KETIKA LUMBUNG PANGAN UNTUK INDONESIA
MENJADI GENOSIDA DI PAPUA
Enyahlah Merauke Integrated Food and Energy Estate
dari Tanah Papua !
Identitas atau jati diri sebagai seorang Malind akan pelan-pelan punah seiring dengan punahnya unsur-unsur alam yang menjadi simbol
setiap klan (Dema). Gebze dengan simbol pohon kelapa, Mahuze dengan simbol Sagu, Basik-basik dengan simbol Babi, Samkakai
dengan simbol Saham (kanguru), Kaize dengan symbol Kasuari dan Balagaise (burung Elang) akan hilang. Dengan kata lain, proyek
pangan MIFEE ini hanya akan membawa kepunahan bagi orang Malind.
Bukan tidak mungkin jika generasi Malind Anim dimasa 5 10 tahun ke depan tidak bisa lagi bernyanyi “bersama angin, bersama daun,
bersama sagu, bersama Saham, bersama pohon kelapa, aku dibesarkan”. Mereka akan mengatakan, “aku tidak dibesarkan lagi oleh
angin, daun, sagu karena aku tidak punya dusun sagu lagi. Aku tidak tahu lagi Demaku, simbol-simbol adatku, bahasaku, batas-batas
dusunku. Aku tidak bisa menyebutkan lagi dari mana asal usulku, yang bisa aku sebutkan hanyalah, tanah Papua tanah leluhurku, di
sana aku dilahirkan.

Rosa Moiwend - Aktivis Malind, Papua

Di Merauke, Papua akan dibangun Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), sebuah proyek raksasa ambisius untuk
memasok bahan makanan dan energi secara terpadu. Luas lahan yang diambil mencapai 1,28 juta hektar atau 1,5 kali luas

Jakarta. Sebagian besar jumlah tersebut adalah hutan alami, termasuk hutan gambut.
Perampasan tanah sudah dimulai. Ganti rugi yang ditawarkan pada warga hanya Rp 8 per m2. Hanya Rp
200,000 sampai 500,000 per orang sebagai kompensasi atas penghidupan yang dirampas.
Rencananya mereka akan mengonversinya menjadi 30% sawit dan 20% tebu (yang akan diproses menjadi ethanol) dan sisa lahan lainnya akan
difokuskan sebagai lumbung padi dan bahan pangan lainnnya. Alasannya adalah keberlanjutan pangan, omong kosong!
Mengusir masyarakat secara paksa dari tanah mereka demi alasan keberlanjutan pangan? Perkebunan

yang tersentralisasi senantiasa

menciptakan konflik, bukan keberlangsungan pangan! Sudah berapa banyak petani Indonesia yang kehilangan tanahnya oleh perkebunan sawit serta
perkebunan-perkebunan lainnya? Pertanian yang bersifat kecil dan hutan yang utuh – itulah sesungguhnya jaminan keberlanjutan pangan yang sebenarnya!
Dibutuhkan jutaan pekerja migran untuk mengolah lahan tersebut, yang berarti merupakan jaminan

pemusnahan atas kaum adat Malind dan

Anim. Bagaimana bisa bertahan hidup ketika menjadi minoritas di tanah sendiri, ketika lahan telah dirampas dan hutan telah dibabat? Masyarakat Papua sudah
mengerti apa arti dari proyek semacam ini dan imbasnya pada kehidupan kulturalnya.

Medco (Arifin Panigoro), Comexindo
(Hashim Djoyohadikoesoemo), Artha Graha (Tommy Winata), Bangun Cipta Sarana (Siswono Yudo Husodo),
Sinar Mas, Bakrie Sumatera, Wilmar, serta para petinggi-petinggi militer dan politisi yang bertanggung jawab atas dominasi kekuasaan Indonesia

Investor-investor yang terlibat di proyek ini adalah konglomerasi-konglomerasi nasional dan militer:

pada masyarakat Papua.

Poster ini diterbitkan oleh orang-orang di luar Papua yang berkeyakinan bahwa penindasan rakyat Papua bukan hanya masalah di wilayah Papua saja, melainkan urusan kita semua.

