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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Pada tahun 2003, telah diterbitkan sebuah komisi independen untuk 

Indonesia yang dinamakan “Indonesian Commission” dan merupakan bagian dari 

Pusat Tindak Pencegahan Konflik atau kerap dikenal dengan istilah CPA (Center 

for Preventive Action), di bawah naungan CFR (Council on Foreign Relations). 

Tugasnya ialah mengembangkan serta mempromosikan rekomendasi-rekomendasi 

praktis yang nyata guna menghindari resiko terburuk dari terjadinya konflik. 

Sehubungan dengan masalah Papua, komisi tersebut yakin bahwa satu-satunya 

cara menghindari konflik berkelanjutan di Papua adalah dengan memberikan hak 

yang lebih besar kepada rakyat setempat untuk memerintah serta membangun 

propinsi tersebut secara mandiri agar setidaknya berbagai kebutuhan dasar dapat 

lebih terpenuhi. Komisi pun meyakini bahwa pencapaian perdamaian yang 

berkelanjutan di Papua akan membangun momentum untuk menyelesaikan 

konflik lainnya di wilayah Indonesia.1 Oleh sebab itu, dorongan untuk segera 

mengimplementasikan Undang-Undang Otonomi Khusus secara penuh di 

Indonesia menjadi sangat penting, alasannya adalah karena otonomi khusus 

sendiri dianggap mampu merefleksikan kemenangan bagi semua pihak. Meskipun 

                                                            
1 Council on Foreign Relations, Komisi untuk Indonesia : perdamaian dan kemajuan di Papua : 

Laporan Komisi Independen di sponsori oleh Council on Foreign Relations Center for 
Preventive Action, New York: CFR, 2003, hal. 17. 
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tanggung jawab utama dari pencegahan konflik ada pada pemerintah Indonesia 

dan pimpinan di Papua, namun pihak-pihak asing tersebut mengusulkan untuk 

tetap mendukung dan memperkuat tindakan dari aktor-aktor Hubungan 

Internasional seperti misalnya Pemerintah Luar Negeri, Organisasi Internasional, 

MNC dan Organisasi Internasional Non Pemerintah. 

Selain pembentukan Indonesian Commission, berbagai bentuk bantuan lain 

juga turut dialokasikan dalam rangka menyelesaikan masalah yang dinilai menjadi 

akar konflik di Papua. Salah satunya dilaksanakan pada tahun 2004, dimana 

UNDP (United Nations Development Programme) bekerja sama dengan 

pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengkajian kebutuhan guna 

mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dalam menanggapi situasi di 

Papua. Program ini dikenal dengan istilah Kajian Kebutuhan Papua atau PNA 

(Papua Needs Assessment). Penilaian ini memandang; kapasitas pemerintah 

daerah, masyarakat sipil dan komunitas berbasis kegiatan organisasi, kondisi 

masyarakat dan kebutuhan mata pencaharian, perhubungan antara gender, 

lingkungan, serta tata pemerintahan dan keuangan publik.2 Disamping itu, 

berbagai program UNDP yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 

pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka mempromosikan, menerapkan 

serta memantau pembangunan manusia di wilayah Papua juga turut dilaksanakan.3  

Bantuan lainnya adalah “Program Kemitraan untuk Reformasi Penadbiran” 

(Partnership for Governance Reform), sebuah program nasional yang didukung 

                                                            
2 UNDP Indonesia, “UNDP in Papua-Supporting Development in Tanah Papua,” UNDP 

Indonesia, http://www.undp.or.id/papua/; Internet. Diakses tanggal 11 September 2012. 
3 UNDP Indonesia, “UNDP Indonesia Annual Report 2007,” UNDP Indonesia, dapat diakses pada 

http://www.undp.or.id/pubs/docs/UNDP%20ANN%20REP%20EN.pdf; Internet, diakses 
tanggal 11 September 2012. 
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oleh UNDP, Bank Dunia (World Bank), ADB (Asian Development Bank) dan 

beberapa negara donor lain dan terfokus pada penerapan good governance di 

Indonesia, juga meliputi Papua. Kemudian UE (Uni Eropa) menyelesaikan 

“Penilaian Pencegahan Konflik” (Conflict Prevention Assessment) atas nama 

Program Kerjasama Pembangunan Uni Eropa, yang memfokuskan pula pada good 

governance serta manajemen berkelanjutan akan sumber daya alam di Papua. 

