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“Indonesia adalah pilihan kalian. 
Jika kalian memilih lain, saya akan menjadi 

orang pertama yang membunuh kalian.”

Brigadir-Jenderal TNI Ali Moertopo 
 (pernyataan sepekan sebelum Pepera 1969, 

sebagai Kepala Operasi Khusus [Opsus]) 

“Seandainya saya orang Irian, 
saya mungkin juga akan memberontak!”

Brigadir-Jenderal TNI Acub Zainal 
(pernyataan setahun sesudah Pepera 1969, 

sesudah diangkat sebagai Pangdam XVII Tjendrawasih)

Publikasi edisi kedua (2019) buku Papoea: Een geschiedenis (‘Pa-
pua: Sebuah Sejarah’)—ditulis dengan sangat indah dan ramah 
oleh mantan koresponden NRC Handelsblad di Indonesia (1990–
1996 dan 1999–2005) sekaligus antropolog dari Belanda, Dirk J. 
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Vlasblom—patut disambut gembira.* Buku ini tentu saja akan me-
lengkapi deretan historiografi corpus Papuana (himpunan teks 
karya seputar Papua) dengan topik yang cukup langka dalam be-
ragam edisi bahasa dewasa ini. Adapun, sumbangsih besar buku 
ini bagi pembaca luas terutama dapat disimak dari pokok tema-
tik utama yang diuraikannya dengan sangat runtut, terpadu, dan 
anggun, sehingga pembaca akan menikmati dan penasaran untuk 
membaca narasi demi narasi sampai selesai. Namun buku ini juga 
bermanfaat—dan hal ini juga merupakan sumbangsih besar—da-
lam menyajikan suatu “wawasan paradigma pemahaman baru” 
dalam cakupan yang lengkap dan menyeluruh, disertai dengan 
pendekatan yang imbang, objektif, dan bermutu, untuk mengatasi 
paradigma pemahaman lama yang sudah tidak memadai serta me-
lampaui ketaktahuan dan gagap (bahkan distorsi dalam rupa-rupa 
prasangka buruk dan stereotip negatif yang takperlu) mengenai 
kehidupan masyarakat seturut budayanya di kawasan yang dalam 
kurun sejarahnya (oleh pedagang, penjelajah, perwakilan pemerin-
tah dari mancanegara, otoritas pemerintah terkait dari masa ke ma-
sa, atau orang Papua sendiri) pernah dikenal sebagai “Seng-k’i” 
(724 Masehi; Chau Yu-kua; Kaisar Tiongkok), “Jenggi” (abad VIII 
Masehi; Kerajaan Sriwijaya; Prasasti Jawa Kuno), “Wwanin” (Onin 
1365; Kakawin Nagarakrtagama), “Terra Australis Incognita” (‘pulau 
selatan yang tidak dikenal’, abad XVI; bangsa-bangsa Eropa), “supi 
babwa” atau “sup-i papwa” (‘Daratan di bawah Matahari’ atau ‘Ta-
nah Panas’, sekitar abad XVI, mitos orang Biak), “Ilhas dos Papuas” 
(‘Kepulauan Papua’, 1527; Jorge de Menezes), “Isla del Oro” (‘Pulau 
Emas’, 1528; Alvaro de Saavedra Ceron), “Nueva Guinea” atau “Nova 
Guinea” (1554; Iñigo Ortiz de Retes), “Nederlandsch Nieuw-Guinea” 
(1828; A.J. van Delden), “West-Papua” (abad XVIII–XIX; sisi barat 
dari “East-Papua” atau kini Papua Nugini [PNG]), “Irian” (1945–
1946; Marcus Kaisiepo dan Frans Kaisiepo), “Irian-Barat” (dekade 
1960-an; Presiden Sukarno), “Irian Jaya” (awal 1970-an; Presiden 
Soeharto), dan dewasa ini, kita mengenalnya sebagai “Papua” 
(2000; Presiden Abdurrahman Wahid) dan “Papua Barat”.

Edisi pertama buku ini diterbitkan oleh penerbit di Amsterdam,  
Mets & Schilt, pada 2004. Sesudah menerima berbagai sambutan 
luas maupun rupa-rupa penilaian kritis dari berbagai kalangan 
untuk edisi pertama bukunya, Vlasblom melakukan revisi hingga 
terbit edisi kedua bukunya pada Mei 2019 oleh penerbit di Leiden, 
Sidestone Press. Dalam edisi kedua, Vlasbom melakukan koreksi ar-
gumen, pembaruan rentang sejarah cerita dalam periodisasi lebih 
panjang (meliputi lima abad Papua sampai 2018, tersusun dalam 
dua belas bab), penambahan sumber pustaka, peta aktual wilayah 
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tertentu dari beberapa 
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kesempatan ini saya 
menyampaikan terima 
kasih kepada Bapak 
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Merauke, Bapak Andi 
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Korain, Ibu Rosa 
Moiwend, dan Bapak 
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atas seluruh kemurah-
an hati mereka. Namun, 
seluruh kemungkinan 
atas kesalahan maupun 
kesalahpahaman dalam 
tulisan ini sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab 
saya.
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pemerintahan Indonesia di Papua, dan foto dokumenter langka 
untuk setiap bab. Patut disayangkan, dan ironisnya, sambutan ha-
ngat dan pihak yang memetik manfaat berharga atas publikasi bu-
ku ini, dalam konteks praktis dan ilmiah, umumnya masih terbatas 
pada pembaca dan akademisi di dunia berbahasa Belanda, serta 
sebagian kecil pembaca dan akademisi di dunia berbahasa Inggris. 
Dalam rentang publikasi dua edisi ini, edisi bahasa Inggris buku ini 
masih belum terbit. Untuk pembaca di Indonesia, apalagi di Papua, 
sejak edisi pertama terbit, buku ini hanya disinggung serba sepintas 
dan informatif belaka, hanya sedikit pihak yang mempelajarinya 
secara serius (lihat Hernawan 2013; Hernawan 2018), serta belum 
banyak pihak yang memetik manfaat optimal apalagi menawarkan 
pandangan kritis. Beberapa pihak, dalam hitungan jari, sejauh te-
lah memiliki edisi Belanda buku ini, lebih menunjukkan manfaat 
terbatas (dibaca untuk keperluan pribadi saja) dan belum diper-
timbangkan sebagai opus magnum (karya besar) yang bisa menja-
di buku pegangan klasik terbaik tentang Papua, setidaknya dalam 
lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia, terutama kampus-kam-
pus di Papua.

