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Pendahuluan 

Setelah melewati dinamika dan tahapan yang panjang, pada tanggal 15 Juli 2021, Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang 

(RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 

Otsus Papua). Undang-undang ini menjadi jawaban dari usulan perubahan yang diinisiasi oleh 

Pemerintah Provinsi Papua sejak tahun 2014. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 diundangkan pada  tanggal 

19 Juli 2021. 

Dalam revisi UU Otsus Papua terdapat 18 pasal yang diubah, dengan rincian 3 pasal usulan 

pemerintah dan 15 pasal usulan DPR. Selain itu, terdapat tambahan 2 pasal baru tentang DPRK 

dan pembentukan badan khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan Otsus di Papua. Hasil 

revisi UU Otsus Papua juga mencakup penghapusan pasal 28 ayat (1) dan (2) terkait partai politik 

lokal. 

Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah revisi UU Otsus mampu mengakomodir 

tuntutan orang asli Papua terkait kesejahteraan? Apakah UU Otsus yang ‘baru’ mampu memberi 

solusi bagi upaya penyelesaian konflik dan pelanggaran HAM di Papua? atau jangan-jangan hasil 

revisi UU Otsus Papua malah menciptakan sumber masalah baru.      

Substansi Revisi UU Otsus 

Sebelum pembahasan di sidang paripurna, Gubernur Papua telah mengusulkan lima 

kerangka utama yang wajib menjadi perhatian bagi Pemerintah Pusat dan DPR RI sebagai 

pedoman revisi, yaitu aspek kewenangan, kelembagaan, keuangan, kebijakan pembangunan, serta 

persoalan klasik seputar politik, hukum, dan HAM di Papua. Namun, Jika kita menganalisis secara 

cermat, substansi hasil revisi UU Otsus Papua lebih banyak difokuskan pada aspek kewenangan, 

kelembagaan, dan keuangan, sedangkan aspek politik, hukum, dan Hak Asasi Manusia yang 

selama ini melatarbelakangi konflik di Papua justru terlewatkan. 



Dari 18 pasal yang berubah serta 2 pasal baru yang ditambahkan, pemerintah pusat dan 

DPR RI lebih banyak menyoroti aspek tata kelembagaan dan kewenangan, seperti kewenangan 

pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kewenangan dan prosedur pengangkatan pada 

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), struktur kelembagaan dari provinsi sampai ke level 

kampung, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, serta kewenangan Majelis Rakyat 

Papua (MRP). 

Revisi pada aspek kelembagaan juga mencakup ketentuan tentang keberadaan Dewan 

Perwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK). Sama seperti DPRP, anggota DPRK juga terdiri dari 

anggota yang dipilih lewat mekanisme pemilu dan pengangkatan dari unsur orang asli Papua. Hal 

ini dilakukan untuk memberi kesempatan sebesar-besarnya bagi orang asli Papua menjadi 

representasi di parlemen lokal. Pemerintah berkaca pada hasil pemilu legislatif 2019 dimana 

keterwakilan orang asli yang duduk di DPRD kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat sangat 

minim. 

Sebagai gambaran, di Kota Jayapura misalnya dari Total 40 kursi DPRD yang tersedia, 

orang asli Papua hanya memperoleh 13 kursi, Kabupaten Jayapura dari total 25 kursi, orang asli 

Papua hanya 7 kursi, Kabupaten Sarmi dari 20 kursi, hanya 7 orang asli Papua yang terpilih, di 

Kabupaten Boven Digoel dari 20 kursi DPRD, hanya 4 bagi orang asli Papua, di Kabupaten 

Keerom dari 23 kursi, orang asli Papua hanya mendapat 7 kursi, dan yang paling memprihatinkan 

di Kabupaten Merauke, dari 30 kursi DPRD, orang asli Papua hanya kebagian 3 kursi. Hal serupa 

juga terjadi di Provinsi Papua Barat, antara lain Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten 

Fakfak, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Teluk Wondama (Humas DPRP, 2019). 

Selain itu, hasil revisi UU Otsus juga memberi kewenangan bagi Pemerintah Pusat dan 

DPR untuk bersama-sama membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dengan mekanisme 

top-down. Pemekaran wilayah dengan mekanisme ini dilakukan tanpa melalui tahapan daerah 

persiapan seperti yang tertuang pada UU Pemerintahan Daerah dan UU Otsus Papua sebelumnya 

(bottom-up). Sederhananya, hasil revisi UU Otsus memberi 2 opsi pemekaran wilayah di Papua, 

yaitu pemekaran wilayah yang diinisiasi dari bawah lewat persetujuan MRP dan DPRP, serta 

pemekaran wilayah yang dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat dan DPR tanpa persetujuan 

MRP dan DPRP.   

Pasal 68A dalam revisi UU Otsus juga mengamanatkan pembentukan Badan Khusus 

Percepatan Pembangunan Papua (BKP3), badan yang mirip dengan UP4B pada era pemerintahan 



sebelumnya. Badan khusus ini nantinya akan diketuai oleh Wakil Presiden dengan dibantu Menteri 

Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan. Badan ini nantinya 

bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan 

Otsus di Papua. Selain aspek kewenangan dan kelembagaan, revisi UU Otsus juga mengedepankan 

aspek keuangan, pada aspek ini terdapat penambahan dana otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen 

yang bersumber pada plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. 