Komisi Eropa juga turut andil di dalam pengesahan Country Strategy Paper on 

Indonesia, berisikan program bantuan jangka menengah 2002-2006 yang terfokus 

pada sektor sumber daya alam, good-governance (mencakup administrasi negara, 

kesehatan, dan pendidikan), kemudian yang terakhir adalah kerjasama ekonomi.4 

Bantuan berikutnya ialah hibah pendidikan serta demokratisasi dan 

desentralisasi oleh USAID (United States Agency for International Development). 

Lalu tersedia pula bantuan dana untuk pembangunan yang diberikan oleh Bank 

Dunia, ADB (Asian Development Bank), dan IMF (International Monetary Fund). 

Berbagai bentuk bantuan pembangunan lain juga diturunkan dari berbagai negara-

negara donor seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan negara-negara 

anggota Uni Eropa.5  

Selain dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, masih terdapat pula 

berbagai sumber bantuan internasional lain yang berasal dari MNC, LSM 

                                                            
4 Mission of Indonesia to The European Communities, “Kerjasama Pembangunan dan Keuangan,” 

Indonesian Mission, dapat diakses di http://www.indonesianmission-eu.org/website/page 
203786443200309183327213.asp; Internet, diakses pada tanggal 11 September 2012. 

5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Provinsi Papua). “PDP Booklet 2009 - 
Harmonisasi Dukungan Mitra Pembangunan Papua 6-2009,” UNDP Indonesia. Didapat dari 
http://www.undp.or.id/papua/PDP%20Booklet%202009%20-
%20Harmonisasi%20Dukungan%20Mitra%20Pembangunan%20Papua%206-2009.pdf; 
Internet. Diakses pada tanggal 11 September 2012 
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(Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional), serta Organisasi Internasional 

Non-Pemerintah yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat serta isu-isu 

lingkungan dan kemanusiaan di Papua.6 

Apabila dilihat dari konteks historis, kegiatan ekonomi dan pembangunan 

Indonesia pada masa Orde Baru memang berkembang pesat hingga mendapat 

pengakuan dari dunia internasional. Tapi dampak positif dari pembangunan ini 

tidaklah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, melainkan hanya berlaku bagi 

sebagian lapisan masyarakat hingga kemudian dikatakan bahwa pembangunan 

yang ada justru berakibat pada munculnya ketimpangan sosial dan ekonomi. 

Memang sudah muncul upaya untuk mengurangi ketimpangan pada pertengahan 

1990-an dan bisa diakui bahwa upaya ini cukup berhasil, namun seiring dengan 

munculnya krisis di akhir dekade tersebut maka perbaikan itu langsung berbalik 

menjadi peningkatan kemiskinan secara tajam dan semakin memperparah luasnya 

ketimpangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin.  

Oleh sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Tim PEP-LIPI (Penelitian 

Ekonomi Pembangunan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dikatakan bahwa 

ketimpangan tersebut ternyata bukan hanya terjadi dalam proses pelaksanaan 

pembangunan melainkan juga dalam pembagian hasil pembangunan.7 Kita tidak 

dapat mengelak pada kenyataan bahwa memang terdapat daerah-daerah yang kaya 

akan sumber daya alam tetapi karena sebab-sebab struktural, maka  pemerintah 

                                                            
6 Council on Foreign Relations, Op. Cit., hal. 26-33. 
7 Masyuri, Syarif Hidayat dan Jusmaliani, “Ketimpangan Pembangunan dan Potensi Disintegrasi 

dalam Perspektif Ekonomi Politik,” Majalah Komunika Volume 11, No. 1 (2008) hal. 187-
188. 
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daerah dan rakyatnya miskin.8 Kebanyakan dari konflik, mulai dari konflik biasa 

hingga konflik bersifat pro separatisme yang terjadi di Indonesia ini memang pada 

dasarnya diawali oleh alasan ekonomi. Seperti halnya konflik separatisme Papua, 

konflik tersebut bukanlah cerita baru melainkan kelanjutan dari apa yang telah 

terjadi sejak era awal kemerdekaan Indonesia. Seiring dengan perkembangan 

globalisasi kapitalisme, konflik menjadi semakin parah karena pembangunan 

ekonomi serta industri yang berkembang pesat dan berbau asing pada saat itu 

tidak bersifat kontributif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. 

Pembangunan tersebut kemudian dinilai sebagai upaya eksploitasi sumber daya 

alam dan marjinalisasi rakyat Papua sehingga kemudian menimbulkan 

kecemburuan sosial yang tinggi terhadap kaum pendatang. Karena seakan-akan 

terjadi diskriminasi terhadap masyarakat asli oleh Pemerintah Pusat, maka isu 

konflik yang muncul kemudian pun jadi bersifat SARA.  

