demonstrasi menentang 
Otsus pada bulan April diintimidasi oleh 
aparat keamanan, termasuk tentara. 
Mereka memasang perangkat di jalan-jalan 
yang rencananya dilalui demonstrasi, 
sambil pengeras suara di sekitar kota terus 
mengumumkan bahwa rencana 
demonstrasi tersebut tidak diizinkan dan 
bahkan mengancam akan mengambil 
tindakan jika terjadi sesuatu.85  

Intimidasi juga menargetkan individu. Victor 
Mambor, direktur eksekutif platform berita 
online Jubi Online diserang oleh penyerang 
tak dikenal dengan merusak mobilnya. 
Diduga serangan itu terkait dengan 
beberapa konten berita Jubi yang dianggap 
tidak pantas oleh para penyerang.86 
Peristiwa kedua terjadi pada Agustus 2021, 
di mana mobil ketua Aliansi Jurnalis 
Independen Jayapura & Pemimpin Redaksi 
Cenderawasih Pos, Lucky Ireeuw, juga 
diserang.87 Sebelumnya Ireeuw mendukung 

M

85 Suara Papua, ‘Diancam TNI Polri, Aksi Tolak Otsus Dan Pemekaran di Deiyai Batal Digelar’, 20 April 2021, 

https://suarapapua.com/2021/04/20/diancam-tni-polri-aksi-tolak-otsus-dan-pemekaran-di-deiyai-batal-digelar/

86 West Papua Daily, ‘Indonesia’s journalist alliance condemns attack on Jubi’s leader, Victor Mambor’, 23 April 2021, 

https://en.jubi.co.id/aji-jayapura-condemns-attack-victor-mambor-jubi/

87 West Papua Daily, ‘Independent Journalists Alliance leader’s car damaged in a mysterious attack’, 09 Augustus 2021, 

https://en.jubi.co.id/aji-leader-car-damaged-in-a-mysterious-attack/
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Victor Mambor ketika mobilnya diserang.88 Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa isu 
kebebasan pers dan perlindungannya harus ditanggapi lebih serius oleh pemerintah Indonesia.

Setiap diskusi yang diselenggarakan di Papua terkait isu-isu sensitif kerap diintervensi oleh pihak 
berwenang. Pada bulan Juni, polisi bersenjata datang dan mengintimidasi sebuah seminar hak 
asasi manusia yang diadakan oleh Dewan Gereja West Papua.89 Diskusi buku itu membahas 
sebuah laporan yang memberi gambaran tentang insiden rasisme pada 2019, tahun yang 
menandai Gerakan West Papua Melawan.90 Organisator diskusi mengatakan acara itu 
diselenggarakan dalam rangka penelitian dan seminar keagamaan, tetapi polisi tetap datang, 
mengambil foto peserta dan acara itu sendiri akhirnya mendapat izin dilanjutkan setelah seorang 
advokat menghubungi Kapolres di Jayapura.91

Bahkan pada acara-acara peringatan dalam rangka mengenang tragedi tertentu juga mendapat 
gangguan dari pihak berwenang. Pada bulan Juli, Mama Tineke Rumkabu yang selamat dari 
peristiwa Tragedi Biak Berdarah pada tahun 1998, ingin menempatkan karangan bunga 
mengenang peristiwa hari itu, 23 tahun yang lalu. Tetapi dia dicegah oleh Militer Indonesia dan 
Brimob.92

Intimidasi dan Kekerasan di Luar West Papua 

Seperti di West Papua, polisi di seluruh Indonesia secara umum adalah aktor utama intimidasi 
dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok yang melakukan solidaritas kepada orang-orang di 
West Papua. Pada bulan Maret, mahasiswa Papua yang berada di luar kantor polisi di Kota 
Malang, Jawa Timur, menuntut agar teman mereka yang ditangkap pada Hari Perempuan 
Internasional dibebaskan. Seorang petugas mengeluarkan ancaman tembakan kepada para 
mahasiswa tersebut jika mereka memasuki kantor polisi. Petugas bahkan menyatakan  bahwa 
para mahasiswa tersebut adalah target yang sah untuk ditembak.93

