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Abstraksi:
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menjadi wilayah terakhir yang
diperebutkan dalam perang kemerdekaan Indonesia. Papua menjadi wilayah
istimewa bagi eksistensi Republik Indonesia saat ini dan masa depan. Papua
menjadi salah satu wilayah yang terus bergejolak hingga kini. Rangkaian
permasalahan yang timbul di Papua, seperti kelaparan, buruknya fasilitas
kesehatan dan pendidikan, kemiskinan, dan sparatisme, menjadi bagian dari
kehidupan masyarakat Papua hingga kini. Interupsi langsung dari Presma UI
kepada Presiden Jokowi yang heboh sebagai “kartu kuning Jokowi” telah
mengingatkan kita semua tentang bagaimana kondisi Papua saat ini dengan
berbagai permasalahan yang ada. Interupsi tersebut mengingatkan kita semua
bahwa Papua yang kaya dengan sumber daya alamnya nyatanya belum bisa
mensejahterakan masyarakatnya. Pemberlakuan daerah Otonomi Khusus (Otsus)
bagi Papua dirasa belum membawa dampak yang signifikan bagi pembangunan di
Papua. Pembangunan yang dimaksud tentu tidak hanya pembangunan fisik namun
juga pembangunan manusiannya. Dana otus yang digelontorkan dari pemerintah
pusat yang mencapai 11,67 triliun seharusnya berdampak besar bagi
pembangunan disegala aspek kehidupan masyarakat Papua. Banyak anggapan
bahwa dana Otsus bagi Papua hanya menimbulkan masalah baru, yaitu korupsi.
Tulisan ini akan menampilkan analisa terkait efektivitas pemberlakuan Otsus bagi
Papua. Metode penulisan menggunakan pendekatan deskriptif dengan megacu
pada data dari buku, jurnal, dan informasi yang terkait dengan Otsus Papua.
Tulisan ini akan bermanfaat untuk menjadi salah satu referensi bagi
perkembangan pemberlakuan Otsus bagi Papua.
Kata Kunci: Implementasi, Otsus, Papua.
Abstraction:
Papua and West Papua Provinces became the last contested territory in the
Indonesian war of independence. Papua becomes a special region for the existence
of the Republic of Indonesia today and the future. Papua has become one of the
most turbulent areas to date. The series of problems that arise in Papua, such as
hunger, poor health and education facilities, poverty, and separatism, are part of
the life of Papuans today. The direct interruption from Presma UI to President
Jokowi's excited as "Jokowi's yellow card" has reminded us all about how the
current condition of Papua with the various problems that exist. The interruption
reminds us all that a rich Papua with its natural resources can not yet prosper the
people. The enactment of Special Autonomy (Otsus) for Papua is not yet having a
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significant impact on development in Papua. Development in question is certainly
not only physical development but also human development. 11.67 trillion rupiah
from the central autonomy fund should have a major impact on development in all
aspects of Papuan life. Many assume that Otsus fund for Papua only cause new
problem, that is corruption. This paper will feature an analysis of the effectiveness
of the implementation of Otsus for Papua. The writing method uses a descriptive
approach with megacu on data from books, journals, and information related to
Otsus Papua. This paper will be useful to be a reference for the development of
the implementation of Otsus for Papua.
Keyword: Implementation, Otsus, Papua.

bagi

A. PENDAHULUAN
Dewasa ini pembahasan mengenai Papua menjadi trending topik
kembali di beberapa pemberitaan
media.

Melalui

“kartu

kuning

Jokowi”, sebuah kritik tentang kondisi di Papua kembali digulirkan.
Interupsi dari presiden mahasiswa
(Presma) Universitas Indonesia (UI),
Zadiit