Disisi lain, bukannya menciptakan resolusi konflik yang baik dan memenuhi 

kebutuhan masyarakatnya, pemerintah malah memunculkan kekuatan baru yang 

bersifat represif dalam rangka membendung upaya disintegrasi rakyat Papua 

untuk lepas dari Indonesia. Pelanggaran HAM yang terjadi nyatanya hanya 

memperparah konflik dan menambah jumlah rakyat Papua yang pro separatisme. 

Memang menjadi rumit apabila perkembangan demokrasi masa kini justru 

memunculkan paradigma yang lebih menonjolkan perbedaan-perbedaan, terlebih 

lagi mengingat bahwa perbedaan ini sempat dikekang di masa lalu.9 Perbedaan-

perbedaan antar daerah yang secara terus menerus ditonjolkan akan 
                                                            
8 Tubagus R. R Nitibaskara,  Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Jakarta: Peradaban, 2002, 

hal. 102. 
9 Ibid., hal 101. 

 



6 

 

mengakibatkan berbagai perbedaan tersebut tidak lagi mampu diwadahi oleh 

sistem hukum yang sama dan Pemerintah Indonesia tidak akan lagi dapat 

mengelak tuntutan Papua untuk merdeka. 

Belajar dari pengalaman lepasnya Timor-Timur dari Indonesia akibat dialog 

yang gagal, serta setelah beberapa kali menghadapi aksi keras dari masyarakat 

yang bermaksud menyampaikan tuntutan disintegrasi daerah, maka sudah tidak 

mungkin lagi bagi pemerintah untuk tinggal diam dalam memenanggapi masalah 

ini. Oleh karenanya, dalam usaha menjawab berbagai masalah sosial-politik yang 

parah di Papua maka Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan 

kesempatan pada daerah untuk memerintah sendiri dan menyerahkan kepemilikan 

atas sumber daya alam kepada penduduk lokal. Agar tujuan tersebut dapat 

direalisasikan, kemudian pemerintah Indonesia mengajukan Undang-Undang 

Otonomi Khusus untuk Papua dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) pada bulan Oktober 2001.10 Walaupun Undang-Undang ini telah disetujui 

tapi pada kenyataannya tidak langsung diimplementasikan, sebaliknya malah 

banyak terdapat tindakan keras oleh aparat keamanan yang pada akhirnya 

menimbulkan rasa frustasi rakyat Papua. Kegagalan pemerintah dalam 

menanggapi tuntutan rakyat hingga berujung pada upaya disintegrasi inilah yang 

akhirnya menimbulkan reaksi dari aktor-aktor internasional yang turut terancam 

pula kepentingannya.11  

                                                            
10 Council on Foreign Relations, Op. Cit., hal. 22. 
11  Council on Foreign Relations, “Papuan Separatist Conflict Threatening Indonesian Unity, 

Warns Council Special Report,” CFR, didapat dari http://www.cfr.org/indonesia/papuan-
separatist-conflict-threatening-indonesian-unity-warns-council-special-report/p10481; 
Internet; diakses pada tanggal 10 September 2012. 
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Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, maka studi ini akan 

membahas mengenai akar permasalahan dari konflik internal yang terjadi di 

Papua serta alasan yang melatarbelakangi sulitnya mengimplementasikan 

Otonomi Khusus di Papua secara utuh. Selain itu, dinamika hubungan Indonesia 

dengan aktor internasional pemberi donor dan hubungan serta kepentingan dari 

pihak-pihak pendonor dengan daerah yang berkonflik (pada tulisan kali ini yang 

dimaksud adalah Papua) juga penting untuk diteliti. Kemudian, tinjauan mengenai 

dampak dari implementasi bantuan luar negeri sekiranya akan dilaksanakan dalam 

rangka mengetahui sejauh mana bantuan luar negeri tersebut turut berkontribusi 

dalam upaya penanggulangan konflik, dan apakah kepentingan Indonesia 

terpenuhi dengan adanya bantuan tersebut untuk menelaah lebih lanjut mengenai 

bagaimana sebaiknya Pemerintah Indonesia menanggapi bantuan luar negeri 

tersebut. 

 

 

I.2. Rumusan Masalah 

1. Apa sebetulnya akar permasalahan dari konflik, serta apa pula yang menjadi 

kendala dalam implementasi penuh Otonomi Khusus di Papua?  

2. Apa sebetulnya kepentingan pihak pendonor hingga turut berupaya dalam 

penyelesaian konflik di Papua? 
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3. Sejauh mana upaya-upaya yang ditempuh baik oleh pihak asing maupun 

Pemerintah Indonesia itu efektif bagi penyelesaian konflik dan 

pembangunan Papua? 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan akar permasalahan dari konflik serta kendala yang 

menyebabkan sulitnya mengimplementasikan Otonomi Khusus di Papua 

secara utuh sehingga konflik terus berkelanjutan dan kemudian mengancam 

kepentingan pihak-pihak internasional.  