Hampir sebagian besar komentator dan ahli Papua dari man-
canegara dewasa ini—antara lain Henk Schulte Nordholt (2005: 
115–116), Jaap Timmer (2005: 117–119), Hans Meijer (2005: 692), un-
tuk tidak mendaftar semua—umumnya sepakat untuk menyata-
kan bahwa Papoea: Een geschiedenis adalah sebuah karya pertama 
“sistematis” dalam historiografi corpus Papuana yang membahas 
sejarah Papua, terutama berkaitan dengan budaya orang Papua, 
dalam cakupan uraian lengkap dan menyeluruh, dan, terlebih, 
disertai prioritas narasi menurut pandangan dunia orang Papua 
seturut zamannya. Dalam khazanah pustaka dan historiografi cor-
pus Papuana, memang nyaris tidak tersedia karya pustaka yang 
menyajikan kisah narasi populer atau kajian semi-ilmiah populer 
maupun ilmiah mengenai Papua hampir selengkap dan menyelu-
ruh seperti karya Vlasblom ini. Pada tempo doeloe, khususnya era 
pemerintah kolonial Belanda, buku yang sering menjadi rujukan 
dan dianggap menyuguhkan uraian lengkap dan menyeluruh ten-
tang Papua, meski disusun dalam bentuk bunga rampai artikel pa-
ra ahli pada masing-masing bidang, adalah Nieuw-Guinee (3 jilid), 
terbit pada 1935–1938 (kemudian diperbarui isi seturut penulisnya 
dan diterbitkan lagi pada 1953–1954 dengan judul Nieuw Guinea 
(3 jilid). Buku ini disunting oleh W.C. Klein. Kita tentu memaklumi 
bahwa buku suntingan Klein ini ditulis dengan penekanan sudut 
pandang dan kepentingan “Belanda-sentris” dan cukup ilmiah, 
sehingga pembacanya pun terbatas pada kalangan tertentu di 
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‘sudut bumi’ itu. Sesudah Papua tercakup menjadi bagian dari 
Indonesia, buku ini dianggap tidak relevan (tepatnya dianggap 
kebelanda-belandaan di tengah semangat zaman anti-kolonial 
Belanda dalam segalanya) dan diabaikan sebagai rujukan praktis 
maupun materi pembelajaran dalam lingkungan pendidikan ting-
gi. Pengecualian terhadap kelangkaan pustaka seperti itu tentu ber-
laku untuk monogram monumental Een daad van vrije keuze karya 
P.J. Drooglever, terbit 2005, disusul edisi bahasa Inggris pada 2009 
dan edisi bahasa Indonesia pada 2010. Buku ini menyuguhkan urai-
an cukup luas tentang latar belakang sejarah Papua dalam konteks 
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Tidak kalah menarik untuk disimak adalah alasan penulisan bu-
ku Papoea: Een geschiedenis. Menurut pengakuan Vlasblom (dalam 
bagian “Verantwoording bij de tweede editie,” hlm. 11–14), ia mula-
mula mengenal Papua saat menjadi mahasiswa di Belanda, terutama 
ketika mengikuti kuliah-kuliah Jan van Baal, guru besar antropologi 
di Universitas Utrecht, Belanda; mantan controleur Merauke (1938); 
kepala Kantor Dinas Urusan Kependudukan (Bevolkingszaken) di 
Nieuw-Guinea Belanda (1951–1952); dan gubernur dari wilayah yang 
saat itu masih bernama Nederlandsch Nieuw-Guinea (1953–1958). 
Perkenalannya dengan Papua kemudian berlanjut ketika ia bertu-
gas menjadi koresponden Indonesia untuk NRC Handelsblad, surat 
kabar harian utama di Belanda, pada dekade 1990-an, khususnya 
periode terakhir rezim Orde Baru dan masa singkat tumbuhnya 
demokratisasi maupun kebebasan pada permulaan era Reformasi, 
masa ketika ia dapat mengembangkan ketertarikannya pada Pa-
pua. Vlasblom memperoleh kesempatan langka sebagai satu-satu-
nya orang asing yang hadir di pertemuan Musyawarah Besar Papua 
pada Februari 2000 di Hotel Sentani Indah, Sentani, Jayapura.

Untuk pertama kalinya, orang Papoea—para pemimpin adat, 
pendeta, guru, pejabat, perempuan dan mahasiswa—dapat se-
cara terbuka saling berbagi pengalaman mereka di bawah pe-
merintah Indonesia. Acara ini berlangsung selama empat hari. 
Penulis adalah satu-satunya orang asing di ruangan tersebut 
dan saya benar-benar merasakan suasana itu sebagai dunia ba-
ru yang terbuka.

Salah satu keputusan musyawarah adalah pelurusan sejarah. 
Para peserta mencatat bahwa buku-buku sejarah Indonesia ti-
dak sesuai dengan kenyataan, bahwa masuknya “Irian Barat” 
menjadi bagian dari Indonesia telah ditulis dengan pendekatan 
yang menyesatkan, dan nasib orang Papua sesudah itu menjadi 
lebih gelap. 
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“Pelurusan” menjadi tujuan politik yang menandai sebuah 
tahapan perjalanan menuju “kebebasan”. Bahkan muncul pan-
dangan bahwa pelurusan sejarah dapat mengurangi banyak 
tikungan di jalan itu. Kesadaran sejarah tentu dapat membe-
baskan, namun kesesatan sejarah dalam bentuk baru justru 
menciptakan penyimpangan dan kekaburan. Berjilid-jilid buku 
telah ditulis dengan pendekatan sangat menyesatkan untuk me-
layani penguasa lama dalam mengangkat calon penguasa yang 
disodorkan. Keterlibatan, keberpihakan, dan upaya mengubah 
muatan dan sudut pembentukan pandangan yang dominan me-
mang bisa memberikan cahaya lebih jelas kepada pihak luar. 
Saya merenung sejauh mana saya mampu melakukan tugas 
itu. Menggerakkan lengan tangan dengan cermat bersama para 
sobat bijak telah memperteguh batin saya bahwa upaya ini se-
penuhnya bukan ide gila. (hlm. 11–12)

Meski berhasil menyusun dan menerbitkan buku ini, sejak se-
mula Vlasblom telah mengantisipasi bahwa bukunya boleh jadi ti-
dak sepenuhnya profesional, tidak adil, dan tidak bercorak teoretis. 
“Buku ini”, katanya, 

Adalah karya yang tersusun atas beberapa disiplin ilmu: jurna-
listik, sejarah, dan antropologi, sebagai tiga “bidang” yang sa-
ya pilih sesudah saya menyelesaikan ujian terakhir. Saya me-
milih bidang yang terakhir, menghargai bidang yang kedua, 
dan akhirnya menjadi jurnalis. Hasilnya mungkin merupakan 
sebentuk hibrida atas tiga profesi tersebut. (hlm. 12)

Vlasblom juga dengan sikap rendah hati (dan “elusif”) menya-
takan bahwa meski bukunya tidak “bercorak teoretis, tidak dipandu 
oleh hipotesis, tetapi sepenuhnya oleh rasa ingin tahu dan intuisi.” 
Namun, kita toh menangkap dengan jelas titik tolak kuriositasnya 
dalam membingkai pemahaman atas keseluruhan narasinya dalam 
“pengandaian konseptual” (lihat huruf miring):