Taqwa,

kepada

Presiden

Jokowi sesaat setelah pidato presiden
dalam rangka Dies Natalis UI ke-68.
Diluar berbagai respon dari masyarakat,

memang

tindakan

yang

dilakukan oleh Presma UI ini perlu
untuk dicermati lebih dalam. “Kartu
kuning”

yang

ditujukan

kepada

Presiden Jokowi menjadi sebuah
kritik yang tajam bagi pemerintah.
Peristiwa gizi buruk dan buruknya
fasilitas kesehatan bagi suku Asmat
di Papua menjadi tamparan keras

pemerintah

pusat

sekaligus

pemerintah daerah.
Permasalahan gizi buruk atau
kelaparan dan buruknya fasilitas
kesehatan bagi suku Asmat seolaholah menunjukkan ketidakbecusan
pemerintah pusat bahkan daerah
dalam menjamin hak-hak warga
negaranya sesuai dengan amanat
konstitusi. Bagi salah satu bagian
dari masyarakat, mungkin banyak
kalangan menyayangkan interupsi
dari Zadiit Taqwa dan menganggap
apa yang ia lakukan sangatlah reaktif
tanpa

mempertimbangkan

kinerja

pemerintah selama ini bagi Papua.
Pembangunan infrastruktur di Papua,
khusunya proyek besar pemerintah
yakni
Papua,

pembangunan
dirasa

jalur

menjadi

trans
sebuah

pencapaian hebat dari pemerintah
pusat untuk pembangunan di Papua.
Kita semua tidak bisa menampik
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hasil capaian itu, namun satu hal

mendapatkan keistiwemaan dan per-

yang tidak boleh dilupakan yakni

lakuan dan perhatian khusus dari

masalah gizi buruk dan buruknya

pemerintah

fasilitas kesehatan bagi suku Asmat

menghidupkan kembali peran mas-

memang benar adanya. Hasil kinerja

yarakat adat Papua melalui Musa-

pemerintah dan fakta lapangan harus

yawarah Rayat Papua (MRP) hingga

dilihat secara objektif.

gelontoran dana yang melipah ruah,

pusat.

Mulai

dari

Tanah Papua dibagi menjadi

menjadi prioritas program dalam

dua provinsi, yakni Provinsi Papua

penerapan otsus bagi Papua. Pem-

dan Provinsi Papua Barat. Papua,

berian otsus bagi Papua mengha-

pulau paling timur Indonesia yang

dirkan sebuah tanda tanya besar

sering disebut sebagai pulau dengan

yakni akankah upaya tersebut hanya

Sumber Daya Alam terkaya di

menjadi “obat penawar pilu” saja

Indonesia namun nyatanya belum

masyarakat Papua? Artinya program

juga memakmurkan masyarakatnya.

ini hanya besar pada retorika namun

Tercatat sudah 72 tahun lebih sudah

pelaksanaannya

usia republik ini berdiri, namun

sungguh-sungguh. Apakah pemberi

permasalahan Papua juga tak kun-

an Otsus Papua-diistilahkan dengan

jung

nama

usai.

Berbagai

pendekatan

program

terkesan

komedi

tidak

Papua-

dilakukan oleh berbagai pihak, baik

Epenkah? Cupentoh? Yang artinya

dari struktural maupun non stru-

emang penting kah? Cukup penting

kutral, termasuk pemerintah pusat

toh? Jika hal itu merujuk pada

didalamnya. Dalam rentetan perkem-

efektifitas pemberian Otsus bagi

bangannya, Papua pernah ditetapkan

Papua. Beberapa data yang disajikan

menjadi daerah operasi militer oleh

terkait dinamika pembangunan Papua

pemerintahan orde baru hingga yang

serta keterserapan dana Otsus akan

terbaru pemberian Otonomi Khusus

dijadikan acuan dalam tulisan ini.

(Otsus) kepada kedua provinsi yang
ada.

