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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi  : Konflik Sosial Mahasiswa Papua Di Yogyakarta 

Nama Mahasiswa : Sulaeman 

Nim   : E411 13 301 

 

Konflik sosial mahasiswa Papua di Yogyakarta melibatkan  ormas, 

aparat, pemerintah dengan mahasiswa Papua di Asrama kamasan I Jl. 

Kusumanegara, konflik yang awalnya laten tersebut, berubah menjadi manifest 

pada tanggal 14 Juli 2016 lalu, konflik ini sejatinya disebabkan oleh kompleks 

persoalan dan permasalahan  yang hadir sebelum sebelumnya. 

Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor faktor apa 

saja yang melatar belakangi  terjadinya  konflik, serta bagaimana proses 

meluasnya eskalasi konflik, dan  bagaimana penanganan atau resolusi konflik di 

asrama kamasan I Jl.Kusumanegara Yogyakarta  . 

 Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari warga 

setempat, mahasiswa Papua, aparat pemerintah, dan kalangan ormas yang terlibat 

atau mengetahui banyak soal kasus konflik tersebut. Pendekatan yang dipakai 

penulis dalam penelitian ini deskriptif kulitatif. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di 

Yogyakarta disebabkan oleh multi faktor yang berujung manifest pada puncak 

perayaan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) ke 40 di Asrama Kamasan I 

Papua. Selain faktor sejarah dan adanya upaya gugatan sekaligus dukungan untuk 

sikap pembebasan irian barat tersebut, konflik mahasiswa Papua di Yogyakarta 

juga dipicu atas adanya stigma, tindakan diskriminatif, hingga dugaan 

pelanggaran HAM menjadi akumulasi sebab. Namun uniknya, di satu sisi dalam 

penelitian ini juga tetap menunjukkan adanya proses integrasi dan akomodasi 

sosial yang terjalin antara orang Papua dan Masyarakat Yogyakarta khsusunya 

yang berada di  sekitaran asrama Papua kamasan I Miliran Jl. Kusumanegara. 

Penanganan konflik yang dilakukan hingga melibatkan andilnya kepala daerah 

dan anggota dewan masing masing, serta para pihak yang bertikai dan andilnya 

pemerintah pusat dalam hal ini KOMNAS HAM, menunjukkan konflik ini 

tergolong serius. Upaya-upaya sebelumnya yang dianggap masih minim dan 

belum menghapus dan menghilangkan konflik laten dan ketegangan-ketegangan 

di tataran grass rood, dan secara keseluruhan yang bisa berujung sewaktu waktu, 

dan bergulir kembali menjadi konflik manifest di Yogyakarta. 

 

Kata Kunci: mahasiswa papua, konflik, manifest, pelanggaran HAM, integrasi 
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ABSTRACT 

 

Title    : Konflik Sosial Mahasiswa Papua Di Yogyakarta 

Name   : Sulaeman 

Nim   : E411 13 301 

 

The social conflict of Papuan students in Yogyakarta involves mass 

organizations, officials, government and Papuan students in the Kamrama 

Dormitory I Jl. Kusumanegara, the conflict that was originally latent, turned into a 

manifest on July 14, 2016 ago, this conflict is actually caused by complex 

problems and problems that were present before. 

The main purpose of the study to determine what factors behind the 

symptoms of conflict, the escalation of conflict, as well as conflict resolution in 

Kusumanegara Yogyakarta. 12 people consisting of ordinary citizens, Papuan 

students, government officials, and community organizations involving or 

knowing much about the case of the conflict. Approach used by writer in this 

research is descriptive qualitative. The results of this study reveal the conflicts 

that occurred in Yogyakarta caused by multi-factor that culminate materialized at 

its peak (PEPERA) to 40 in Kamasan I Dormitory Papua.  

In addition to historical factors and a lawsuit attempt to liberate the 

western action, the conflict of Papuan students in Yogyakarta was also triggered 

by the stigma, discriminatory action, until the alleged human rights became the 

cause.  