Apakah buku ini bercorak teoretis? Tidak. Saya tidak dipandu 
oleh hipotesis, tetapi sepenuhnya oleh rasa ingin tahu dan in-
tuisi saya. Namun, saya memulai uraian dengan bertolak dari 
beberapa pertanyaan dan rangkaian pertanyaan ini seterusnya 
terjalin menjadi benang merah. Corak budaya apa yang sebe-
narnya dimiliki oleh Nieuw-Guinea Barat? Apakah terdapat co-
rak budaya yang disebut “Papoea”? Apa peran yang dimainkan 
oleh harapan akan keselamatan di dunia dan pandangan dunia 
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orang Papoea untuk masa depan mereka? Bagaimana cara 
memandunya agar mereka mampu menghadapi dunia luar? 
Bagaimana kinerja kekuatan-kekuatan dari luar ketika mereka 
membuka wilayah ini (raja, pedagang, misionaris, zendeling, 
korporasi, lembaga pemerintah, dan pasukan militer)? (hlm. 12; 
cetak miring saya tambahkan)

Seluruh uraian Papoea: Een geschiedenis diwarnai oleh persing-
gungan tiga pokok “pengandaian konseptual”, menghasilkan re-
konstruksi kisah yang luar biasa tentang sejarah Papua, dengan 
memprioritaskan pendekatan sejarah lisan (oral history) berupa 
serangkaian catatan dan kesaksian pribadi dari para pelaku seja-
rah sesudah paruh abad XX, sambil memanfaatkan sejarah tertulis 
(written history) berupa sumber-sumber primer otoritatif. Dengan 
demikian, kita bisa memahami motif utama penulis bahwa seluruh 
uraiannya tidak mengarah pada tujuan politis atau ambisi ilmiah 
dalam arti konvensional, karena uraiannya memang tidak bertuju-
an “menentang ‘karya politis’ dari para politisi maupun karya ilmi-
ah dari para cendekia” (hlm. 11); sebaliknya, uraian penulis justru 
berhasil “melampaui” klaim dari kalangan itu untuk orang Papua 
di tanah mereka: membentuk sejarah sebagai kekuatan anamnesis 
(ingatan) dalam rangka melampaui amnesia (kelupaan) dan out of 
action (ketakberdayaan). Dalam pernyataannya yang elok, sam-
bil menghargai kepekaan kita untuk memahami pesan tersiratnya, 
Vlasblom menulis: 

Buku ini bercerita tentang kisah. Demikian pendekatan yang 
digunakan dalam buku ini untuk menelusuri sejarah dari ka-
wasan dunia yang banyak dibicarakan, secara tradisional sa-
ngat memikat, namun kurang dikenal: Nieuw-Guinea Barat, 
Irian Barat, Irian Jaya, Papoea (-Barat). Buku ini berasal dari ta-
nah para pencerita yang memerlukan sejarah akan cerita. Un-
sur utama ceritanya adalah catatan dan kesaksian pribadi yang 
dihimpun dan direkam oleh penulis ... buku ini terutama diper-
sembahkan kepada orang Papoea yang hidup di tanah mereka, 
karena cerita ini adalah sejarah mereka. (hlm. 11)

***

Beberapa petroglif maupun jejak artefak beberapa gelombang mi-
grasi adalah sisa-sisa arkeologis yang direkonstruksi oleh Vlasblom 
sebagai petunjuk untuk menawarkan “paradigma pemahaman ba-
ru” dalam rangka memahami apa yang dikatakannya sebagai “di 
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antara pesan tertua dari leluhur orang Papua,” menandai bentuk 
material pandangan dunia orang Papua. Petroglif yang dimak-
sudkan, misalnya, dapat ditemukan di Waigeo (salah satu pulau 
di Kepulauan Raja Ampat, di antara semenanjung Kepala Burung 
dan Maluku), di lereng sekitar Danau Sentani (sisi barat Jayapura), 
di wilayah barat daya sekitar Kota Kaimana) dan, yang terbesar, 
di tepi selatan Teluk Berau, di gua-gua dan pada dinding batu ka-
pur sepanjang pantai utara Bomberai atau Semenanjung Onin dan 
pulau-pulau di lepas pantai antara kota Kokas dan Goras; yang 
paling indah dan terawetkan adalah petroglif Tabulinetin di sebu-
ah pulau di depan gerbang masuk ke Teluk Kokas. Seterusnya, ge-
lombang migrasi yang dimaksudkan itu antara lain migrasi suku-
suku pemburu dan peramu setidaknya sejak 60.000–80.000 tahun 
silam, tiga gelombang terpisah migrasi masyarakat pekebun sela-
ma 8.000–10.000 tahun silam, dan migrasi orang Papua di sepan-
jang pantai utara Papua sejak 5.000 tahun silam. 

Pandangan dunia orang Papua, dalam konteks jejaknya juga 
terungkap dalam mitos lisan mereka. Misalnya, mitos tentang asal 
muasal, di mana sebagian besar menunjukkan aspirasi “religius” 
khas agama asli (primary religion), atau aspirasi milenarian, dalam 
rupa harapan akan keselamatan di dunia. Seterusnya, dalam kon-
teks ruang-waktu (spasio-temporal), pandangan dunia seperti itu 
akan mewarnai kehidupan orang Papua ketika memasuki “periode 
sejarah”.

Vlasblom menyadari bahwa upaya rekonstruksi seperti itu ti-
dak mudah dan sangat problematis. Namun, upaya itu setidaknya 
dapat menunjukkan jejak tertua dari pesan leluhur orang Papua. 
Ia terutama menunjukkan ketertarikannya pada teka-teki petroglif 
Tabulinetin, seperti yang diuraikan oleh Josef Röder dalam ekspe-
disinya. “Kami berlayar dengan perahu kami,” tulis Röder,

di bawah tebing besar yang menggantung di sisi selatan Ta-
bulinetin. Yang terlihat paling jelas adalah bercak besar ber-
warna merah disertai bayang-bayang putih tangan manusia 
yang terlihat berlumuran darah. Para seniman prasejarah ini 
menaruh tangan mereka di dinding batu kapur dan kemudian 
menyemprotkan cairan merah ke sekeliling tangan mereka, se-
hingga, seperti foto negatif, terbentuk cetakan tangan putih ber-
warna merah. Di tengah tangan-tangan itu terdapat gambar rep-
til dengan kepala berbentuk bulat aneh. Ujung ekor binatang 
ini berbentuk melingkar. Kaki depan terangkat seolah mereka 
dalam posisi berdoa dan mereka memegang dua benda luar bia-
sa di tangan mereka: bumerang dan sejenis perisai pelindung 
bersulur. (hlm. 18–19)
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Arti penting pesan di balik teka-teki petroglif Tabulinetin di atas, 
bagi Vlasblom, rupanya menunjukkan pertautan dengan sejarah 
orang Papua, dalam arti bahwa “para leluhur mereka tidak menu-
lis, tetapi meninggalkan pesan: petroglif, meski usianya tidak sela-
lu bisa dipastikan” (hlm. 17). Petroglif adalah bentuk material atas 
pesan simbolis, dan pasangan tidak terpisahkan dalam bentuk ro-
haninya, meliputi pesan di balik teka-teki simbolisnya, adalah mitos.