Revisi Otsus Untuk (Si)Apa? 

Jika melihat penjelasan substansi hasil revisi UU Otsus pada bagian sebelumnya, muncul 

kesan bahwa UU ini lebih bersifat elitis karena berdampak langsung pada kelompok elit (politik 

dan pemerintah) dibanding menjadi jawaban dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat Papua pada 

umumnya. Berkaca pada pengalaman implementasi Otsus Papua sebelumnya, aspek kewenangan, 

kelembagaan, dan keuangan hanya dapat diakses dan dinikmati oleh kalangan elit tertentu (De 

Fretes, 2015). Bahkan, sudah sejak lama elit di Papua berpendapat bahwa aspek keuangan dan 

pemekaran wilayah merupakan solusi alternatif penyelesaian konflik di Papua (Dhakidae, 2001). 

Padahal aspek fundamental yang selama ini menjadi persoalan di Papua, seperti masalah 

kesejahteraan, politik, keamanan, dan pelanggaran HAM justru tidak menjadi perhatian penting 

dalam revisi UU Otsus. 

Keengganan Pemerintah Pusat untuk menyentuh aspek fundamental tersebut sudah terlihat 

sejak awal pembahasan revisi UU Otsus. Secara eksplisit Menteri Dalam Negeri menyatakan 

menghindari pembahasan pasal-pasal yang bersifat politis seperti sejarah dan pelanggaran HAM 

karena akan menghabiskan waktu berlarut-larut. Menurutnya, hasil revisi UU Otsus harus segera 

ditetapkan agar ada payung hukum bagi penetapan APBN 2022 dan pembentukan provinsi baru di 

Papua. Pemerintah bahkan menolak 34 dari 44 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang dipandang 

tidak sejalan. Usulan yang ditolak antara lain menyangkut persyaratan calon bupati/wakil bupati 

dan calon wali kota/ wakil wali kota harus orang asli Papua, partai politik di Papua, dan 

pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Hal ini dapat dipandang sebagai 

dominasi Pemerintah Pusat di Papua (Ruhyanto, 2021). 

Dalam aspek keuangan, penambahan dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen 

disinyalir tidak serta merta menyelesaikan persoalan di Papua. Situasi ini justru mengakibatkan 

ketergantungan pemerintah daerah semakin besar. Dalam kurun waktu 2002-2020 Pemerintah 

Pusat telah menggelontorkan dana sebesar 91,46 triliun (Mambor, 2020). Namun pada 



kenyataannya, dana Otsus lebih banyak dinikmati oleh elit birokrat di Papua, dana yang semula 

diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat justru hanya sedikit yang sampai ke 

bawah. hal ini menimbulkan pertanyaan masyarakat terkait keseriusan pemerintah dalam 

menyelesaikan persoalan di Papua. Lama-kelamaan situasi ini menciptakan ketidakpercayaan di 

tengah masyarakat dan menjadi sumber konflik baru di Papua. 

Masalah lain yang diprediksi akan muncul berkaitan dengan kententuan pasal 76 ayat (2) 

dalam revisi UU Otsus. Pasal tersebut mengatur kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah 

Pusat dan DPR untuk membentuk DOB di Papua tanpa melalui tahapan daerah persiapan serta 

persetujuan dari MRP dan DPRP. Kewenangan ini dianggap kian mengancam perlindungan hak-

hak orang asli Papua dan mengesampingkan representasi kultural masyarakat Papua. Selain itu, 

pemekaran wilayah dinilai hanya mempertimbangkan kepentingan elit tanpa melihat dampak yang 

terjadi di tengah masyarakat. Pemekaran wilayah yang masif justru diprediksi akan memberi ruang 

terjadinya deforestasi, konflik sosial, dan pelanggaran HAM di Papua. Salah satu studi bahkan 

telah menyimpulkan bahwa pemekaran wilayah di Papua tidak bisa memberikan jaminan 

terjadinya pembangunan yang lebih baik dari masa sebelumnya (Laksmono dan Wardhani, 2018).  

Tulisan ini sampai pada suatu kesimpulan bahwa hasil revisi UU Otsus yang dilakukan 

oleh Pemerintah Pusat dan DPR sama sekali tidak menyentuh inti persoalan yang selama ini terjadi 

di Papua. Beberapa poin hasil revisi UU Otsus justru berpotensi menjadi sumber konflik baru di 

Papua. Di tengah tingginya resistensi masyarakat Papua terhadap pemerintah, bukan tidak 

mungkin kita akan tetap menghadapi persoalan-persoalan yang sama dalam 20 tahun ke depan. 

Untuk menjawab tuntutan masyarakat, pemerintah wajib memberi perhatian khusus pada aspek 

politik dan hukum, penyelesaian konflik, dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Semua itu 

perlu dibarengi dengan penguatan kapasitas birokrasi lokal dan pemberdayaan orang asli Papua.   
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