B. PEMBAHASAN
Pada tataran konsep dasar

otsus bagi Papua menjadikan Papua

Papua

dapat

dikatakan

sebagai daerah yang paling akhir ter-
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lepas dari cengkraman pemerintah

oleh pemerintah Belanda, Organisasi

kolonial Belanda. Tercatat baru di

Papua Merdeka (OPM) berdiri di

tahun 1962, Papua terintegrasi de-

tahun 1965. Dalam lintas waktu 1965

ngan Negara Kesatuan Republik

hingga sekarang dan beberapa kali

Indonesia (NKRI) yang sebelumnya

pergantian kekuasaan di pemerintah

butuh upaya berat dari Pemerintah

Indonesia, OPM sebagai organisasi

Republik Indonesia untuk merebut

perjuangan rakyat Papua terus berge

Irian Barat- nama Papua sebelumnya.

jolak di Papua. Penetapan Papua se-

Dengan masuknya Papua ke dalam

bagai Daerah Operasi Militer (DOM)

NKRI secara otomatis Papua berada

yang ditetapkan oleh pemerintahan

dibawah naungan hukum nasional

orde

termasuk segala urusannya menjadi

sejarah panjang konflik di Papua.

kepentingan pemerintah pusat serta

Tidak

masyarakat Indonesia pada umum

konflik biasa, tetapi dapat dinilai

nya. Namun, beberangan dengan

bahwa konflik tersebut dipandang

masuknya wilayah Papua ke dalam

sebagai perang antara masyarakat

NKRI,

selama itu pula muncul

Papua dengan pemerintah Indonesia,

berbagai pertentangan dari berbagai

disampng isu pelanggaran HAM di

pihak yang ada di dalam masyarakat

dalamnya.

baru,

hanya

semakin

menambah

dipandang

sebagai

Papua itu sendiri. Pertentangan disini

Disamping permasalah konflik

dimaksudkan adalah adanya upaya

yang terus merongrong integrasi

ketidaksetujuan

bangsa,

dan

ketidakrelaan

permasalah

Papua

yang

diantara sebagian masyarakat Papua

berkaitan dengan kesenjangan eko-

untuk bergabung ke dalam NKRI,

nomi dan sosial serta masalah kese-

dan pastinya memilih untuk berdiri

jahteraan yang menjadi isu paling

sendiri sebagai negara Papua yang

strategis saat ini masih menunjukkan

merdeka. Berkenaan dengan upaya

fakta yang memilukan. Hal tersebut

tersebut, dapat dibuktikan dengan

digambarkan dengan kondisi geo-

hanya 3 tahun setelah penyerahan

grafis Papua yang kaya akan sumber

Papua kepada pemerintah Indonesia

daya alam tetapi

belum bisa memberikan dampak

masyarakat Papua. Kemudian, masih

berupa kesejahteraan ekonomi bagi

ditetapkannya Provinsi Papua dan

faktanya masih
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Provinsi Papua Barat sebagai daerah

Sumule2 yang menekankan bahwa

kategori termiskin di Indonesia. Se-

Otsus merupakan langkah awal yang

lanjutnya,

infras

positif dalam rangka membangun

trukutur yang masih dialami oleh

kepercayaan rakyat (Papua) kepada

kebanyakan masyarakat Papua, se-

pemerintah,

makin mengisolir masyarakat Papua

langkah strategis untuk meletakkan

dari segala pembangunan yang terus

kerangka dasar yang kukuh bagi

dikebut oleh pemerintah. Kesemua

upaya penyelesaian masalah-masalah

fakta tersebut telah menunjukkan

di Papua. Untuk lebih memperkuat

bahwa Papua adalah daerah yang

argumen tersebut, kiranya juga perlu

seharusnya menjadi prioritas dan

untuk memandang hasil penelitian

sorotan utama dalam membangun

dari Widjojo dan Budiarti (2012:65)

bangsa Indonesia.