Meski problematis, “mitos berhubungan erat dengan realitas,” 
kata ahli Papua G.J. Held, seperti dikutip Vlasblom untuk mene-
kankan arti penting mitos bagi orang Papua. Menurutnya, orang 
Papua bertutur melalui mitos, termasuk ketika mereka menyata-
kan kepercayaan religius. Mitos adalah sarana untuk memahami 
pertanyaan tentang asal muasal mengenai apa yang terjadi dewa-
sa ini. Cerita dan kisah, menurut Vlasblom, disampaikan secara 
lisan tanpa henti dan diingat dengan baik, meski mitos juga akan 
menyesuaikan diri dengan peristiwa dan pengalaman baru selama 
berabad-abad. Menurut J.P.B. de Josselin de Jong, antropolog dari 
Belanda, seperti dikutip Vlasblom, “mitos mendukung dan mene-
guhkan pandangan dunia secara menyeluruh dan mampu menje-
laskan segalanya dalam kehidupan, termasuk peristiwa paling ak-
tual dan situasi kekinian. Mitos antik rupanya mampu menyerap 
dan mengungkapkan semua itu.” Dalam pandangan Vlasblom, ja-
waban dan ungkapan tersebut memberi kesaksian mengenai kelu-
asan dan keleluasaan realitas dalam konteks situasi sejarah. Mitos 
adalah gambaran simbolis alih-alih upaya konseptual untuk me-

gambar 1
Petroglif Tabulinetin
Digambar oleh 
juru gambar Albert 
Hahn, anggota tim 
ekspedisi Institut 
Frobenius (1937).
Sumber: 
Gambar ini dimuat di 
hlm. 504, bersumber 
dari Josef Röder, “Geister 
der Vergangenheit” 
(Roh [Leluhur] dari Masa 
Silam), dalam Nova 
Guinea IV/1940.
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ngendalikan sejarah. Namun, corak material sejarah yang terserap 
dalam mitos tentu tidak boleh dianggap remeh (lihat hlm. 21). 

Mitos asal muasal dalam pandangan dunia orang Kamoro, mi-
salnya, diangkat oleh Vlasblom untuk menunjukkan contoh pe-
riodisasi yang menghubungkan kontak sejarah antara leluhur dan 
manusia dewasa ini, pertautan antara masa silam dan masa kini, 
pertautan antara “yang ideal” dan “yang aktual”. Mitos asal muasal 
dalam pandangan orang Kamoro membagi sejarah dalam tiga pe-
riode: era Amoko-wé (pahlawan budaya), era Kemerosotan, dan era 
Wé nata (manusia era sekarang atau masa kini).

Kisah-kisah yang terungkap dalam mitos asal muasal juga me-
nunjukkan hubungan timbal balik di antara orang Papua berkaitan 
dengan penampilan lahiriah, aspek budaya, dan pandangan hi-
dup. Orang Papua menyadari perbedaan dalam kontak timbal balik 
itu berkaitan dengan sejarah panjang proses migrasi, perpindah-
an, percampuran, dan kontak-kontak lain secara timbal balik pula. 
Menurut Vlasblom, mustahil untuk menelusuri lengkap sejarah me-
reka yang sudah berlangsung selama ribuan tahun, namun orang 
Papua justru menyediakan banyak mitos yang tersimpan padat da-
lam sejarah mereka.

Dalam serangkaian mitos tentang Papua dan kepulauan Mela-
nesia, selalu akan dijumpai berulang kali kisah tentang dua orang 
bersaudara yang berbeda karakter (lihat hlm. 23–24). “Sang kakak 
dari dua bersaudara,” menurut Vlasblom,  

umumnya digambarkan dalam cerita sebagai sosok yang tidak 
suka berkelana, memiliki wawasan, namun juga konservatif, te-
guh bersetia dan penuh daya timbang, namun juga mudah ter-
tipu dan tidak terlalu pintar. Sang adiknya digambarkan dalam 
cerita sebagai sosok tangguh dan gigih, penuh daya cipta dan 
berjiwa petualang, namun juga licik dan tidak dapat diandal-
kan. Kakaknya unggul dalam seni berkebun, adiknya unggul 
dalam membuat perahu, sosok pelaut, dan tertarik untuk ber-
kelana ke kawasan jauh yang tidak dikenal. Kakaknya adalah 
suami yang setia dan lelaki berkeluarga, sedangkan adiknya 
adalah perayu dan petualang seksual yang unggul. Sang adik 
akan menjadi pendiri budaya maritim, ia akan mendirikan ko-
loni-koloni baru di tempat yang jauh dan membangun jaring-
an perdagangan dengan orang seberang lautan. Kisah tentang 
dua orang bersaudara ini dapat dipandang sebagai mitos asal 
muasal ras campuran bangsa-bangsa Melanesia. Saudara yang 
satu terkadang digambarkan sebagai sosok bertubuh pendek 
dan berkulit gelap, sedangkan saudara yang lain sebagai so-
sok bertubuh tinggi dan berkulit terang. Kisahnya bisa saling 
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berbeda dari satu tempat ke tempat lain, tetapi kisah cerita ini 
berasal dari pantai, tempat kalangan migran pelaut dari bang-
sa-bangsa Austronesia berkontak dengan bangsa-bangsa Mela-
nesia di Papoea yang memiliki kemampuan berkebun di darat.

Perbedaan antara pantai dan gunung dapat ditemukan ba-
ik di wilayah barat maupun di wilayah timur Papua. Pemisahan 
pulau besar ini menjadi dua bagian secara politis merupakan 
hasil dari sejarah kolonial, tetapi juga menandai akar keber-
adaannya sejak masa prakolonial. Orang Papua pantai di wila-
yah barat berdagang dengan orang Maluku, sedangkan pelaut 
di kawasan timur menjalin kontak dengan orang di sekitar ke-
pulauan Melanesia. Tetapi garis batas ini ditarik oleh kekuatan-
kekuatan Barat pada abad XX di sepanjang garis bujur 141 dan 
garis yang membagi Papua menjadi dua bagian hampir sama ini 
adalah garis buatan manusia.

Orang Papua di kedua sisi perbatasan berbicara dalam ba-
hasa yang sama dan mitos-mitos tentang asal muasal dari se-
kian banyak orang Papua menyatakan berlangsungnya migra-
si dari wilayah timur ke wilayah barat. Orang Pulau Biak, yang 
tinggal di salah satu Kepulauan Biak di Teluk Cenderawasih, 
membayangkan Sub Tabi atau Negeri Matahari (terbit), yakni 
wilayah timur dari Sungai Mamberamo, sebagai tanah suku. 
Suatu penelitian menunjukkan bahwa rumah upacara orang 
Biak (rumsram) memang berasal dari pulau yang kini dikenal se-
bagai PNG. Lagu-lagu Marind-anim di sekitar Merauke berasal 
dari Sungai Fly, juga di PNG, dan mereka juga menyadari asal 
muasal mereka di wilayah sana. Masyarakat di sekitar Teluk 
Humboldt (Teluk Yos Sudarso) dan Danau Sentani juga menya-
takan berasal dari wilayah timur, dan bentuk seni mereka mirip 
seperti seni masyarakat yang menetap di wilayah Sepik Tengah 
di PNG. Orang dari Ayapo (kampung di pantai selatan Danau 
Sentani) dan orang Ase (pulau di danau) berkisah tentang cerita 
asal muasal yang sama.

