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“Ini bukan hanya tentang disebut sebagai monyet,” kata pemimpin 
Gerakan Kemerdekaan Papua Barat, Victor Yeimo kepada ABC. 
“Ini adalah akumulasi kemarahan rakyat Papua bahwa mereka 

diperlakukan seperti binatang di Indonesia.”

Tracey Shelton dan Tasha Wibawa, ABC News

Ketika protes besar, kekerasan, dan kematian akibat perlawanan ter-
hadap rasisme Papua terjadi pada Agustus 2019, penghinaan atas 
martabat kemanusiaan menjadi sumber kobaran kemarahan yang 
meluas  sampai ke tiga puluh kota di Papua dan luar Papua. Rasisme 
dipandang sebagai akar dari rasa frustasi rakyat asli Papua menja-
di Indonesia. Di sisi lain, masalah konflik agraria dan perampasan 
tanah untuk perkebunaan, eksploitasi hutan, dan tambang yang 
semakin akut tidak selalu dibicarakan bersamaan sebagai salah 
satu ekspresi rasisme dari pembangunan Indonesia di Papua. Pa-
da momen protes anti-rasisme Papua yang meluas, kebanyakan 
pengamat memandang tuntutan merdeka mengeras karena, pada 
akhirnya, pembedaan rasial diartikulasikan secara keji.

Perampasan tanah di Papua sering kali dipandang sebagai sua-
tu bentuk marginalisasi ekonomi rakyat Papua yang prosesnya baru 
terjadi ketika Papua ‘dinegarakan’ menjadi Indonesia. Dengan kata 
lain, perampasan tanah bisa bermakna dua hal: 1) sebagai mekanis-
me menjadikan Papua bagian dari negara Indonesia; atau sekali-
gus 2) sebagai konsekuensi Papua menjadi Indonesia. Tidak ada 
yang salah dengan kedua premis ini, namun tidak juga sepenuhnya 
tepat. Di Papua, soal tanah dan darah melekat jadi satu dan tak ter-
pisahkan. Tanah dan alam adalah jati diri, pusat spiritualitas, dan 
sumber kehidupan terpenting. Proses ‘menegarakan’ (state-making) 
Indonesia di Papua melalui mekanisme homogenisasi kultur atau 
penyeragaman identitas budaya yang menggunakan cara-cara ra-
sis seperti operasi koteka, ‘berasisasi’, serta pelarangan bahasa dan 
kesenian lokal berlangsung bersamaan dengan pengambilalihan 
tanah dan alam atas nama ideologi pembangunan dan moderni-
sasi. Penghilangan hutan beserta keterikatan pada tanah dan alam 
ini telah mengakibatkan koteka, sagu, bahasa, dan seni kehilangan 
tempat berinduk. Cerita mitis tentang asal-usul penciptaan alam 
dan manusia, lahirnya nenek moyang dan nama marga, istilah dan 
bahasa, ritus dan tarian, keseluruhan hak atas hidup dan identitas 
telah dicabut, lalu lenyap seiring dengan gerak buldoser meratakan 
tanah dan gergaji mesin mematikan hutan, mengeringkan air.

1. Bahasa Inggris: 
State-making.
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Sebab dalam konteks material, melekatlah aspek kultural yang 
tak mungkin dibahas terpisah, maka Wacana kali ini berargumen-
tasi bahwa dalam masalah Papua, rasisme adalah juga persoalan 
tanah dan darah. Perampasan tanah dari orang asli Papua bukan 
sekedar tindakan berdampak material (contohnya, pemiskinan se-
cara ekonomi), tetapi sekaligus tindakan rasis, yaitu berupa pem-
bunuhan kultural dan perusakan ikatan kekerabatan. Oleh sebab 
itu, masalah tanah di Papua bukan lagi persoalan adat versus nega-
ra, melainkan masalah rasialisme dalam proses pembentukan ne-
gara Indonesia di Papua.