Serangan sering menyasar kelompok mahasiswa yang memprotes tindakan TNI di West Papua. 
Namun belakangan insiden pengancaman yang dilakukan terhadap mahasiswa di dekat tempat 
tinggal mereka, yang jauh dari lokasi demonstrasi, mulai meningkat. Pada bulan Mei, polisi 
datang ke asrama mahasiswa West Papua94 di Semarang untuk membubarkan diskusi tentang 
operasi TNI di West Papua. Di Bandung, seorang perwira intelijen polisi mengancam seorang 
mahasiswa Papua yang kembali dari sebuah demonstrasi pro kemerdekaan dengan 
menodongkan pistol ke arah mereka.95 Di Jember, Jawa Timur, protes AMP yang menuntut 

88 West Papua Daily, ‘Indonesia’s journalist alliance condemns attack on Jubi’s leader, Victor Mambor’

89 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=172507081555841&id=100063896492364

90 Untuk laporan lengkap mengenai Gerakan West Papua Melawan lihat TAPOL, ‘Gerakan West Papua Melawan 2019’. 30 September 

2020, 

https://www.tapol.org/sites/default/files/sites/default/files/pdfs/Gerakan%20West%20Papua%20Melawan%202019.pdf

91 Jubi.co.id, ‘Polisi datangi diskusi buku, KNPB: Ini menambah semangat’, 11 Juni 2021, 

https://jubi.co.id/papua-polisi-datangi-diskusi-buku-knpb-ini-menambah-semangat/

92 https://www.youtube.com/watch?v=yYNEm6UiNs4

93 CNN Indonesia,’Viral Video Polisi Malang Ancam Mahasiswa Papua’, 9 Maret 2021, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210309162210-20-615595/viral-video-polisi-malang-ancam-mahasiswa-papua

94 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=152716800201536&id=100063896492364

95 https://www.facebook.com/papuatalk.papuatalk/posts/133459258843054
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pembebasan tahanan politik diblokade dan diintimidasi oleh polisi dan kelompok milisi.96 

Aktor non-negara juga dapat menciptakan suasana yang dapat membungkam kebebasan 
berekspresi dan berkumpul. Pada 1 Mei, dalam rangka memperingati 58 tahun penyerahan 
kedaulatan West Papua ke Indonesia, para aktivis AMP berunjuk rasa di depan kantor Gubernur 
di Surabaya, Jawa Timur. Mereka menentang penggolongan TPNPB-OPM sebagai kelompok 
teroris, dan mendukung penarikan militer dari titik-titik areal konflik di Nduga, Intan Jaya dan 
Puncak Jaya. Mereka diadang oleh kelompok yang mengaku sebagai Korps Aksi orang-orang 
Melanesia dari Indonesia Timur, yang mengklaim melindungi integritas Indonesia dan menentang 
tindakan apa pun yang, menurut mereka, mempromosikan kemerdekaan West Papua. Polisi 
harus memisahkan  kedua kelompok saat mereka berkonfrontasi.97 Di Malang pada tanggal 25 
Mei, demonstrasi AMP lainnya diganggu oleh massa yang mengaku sebagai mahasiswa Papua 
yang mengatakan mereka tidak setuju dengan tujuan AMP untuk kemerdekaan West Papua, lalu 
memprovokasi kelompok itu, hingga menyebabkan keduanya saling melempar batu.98

Sebagai bagian dari fenomena kriminalisasi Pembela Hak Asasi Manusia yang meluas, Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) yang berupaya mengadvokasi aktivis West Papua juga menjadi sasaran. 
Direktur Lembaga Bantuan Hukum di Bali dilaporkan ke polisi pada Agustus atas dugaan makar 
karena memfasilitasi demonstrasi mahasiswa Papua. Aktivis Papua sebelumnya meminta LBH 
mengadvokasi aksi mereka atas dasar pertimbangan  kebebasan berekspresi, karena massa dari 
kelompok lain mencoba menyerang mereka. Karena dalam demonstrasi tersebut massa 
melantangkan slogan-slogan pro-kemerdekaan, orang yang melaporkan Direktur LBH Bali itu 
mengklaim bahwa peserta aksi tersebut harus dikenakan tuntutan pidana.99