Mitos tidak hanya menjelaskan asal muasal komunitas—se-
jarah migrasi yang dituturkan secara singkat dalam cerita-cerita 
simbolis—tetapi juga menjelaskan dan memberikan keabsahan 
atas status marga yang berkuasa. Beberapa mitos memadukan 
cerita asal muasal dengan harapan akan keselamatan. Cerita 
seperti itu menjelaskan keberadaan komunitas yang sering di-
penuhi penderitaan akibat kegagalan manusia pada masa per-
mulaan, dan menawarkan harapan akan kehidupan yang lebih 
baik pada masa depan ketika leluhur mereka kembali. (hlm. 
24–25)
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Kisah tentang Manarmakeri (‘pemandu keselamatan yang dito-
lak’; pahlawan budaya yang hebat dari kalangan pelaut Biak), ka-
itannya dengan Koreri (‘situasi seseorang yang telah melepaskan 
kulit lama’; perumpamaan untuk menandai situasi kesempurnaan 
atau keselamatan) dan Manseren Manggundi (‘Dialah Tuhan, Yang 
Perkasa’) dan kisah tentang asal muasal orang gunung mengenai 
“Amung-me” (orang pertama atau orang yang pertama-tama duduk 
di dekat api) dalam adat Amungme, kaitannya dengan Hai Yogon 
(tempat membahagiakan/surga) dan Hai-me (manusia dari surga-
wi) adalah dua contoh yang diangkat Vlasblom berkaitan dengan 
pandangan dunia orang Papua mengenai harapan akan keselamat-
an yang diyakini dengan penuh penantian oleh orang pantai dan 
orang gunung (hlm. 25–29).

Seterusnya, menurut Vlasblom, masyarakat pantai, terutama 
mereka yang tinggal di pedalaman dan di sepanjang Teluk Geelvink 
(Teluk Cenderawasih), berperan menjaga gerbang “Irian” tetap 
terbuka dan berkenalan dengan perompak mereka, bahkan melu-
as sampai Sulawesi dan Jawa. Barang-barang yang berasal dari 
luar negeri, seperti pot bunga dari Tiongkok, piring porselen biru, 
dan gong (genderang tembaga), berperan penting dalam lintas per-
dagangan di sepanjang pantai utara. Kain timur (kain dari Timur, 
termasuk Timor) yang mereka bawa dalam perjalanan dagang me-
reka memang berperan utama dalam ritus-ritus upacara di kawa-
san pedalaman Kepala Burung.

Sebaliknya, melalui perdagangan dan kapal perang, orang Bi-
ak menarik perhatian “Kepulauan Papua” ke raja-raja Maluku Utara 
yang tinggal di kawasan barat dari Papua. Nama pulau ini mula-
mula merujuk pada kepulauan yang membentuk jembatan alami 
antara Maluku dan daratan Papua. Kepulauan ini meliputi gugus 
Kepulauan Raja Ampat, bersama empat pulau terbesar: Waigeo, 
Batanta, Salawati, dan Misool. Kepulauan ini menjadi koloni orang 
Biak jauh sebelum kedatangan para pelaut Barat.

Menurut mitos orang Biak, “empat raja” di pulau itu adalah ke-
turunan langsung dari sosok pahlawan Biak bernama Gura Besi. 
Sosok Gura Besi dikenal dalam batas legenda dan sejarah. Ia dipas-
tikan hidup sekitar 1500, karena perempuan yang dinikahinya ada-
lah putri Sultan Jamaluddin, raja Islam pertama yang memerintah 
pulau rempah Tidore selama 1495–1512. Menurut mitos, selama per-
jalanan ke barat, Gura Besi berkunjung ke Istana Tidore (hlm. 35).

Kontak yang terjadi di wilayah barat Papua adalah kontak tim-
bal-balik antara orang Papua—sebagian besar berupa ekspedisi 
dagang dan perompakan serta permintaan dari para raja Maluku 
atas hasil hutan dan budak-budak orang Papua. Kisah seputar pe-
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nguasa dari pulau rempah Tidore, yang segera menjadi pengelola 
untuk pedagang dan pemerintah Belanda, karena mereka dianggap 
sangat handal dalam mengendalikan otoritasnya atas Papua di si-
si barat, akan tumbuh menjadi mitos di abad-abad selanjutnya. Ti-
dak banyak dari kisah sejarah ini bisa disajikan dalam bentuk ceri-
ta oleh kalangan pencerita di tanah Papua kecuali sebagai kisah 
meragukan, sehingga para pendatang baru di wilayah ini pun juga 
terlalu sering memanfaatkannya sebagai alasan untuk menyatakan 
kepentingan mereka sendiri (hlm. 37).

***

Pesan leluhur orang Papua, antara lain seperti terlacak dalam teka-
teki petroglif di beberapa tempat di kawasan Papua maupun yang 
terungkap dalam rupa-rupa pandangan dunia mereka, terlebih ber-
kaitan dengan harapan akan keselamatan di dunia, dalam uraian 
buku ini, akan menunjukkan pertautan historisitasnya dalam kisah-
kisah sejarah orang Papua ketika mereka menyambut dan menjalin 
kontak dengan pendatang baru atau pihak asing yang membuka 
wilayah Papua.

Orang Papua akan menyambut pendatang baru yang muncul 
pada abad XVII dan XVIII dengan pandangan dunia tersebut, seti-
daknya untuk mereka yang datang di wilayah Kepala Burung dan 
pantai utara, meski pendatang baru itu terbukti menunjukkan ke-
pentingan atas dasar alasan mereka sebagai sesuatu yang tidak 
pernah dibayangkan oleh orang Papua. Kisah-kisah maupun ke-
saksian tentang “perebutan pasar” perbudakan orang Papua dan 
eksploitasi sumberdaya seperti kulit kayu masohi oleh raja-raja da-
ri Maluku Utara maupun bangsa-bangsa dari Eropa pada masa itu, 
sampai memasuki paruh pertama abad XX, menandai bagian dari 
kemelut atas penyambutan tersebut dalam sejarahnya. Kisah nya-
ris serupa juga terjadi di wilayah selatan Papua, dalam bentuk “pa-
sifikasi berdarah-darah” secara besar-besaran (bahasa resminya: 
ekspedisi penghukuman), namun toh tidak tuntas sampai dewasa 
ini, atas “sambutan orang Papua” di wilayah yang oleh bangsa-
bangsa dari Eropa dikenal sebagai “the devil’s own country” (‘sarang 
iblis’) dan “snelduivel” (‘iblis pengayau’). Dari proses penyambutan 
penuh kemelut itu—lebih sering disertai pembantaian berdarah-da-
rah silih berganti dari kedua belah pihak, dengan korban jatuh nya-
ris seimbang di masing-masing pihak antara suku orang Papua dan 
orang-orang dari Eropa—melalui perwakilan pemerintahnya (A.J. 
van Delden), Belanda akhirnya memproklamasikan penguasaan 
atas tanah Papua, bertepatan dengan perayaan ulang tahun Raja 
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Willem I, pada 24 Agustus 1828, di Lobo (sebuah kampung di teluk 
dalam, di sisi timur Kaimana). Sebaliknya, kawasan Pegunungan 
Tengah selama masa itu dianggap tidak berpenduduk dan masih 
tetap belum dibuka oleh pemerintah Belanda sampai paruh kedua 
abad XX. Sebaliknya, pihak pertama yang membuka keterisola-
sian penduduk di kawasan Pegunungan Tengah adalah “woudlo-
per Gods” (‘pejalan kaki Allah di rimba raya’) yang tangguh dari 
misi Katolik seperti misionaris Herman Tillemans MSC atau Misael 
Kammerer OFM maupun zendeling Walter Post dan rekan-rekan-
nya dari CAMA, bersama para guru dari Maluku, dan kemudian pe-
merintah Belanda pun menyusul belakangan (Bab 1 dan 2; banding-
kan Bout 1920; Vertenten 1935; Cornelissen 1988; Boelaars 1992).