But unique, in this study also still shows the process of integration and 

social coverage that exists between the Papuans and the Yogyakarta Society 

especially located around the dormitory of Papua Kamasan I Miliran Jl. 

Kusumanegara. The handling of conflicts to involve the share of regional heads 

and members of their respective councils, and the conflicting parties and the 

central government in this case KOMNAS HAM, shows that this conflict is 

serious. The previous efforts in need were still minimal and had not been erased 

and started latent conflicts and nuns in grass, and as a whole that could culminate 

at times, and rolled back into a manifest conflict in Yogyakarta. 

Keyword: students papua, conflict, manifest, HAM‟s violation, integration 
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           BAB I 

     PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 

Indonesia merupakan negara dengan beragam etnis dan budaya, kaya akan 

keragaman ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, bahasa dan lain sebagainya. 

Meskipun tergolong majemuk, tetapi Indonesia tetap satu sesuai dengan 

semboyannya yakni „‟Bhineka Tunggal Ika‟‟ yang artinya meskipun berbeda-beda 

tetapi tetap satu jua. Keragaman tersebut didukung oleh wilayah negara kesatuan 

Republik Indonesia yang terpisah wilayah-wilayahnya oleh lautan dan menjadikan 

Indonesia secara territorial terpisah oleh daratan dan pulau pulau besar  yang 

membentang dari sabang sampai merauke. Tentu hal ini menjadikan Indonesia 

sebagai negara yang luas, kompleks  sekaligus unik. Dengan adanya perbedaan-

perbedaan suku, bangsa, agama, adat dan kedaerahan ini maka Indonesia disebut 

sebagai masyarakat majemuk (Nasikun, 2011) 

Hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat yang majemuk tidak 

dipungkiri atas banyaknya hal yang potensial bisa menimbulkan adanya konflik 

sosial (Elly, 2011). Konflik merupakan sebuah situasi yang sangat dihindari oleh 

manusia  pada umumnya. Namun, negara seluas dan sekompleks seperti 

Indonesia, konflik tentu menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Salah satu faktor 

penyebab konflik yang sering terjadi pada negara negara majemuk seperti  

Indonesia adalah konflik yang dilator belakangi oleh unsur persoalan sara (suku, 

agama, ras dan etnis). Suadi  menyatakan konflik semacam  ini telah terjadi dari 

sejak tahun 1990. Contoh konflik tersebut  yakni konflik yang terjadi antara suku 

jawa dan suku suku di luar pulau jawa. Selain itu, muncul pula kasus seperti 

konflik antarsuku Madura dengan Melayu di Kalimantan Barat seperti di 

Pontianak dan Sambas (Susan, 2003) 

 

http://ainamulyana.blogspot.com/2016/08/keragaman-suku-bangsa-dan-budaya-di_19.html
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Proses interaksi yang melibatkan banyak individu maupun kelompok bisa 

melahirkan integrasi ataupun konflik. Hal ini tentu sudah jadi barang pasti, 

keduanya akan selalu mengiringi proses hubungan sosial masyarakat, tak 

terkecuali  kota seperti Yogyakarta. Salah satu satu komunitas yang banyak 

mendiami dan mendatangi kota Yogyakarta sebagai tempat tujuan aktifitas sosial 

dan  ekonomi adalah masyarakat  Papua. 

Dengan berbagai alasan dan keperluan Yogyakarta dijadikan sebagai 

wilayah tujuan, selain untuk sekedar wisata. Menurut Pierre L.dan Van den bergh 

masyarakat majemuk dapat terintegrasi lewat hal hal seperti  adanya saling 

ketergantungan diantara berbagai kelompok atau kesatuan sosial tersebut didalam 

lapangan ekonomi (Nasikun, 2011). 

Sejarah dan awal massif kedatangan orang Papua di Yogyakarta di awali 

oleh pengiriman mahasiswa di tahun 1972, yang kemudian diberikan sebidang 

tanah oleh Sultan Hamengku Buwono IX yang saat itu menjabat sebagai wakil 

presiden RI, tanah pemberian itu khusus untuk ditempati para mahasiswa Papua. 