yang menyatakan bahwa;3

kesulitas

Pemerintah

akses

Pusat

bukan tanpa upaya dalam penanganan masalah Papua. Salah satu
yang terpenting dalam upaya ini
dikeluarkannya

merupakan

“UU Otsus Papua mem
berikan konsesi sosial
sangat besar, terutama
dalam pembagian hasil
SDA, prioritas pendi
dikan, kesehatan, dan
pemberdayaan ekonomi
orang asli Papua. Tidak
hanya pendekatan sosial
ekonomi, UU Otsus juga
memberikan
konsesi
politik dan HAM yang

sebagai

otoritas tertinggi di Republik ini

adalah

sekaligus

Undang-

Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi
Papua. Otsus bagi Papua diberikan
oleh pemerintah pusat, secara tidak
langsung dasar pemberiannya adalah
atas dasar fakta-fakta yang telah
disebutkan sebelumnya. Namun se
cara lebih detail masalah keamanan
yang berkaitan dengan sparatisme
serta disparitas sosial dan ekonomi
yang terjadi di Papua adalah dua
faktor yang lebih kuat. Menurut

2

Agus Sumule, 2003,
Mencari Jalan Tengah: Otonomi
Khusus Provinsi Papua, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, hlm. 4041.
3
Muridan S Widjojo dan
Aisah Putri Budiarti. 2012. UU
Otonomi Khusus Bagi Papua:
Masalah Legitimasi Dan Kemauan
Politik. Jurnal Penelitian Politik
LIPI, vol 9 no.1. hlm. 65.
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sangat luas. Salah satu
yang paling unik adalah
Majelis Rakyat Papua
(MRP) yang diharapkan
berfungsi sebagai lem
baga perwakilan orang
asli Papua. Selanjutnya,
masih ada peluang pen
dirian partai politik lokal,
pengakuan hak adat, pe
ngadilan HAM dan bah
kan komisi kebenaran dan
rekonsiliasi. Dengan pene
tapan UU 21/2001 maka
Otsus Papua menjadi
harapan baru penyelesai
an konflik di Tanah Papua
atau populer dengan
istilah “jalan tengah”.
Hal yang menarik dari pelak
sanaan Otsus Papua adalah bagaimana mengupayakan secara maksimal partispasi masyarakat asli Papua
dalam penyelenggarakan pemerintahan. Selain pendekatan ekonomi dan
sosial, pembentukan MRP melalui
UU Otsus Papua diharapkan peran
serta masyarakat akan lebih ber
kembang. Secara gagasan hal ini
sangat

positif

diantara

berbagai

upaya yang kurang efektif sebelum
nya. Dari maksud pelaksana an Otsus
Papua dapat kita simpulkan semen-

Terhitung sudah 17 tahun pelak
sanaan Otsus bagi Papua sejak di
keluarkannya UU Nomor 21 tahun
2001 tentang Otonomi Khusus bagi
provinsi Papua. Sebelumnya telah
disebutkan bahwa pemberian Otsus
bagi Papua merupakan salah satu
solusi besar untuk menyelesaikan
masalah di Papua. Entah yang ber
kenaan dengan konflik, sparatisme,
kesenjangan, kesejahteraan hingga
yang terkait dengan perlindungan
HAM yang kesemuanya diharapkan
dapat terselesaikan. Pada dasarnya
pemberian otonomi khusus (otsus)
dapat dimaksudkan sebagai pem
berian kebebasan bagi masyarakat
Papua untuk mengatur serta me
ngurus

sendri

berbagai

kepen

tingannya, termasuk urusan pemerintahan

dan

pengelolaan

pemanfaatan sumber daya alamnya.
Menurut Rohim hal yang penting
lainnya dalam pelaksanaan otsus bagi
Papua adalah terkait strategi pemba
ngunan dibidang sosial, ekonomi dan
budaya serta politik.4

tara, bahwa pemberian Otsus ini
adalah sebuah upaya yang bagus
untuk penanganan segala gejolak di
Papua.

serta

4

Rohim,
Nur,
2014,
Optimalisasi Otonomi Khusus
Papua
Dalam
Peningkatan
Kesadaran Hukum Masyarakat
Guna Mereda Konflik Dan
Kekerasan. Fiat Justisia Jurnal
Hukum, Volume 8 Nomor 1.
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Strategi

pembangunan

bidang

tersebut

dibeberapa

sesuai

orang Papua menilai Otsus Papua ke

dengan

dalam justifikasi yang amat memi-

karakteristik dan kekhasan masya-

riskan. Ia menyatakan bahwa pem-

rakat dan kondisi alam serta kebu-

berian Otsus bagi Papua dengan

dayaan masyarakat Papua.