“Di atas peta,” Belanda memiliki kekuasaan terhadap wilayah 
yang sangat luas atas Papua, tetapi mereka “tidak tahu” bagaimana 
cara menghadapi orang Papua dan “tidak sadar” bagaimana “me-
ngendalikan” tanah Papua di tengah konstelasi penaklukan bang-
sa-bangsa Eropa terhadap seluruh daratan Papua dan pulau-pu-
lau sekitarnya, setidaknya sampai akhir abad XIX, ketika mereka 
mulai sadar bahwa mereka bisa kehilangan wilayah itu jika tidak 
mengendalikannya dengan baik. Dengan kata lain, klaim atas ke-
wilayahan Papua dari pemerintah Belanda secara de facto sebe-
narnya berdiri di atas landasan yang rapuh.

Paradoksnya, lagi-lagi, justru zending dan misi yang berhasil 
menjalin kontak dengan orang Papua, di mana kedua pihak de-
ngan cara sedemikian rupa toh berhasil menjalin kontak dan saling 
memahami satu sama lain, betapa pun sulit pada permulaannya 
karena jarak budaya. Kisah menarik dan inspiratif seperti itu an-
tara lain muncul pada dua sosok mashyur perintis zending di Pa-
pua: Carl W. Ottow dan Johann G. Geißler, keduanya dari Jerman, 
bahkan sejak awal peristiwa kedatangan mereka yang bersejarah, 
ketika mereka berlabuh di pulau kecil Mansinam di Teluk Doreh 
pada 5 Februari 1855. Begitu pula, kisah menarik dan inspiratif 
juga muncul pada pengalaman pastor misionaris Dr. Matthias 
Neijens MSC ketika menjalin kontak pribadi dan segera dengan 
akrab dapat mempelajari beberapa kosakata bahasa dan adat da-
ri Marind-anim selama beberapa waktu di Merauke pada 1904, 
untuk mempersiapkan kedatangan rombongan imam dan bruder 
misionaris pertama dari Kongregasi Misionaris Hati Kudus (MSC) 
Belanda—rombongan ini berlabuh di Merauke pada 14 Agustus 
1905. Kedatangan para rohaniawan Katolik ini sebagian besar jus-
tru diminta oleh pemerintah Belanda dalam rangka membantu 
“proses pasifikasi dan upaya pemberadaban” orang Papua di ka-
wasan yang pada masa itu dikenal luas sebagai “wilayah selatan 
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yang menakutkan,” karena pemerintah Belanda memang “tidak ta-
hu” bagaimana cara mengupayakan hal itu. Zending maupun misi 
Katolik tidak sebatas melaksanakan karya pertobatan tetapi ter-
utama berjibaku mengupayakan karya peradaban, dengan ujung 
tombaknya adalah guru-guru perintis dari Ambon dan Kepulauan 
Kei dan Tanimbar (Maluku dan wilayah-wilayah lain dari Indone-
sia timur). Demikian seterusnya, zendeling I.S. Kijne memprakarsai 
pendirian Normaalschool (sekolah keguruan untuk putra Papua 
berpola asrama) di Meiei, Teluk Wandammen, pada 25 Oktober 
1925 di wilayah utara Papua; misionaris Petrus Vertenten MSC lebih 
memprioritaskan “karya peradaban” alih-alih “karya pertobatan” di 
wilayah Papua selatan dengan mendirikan sekolah kampung (dorp-
school) sebagai bagian terpadu dari program “kampung teladan” 
(dorpmodel) di Okaba dan Merauke pada dekade 1910-an dan 1920-
an, dan paradigma pendidikan Petrus Vertenten itu berlanjut de-
ngan pendirian sekolah perkebunan untuk orang Papua di Sula, Me-
rauke, oleh sosok misionaris “de baanbreker” (‘pendobrak batas’) se-
kaligus “woudloper Gods” Jan Verschueren MSC dan konfraternya; 
semua itu menandai beberapa contoh dari upaya zending dan misi 
mewujudkan karya peradaban berjalan seiring dengan karya per-
tobatan.

Situasi kemelut namun bertahap mengalami “pasifikasi” dan 
“pemberadaban” sesudah pendirian kota Merauke, dua dekade 
pertama, bersamaan dengan upaya mengatasi ancaman kepunah-
an Marind-anim akibat wabah ganas selama hampir satu deka-
de, diprakarsai oleh Petrus Vertenten MSC “de redder der Kaja-
Kaja’s” (‘penyelamat Marind-anim’) bersama konfraternya (Bab 2; 
bandingkan Vertenten 1935; Cornelissen 1988: 3–7; Boelaars 1992: 
1–37).

Tetapi, Tanah Papua dan orang Papua toh tetap diperlakukan 
sebagai “anak tiri Hindia Belanda” (“stiefkind van Indie”) dalam 
kepentingan Den Haag maupun dalam kebijakan para gubernur 
jenderal di Batavia sampai menjelang Perang Dunia II (Bab 2; ban-
dingkan Van Eechoud 1952; De Bruijn 1978).

Menarik bahwa menjelang Perang Dunia II, muncul peristiwa 
milenarian yang dianggap menandai embrio awal atas kemuncul-
an kesadaran nasionalisme orang Papua pada masa modern. Pe-
ristiwa ini antara lain terjadi di Kepulauan Biak dan Numfor, dike-
nal sebagai gerakan Koreri. Para pemimpinnya yang terkenal ada-
lah Angganitha Menufandu “Perawan dari Yudea” dan Stephen 
Simopjaref. Gerakan ini disambut hangat dan meraih banyak peng-
ikut, meski pada akhirnya “direpresi” oleh pemerintah Belanda dan, 
pada Perang Dunia II, para pemimpin gerakan dan sisa-sisa peng-
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ikutnya yang tetap meneruskan perjuangan “ditumpas habis” oleh 
tentara Jepang (Bab 2–3; bandingkan Kamma 1972).