Tak terpisahkannya tanah dan darah sudah menjadi argumen-
tasi global atas hak hidup masyarakat pribumi di pelosok mana pun 
di dunia sebagaimana disebut dalam United Nations Declaration of 
Indigenous People (UNDRIP). Di Indonesia, argumentasi tersebut 
hadir dalam konsep masyarakat adat dan hak-hak adat yang mele-
kat bersamanya, termasuk hak atas tanah dan kekayaan alam (Li 
2000; Henley dan Davidson 2007; von Benda-Beckman 2011; Bedner 
dan Arizona 2019; Li 2019). Akan tetapi, adat tidak pernah cukup 
mewadahi kepapuaan. Secara historis, kontruksi sosial tentang ras 
yang berasal dari perbedaan biologis manusia telah memosisikan 
Papua berbeda dengan wilayah dan penduduk nusantara lainnya 
sejak pemerintahan kolonial Belanda sampai hari ini. Ditambah de-
ngan hegemoni tentang modernitas, maka Papua tidak hanya ma-
sih memiliki adat, sehingga dipandang masih tradisional, tetapi ju-
ga berbeda rasnya. Maka sebab itu, pengalaman kepapuaan melam-
paui tradisionalitas karena dibentuk oleh inferioritas berdasarkan 
stigma ketakberadaban (savage).

Rasisme yang mengakarkan inferioritas merangsek masuk ke 
Papua melalui misionaris, zending2, dan tentara kolonial Belanda 
pada awal abad XX. Untuk memeriksa jejaknya, dua buku yang me-
ngumpulkan tulisan-tulisan pada masa itu bisa kita cermati ber-
sama. Buku pertama berjudul Headhunters from the Swamps: The 
Marind Anim of New Guinea as Seen by the Missionaries of the Sacred 
Heart, 1905–1925 yang ditulis oleh Raymond Corbey (2010), seorang 
profesor filsafat dan antropolog. Ia berhasil mengumpulkan tulisan-
tulisan tentang orang Marind oleh para misionaris sebuah ordo ber-
nama Missions of Sacred Heart (MSC) yang berasal dari Tilburg, Be-
landa. Salah satu catatan tak bisa memungkiri ekspresi rasis yang 
keras dari seorang misionaris: “The Papuans are nothing like the 
dear little blacks that we know from children’s missionary booklets. 
These people abandon themselves to their most animalistic passions, 

2. Istilah ini menca-
kup makna: pekabar-
an Injil; usaha-usaha 
penyebaran agama 
Kristen.
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to the most gruesome bloodthirst and orgies. They hold nothing sa-
cred ..., not even the lives of their own children” (“Orang Papua bu-
kan seperti orang hitam-orang hitam kecil kesayangan yang kita ta-
hu dari buklet-buklet misionaris untuk anak-anak. Orang-orang ini 
membiarkan diri dalam hasrat kebinatangannya, haus darah yang 
paling mengerikan, dan pesta pora seks. Mereka tak mempunyai apa 
pun yang sakral ... bahkan tidak juga dalam kehidupan anak-anak 
mereka)” (Corbey 2010: 21).

Buku kedua adalah Cerita dari Digul, sebuah kumpulan tulisan 
yang disusun oleh Pramoedya Ananta Toer. Dalam salah satu ar-
tikel di buku ini, judulnya “Minggat dari Digul” yang ditulis tanpa 
nama dan diterbitkan di Solo, digambarkanlah hubungan antara 
orang Papua dengan para Digulis pada 1930-an seperti ini:

Banyaklah di antara penduduk yang diikuti oleh Kayakaya3 itu, 
perlu disuruh mencari kayu bakar, air dan memelihara kintal 
(erf). Selama itu mereka diberi pakaian dan dibiasakan mandi 
pagi dan sore, sehingga badannya tampak bersih dan tidak ber-
bau. Makannya juga lantas makan nasi, meskipun dalam hutan 
biasa makan sagu .… Tetapi ada juga di antaranya yang lantas 
tidak ingin kembali ke kampungnya, sehingga di Tanahmerah 
menjadi pandai Bahasa Indonesia dan berpakaian sudah seba-
gai manusia biasa.

Dari dua kutipan narasi yang mencerminkan pandangan ten-
tang orang Papua itu, khususnya Papua di bagian selatan, pa-
da masa kolonial, baik dari kacamata misionaris maupun orang 
Indonesia, kita dapat membaca dengan jelas bahwa rasisme ter-
hadap manusia Papua adalah konstruksi sosial yang sudah dise-
diakan oleh wacana tentang ‘ras kulit putih beradab’ versus ‘ras 
kulit hitam tak beradab’. Kemudian, wacana rasis yang sama di-
reproduksi oleh manusia berkulit coklat yang dibuang oleh pe-
merintah kolonial Belanda ke Boven Digul pada era yang juga 
kurang lebih sama. Bannerji (2014: 134) menjelaskan bahwa ini-
lah yang disebut sebagai cara pikir kultural sehari-hari (cultural 
common sense) yang berakar pada ide tentang ras dan dilestarikan 
oleh sejarah kolonial. Hanya ketika ide ini sudah ada dan terse-
dia, maka penyebutan yang rasis dan kekerasan berbasis ras bisa 
terjadi.