alasan nasionalisme, dengan alasan

Dalam upaya memberikan panda-

pengkondisian wilayah demi Otsus,

ngan dan evaluasi terhadap Otsus

dengan alasan investasi, tanah Papua

Papua, sebenarnya menarik untuk

diporak-porandakan, manusia Papua

mencermati serta membandingkan

diperlakuan bukan manusia lagi. Dari

pendapat dari beberapa pandangan

ketiga pengkaji Otsus Papua tersebut,

oleh para pengkaji Otsus Papua.

kita dapat memberikan gambaran

Pertama, mengutip dari Ni’matul

awal, apakah memang realitanya

Huda5, “lahirnya kebijakan otonomi

demikian, ataukah berbagai asumsi

khusus

diatas hanya hipotesis yang dilebih-

Provinsi

Papua

ibarat

berenang melawan arus. Arus yang

lebihkan.

dilawan itu adalah tuntutan merdeka”.

Kemudian

Widjojo

Evaluasi dari Otsus Papua secara

dan

taksiran sederhana dapat dilihat dari

Budiarti6 melalui hasil karyanya

dua hal vital, yaitu berkenaan dengan

tentang Otsus Papua, berpendapat

pembangunan manusianya dan dina-

bahwa otonomi khusus (Otsus) Papua

mika gerakan sparatismenya. Poin

dapat dikatakan cenderung gagal

pertama adalah pembangunan manu-

menjadi “jalan tegah” bagi konflik

sia

Papua yang melingkar sejak 1960-an.

ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Sedangkan bagi Karoba7 yang juga

Papua yang dalam kurun waktu pasca

yang

meliputi

pembangunan

diundangkannya UU Otsus hingga
Ni’matul, Huda, 2014,
Desentralisasi Asimetris Dalam
NKRI: Kajian Terhadap Daerah
Istimewa, Daerah Khusus dan
Otonomi Khusus, Bandung: Nusa
Media, hlm. 286.
6
Muridan S Widjojo dan Aisah
Putri Budiarti, Op.Cit, Hlm. 78.
7
Sem, Karoba, 2005, Papua
Menggugat: Teori Politik
Otomisasi NKRI di Papua

sekarang ini telah dikucuri dana

5

Otsus kurang lebih 40 triliun. Apakah
dengan dana Otsus yang menjadikan

Barat, Yogyakarta: Galang
Press, hlm. 59-60.
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pembangunan manusia di Papua

kolah.

sebagai sasaran utama telah gagal

dengan tingkat partsipasi pendidikan

memenuhi indikator tujuan seperti

terendah di antara provinsi lain. Dari

yang

beberapa

segi kesehatan, dana Otsus belum

pengkaji diatas. Asumsi tersebut

mampu memenuhi kebutuhan pelaya

bukan tanpa dasar jika melihat

nan kesehatan di Papua dan Papua

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Barat. Hal ini terlihat dari rasio

dimana

pengukurannya

perbandingan antara jumlah dokter

meliputi harapan hidup, pendidikan,

dan jumlah penduduk, yaitu rasionya

dan standar hidup layak. Pada tahun

1 dokter berbanding 3800 penduduk.

2009 rata-rata IPM untuk Papua dan

Berkaitan dengan kesempatan kerja,

Papua Barat hanya kisaran 66,55.

dana Otsus masih belum bisa men

Jika dibandingkan dengan daerah

jamin ketersediaan lapangan peker-

yang miskin sumber daya alam

jaan. Tahun 2010 dari jumlah pencari

seperti Sulawesi Utara yang masih

kerja sebesar 158.813 hanya tersedia

dikisaran,

5.373

dibeberkan

indikator

Papua

oleh

masih

berada

Data

tersebut

kesempatan

diperparah

kerja.