Sobat,
dimana pun kau berada, ingatlah selalu :
Masyarakat Papua sangatlah beragam dan istimewa serta sudah banyak menderita.

BERSIKAP RASIS AKAN
MENAMBAH PENDERITAAN INI
Masyarakat Papua sangatlah istimewa...…
Di desa-desa dan hutan Papua, pola hidup dan adat masih kuat dijalankan masyarakat. Pola hidup dan adat ini turut menjaga kelestarian alam
serta hubungan antar manusia dengan lingkungannya. Masyarakat adat Papua memiliki ketergantungan dengan hutan sebagai sumber pangan
dan jiwa. Masyarakat adat Papua masih memiliki pengetahuan yang sangat dalam akan hal ini, sesuatu yang tak lagi dimiliki 'orang-orang modern'.
Karena pola hidup dan adat masyarakat Papua sangatlah istimewa, kita tidak bisa menilai dan berprasangka buruk mengenai hal ini. Apalagi, tidak
ada orang luar yang punya hak untuk memutuskan apa yang paling baik bagi masyarakat Papua, dengan asumsi 'dia lebih maju maka lebih banyak
tahu'. Biarkan masyarakat Papua sendiri yang menentukan seperti apa arti maju bagi dirinya dan seperti apa masa depannya.

Masyarakat Papua sangatlah beragam...
Di kota-kota di Papua, perekonomian dan aktifitas lainnya didominasi para pendatang. Banyak orang yang datang ke Papua
bertambah kaya, sementara orang Papua sendiri bertambah miskin. Beberapa orang mau memahami keadaan yang keras ini dengan
mencap masyarakat Papua sebagai 'bodoh', 'malas' atau 'tidak bisa dipercaya' atau lebih halus dengan cap 'kurang berpendidikan'.
Sikap seperti ini salah dan berbau rasisme sangat jelas ada banyak orang Papua yang cerdas dan tekun! Kita tidak bisa
menyimpulkan 'sifat dasar' berlaku untuk semua orang. Masyarakat Papua sangatlah beragam dan tidak tunggal. Kita harus
memahami bahwa ketidakadilan adalah hasil dari eksplotasi di Papua. Kita jangan melegitimasi dominasi dengan pemahaman asalasalan yang menghasilkan kesimpulan keliru.

Masyarakat Papua sudah sangat menderita...
Puluhan tahun kekerasan negara telah membentuk masyarakat menjadi sangat tertindas, dan penderitaan yang
berkepanjangan. Hal ini membuat situasi menjadi buruk dan mempengaruhi keseharian masyarakat, serta juga
membangun pemahaman yang keliru tentang orang Papua. Kita tidak pernah akan bisa memahami apa-apa di
Papua kalau kita tidak sadar bahwa penderitaan ini sudah mengubah semua. Masalah-masalah sosial juga muncul
dari puluhan tahun kekerasan negara. Ingatkanlah ini sebelum mengulang mitos berprasangka yang keliru bahwa
masyarakat Papua lebih keras karena primitif ataupun liar.

Bersikap rasis akan menambah penderitaan Papua…
Banyak contoh sejarah di dunia yang bisa kita lihat sebagai contoh bagaimana upaya untuk mewajarkan diskriminasi dengan pemahaman keliru
tentang masyarakat yang ditindas di Amerika dengan sistem perbudakan, di Afrika Selatan di era apartheid, dan di Indonesia ketika penjajah
Belanda melegitimasi rezim yang kejam dengan pengakuan penduduk Nusantara membutuhkan kepemimpinan asing. Ini juga terjadi di Papua.

Jika kita ingin memandang
ke arah kebebasan sejati,
maka kita harus memulai
dengan menantang sikap kita
dalam melihat orang lain.