Eskalasi besar dari fenomena ini terjadi pada November, ketika orang tua pengacara Veronica 
Koman menjadi sasaran di Jakarta Barat; saat itu ledakan terjadi di rumah mereka. Para pelaku 
belum ditemukan, tetapi sebuah catatan ditemukan di garasi yang memperjelas niat pelaku, 
mengklaim bahwa mereka akan menyerang Koman dan "pelindungnya" di mana pun mereka 
berada.100

96 Suara Papua, ‘Breaking News: Hari Ini AMP Dan FRI-WP Demo Serentak Di Beberapa Kota’, 21 Mei 2021, 

https://suarapapua.com/2021/05/21/breaking-news-hari-ini-amp-dan-fri-wp-demo-serentak-di-beberapa-kota/

97 Jpnn.com, ‘Mahasiswa Papua Gelar Aksi di Surabaya, Diadang Massa Pimpinan Stanley, Panas!’, 1 Mei 2021, 

https://www.jpnn.com/news/mahasiswa-papua-gelar-aksi-di-surabaya-diadang-massa-pimpinan-stanley-panas

98 Tugu Jatim, ‘Saling Lempar Batu, 2 Kelompok Mahasiswa Papua di Malang Bentrok!’, 25 Mei 2021, 

https://tugujatim.id/saling-lempar-batu-2-kelompok-mahasiswa-papua-di-malang-bentrok/

99 CNN Indonesia, ‘Direktur LBH Bali Dipolisikan Dugaan Makar Bantu Massa Papua’, 3 Augustus 2021, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210803203321-12-675999/direktur-lbh-bali-dipolisikan-dugaan-makar-bantu-massa-

papua

100 West Papua Daily, ‘Terror explosion occurs at lawyer Veronica Koman parents house’, 8 N  ovember 2021, 

https://en.jubi.co.id/terror-explosion-occurs-at-lawyer-veronica-koman-parents-house/
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           eskipun masa terburuk pandemi telah berakhir, alat yang digunakan oleh pemerintah 
           untuk memerangi disinformasi Covid, 
seperti Undang-Undang Informasi & Transaksi 
Elektronik (UU ITE), terus digunakan untuk 
membungkam percakapan dan kegiatan 
online, yang melanggar hak atas Kebebasan 
Berekspresi.101 Ada juga kekhawatiran bahwa 
Peraturan Menteri 5/2020 (Permenkominfo 
5/2020) yang baru disahkan, memberi 
pemerintah kekuasaan yang terlampau luas 
untuk mengatur pembicaraan daring (online), 
termasuk mewajibkan platform daring 
memastikan tidak ada “konten terlarang”, 
yang didefinisikan sebagai materi “pemicu 
keresahan publik atau kekacauan”, yang 
disengaja atau terkandung di dalamnya.102

Pada bulan April, ketentuan UU ITE digunakan 
untuk menangkap EK di Jayapura, Papua, 
oleh Satgas Nemangkawi Polri (yang bertugas 
mengelola situasi keamanan di Papua).103

Dia dituduh membuat unggahan Facebook 
yang berisi "hasutan kebencian", dan unsur 
yang mengandung SARA104 (singkatan dari 
Suku Ras Agama dan Antar golongan, yakni 
pandangan ataupun tindakan yang didasari 
dengan pikiran sentimen mengenai identitas 
diri yang menyangkut keturunan, agama, 
kebangsaan atau kesukuan dan golongan).105 Postingan yang dituduhkan pada EK terkait 
pernyataan yang membandingkan aksi TNI dan Polri di Papua dengan aksi teroris, yakni sama-
sama “membunuh warga sipil” dalam aksinya. Dia terancam hukuman penjara maksimal enam 
tahun termasuk kemungkinan denda satu miliar rupiah.106 

M

101 For an in-depth report looking at the background of “Digital Repression” in 2021, please see SAFENet, ‘2021 Digital Rights in 