Sesudah Perang Dunia II, Belanda berupaya mengendalikan 
Papua sebagai bagian dari pemerintah kolonial wilayah kerajaan 
di seberang lautan, meski status Papua menjadi fokus sengketa 
(oleh Den Haag dikenal sebagai “masalah Nieuw-Guinea” [“kwestie-
Nieuw-Guinea”]) antara Indonesia dan Belanda sejak awal perun-
dingan sampai mencapai puncaknya pada Konferensi Meja Bundar 
1949. Kemelut atas status Papua tetap membayang-bayangi upaya 
pemerintah Belanda dalam mengendalikan wilayah ini dan ber-
kembang dalam skala yang semakin memanas sampai paruh per-
tama 1960-an (Bab 4; bandingkan Derix 1987).

Upaya Belanda mengendalikan Papua juga dihadapkan pada 
masalah migrasi dan urbanisasi. Ketika Belanda mengakui kedau-
latan atas Indonesia merdeka (1949), muncul tuntutan hampir se-
bagian besar warga Indo-Eropa di Indonesia kepada Ratu Belan-
da untuk menyediakan kawasan dengan standar kehidupan yang 
setara Eropa untuk mereka. Salah satu kawasan yang menjadi 
pertimbangan adalah Papua. Masalah ini menimbulkan kesulitan 
bagi jajaran pemerintah Belanda di Papua, yang berorientasi un-
tuk membangun Papua dan orang Papua menuju kemandirian, 
dan dengan demikian, kebijakan dari pihak pemerintah Belanda 
di Papua dapat dikatakan tidak begitu sejalan dengan arahan dari 
negeri induknya (bandingkan van Eechoud 1952; de Bruijn 1978). 
Namun, menarik untuk disimak bahwa pemerintah Belanda di Pa-
pua, dalam upaya mereka menghadapi laju migrasi dan urbanisasi 
deras ke Papua, juga mempertimbangkan hak-hak dasar (grond-
rechten) orang Papua, mengakui “hak-hak pengambilan keputus-
an” atau “hak adat/ulayat” (beschikkingsrechten) atas dasar hukum 
adat terkait.

Ketika menyusun rencana kota dan membentuk pos pemerintah 
baru di wilayah pedalaman, pemerintah menghadapi masalah 
yang sudah dipelajari oleh dinas Pemerintahan Dalam Negeri di 
Hindia-Belanda: hak-hak dasar masyarakat asli atas dasar hu-
kum adat. Di Hindia-Belanda, berlaku Undang-Undang Agraia 
1870: pemerintah tidak dapat membeli tanah, tetapi tanah yang 
tidak ada pemiliknya bisa dimiliki oleh negara. ‘Pernyataan do-
main’ (domein-verklaring) pada masa sebelum perang—yang 
menegaskan berlakunya hukum kerajaan Jawa—akhirnya mem-
buat pemerintah (kolonial) bisa menjadi pemilik semua tanah. 
Tetapi, penegasan ini tidak punya dasar apa-apa dalam hu-
kum adat orang Papua. Karena itu, pernyataan domain tidak 
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dipakai oleh pemerintah Belanda di Papua pada masa sesudah 
perang. Peraturan Pemerintah Nieuw-Guinea 1949 memang 
“menegaskan hukum yang berlaku adalah hukum adat untuk 
warga sipil.” Dalam praktiknya—yang sepenuhnya memberikan 
dasar hukum dalam Peraturan Pemerintah Nieuw-Guinea yang 
telah disesuaikan pada 1960—pemerintah mengakui “hak-hak 
ulayat” atas dasar hukum adat (beschikkingsrechten), terlepas 
dari apakah tanah telah diolah atau masih alami.

Meski Papua adalah wilayah berpenduduk jarang dan ta-
nahnya agak kosong, hampir di mana-mana pemerintah meng-
hadapi tuntutan penduduk kampung dan marga orang Papua 
yang menegaskan kepemilikan wilayah mereka yang sering 
kali berukuran sangat luas. Kehidupan orang Papua dengan 
demikian berkaitan erat dengan tanah. Ikatan ini tidak hanya 
bersifat ekonomis, namun juga bersifat sosial-religius dan me-
miliki asal muasal mitologis dalam pandangan dunia orang 
Papua. Kerabat atau masyarakat kampung mendapat hak da-
sar atas ulayat adat mereka yang sering ditentukan dengan 
kabur atau jelas. Pada awal abad XX, ahli hukum dari Leiden, 
Cornellis van Vollenhoven menyebut hal ini sebagai “hak ula-
yat” (beschikkingsrecht) dan hak itu berlaku pada suatu “ru-
ang lingkup” (beschikkingskring) berkaitan dengan wilayah 
setempat. Vic de Bruijn menulis: “ruang lingkup ulayat adalah 
tempat para pahlawan budaya menurunkan budaya mereka 
serta pembentukan mitos. Budaya orang Papua tidak mungkin 
ada tanpa ruang lingkup ulayat, begitu pula pijakan dasar dan 
sanksi dari orang Papua pun tidak akan ada.”

Hak ulayat pada dasarnya dilindungi, dan penyerahan ta-
nah adat ke pihak perseorangan dilarang oleh hukum (vervreem-
dingsverbod; larangan untuk orang asing). Namun, dalam be-
berapa kasus, hak-hak ini harus memberi jalan bagi rencana 
pemerintah yang mengusung dalih “demi kebaikan bersama.” 
Dalam kasus ini, penyerahan hak ulayat—alih-alih “penjualan”—
ditetapkan dalam perjanjian bersama kepala kampung setem-
pat, di mana diatur pula besaran kompensasinya. (Bab 4, hlm. 
171–173)

Pemerintah Belanda berupaya menyiapkan “kader orang Pa-
pua” dalam rangka mengelola pembangunan dan secara bertahap 
bergerak menuju kemerdekaan (istilah yang digunakan adalah “ke-
mandirian politik” [“politieke zelfstandigheid”]). Pendirian sekolah, 
pembentukan partai politik, pemilihan umum pertama untuk Nieuw-
Guinea Raad, bahkan, pembentukan Papua Vrijwilligerskorps (PVK) 
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atau Korps Relawan Papua, mengarah ke tujuan itu (Bab 4–5). Na-
mun, sebelum seluruh upaya tersebut tuntas, Indonesia berhasil 
memperkuat tuntutan atas Papua dengan menggalang dukungan 
luas dalam kancah diplomasi internasional disertai aksi militer. 
Tri Komando Rakyat (Trikora), Operasi Mandala, dan perundingan 
internasional dengan mediasi Amerika adalah bagian dari upaya itu. 
Tekanan internasional yang sangat besar akhirnya memaksa Den 
Haag, yang menunjukkan sikap konservatif kolonial, menyerahkan 
Papua ke United Nations (UN) pada 1962. Pemerintahan sementara 
UN akhirnya membuka jalan bagi penyerahan Papua sebagai bagi-
an dari Indonesia (Ba 6–7).