Di samping penindasan secara langsung, ada juga kebutuhan penindas untuk mewajarkan sistem yang eksploitatif. Ini adalah asal usul rasisme:
sebuah upaya untuk berubah pandangan masyarakat dengan stereotip dan prasangka supaya terlihat wajar satu golongan mendominasi
golongan lain. Rasisme tidak selalu merupakan kebencian dan tidak selalu sengaja. Saat penindasan menjadi biasa, rasisme juga menjadi biasa
dan kita bisa pakai wacana rasis tanpa sadar.
Oleh karena itu, rasisme memiliki akar mendalam yang sangat sulit dicabut. Kita hanya bisa
membongkar rasisme jika kita menantang sikap dan perilaku kita dengan mencari pemahaman
alternatif dari yang ditawarkan sistem penindasan. Bagi orang Papua itu artinya membangun harga diri
dan berjuang untuk membentuk masa depan yang lebih adil. Bagi orang dari luar Papua itu artinya
dengarkan suara-suara dari Papua dan menghormati kebutuhan orang Papua merupakan cara
tersendiri dalam melawan penindasan dan rasisme. Bagi kita semua itu artinya upaya untuk tetap
memahami dampak rasisme dan menanyakan bagaimana kita mendukung dan mempertahankan sistem
yang rasis.

Poster ini diterbitkan oleh orang-orang di luar Papua yang
berkeyakinan bahwa penindasan rakyat Papua bukan hanya
masalah di wilayah Papua saja, melainkan urusan kita semua.

PAPUA MEMIKUL

Di tengah ladang mas dan impian kemakmuran bumi Papua,
darah dan airmata terus menetes, mengalir tak terbendung,
4 Oktober 2010
tumpah tanpa bekas, trus tumbuh berangkai
Tiga anggota Balim Petapa

1 Juni 2010
Menggunakan roket,
bazooka dan granat, militer
Indonesia menyerang
secara membabibuta
berbagai desa di distrik
Jambi Sinak Ilu dan
Tingginambut, Puncak Jaya.
7 orang tewas dalam
penyerangan tersebut

11 Maret 2010
Aktivis HAM Sebby Sambom
dan keluarganya terpaksa
melarikan diri setelah
menerima ancaman mati
dan intimidasi dari agen
intelijen Indonesia.
17 Maret 2010
Pastor Gire Kindeman
ditembak mati oleh aparat
polisi di Tingginambut,
Puncak Jaya. Malam harinya
aparat mengepung rumah
pertemuan adat. Semua
orang yang tidur di dalam
rumah tersebut ditangkap
dan disiksa dengan
bayonet. 13 orang tersebut
akhirnya tewas
22 Maret 2010
Rumah Enditi Tabuni
ditembaki secara beruntun
oleh aparat militer. Kejadian
ini menyebabkan luka parah
di kaki Enditi.

Januari 2010
Dua puluh judul buku,
termasuk sebuah
terjemahan deklarasi PBB
Hak Asazi Masyarakat Adat,
dilarang beredar di Papua
29 Januari 2010
Sebuah penelitian dari
Universitas Indonesia
menyimpulkan bahwa
militer Indonesia di semua
tingkat, terlibat penebangan
liar (illegal logging) di
Papua.

6 April 2010
Komnas HAM mengunjungi
penjara Abepura dan
menuntut penggantian
Kepala Penjara, Ayorbaba.
Pihak Komnas HAM
menjelaskan ada 20
peristiwa pelanggaran HAM
dalam 2 tahun sejak
Ayorbaba menjadi kepala.
7 April 2010
Koran 'Biak News'
melaporkan bahwa BIN,
Kopassus dan Korem
(Komando Regional Militar)
sedang mencoba
membentuk sebuah
organisasi masyarakat
untuk dipersiapakan
menjadi dewan adat Biak
Timur, meski dewan adat
Biak yang dibentuk oleh
masyarakat sendiri, sudah
ada.

22 Maret 2010
Polisi menangkap 15
partisipan aksi protes
terkait kunjungan Barrack
Obama ke Indonesia. Para
organiser sudah mendapat
izin untuk melakukan
demonstrasi tapi polisi
beralasan isu demonstrasi
akan berbeda karena
kunjungan Obama sudah
tertunda.