Indonesia Situation Report: The Pandemic Might Be Under Control, But Digital Repression Continues’, 22 Februari 2022, 

https://mega.nz/file/rQYCiDhK#qtrw-wcS2zgJgRqS4ZDOOpbccJSaG9uwmBpel3KQDKw

102 TAPOL, ‘Joint Letter to Minister of Communication and Information Technology - Indonesia’, 28 Mei 2021, 

https://www.tapol.org/news/joint-letter-minister-communication-and-information-technology-indonesia

103 Kompas.com, ‘Polri: Satgas Nemangkawi Kemungkinan Diperpanjang hingga 25 Januari’, 3 January 2022, 

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/03/15243761/polri-satgas-nemangkawi-kemungkinan-diperpanjang-hingga-25-januari

104 Salam Papua, ‘Satgas Nemangkawi Tangkap EK Pemilik Akun Ujaran Kebencian di Jayapura’, 15 April 2021, 

https://www.salampapua.com/2021/04/satgas-nemangkawi-tangkap-ek-pemilik.html?

fbclid=IwAR1uAweyHW2uYG1udtfJOaZLjbRQyViEpNMx8ZJ-VfFah9tkdqMhAKL0fMM&m=1

105 Liputan6.com, ‘SARA Adalah Isu Sensitif, Berikut Arti dan Penjelasannya’, 12 Januari 2019, 

https://www.liputan6.com/citizen6/read/3869107/sara-adalah-isu-sensitif-berikut-arti-dan-penjelasannya

106 iNews.id, ‘Posting Ujaran Kebencian, Pemilik Akun Facebook Bunaibo Keiya Ditangkap’, 15 April 2021, 

https://www.inews.id/news/nasional/posting-ujaran-kebencian-pemilik-akun-facebook-bunaibo-keiya-ditangkap
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Satgas Nemangkawi terus menargetkan masyarakat pada Mei lalu. Harun Gobai ditangkap 
karena menulis postingan Facebook yang mendukung TPNPB-OPM dan membandingkan 
tindakan Republik Indonesia, TNI dan Polri, Intelijen Negara dan Kopassus dalam melakukan 
genosida terhadap Orang Asli Papua; serta postingan yang menyalahkan kegagalan Otsus atas 
kekerasan di Papua. Dia juga didakwa menyebarkan kebencian dan permusuhan berbasis 
SARA.107

Pada bulan Juni, Manuel Metemko, ketua KNPB ditangkap karena diduga menyebarkan cerita 
yang menghasut di media sosial. Postingannya menentang Otsus dan menyerukan referendum 
kemerdekaan untuk West Papua. Yang tidak biasa dalam kasus ini adalah tidak ada satupun 
pengaduan yang dilaporkan kepada polisi terkait postingannya ini, yang biasanya dilakukan oleh 
pelapor dalam insiden-insiden semacam ini. Hal lain yang juga tak biasa adalah satgas 
Nemangkawi sendiri melakukan penangkapan, bukan penyidik.108

Kasus penting yang masih berkembang hingga saat ini adalah kriminalisasi terhadap Fatia 
Maulidyanti dan Haris Azhar. Fatia adalah Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban 
Tindak Kekerasan, KontraS, sedangkan Haris adalah seorang pembela hak asasi manusia 
Indonesia dan Direktur Lokataru. Pada Agustus 2021, Haris menjadi pembawa acara dengan 
narasumber Fatia dalam sebuah talk show YouTube yang membahas panjang lebar temuan 
sebuah laporan, yang menyangkutkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 
Luhut Binsar Pandjaitan pada beberapa usaha bisnis di West Papua. Sejak itu mereka mulai 
mengalami serangkaian kekerasan yudisial yang menargetkan diri mereka. Dimulai dari perintah 
yang memaksa (subpoena) dikeluarkan pada 26 Agustus oleh Menteri, yang meminta mereka 
untuk menjelaskan alasan memposting video, mereka diminta untuk minta maaf kepada Menteri 
dalam kurun waktu lima hari dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, atau 
menghadapi tindakan hukum.109 Kemudian dilanjutkan oleh panggilan polisi atas dugaan 
pelanggaran UU ITE serta pencemaran nama baik dan penghinaan, terhitung mulai September 
2021. Sejak diumumkan pada tanggal 18 Maret 2022 bahwa mereka akan ditetapkan sebagai 
tersangka pencemaran nama baik Menteri,110 dan dipanggil untuk dimintai keterangan oleh polisi 
selama enam jam pada 21 Maret, kekerasan terhadap mereka terus berlanjut.111 