Sebidang tanah itulah kemudian, kini menjadi asrama Papua Kamasan I di Jalan 

Kusumanegara. Komunitas masyarakat papua di Yogyakarta adalah rata rata 

berstatus sebagai mahasiswa dan alumni yang pernah jadi mahasiswa disana dan 

memilih menetap menjadi penduduk yang mendiami kota ini. 

Jumlah mahasiswa asal Papua di Yogyakarta mencapai ribuan, dan 

pertumbuhannya terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini tercatat jumlah 

mahasiswa Papua di Yogyakarta sebanyak 13.119 mahasiswa. Hal ini tentu bukan 

sesuatu alasan yang mesti dipertanyakan, disamping karena alasan  historis, lagi 

ekonomis, nampaknya bukan orang Papua saja yang memilih ke Yogyakarta 

dengan alasan murah meriah praktis dengan fasilitas yang memadai . 

Konflik yang terjadi di Yogyakarta  dari tanggal 14 hingga 16 Juli 2016 

adalah puncak konflik laten yang melibatkan komunitas yang lebih tepatanya 

mahasiswa Papua  dalam hal ini (ormas di Yogyakarta bersama pihak kepolisian 

TNI dan pemerintah setempat) tertanggal 14 Juli 2016 menyerang salah satu 

asrama milik mahasiswa Papua di Yogyakarta. Konflik yang sebelumnya laten 
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dan eskalasinya antar individu  menjelma menjadi konflik manifest. Tiga hari 

rentetan ketegangan ini berlangsung tepatnya  berpusat  di Jl.Kusumanegara. 

Meskipun tak  memakan korban jiwa, akan tetapi konflik  yang diduga sebagai 

konflik vertikal dan  horisontal kedua belah kubu dianggap serius karena 

mengganggu stabilitas keamanan dan integrasi nasional. 

 Konflik ini bermula saat sekumpulan mahasiswa Papua berdemo di 

Jl.Kusumanegara meneriakkan kebebasan untuk Papua barat. Aksi klaim 

kebebasan yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat  papua ternyata  

mendapat respon dari pemerintah dan ormas dan aparatus refresif kepolisian serta 

TNI  di Yogyakarta. 

Respon atas aksi masyarakat dan mahasiswa Papua hari itu, mengundang 

dan memicu lahirnya reaksi balik oleh ormas dan pemerintah Yogyakarta terlebih 

saat gubernur, Hamengku Bowono mengatakan separatisme harus angkat kaki 

dari bumi keraton. Bersamaan dengan itu pihak kepolisian dan TNI turun 

bergandengan tangan dengan ormas seperti FKPPI, Pemuda Pancasila, Faksi 

kraton untuk menghalangi aksi yang akan dilakukan mahasiswa Papua yang 

tergabung dalam Aliansi mahasiswa Papua dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua 

atau IPMAPA. 

Dalam konflik ini mengakibatkan pengepungan besar-besaran yang 

dilakukan oleh ormas dan aparat negara melalui kepolisian daerah Yogyakarta di 

asrama Kamasan I Papua jalan Kusumanegara  Yogyakarta. Pengepungan 

dibarengi dengan penggrebekan pagar asrama Papua. Berbagai aksi reaksiner, dan 

beberapa  tindakan yang berujung konflik dan kekerasan manifest, kekerasan 

verbal non verbal. 

Sebelumnya rencana Aliansi Mahasiswa Papua dan Ikatan Pelajar 

Mahasiswa Papua di Yogyakarta, untuk menyatakan sikap dan tumpukan keluhan 

dalam peringatan 40 tahun Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) dan dukungan 

terhadap United Liberation Movement for west Papua. Direspon dengan reaksi 
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balik berupa pengepungan asrama mahasiswa Papua Kamasan I di jalan 

Kusumanegara Yogyakarta itu. 

Konflik berlansung tiga hari, dengan diwarnai penangkapan terhadap 

seorang mahasiswa Papua bernama Obby kogoya, karena diduga melawan aparat 

kepolisian. Penangkapan terhadap Obby nampaknya tidak mengurangi intensitas 

dan semangat para mahasiswa asal Papua ini untuk tetap  menyuarakan aspirasi 

dan menjalankan aksi demonstrasi  yang mereka sudah rancang jauh hari sebelum 

peristiwa tersebut terjadi. 