16 April 2010
25 warga Kwamki Lama
ditahan dalam sweeping
setelah seorang laki-laki
terluka terkena anak panah.

23 Maret 2010
TNI mengumumkan rencana
untuk mengirim lagi 4
batalyon (sekitar 4000
pasukan) ke Papua.

22 April 2010
Brimob dan Dalmas
menyerang demonstrasi di
Manokwari. 20 dari 700
partisipan tertangkap.

4 Juni 2010
Sebuah demonstrasi yang
diorganisir Dewan Adat
Papua untuk membahas
soal kekerasan dan
konsumsi alkohol,
dibatalkan akibat aksi
penghadangan polisi.
Sekitar 50 Polisi
menghalang-halangi para
peserta aksi menuju tempat
aksi demonstrasi.

17 Mei 2010
TNI menyerang kamp yang
diduga milik Organisasi
Papua Merdeka di dekat
desa Goburuk, Puncak Jaya.
Satu orang dibunuh dalam
peristiwa tersebut.
26 Mei 2010
Dua wartawan Perancis
diusir dari Papua setelah
merekam demonstrasi
damai di Jayapura.
27 Mei 2010
Amnesty International
merilis laporan reguler
tahun 2009 yang
menyebutkan bahwa di
tahun 2009 sebanyak 114
orang ditahan di Indonesia
yang disebabkan karena
pernyataan umum atau
demonstrasi penolakan
“...dimana mayoritasnya
adalah aktivis politik yang
dipenjara karena
pengibaran bendera di
Maluku atau Papua”

9 Juli 2010
Setelah demonstrasi
terbesar di Papua paska
kejatuhan Suharto tidak
bubar dan berkemah di
depan DPRD selama satu
malam, Kepala Polisi kata
kepada BBC, mengatakan
siap membubarkan
demonstrasi bahkan jika
perlu menembakkan peluru
tajam.
9 Juli 2010
TNI/Polri menembak mati
anggota TPN/OPM di
Kampung Jambi, Puncak
Jaya.
11 Juli 2010

Sebuah kerusuhan pecah di
penjara Abepura setelah
sipir memukul seorang napi
dan mencuri uangnya.

11 Juni 2010
Brimob melakukan
sweeping segala rumah di
jalan Ilu ke Mulia, dan
menangkap warga yang
tidak memiliki identitas
yang sah. Ini merupakan
bagian dari penyisiran lebih
luas di Kabupaten Puncak
Jaya yang sudah memaksa
ribuan orang lari
menyembunyikan diri di
hutan akibat ketakutan.
Dilaporkan juga bahwa
warga terpaksa kerja untuk
militer atau membabat
kebunnya untuk menjadi
tempat pendaratan
helikopter. Seorang
perempuan yang tengah
hamil juga dikabarkan
diperkosa oleh aparat
Brimob.

24 Juli 2010
Victor Yeimo dihukum satu
tahun penjara dengan
tuduhan provokasi karena
mengorganisir demonstrasi
pada 10 Maret 2009.
30 Juli 2010
Setelah menghilang 2 hari,
jenazah Ardiansyah
Matra'is, wartawan dan
aktivis HAM, ditemukan di
sungai di Merauke. Polisi
mengklaim korban bunuh
diri, tapi ditemukan 2 tulang
rusuk yang pecah sebagai
bukti adanya tindak
kekerasan. Beberapa
wartawan di daerah
Merauke mendapat SMS
ancaman selama beberapa
minggu sebelum kejadian
ini, yang diyakini ada
hubungannya dengan
proyek pertanian raksasa
MIFEE.

(unarmed community
security security guards
formed by Dewan Adat
Papua) ditembak di
Wamena, setelah mereka
protes seragam mereka
serta uang tunai 40 juta
dicuri polisi.
5 October 2010
Tahanan politik Papua, Filep
Karma memulai aksi mogok
makan sebagai protes atas
buruknya pelayanan
kesehatan yang diberikan
kepada tahanan politik
lainnya Fery Pakage yang
cacat fisik dan buta karena
penyiksaan sipir penjara
Abepura.