Seterusnya, Papua menjadi sebuah wilayah yang mengepakkan 
sayap-sayapnya pada masa Indonesia. Namun orang Papua terping-
gir dalam ranah ekonomi dan kesadaran diri mereka dilumpuhkan 
oleh gelombang transmigrasi besar-besaran orang Indonesia dari 
wilayah lain di luar Papua. Sebagian besar dari orang Papua yang 
berupaya melancarkan protes maupun perlawanan untuk menun-
tut keadilan dan hak dasar mereka—sebagian besar pula menandai 
inspirasi dan aspirasinya atas dasar harapan akan keselamatan—di-
hadapi oleh pemerintah Indonesia dengan aksi represif berdarah-
darah, sehingga sejak paruh pertama dekade 1960-an dan sete-
rusnya, bahkan sampai hari ini, Papua tidak pernah sepi dari ben-
cana pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan “memoria 
passionis” (‘ingatan [akan] penderitaan’) bagi orang Papua tersebut 
tidak pernah mendapat respons tuntas dari pihak-pihak pemangku 
otoritas tertinggi di negeri ini sampai hari ini juga (Bab 8–12; ban-
dingkan Hernawan 2013; Hernawan 2018).

Dalam bagian Epiloog, Vlasblom kembali menimbang pesan 
leluhur orang Papua dalam petroglif Tabulinetin sesudah menelu-
suri kemelut pelik sejarah Papua sepanjang menyambut dan men-
jalin kontak dengan pendatang baru atau pihak asing yang mem-
buka dan menguasai Papua. Dengan optimis, bahwa Papua bukan 
“vergeten aarde” (‘tanah terlupakan’) seperti dikatakan van Eechoud 
(1952), dan orang Papua bukan “het verdwenen volk” (‘bangsa ter-
puruk’) seperti dikatakan Vic de Bruijn (1978), pada masa sebelum-
nya, Vlasblom dengan cerdas menawarkan paradigma baru dalam 
rangka menafsir teka-teki di balik pesan leluhur, “tangan-tangan 
tidak berdaya,” sesudah meninjau kemelut sejarah Papua dan me-
nyongsong “realitas masa depan” yang lebih baik:

Pada 1953, pada awal jabatannya, Gubernur Jan van Baal me-
nyatakan telah menafsir gambar itu. Ia melihat “tangan-tangan 
lemah tanpa daya tanpa memegang apa pun dan seolah hanya 
kebetulan saja bahwa tangan-tangan itu tidak jatuh tergelincir 
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dari karang curam; tangan-tangan itu telah meninggalkan je-
jaknya di Papua sedemikian rupa: tanah tempat orang tidak 
menaruh tangan mereka.” Bagi antropolog, pesan ini menandai 
pernyataan lugas atas terabaikannya seni kerajinan tangan, se-
ni berkebun dan irigasi selama ribuan tahun. Van Baal menulis 
kata-katanya bukan sebagai ahli etnologi, tetapi gubernur pem-
bangun. Ia menafsir petroglif Tabulinetin sebagai suatu pang-
gilan tugas: “Meletakkan tangan manusia di atas tanah ini, me-
nekannya demikian rupa, sehingga ia menemukan pijakan un-
tuk mengubahnya menjadi tanah tempat manusia bisa hidup.”

Namun, pesan ini tidak dinyatakan untuk orang luar, mela-
inkan untuk orang Papoea, karena seniman yang menciptakan 
gambar tangan adalah leluhur mereka. Mereka tentu saja akan 
memaafkan saya karena pada akhir uraian ini saya tidak mam-
pu menahan godaan untuk menyampaikan tafsir saya sendiri.

Tangan-tangan dari Tabulinetin mungkin saja terangkat tan-
pa daya dalam doa saleh. Tangan-tangan itu juga mendukung 
mesianisme orang Papua: Tuhan, kirimkanlah kami penyela-
mat. Tangan-tangan itu juga bisa menandai gugatan, karena 
ekonomi mereka belum mandiri dan mudah dipinggirkan oleh 
para pendatang baru. Kemampuan mereka [para pendatang ba-
ru]—ironisnya—bisa saja secakap tangan orang Papua, bahwa 
para penguasa mereka di bawah pemerintahan baru sudah be-
lajar memahami sesuatu dan bersorak-sorai. Namun, saya tidak 
memahaminya seperti itu.

Petroglif Tabulinetin memadukan simbolisme asali dan lelu-
hur—sulur-sulur cahaya matahari dan sosok reptil—disertai ta-
ngan manusia. Ini adalah perpaduan lambang yang menarik 
perhatian karena semua itu menyatakan pesan untuk meng-
hargai asal muasal kalian, belajar dari pengalaman leluhur 
kalian, akan tetapi, jangan menantikan kedatangan kembali 
mereka. Mari bergandeng tangan dan bersatu menjadi sebuah 
tim. Keselamatan dan kesejahteraan akan menghantarkan ma-
sa depan menjadi lebih baik dengan menerima berkat dari Atas. 
Orang yang percaya dan menyadari diri sejatinya pantas untuk 
menerima berkat atas buah tangan mereka sendiri. (hlm. 506)

***

Seperti buku Een Daad van Vrije Keuze karya Drooglever, buku 
Papoea: Een geschiedenis karya Dirk Vlasblom ini menawarkan 
“pijakan paradigma baru” yang cukup mengesankan dalam me-
nyuguhkan pandangan baru yang lebih imbang, objektif, dan 
bermutu, sekaligus berhasil memoderasi pandangan lama yang 
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cenderung ekstrem, dalam mendekati kemelut sejarah Papua dan 
mengupayakan masa depan yang lebih baik. Pandangan picik-
provokatif penuh propaganda khas kolonial tempo doeloe dari pe-
nulis buku Bapa Papoea (Derix 1987: proloog dan epiloog), misal-
nya, untuk menyebut salah satu contoh, betapa pun menarik per-
hatian bagi kalangan tertentu yang masih bertahan dengan visi 
paradigmatik seperti itu, tentu sudah tidak penad dan akan tergi-
las oleh roda perkembangan sejarah dan laju gerak zaman ke arah 
masa depan. 

“Pelurusan sejarah” rupanya benar-benar disambut baik dan di-
wujudkan oleh dua penulis buku monumental ini sebagai momen-
tum untuk memperkenalkan “paradigma baru” disertai semangat 
baru dalam upaya mengatasi keterbatasan dan kesempitan visi 
oud-Holland (Belanda tempo doeloe) sekaligus melampaui jebakan 
kesulitan dan dilema dikotomis atas klaim ekstrem-berlebihan-se-
pihak. Orang Papua akan menandai sikap dan fenomena kolot-mut-
lak-mutlakan-sepihak seperti itu dalam konteks dialog dan rupa-
rupa sejenisnya—yang juga masih bersemayam terutama dalam 
tabiat, benak, dan visi paradigmatik sebagian besar kalangan di 
Indonesia yang selalu disapa dengan sikap hormat yang tinggi se-
bagai beliau atau yang mulia—dalam metafor yang sangat tepat: 
“merebus batu”.

Akhirnya, tidak kalah penting atas penerbitan dalam edisi Be-
landa, sumbangsih besar buku Papoea: Een geschiedenis akan men-
capai tujuan seperti harapan sang penulisnya, Dirk J. Vlasblom—
bahwa bukunya dapat diakses seluas-luasnya oleh pembaca ber-
bahasa Indonesia terutama orang Papua, dalam rangka memahami 
sejarah Papua dan masa depan yang lebih baik—ketika buku ini 
tersedia dalam edisi bahasa Indonesia.
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