Konflik di asrama mahasiswa Papua kamasan I ini merupakan akumulasi 

dari beberapa konflik laten sebelumnya, seperti beberapakali terjadi bentrok 

individu maupun kelompok antara mahasiswa Papua dengan warga, khususnya 

ormas dan aparat termaksud ketegangan panas antara aparat kepolisian dan TNI 

bersama pemerintah di Yogyakarta. 

Usaha IPMAPA atau Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua dan Aliansi 

mahasiswa Papua AMP, sebelumnya telah melayangkan surat pemberitahuan aksi 

damai tertanggal 14 Juli yang bertepatan dengan hari  peringatan PERPERA 

(Peringatan pendapat rakyat), namun surat tersebut di tolak, dengan alasan karena 

penyampaiannya dianggap terlalu mendekati hari H. Keterangan dan penjelasan 

kepolisian daerah( POLDA) tersebut, nampaknya tidak dianggap sebagai sebuah  

kendala bagi para mahasiswa Papua ini untuk mengurungkan aksi niat mereka 

tetap menyuarakan aspirasi mereka, dalam prosesi  perayaan 40 tahun PERPERA 

sekaligus rencananya akan di rangkaikan dengan pernyataan sikap dukungan 

kepada ULMWP (United Liberation For West Papua). 

Hal demikian berbuntut panjang hingga memakan waktu, tiga hari 

ketegangan dan intensitas konflik antara mahasiswa Papua yang sejak pagi berada 

didalam asrama, dengan melakukan aksi didalam asrama karena terkurung oleh 

jumlah aparat yang lebih banyak diluar asrama. Beberapakali mahasiswa dari 

dalam asrama mencoba ingin keluar dan lebih mendekat kepintu keluar. Namun 

kepolisian dengan sigat menembakkan peluru gas air mata kepada para mahasiswa 
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Papua ini, aparat  kepolisian yang memenuhi ruas jalan kusumanegara bersama 

TNI dan Ormas sigat berjaga membentuk barikade barisan. 

Aktivitas para mahasiswa ini pun didalam asrama tetap sesuai rencana 

walau terhalang dalam soal pilihan tempat atau lokasi utama yang sesungguhnya 

sebelumnya di pilih adalah titik nol sekitaran tugu dan Malioboro kota 

Yogyakarta. 

Aksi berupa bakar batu, mengawali upacara penyambutan peringatan 

perpera, dan berbagai orasi ataupun  penampilan seni dan musik lainnya. Dari 

tanggal 14 malam hingga paginya seperti terdeksripsikan diatas, mereka mendapat 

halangan dari sejumlah aparat kepolisian yang sudah lebih dahulu mengisi ruas 

jalan depan asrama kamasan I Yogyakarta.  

Para mahasiswa ini pun tidak bisa keluar dan melakukan aktivitas seperti 

biasanya, dalam memenuhi kebutuhan pasokan makanan dan minuman yang 

jumlahnya tidak seperti biasanya, mereka terkurung dengan total keseluruhan 

mahasiswa Papua yang ada di Yogyakarta dari berbagai kampus, mereka datang 

dan ikut terlibat dalam peristiwa ini, mereka mahasiswa Papua asal asrama  dari 

asrama Papua banguntapan bantul dan mahasiswa asal asrama pelajar daerah 

kabupaten seperti sorong, biak merauke Jayapura dll, yang ada di Yogyakarta . 

Terkurung selama 3 hari dan dengan kondisi jumlah aparat yang masih 

memadati jl. Kusumnegara dan melakukan pengepungan yang masih sama seperti 

pagi harinya membuat PMI turun tangan untuk membantu logistik para 

mahasiswa Papua yang terjebak didalam ini, mobil pengangkut makanan dari PMI 

datang dari depan pagar asrama, namun tetap terhalang oleh pihak aparat 

kepolisian, usaha warga setempat pun ikut membantu pasokan makanan, dari 

belakang para warga Miliran jl. Kusumanegara  ini secara sembunyi dan terang 

terangan melempar ubi dan memasok makanan pokok seperti nasi dari pintu 

belakang. 