2 Agustus 2010
Dalmas membubarkan
demonstrasi di Manokwari
secara keras. Salah seorang
pengorganisir aksi terpaksa
melarikan diri setelah
menerima ancaman mati
dari intel militer.
4 Agustus 2010
Al Jazeera menyiarkan film
tentang Yawan Wayeni, yang
tewas dibunuh militer satu
tahun lalu. Aparat
menghinanya dengan
wacana rasis sesaat
sebelum Yawan tewas
karena luka parah.
6 Agustus 2010
LSM Cordaid dari Belanda
dilarang melakukan
program di Papua.
11 Agustus 2010
Komnas HAM meminta TNI
menghentikan operasi
militer di Puncak Jaya yang
dilaksanakan sejak tahun
2004 dan sudah
menghasilkan puluhan
korban tewas.

6 Oktober 2010
Ratusan aparat militer turun
ke jalan di Wamena agar
masyarakat tidak bisa
melakukan unjuk rasa
tentang pembunuhan hari
sebelumnya.

14 September 2010
Setelah pasukan khusus
anti-teroris DENSUS 88
terpaksa mundur dari
Maluku karena banyaknya
kritikan dan tekanan dari
masyarakat akibat tindak
tanduknya yang merepresi
gerakan-gerakan sosial di
Maluku, Jenderal Tito
Karnavian, Kepala Densus,
mengumumkan akan
melanjutkan operasi di
Papua.

11 Oktober 2010
Enambelas laki-laki
beragam polisi membakar
29 rumah di desa Bigiragi.
Dua warga kemudian harus
jalan kaki selama dua hari
untuk melaporkan
kejadiaan in kepada Dewan
Adat Papua.
16 Oktober 2010
Dua orang pemimpin
SORPATOM (jaringan
menolak proyek pertanian
industrial skala besar
MIFEE) di Merauke, ditahan
dan diinterogasi saat
dilaksanakannya acara
inaugurasi SORPATOM

15 September 2010
Polisi menembak mati
18 Oktober 2010
pastor dan anaknya di
Manokwari. Isteri pastor ikut Sebuah video yang
menunjukkan rekaman
terluka parah.
penyiksaan dan interogasi
25 Agustus 2010
dua orang oleh TNI, tersebar
22 September 2010
di internet.
Dua aktivis KNPB Wamena
ditahan polisi saat sedang
19 Oktober 2010
menyebarkan pamflet
Polisi menangkap 7 orang
sosialisasi aksi massa hari
terkait dengan aksi
berikutnya.
pengibaran bendera.
Puluhan orang kemudian
lari ke perbatasan Papua
Kantor Dewan Adat Papua di
Nugini, karena takut
Hubula, dekat Wamena,
tertangkap. Pengibaran
terbakar hanya beberapa
bendera Bintang Kejora
hari sebelum acara
dihukum ‘makar' dan bisa
pembukaan.
kena 15 tahun di penjara.

Poster ini diterbitkan oleh orang-orang di luar Papua yang berkeyakinan bahwa penindasan rakyat Papua bukan hanya masalah di wilayah Papua saja, melainkan urusan kita semua.

5 November 2010
Beberapa website LSM dan
organisasi solidaritas yang
memajang video penyiksaan
diserang secara online.
Akibatnya website tersebut
tidak bisa diakses selama
beberapa hari.

9 November 2010
Beberapa dokumen rahasia
Kopassus bocor. Di
dalamnya tercantum 'daftar
musuh' termasuk Pastor
Kepala Gereja Baptis di
Papua. Ada juga program
untuk pengintaian, infiltrasi,
dan pengacuan organisasiorganisasi di Papua.
22 November 2010
Sembilan orang ditahan di
Jayawijaya setelah aksi
pengibaran bendera Papua