Fakta

dibawahnya. Data demikian cukup

tersebut membuktikan rendahnya ke-

wajar

terserapan dana Otsus bagi pem-

dengan

membandingkan

tingkat kemiskinan di Papua.

bangunan masyarakat Papua serta

Data jumlah penduduk miskin di
Papua masih menunjukkan prosen-

belum lagi praktik korupsi yang
menyertainya8.

tase yang cukup besar yaitu 761,6

Dalam sajian data lainnya turut

(per 1000 orang) di tahun 2010. Dari

membeberkan data yang tidak jauh

2 juta lebih penduduk atau hampir

dengan fakta diatas. Kompleksitas

setengah penduduk Papua,

yaitu

masalah untuk Papua dapat dikatakan

sekitar 40,78% hidup dengan status

telah akut. Biaya hidup yang tinggi

Rumah Tangga Miskin (RTM). Dari

bahkan untuk harga beras yang hanya

data tingkat pendidikan tak kalah

80 ribu di pulau Jawa untuk 25kg, di

mengejutkan, dari tahun 2008 hingga

Papua dengan barang yang sama

2010, lebih dari 70% penduduk usia

didapatkan dengan harga 800 ribu.

sekolah tidak pernah mengenyam
pendidikan atau tidak lagi berse-

8

Muridan S Widjojo dan Aisah
Putri Budiarti, Op.Cit, hlm. 5.6.
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Perjalanan yang berhari-hari untuk

2009, pemerintah pusat menerima

menuju ke tempat lain menjadi kese-

uang sebesar US$7.996.392.017 dari

harian orang Papua yang memang

Freeport. Pada kurun yang sama,

ketersediaan

infrastruktur

pemerintah hanya memberikan 20

masih minim. Selain Papua sebagai

triliun kepada Papua dimana nilai

daerah rawan malaria, Papua juga

tersebut tidak besar untuk Papua9.

akses

masih menjadi salah satu provinsi

Ternyata selain dana Otsus yang

dengan penderita HIV/AIDS ter-

terlihat besar, potensi pendapatan

tinggi di Indonesia, yaitu sekitar

masyarakat Papua akan lebih besar

5.000

partispasi

jika hasil eksplorasi tidak harus

pendidikan yang masih rendah yang

“disetor” kepada pemerintah pusat.

ditunjukkan dengan tingginya angka

Sehingga cukup wajar apabila hal ini

buta huruf.

menjadi lahan perebutan, disisi lain

jiwa.

Tingkat

Selain berbagai persoalan pem-

OPM dengan gerakan perjuangannya

bangunan manusianya, pelaksanaan

untuk merdeka selalu berhadapan

Otsus masih dihadapkan pada gera-

dengan militer dengan itikad menjaga

kan sparatis yang tak kunung reda.

integrasi wilayah. Pertemuan kedua

Memang jika ditelaah lebih kritis,

belah pihak ini seringkali membawa

sparatisme

“menebar

isu pelanggaran HAM di dalamnya.

teror” selama ini erat kaitannya de-

Bahkan lebih lanjut, akibat teraku-

ngan masalah kesejahteraan masya-

mulasinya

rakat, disamping isu memperjuang

Papua akibat konflik berkepanjangan

kan kemerdekaan Papua. Dengan

justru membuat mereka memandang

kekayaan sumber daya alam yang

buruk pemerintah pusat (Pemerintah

melimpah Papua masih saja berkutat

Republik Indonesia).

dalam

yang

terus

ketidaksejahteranya

perasaan

orang-orang

kehi-

Dari sekian data yang disajikan

dupan. Padahal ditahun 2011 keka-

serta pemberian Otsus kepada Papua

yaan tambang yang dikelola PT.
Freeport masih memiliki cadangan
119,7 milliar pounds tembaga, 33,9
juta ons emas dan 33,03 ons perak.
Dalam kurun waktu antara 2000-