107 West Papua Daily, ‘Man posting opinion about Papuans’ ‘genocide’ arrested for alleged hate speech’, 8th May 2021, 

https://en.jubi.co.id/man-posting-opinion-about-papuans-genocide-arrested-for-alleged-hate-speech/

108 UCA News, ‘Indonesia arrests Papuan leader over “fake news”’, 11 Juni 2021, 

https://www.ucanews.com/news/indonesia-arrests-papuan-leader-over-fake-news/92832#

109 Front Line Defenders, ‘Human Rights Defenders Fatia Maulidyanti and Haris Azhar Questioned by the Police and Designated as 

Suspects’. Diakses 4 Mei 2022, 

https://www.frontlinedefenders.org/en/case/human-rights-defenders-fatia-maulidyanti-and-haris-azhar-questioned-police-and-

designated

110 Business & Human Rights Resource Centre, ‘Haris and Fatia Victims of Criminalization of Public Officials for Business Scandals in 

Papua’, 19th Maret 2022, 

https://www.business-humanrights.org/de/neuste-meldungen/haris-and-fatia-victims-of-criminalization-of-public-officials-for-

business-scandals-in-papua/

111 Business & Human Rights Resource Centre, ‘Haris and Fatia Victims of Criminalization of Public Officials for Business Scandals in 

Papua’
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Selain menargetkan aktor-aktor tertentu karena konten media sosial mereka dan penggunaan UU 
ITE, pemadaman internet di seluruh Papua juga terjadi pada saat-saat yang sensitif. Seperti 
gangguan internet yang terjadi pada 25 Agustus, diklaim oleh perusahaan telekomunikasi milik 
negara disebabkan oleh kabel serat optik yang putus, tetapi terjadi bertepatan dengan 
persidangan aktivis Victor Yeimo.112 Pemadaman serupa terjadi pada 1 Agustus ketika 
demonstrasi anti rasisme rencananya akan diadakan keesokan harinya.

Bukan hanya negara yang berusaha mematikan bentuk-bentuk kebebasan berekspresi secara 
daring. Pada bulan April, sebuah kelompok yang menamakan dirinya Forum Lintas Kerukunan 
Nusantara (FLKN) cabang Papua melaporkan platform berita Jubi Online ke Dewan Pers dan 
Polisi. Mereka menyatakan bahwa berita yang diangkat Jubi berjudul “Guru di Beoga, Puncak 
ditembak karena kerap dijumpai membawa pistol”, telah memprovokasi opini publik dengan 
menyebarkan informasi yang mereka klaim tidak benar. Mereka merasa bahwa liputan tersebut 
berisiko mendukung pandangan kelompok yang disebut KKB (kelompok kriminal bersenjata), 
dengan menyatakan bahwa korban juga diduga menjadi mata-mata aparat keamanan.113

112 Victor Mambor, West Papua Daily, ‘Internet in Jayapura shut down around the time of Victor Yeimo’s trial’, 27 Augustus 2021, 

https://en.jubi.co.id/internet-blackout-jayapura-around-victor-yeimos-trial/

113 Okezone, ‘Diduga Sebagai Media Propaganda KKB, Jubi.co.id Dilaporkan ke Dewan Pers dan Polisi’, 19 April 2021, 

https://news.okezone.com/read/2021/04/19/340/2396925/diduga-sebagai-media-propaganda-kkb-jubi-co-id-dilaporkan-ke-dewan-