Wacana pada edisi ini bermaksud untuk membangun diskusi 
mengenai politik pembedaan rasial yang secara disadari atau ti-
dak, disengaja atau bukan, bahkan pun jika tidak ingin diakui, telah 
dijalankan oleh negara sekaligus digunakan oleh rakyat pribumi 

3. Istilah untuk 
menyebut orang asli 
Papua pada masa itu.
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Papua untuk menarungkan kuasa atas tanah dan darah. Komplek-
sitas kepengaturan adat atas tanah, sagu, dan kekayaan alam, ser-
ta hak asal-usul dan klaim kedaulatan yang digariskan oleh ras 
Melanesia, dalam Wacana edisi ini akan diperhadapkan dengan 
upaya negara untuk mengindonesiakan Papua melalui program-
program dan proyek negara yang bertumpu pada klaim tanah ne-
gara versus tanah milik orang Papua, bahkan atas nama program 
dan proyek yang mengibarkan agenda-agenda keberpihakan pa-
da rakyat, baik itu industrialisasi sagu maupun Reforma Agraria. 
Sembilan tulisan berupa kajian dan kasus dalam Wacana kali ini 
mendedahkan ragam konsekuensi dari kedua agenda negara ter-
sebut.

Kajian Franky Samperante tentang program penataan aset dan 
redistribusi tanah di Papua menunjukkan bahwa program ini belum 
dapat mengoreksi dan membatasi penguasaan tanah, justru hanya 
memperlancar deforestasi dan ekspansi kapital untuk menguasai 
lahan perkebunan dalam skala luas, dibandingkan penguasaan 
lahan oleh masyarakat adat Papua sendiri. Karena sekalipun adat 
diwadahi oleh negara dan diakui dalam bentuk kelembagaan, ar-
tikel kajian yang ditulis oleh Veronika Kusumaryati menegaskan 
bahwa kelembagaan ini bisa sekedar menjadi instrumen untuk me-
ngendalikan. Itu sebabnya, muncul pelembagaan adat di luar ne-
gara untuk mewadahi tuntutan kedaulatan yang tidak terartikula-
sikan. Bahkan ketika proses menegarakan Papua ini sampai pada 
imajinasi tentang pengolahan sumberdaya lokal, yakni sagu, kon-
sekuensi dari masuknya industrialisasi skala besar terhadap kehi-
dupan orang asli Papua menjadi sangat dalam. Ia menerobos ke 
wilayah-wilayah paling intim dalam kemanusiaan, yaitu hubung-
an kekerabatan, relasi konjugasi (dalam hal ini perkawinan), serta 
mengubah secara radikal kaitan diri-Papua dengan alam.

Dua kajian berikutnya, yang masing-masing disajikan oleh Fuad 
Abdulgani dan Ciptaningrat Larastiti, menggunakan kepekaan in-
terseksionalitas antara kelas dan gender, sehingga membukakan 
sisi-sisi tak terperikan dari normalisasi ide tentang hubungan li-
near yang mentah antara “industrialisasi sagu = lowongan kerja = 
upah = kesejahteraan”. Mata negara buta terhadap realitas bahwa 
industrialisasi sagu telah menimbulkan disrupsi sosial yang ber-
ujung pada pengasingan orang asli Papua dari sagu. Ya, sagu! Se-
pokok tanaman yang ternyata sudah menghidupi orang asli Papua 
secara bergenerasi, bukan hanya mencukupi pangan, tetapi juga 
telah membangun susunan identitas kultural kepapuaan dalam 
sejarah yang panjang. Temuan Larastiti menegaskan keprihatin-
an yang sama dengan Abdulgani, bahwa kedua dimensi tersebut, 
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yaitu dimensi material dan kultural dari kepapuaan telah dihan-
tam dan berkonsekuensi pada krisis secara generasional. Dengan 
menggunakan analisis reproduksi sosial, Larastiti mengungkapkan 
bahwa malnutrisi bukan sekedar gejala dari kurangnya pendidik-
an, melainkan puncak gunung es dari sebuah krisis atas perubahan 
yang menyingkirkan dan melanggar hak-hak dasar kemanusiaan 
dari orang asli Papua. Tatanan adat yang maskulin bertemu dengan 
kuasa negara dan kapital yang memanfaatkan maskulinitas adat 
tersebut untuk menaruh orang asli Papua di jantung krisis sosial.