2. Untuk menganalisis kepentingan pihak pendonor di Papua guna dijadikan 

bahan pertimbangan bagi Indonesia dalam menyikapi berbagai bentuk 

bantuan tersebut. 

3. Sejauh mana upaya-upaya yang ditempuh baik oleh pihak asing maupun 

Pemerintah Indonesia itu efektif bagi penyelesaian konflik dan 

pembangunan Papua? 

 

I.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak 

yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun 

secara teoretis. 
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I.1.1. Manfaat Praktis 

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan 

mengenai kepentingan internasional, lembaga keuangan internasional, dinamika 

dan penyelesaian konflik, otonomi khusus, demokratisasi dan desentralisasi, 

konsep good governance serta untuk memperoleh pengalaman menganalisis 

pengaruh aktor-aktor Hubungan Internasional dalam pembentukan dan 

pelaksanaan kebijakan di Indonesia serta dampak yang ditimbulkannya. 

Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis 

maupun sebagai referensi mengenai pengaruh asing di Indonesia akibat hubungan 

ketergantungan yang bersifat eksploitatif di bidang politik dan ekonomi. 

 

I.1.2. Manfaat Teoritis 

Beberapa manfaat secara teoretis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

Bagi Jurusan Hubungan Internasional, hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi studi teori dependensia dan aplikasinya. 

Bagi kajian Hubungan Internasional, manfaat penelitian ini yaitu 

memberikan sumbangsih maupun rujukan referensi bagi para peneliti objek-objek 

HI, khususnya di bidang ekonomi politik. 
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I.5. Sistematika Penulisan 

Apabila seluruh tahapan penelitian ini telah selesai, maka laporannya 

akan ditulis secara utuh menjadi sebuah karya ilmiah dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Pada Bab I Pendahuluan ini akan ditulis mengenai latar belakang 

terjadinya masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan bagaimana sekiranya gambaran sistematika penulisan 

dari karya tulis ini. 

BAB II Kerangka Berpikir 

Pada Bab II Kerangka Berpikir ini akan ditulis tinjauan pustaka 

serta teori dan konsep yang telah membangun pola pikir penulis dalam 

meninjau subjek karya tulis ini. Sumber-sumber tersebut meliputi 

sumber yang terkait erat dengan bantuan luar negeri bagi pembangunan 

indonesia, teori pembangunan, otonomi daerah, dan lain-lain. Selain 

tinjauan pustaka, yang menjadi pisau analisis penulis dalam kesempatan 

kali ini ialah teori serta konsep seperti: perspektif liberalisme dalam 

hubungan internasional, teori pembangunan, pendekatan teori 

modernisasi, demokrasi, korupsi, good governance, bantuan luar negeri, 

sumber bantuan luar negeri, problem empiris ekonomi politik 

pembangunan di negara-negara sedang berkembang, konflik internal 

dalam hubungan internasional, dan desentralisasi terutama konsep 

otonomi khusus. 
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BAB III Metode Penelitian 

Metode penelitian disini mengacu pada penulisan pendekatan dan 

jenis penelitian, identifikasi variabel penelitian, definisi operasional 

variabel penelitian, sumber data dan data penelitian, teknik 

pengumpulan data, tahap analisis data serta tempat dan waktu 

dilaksanakannya penelitian kali ini. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Pada Bab IV ini akan ditulis mengenai Akar Permasalahan Konflik 

di Papua,  Penerapan Otonomi Khusus di Papua, Bantuan Luar Negeri 

yang ada di Indonesia dan Papua, Aktor-Aktor Donor Internasional bagi 

Indonesia  Terkait Masalah Papua dan motivasinya, Sejarah Bantuan 

Luar Negeri, Analisis Dampak dari Adanya Bantuan Luar Negeri di 

Papua, dan yang terakhir adalah Tantangan dalam Upaya Penyelesaian 

Konflik dan Penerapan Otonomi Khusus Secara Efektif di Papua. 

BAB V Kesimpulan 

Pada bagian ini akan ditulis kesimpulan dan saran dari penulis 

berdasarkan penelitian yang dilaksanakan kali ini, yakni mengenai akar 

konflik Papua, pemberian bantuan luar negeri untuk Papua dan 

bagaimana sekiranya Pemerintah Indonesia perlu menanggapi bantuan 

luar negeri tersebut. 

 