pers-dan-polisi?page=1
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         ebagai kesimpulan, kita dapat melihat adanya pola-pola umum penyempitan kebebasan 
         berkumpul dan berekspresi terkait West Papua, serta respon pemerintah dan aparat 
keamanan Indonesia yang masih saja gelisah ketika diperhadapkan dengan masalah ini. 
Terutama menyangkut pandangan pemerintah yang sewenang-wenang dan terlalu umum terkait 
klasifikasi (tindakan) "separatisme", yang dianggap sebagai hal yang tidak termasuk dalam 
perlindungan hak untuk berkumpul dan berekspresi secara damai. Secara khusus, ada empat 
tren utama yang tampak sepanjang tahun 2021. 
Pertama, setahun setelah karantina wilayah dan pembatasan Covid, meskipun melonggar 
sepanjang tahun 2021, alasan pembatasan masih digunakan sebagai salah satu alibi utama 
pihak berwenang membubarkan unjuk rasa dan melakukan penangkapan. Sehingga tak sedikit 
diskusi dan aksi unjuk rasa dibubarkan oleh aparat keamanan atas dasar alasan ini. Selain itu, 
sementara pihak berwenang berusaha memerangi disinformasi Covid secara daring selama 
pandemi, mereka juga menggunakan UU ITE untuk menjerat orang-orang yang mengunggah 
dukungan kemerdekaan West Papua di media sosial, termasuk menggunakan SARA dan 
undang-undang pencemaran nama baik untuk membungkam kritik.

Kedua, jumlah orang yang menjadi sasaran penangkapan dan pembubaran sewenang-wenang 
kembali meningkat setelah sempat menurun pada tahun 2020. Yang menjadi tonggak penting, 
terutama di sekitar peringatan kedua puluh Otsus sejak mulai diterapkan, dan protes skala besar 
dengan kehadiran polisi yang lebih banyak, telah berkontribusi pada peningkatan jumlah 
penangkapan dan pembubaran sewenang-wenang. Walaupun jumlah insiden menurun tetapi 
jumlah rata-rata yang ditangkap pada setiap insiden meningkat, termasuk jumlah total yang 
ditangkap. Hal ini dapat dilihat sebagai kembalinya pendekatan normal aparat keamanan 
Indonesia setelah tahun 2020, menjadikan tahun itu sebagai fase berbeda akibat karantina 
wilayah Covid, ketimbang tanda-tanda perubahan kondisi ke arah yang lebih baik. Ini berarti 
bahwa jumlah penangkapan yang meningkat pada tahun 2019 menunjukkan tren yang bersifat 
lebih jangka panjang ketimbang penurunannya di tahun 2020, apalagi Gerakan West Papua 
Melawan 2019 itu sendiri adalah suatu momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya dari 
sisi skala demonstrasi, sehingga meningkatkan jumlah penangkapan dan pembubaran. Sasaran 
yang lebih ditujukan kepada mahasiswa dalam insiden-insiden  penangkapan dan pembubaran, 
serta menargetkan penangkapan mahasiswa di asrama dan bukan hanya di jalanan, juga menjadi 
hal yang patut diperhatikan.

Ketiga, Polri menjadi pelaku dominan di banyak insiden yang didokumentasikan dalam laporan 
ini. Sementara polisi memang selalu memainkan peran utama dalam pelanggaran kebebasan 
berekspresi dan berkumpul, yang paling menarik pada tahun 2021 adalah polisi berperan dalam 
85,3 persen dari semua insiden yang terdokumentasi. Polri kadang terlibat secara langsung, 
terang-terangan menyebabkan atau memicu insiden, tetapi dalam banyak kasus mereka justru 
berperan pasif, misalnya dengan membiarkan pengunjuk rasa diserang oleh kelompok-kelompok 
milisi, padahal kewajiban polisi justru melindungi para demonstran. Polri juga memiliki peran 
kolaborasi yang mapan dengan TNI, serta kerjasama diam-diam dengan aktor non-negara. Ini 
menunjukkan adanya sebuah perubahan dalam hubungan antara pihak berwenang dengan 
berbagai kelompok milisi. Meski kerap bermasalah di tahun-tahun sebelumnya, kolaborasi itu kini 
jadi lebih terlihat dalam insiden di tahun 2021.