2 Desember 2010
Asli Wenda dan Elius Tabuni
ditembak di Desa Bolakme,
Wamena. Seluruh warga di
desa-desa sekitarnya
kemudian lari
menyelamatkan diri ke
hutan.
3 Desember 2010
Seorang napi tertembak
saat melarikan diri dari
penjara Abepura. Setelah
itu ada balasan dari para
napi. Filip Karma dan
Buchtar Tabuni, kemudian
dipindahkan ke Polres dan
tidak diberi makan selama
beberapa hari. Polisi juga
menghancurkan rumah dan
menangkap 8 orang di
sekitar Abepura.
4 Desember 2010
Aktivis HAM Sebby Sambon
ditangkap di Jayapura.
14 Desember 2010
Enam mahasiswa ditangkap
di acara pengibaran
bendera Bintang Kejora di
Manokwari, bersama
pengacara yang ingin
memantau aksi

Selama ini informasi dan berita yang beredar tentang Papua
sangatlah minim. Meskipun apa yang terjadi disana
sangatlah genting, media massa tidak banyak memberi
perhatian. Akibatnya masalah-masalah Papua dan segala
yang terjadi diabaikan. Pendeknya, Papua tidak perlu
diperhatikan, karena bukankah masalah juga ada dimanamana? Dan kemudian apa yang kita lihat di Papua terus
berlangsung, seperti kekerasan dan kejahatan kemanusiaan
ala Orde Baru; pembunuhan dan pembantaian; bisnis militer;
pembubaran paksa aksi-aksi unjuk rasa; dan eksploitasi
sumberdaya alam. Mereka yang berani melawan akan
diancam dengan hukuman berat, seperti 15 tahun jika
mengibarkan bendera.
Akan tetapi gerakan sosial di Papua juga menunjukkan
gejala positif. Di desa, kota, kampus, hutan hingga penjara,
gerakan perjuangan tumbuh semakin dinamis, kreatif dan
beragam. Semangat yang muncul juga semakin tinggi.
Sebagai contoh, demonstrasi yang berlangsung pada Juli
2010 lalu adalah aksi demonstrasi terbesar paska kejatuhan
Soeharto, Mei 98. Belum lagi model pengorganisiran yang
dikembangkan juga luar biasa hebat. Ada ratusan blog di
internet yang sama-sama terus menyuarakan tentang kabar
dan perjuangan di Papua.
Oleh karenanya, situasi ini haruslah didukung. Kita tidak bisa
membiarkan gerakan-gerakan Papua terisolasi dan
tertindas! Karena perjuangan di Papua bukanlah perjuangan
untuk isu Papua. Apa yang berlangsung di Papua adalah
tentang kejahatan korporasi, kekerasan militer, perusakan
alam, genosida, pemusnahan adat dan budaya setempat.

Penindasan terhadap gerakan di Papua adalah penindasan
terhadap gerakan di tempat lain. Karenanya solidaritas
haruslah terbangun lintas daerah agar Papua tidak lagi
terasing dan terisolasi, dan pewajaran akan kejahatan dan
penindasan yang terjadi dapat dihentikan.
Solidaritas dimulai dengan sebuah pemahaman. Dalam
tujuan inilah kami menyediakan beberapa informasi tentang
apa yang berlangsung di Papua dan isu-isu terpenting dan
terkini. Disini kami mengemasnya dalam bentuk kumpulan
poster tentang MIFEE, yakni sebuah proyek pertanian skala
besar di Merauke yang merupakan ancaman besar terhadap
suku-suku dan masyarakat adat dan alam lingkungan Papua.
Untuk lebih memberikan gambaran tentang kejadian di
Papua, kami menyusun sebuah kronologi kasus dan
peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2010. Kami juga
menyusun catatan yang membahas tentang rasisme, salah
satu unsur permasalahan di Papua yang sering diabaikan.
Kami sengaja menyusun informasi ini dalam bentuk poster
agar bisa lebih sering dilihat dan dibaca oleh orang banyak.
Solidaritas dapat dimulai dengan menempel poster-poster
ini di tempat umum, di warung, kantor, kampus, kantin,
halte, tempat keramaian atau dimanapun yang bisa dilihat
dan dibaca. Dengan harapan bahwa informasi ini akan
menjadi katalisator solidaritas.
Desember 2010,
Salam Solidaritas

solidaritastanpabatas.wordpress.com