9

Bhakti Ikrar Nusa dan
Natalius Pigay. 2012. Menemukan
Akar Masalah Dan Solusi Atas
Konflik Papua: Supenkah?. Jurnal
Penelitian Politik LIPI, vol 9 no. 1.
Hlm.14.
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terlihat belum mampu untuk mem

non fisik di Papua. Legalitas pun

bawa perubahan yang signifikan bagi

telah dikeluarkan melalui UU No.21

Papua, bahkan memunculkan masa

tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua

lah-masalah baru, seperti korupsi

yang di dalamnya mengatur banyak

yang menjangkiti beberapa pejabat

keterlibatan masyarakat asli Papua

daerah. Papua memang istimewa,

dalam menyelenggarakan pemerinta-

dengan kelimpahan potensi sumber

han.

daya alam di dalamnya. Upaya untuk

Melalui pembentukan MRP

perhatian kepada Papua juga tidak

jika

bisa

Papua

hilangkan stigma negatif soal orang

dengan dana triliunan masih juga

Papua yang tidak bisa berbuat apa-

belum

lebih

apa, primitif, dan tertutup. Selain itu,

masyarakat

dana Otsus yang pada awalnya

Papua. Sungguh disayangkan apabila

dianggap besar, ternyata tidak seban

Papua benar-benar lepas dari NKRI

ding dengan

jika penanganan dari pemerintah

sumber tambang yang dilakukan oleh

pusat masih saja belum bisa tepat

Freeport kepada pemerintah pusat.

sasaran.

Disisi lain dengan hanya diberi

sembarangan.

mampu

kepada

Otsus

berdampak

kesejahteraan

berhasil

akan

dapat

meng

“setoran” ekplorasi

sekian trilliun dari pemerintah pusat
sebagai dana Otsus yang ditambah

C. PENUTUP
Beda

kepala

beda

pula

dana infrastrukutur, pembangunan di

tangannya. Mungkin adagium itulah

Papua pun masih jauh dari harapan.

yang mungkin cocok untuk menga

Dengan tingkat kemiskinan yang

nalogikan pelaksanaan Otsus Papua

masih tinggi, tingkat pendidikan

saat ini. Diawal memang dari tataran

yang masih mengkhawatirkan, akses

ide, gagasan, hingga niatnya adalah

dan pelayanan kesehatan yang juga

positif dan digadang-gadang memang

belum menunjukkan perbaikan yang

mampu memberikan banyak peru-

signifikan, adalah fakta nyata yang

bahan bagi pembangunan fisik dan

dialami oleh orang Papua sekarang.

Gerakan sparatisme, OPM, yang

dengan aparat militer yang ada di

terus melakukan berbagai teror dan

Papua.

tak jarang harus adu bidik senjata

Telaah Pasca “Kartu kuning Jokowi”, Pemberian Otsus bagi Papua: Epenkah?
Cupentoh?, Andhika Yudha Pratama 104
Sejalan dengan hal tersebut,
gelombang

aksi

yang

menunut

pelepasan Papua dari NKRI terus
datang silih berganti, tidak hanya
melalui

sparatisme,

tetapi

telah

secara terbuka melalui demonstrasi,
dialog-dialog umum, dan gerakangerakan masif lainnya. Kembali pada
judul,

pemberian

Otsus

Papua

E(mang)pen(ting)kah?Cu(kup)pen(ti
ng)toh? Melalui bebe rapa penjelasan
sebelumnya maka dapat dikatakan
Otsus bagi Papua tidak tepat sasaran.
Berdasarkan

data

perkembangan

Otsus, yang dibutuhkan masyarakat
Papua bukan dana yang triliunan,
bukan pula militerisasi yang semakin
membuat kondisi mencekam, tetapi
cukup dengan jaminan pendidikan,
keamanan,

kesehatan,

dan

akses

pangan yang baik. “kartu kuning
Jokowi” harus disikapi dengan arif
bijaksana. Interupsi soal kondisi
Papua memang begitu adanya. “kartu
kuning Jokowi” bisa mengingatkan
kita

semua

tentang

kinerja

pemerintah yang harus terus diawasi
agar kebijikan yang dikeluarkan bisa
mensejahterakan masyarakat.
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