Keempat, beberapa kebijakan yang diberlakukan pada tahun 2021 berdampak sangat buruk 
pada kebebasan sipil di West Papua. Diantaranya adalah isu yang secara sewenang-wenang 
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oleh pemerintah Indonesia didefinisikan sebagai “separatisme” dan mengampanyekannya 
sebagai tindakan yang dilindungi dalam kebebasan berkumpul; termasuk menggolongkan 
TPNPB sebagai kelompok teroris. Indonesia bersikap abu-abu terkait hal ini dalam UPR 
sebelumnya, dengan memberikan jaminan terhadap isu-isu tertentu, tetapi menuduh orang 
melakukan makar secara sewenang-wenang. Para pengunjuk rasa, aktivis, pembela hak asasi 
manusia, dan tak jarang orang sipil biasa ditangkap, diancam, dan terkadang disiksa. Bahkan 
penggalangan dana untuk pengungsi lokal dari Nduga pun dibubarkan, meskipun tidak terkait 
langsung  dengan kebijakan tentara Indonesia di West Papua.

Tahun ini merupakan kesempatan besar untuk mendorong Indonesia berubah, terutama karena 
menjadi tuan rumah Kepresidenan G20. Retorika pemerintah menunjukkan bahwa “mendorong 
kerjasama internasional yang lebih demokratis dan representatif” menjadi isu prioritas,114 
sementara upaya mediasi Pemerintah dalam Perang Ukraina-Rusia115 menunjukkan keinginan 
Indonesia untuk dilihat sebagai juru damai yang dihormati, ditandai dengan Presiden Jokowi 
menjadi salah satu dari beberapa pemimpin dunia yang mengunjungi kedua negara itu sejak 
Februari.116 Jika Pemerintah Indonesia ingin dilihat sebagai juru damai yang dihormati, sudah 
saatnya bertindak bukan dengan kata-kata di negeri sendiri saat mengklaim ingin pendekatan 
yang lebih berkemanusiaan di West Papua. Hanya tindakan nyata yang akan membuktikannya.

114 https://g20.org/g20-presidency-of-indonesia/ Diakses 20 Juli 2022.

115 The Star Malaysia, ‘Indonesia urges G20 to help end war in Ukraine as Russia's Lavrov looks on’, 8 Juli 2022, 

https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2022/07/08/indonesia-urges-g20-to-help-end-war-in-ukraine-as-russia039s-

lavrov-looks-on

116 Antara, ‘Jokowi only leader welcomed by Russia, Ukraine recently: minister’, 4 Juli 2022, 

https://en.antaranews.com/news/237569/jokowi-only-leader-welcomed-by-russia-ukraine-recently-minister
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Rekomendasi

Kepada Permerintah Indonesia:

• Pemerintah Indonesia harus berhenti mencari alasan untuk membatasi kebebasan 
berekspresi dan berkumpul. Pemerintah harus mencabut sebutan teroris terhadap TPNPB, 
karena menutup kemungkinan negosiasi sekaligus digunakan hanya untuk membatasi 
kebebasan. Meskipun penting dalam melindungi kesehatan masyarakat, pembatasan COVID 
masih disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berkumpul. Yang terpenting, Pemerintah 
terus menerus menggunakan istilah "separatisme" sebagai alasan untuk mengabaikan 
kewajiban hak asasi manusia yang telah ditandatanganinya, apalagi karena kriteria tindakan 
apa yang disebut sebagai separatisme tidak jelas ditentukan. Artinya demonstrasi yang 
tampak menyentuh masalah sensitif di West Papua atau terkait isu West Papua dapat 
dibubarkan oleh pasukan keamanan atau milisi. Interpretasi ini terlalu luas dan telah terbukti 
terbuka disalahgunakan. Dalam semua kasus ini, pihak berwenang terus menyembunyikan 
tindakan mereka di bawah tabir legalitas, betapapun tipisnya.  