Dari kajian terhadap pelaksanaan program Reforma Agraria dan 
industrialisasi sagu, label “bodoh, miskin, terbelakang” terbukti 
bukan dihilangkan oleh program dan proyek kesejahteraan, tetapi 
justru kebijakan negara ini membuka jalan bagi kapital dan mem-
benarkan penyingkiran. Jelaslah, disrupsi dan bahkan krisis sosi-
al adalah buah dari politik yang rasis. Lalu, adakah jalan keluar? 
Rindu Sanubari Mashita Firdaus dan Istianto Ari Wibowo mencoba 
menawarkan sebuah gagasan tentang industri sagu yang dimiliki 
dan dijalankan oleh masyarakat adat Papua sebagai penantang atas 
privatisasi sagu. Tawaran ini membutuhkan prasyarat kolaborasi 
antar-berbagai pihak, mulai dari institusi pendidikan, produsen sa-
gu di kampung dan di kota, sampai dengan negara yang berpihak 
pada rakyat. Sebagai sebuah tawaran, mari dipertimbangkan.  

 Empat kasus terkait dengan dua proyek kesejahteraan yang 
menjadi bahasan pada jurnal Wacana kali ini mencoba menampil-
kan lebih dalam kondisi-kondisi yang terjadi di berbagai tempat 
dan implikasi yang ditimbulkannya. Kasus pelaksanaan program 
Reforma Agraria diperiksa masing-masing oleh Laksmi A. Savitri 
di Merauke, Erpan Faryadi dan Asrida Elisabeth di Jayapura dan 
Keerom, serta diulas melalui perspektif hak oleh Emil Kleden. Te-
gasnya, ragam kasus tersebut menunjukkan ketakmungkinan pe-
laksanaan reforma agraria kehutanan di Papua. Yang dibutuhkan 
pertama adalah pengakuan hak, perlindungan negara terhadap hak 
adat, dan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan 
itu semua tak terpenuhi. Secara sosio-antropologis, reforma agra-
ria kehutanan ini seperti kepura-puraan perbaikan (quasi reform), 
program yang secara sadar ataupun tidak telah memanipulasi ke-
baikan (good deeds) untuk transformasi yang dipaksakan menuju 
masyarakat pasar. Totalitas masyarakat pasar adalah keniscayaan 
tak tertawar bagi negara neoliberal pada hari ini. Menjadi bagian 
dari pasar sedapat mungkin didambakan, bukan dilawan. Temuan 
Mardiansyah Nugraha dan Siti Febriyanti persis menunjukkan ba-
gaimana relasi patronase dalam adat dan birokrasi negara adalah 
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lahan subur bagi mengakarnya dambaan menjadi masyarakat pa-
sar melalui janji dan mimpi tentang modernisasi.

Terakhir, sebuah ulasan buku berjudul Papoea: Een geschiedenis 
karya Dirk Vlasboom (2004, 2018) yang ditulis oleh Haryanto Cahyadi 
sepertinya akan menjadi penerang dari banyak ketakpahaman atau 
kesalahpahaman terhadap Papua. Cahyadi mengusung buku Dirk 
Vasbloom ini sebagai historiografi Papua yang menawarkan para-
digma baru. Hermeneutika yang dipilih oleh sang pengarang, da-
lam pandangan Cahyadi, berhasil menyuguhkan rekonstruksi ki-
sah dari pelaku sejarah, catatan pengalaman, mitos, dan petroglif 
tanpa ambisi politis. Ulasan buku oleh Cahyadi seakan beresonansi 
dengan artikel pertama Kusumaryati, bahwa yang diperlukan kini 
adalah suatu pelurusan sejarah dengan paradigma baru. Dengan 
itu, Papoea yang menorehkan sejarah tak lagi dibungkam dan dapat 
berbicara dengan suara lantang tentang Papua di hari ini. Semoga 
buku ini dapat segera tersedia dalam bahasa Indonesia, agar semua 
bisa diam mendengar, lalu menghendaki paham, sehingga semakin 
banyak lagi yang bukan sekadar merasa tau, apalagi bahkan malas 
tau, tentang Papua.

Selamat membaca!
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