• Salah satu konsekuensi dari tuduhan "separatisme" adalah tuntutan makar. Oleh karena itu, 
kami mendesak Presiden Indonesia mengeluarkan instruksi presiden yang memerintahkan 
aparat keamanan dan peradilan untuk menangguhkan penggunaan pasal makar yang sudah 
sering disalahgunakan. Seiring dengan penangkapan massal, penyiksaan dan intimidasi, 
tuduhan makar ini mengandung aspek-aspek hukum yang kejam, berkontribusi pada 
dampak sangat buruk terhadap kebebasan berekspresi.   

• Kami mendesak pemerintah untuk menurunkan tren keterlibatan Polri dalam insiden 
pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul yang makin meningkat, baik 
sendiri maupun bersama-sama aktor lain, termasuk aktor non-negara. Sejumlah besar 
insiden menunjukkan adanya keterlibatan Polri, seperti berdiri di sisi barisan pengunjuk rasa 
damai dan membiarkan kelompok non-negara menyerang mereka, padahal tugas polisi 
sebenarnya melindungi aktivitas unjuk rasa. Hal ini sangat mengejutkan mengingat jaminan 
pemerintah bahwa hak asasi manusia ada dalam kurikulum pelatihan polisi. Tindakan polisi 
itu termasuk meningkatnya tren penangkapan sewenang-wenang terhadap orang-orang 
yang menggunakan haknya untuk membicarakan isu West Papua, membubarkan, 
mengancam dan menyiksa aktivis, serta impunitas terhadap kelompok non-negara yang 
mengancam dan menyerang orang-orang yang mengekspresikan haknya. 

Kepada Komunitas Internasional: 

• Kami mendorong masyarakat internasional untuk mendesak kunjungan Kantor Koordinasi 
Urusan Kemanusiaan (OHCHR), Pelapor Khusus, Dewan Hak Asasi Manusia ke West Papua 
dengan melibatkan pemerintah nasional. Suatu kunjungan yang bebas dan tanpa hambatan 
akan memungkinkan penilaian yang tepat terhadap banyaknya hambatan bagi kebebasan 
berekspresi yang dirinci dalam laporan ini. Kami mendesak komunitas internasional dan para 
pembela hak asasi manusia untuk meminta pertanggungjawaban Indonesia atas komitmen
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       intenasionalnya, terutama tahun ini ketika memegang kepresidenan G20 dengan pesan inti 
       “Pulih Bersama, Bangkit Lebih Hebat”.  Posisi Indonesia yang dimaksudkan sebagai juru 
       damai antara Rusia, Ukraina dan Barat perlu diperiksa guna menghindari standar ganda 
       tentang bagaimana menangani hak asasi manusia dan pembangunan perdamaian secara 
       internal, terutama di West Papua. 

• Negara-negara dan lembaga-lembaga yang memberikan pelatihan hak asasi manusia ke 
Indonesia seharusnya memberi syarat bahwa penyelenggaraan pelatihan bergantung pada 
audit reguler, untuk memastikan agar pelatihan hak asasi manusia kepada pasukan 
keamanan Indonesia tidak digunakan hanya untuk ‘riasan' yang menutupi catatan hak asasi 
manusia pasukan keamanan. Selanjutnya, negara-negara yang ingin melanjutkan kerjasama 
anti-terorisme lebih lanjut dengan Indonesia, seperti Inggris dan Australia, tidak boleh 
memberikan pelatihan seperti itu saat kemungkinan resikonya jelas–seperti yang ada di West 
Papua–yakni  digunakannya label 'terorisme' oleh aparat keamanan untuk mengkriminalisasi 
warga sipil yang tidak bersalah.

• Kami sangat mendorong Departemen Operasi Perdamaian (DPO) PBB menerapkan 
Kebijakan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (HRDDP) untuk mengevaluasi partisipasi pasukan 
keamanan Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Jika diketahui ada individu 
yang memiliki tanggung jawab komando atas unit yang dicurigai melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia, maka partisipasi pasukan keamanan dalam misi penjaga perdamaian harus 
ditangguhkan tanpa batas waktu sampai fakta lengkap dapat ditetapkan dan tanpa 
keraguan. 
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