Mahasiswa Papua yang terkurung dalam asrama tersebut tidak bisa 

mendapatkan logistik makanan hingga menyebabkan kelaparan. Mendengar 
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kondisi ini, Palang Merah Indonesia (PMI) mendrop logistik berupa makanan dan 

minuman untuk beberapa masyarakat mahasiswa yang sedang dalam kurungan.  

Namun, di upaya pertama PMI gagal karena pihak keamanan mengambil 

alih,  dan logistik yang dibawa tersebut dikonsumsi oleh aparat keamanan dan 

ormas yang diperkirakan 8.000 orang tersebut. Kedua kalinya PMI kembali 

membawa logistik untuk masyarakat dan mahasiswa Papua yang terkurung ini, 

namun ditolak lagi secara tegas, sehingga upaya tersebut dapat dihentikan. 

Kemudian melihat kondisi tersebut, solidaritas kemanusia bersama pro-demokrasi 

kota Yogyakarta membawa sumbangan kemanusiaan berubah beras, mie, air 

minum dan lainnya dengan cara menerobos masuk ke asrama agar dapat 

menyerahkannya, namun tetap juga ditolak oleh pihak reaksioner aparat.  

Dalam kasus konflik diatas membuat Komnas HAM turun andil dan 

angkat bicara  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) mendatangi 

dalam rangka mencari persoalan dan memediasi kasus konflik sosial ini, ke LBH 

Yogyakarta, ke masyarakat mahasiswa Papua selaku pihak korban, Gubernur DI  

dan masyarakat Yogyakarta, dan Kapolda DI Yogyakarta yang didampingi 

Kapolresta Yogyakarta dan jajarannya bersama perwakilan ormas dan mahasiswa 

Papua berkumpul.  

Adapun beberapa rentetan kejadian maupun peristiwa konflik  laten 

sebelumnya telah terjadi dan sudah terdapat ketegangan antara orang papua dan 

masyarakat jawa di Yogyakarta diluar Miliran ini, seperti penolakan orang orang 

papua yang ingin menyewa kos kosan. Hingga itu kemudian bergulir menjadi 

konflik manifest, intinya terjadi ketegangan berkepanjangan  antara mahasiswa 

papua dengan aparat pemerintah ormas dan warga di luar Miliran Jl. 

Kusumanegara Yogyakarta. Bagi penulis, tertarik untuk mendalami lebih dalam 

lewat penelitian ini, eskalasi konflik dan kasus yang meluas hingga skala nasional 

dan melibatkan kolektif organisasi masyarakat maupun aparat, dan pemerintah 

daerah, serta pusat yang ujung pangkalnya berakhir pada resolusi konflik kedua 

pihak. Eskalasi konflik dari horizontal hingga vertikal ini, memaksa kepala 

pemerintahan provinsi masing masing,  Komnas HAM, perwakilan mahasiswa 

http://indeks.kompas.com/tag/yogyakarta
http://indeks.kompas.com/tag/yogyakarta
http://indeks.kompas.com/tag/yogyakarta
http://indeks.kompas.com/tag/yogyakarta
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dan ormas serta aparat yang bertikai, sepakat melakukan resolusi demi upaya  

pemecahan konflik, dan segala rentetan ketegangan yang muncul, tentu upaya 

rekosnsiliasi diambil dalam mencegah konflik susulan, dan sebagai sekaligus 

langkah preventif dalam  mencairkan dan menyatukan kembali proses proses 

sosial yang sebelumnya disorder kearah yang lebih order. 

Walau tidak ada korban jiwa dalam konflik ini, namun beberapa dugaan 

seperti penganiayaan terhadap salah satu ormas oleh mahasiswa Papua, dan 

penangkapan yang diduga ada unsur penganiayaan oleh pihak aparat kepada Obby 

kogoya,  serta ujaran kebencian oleh oknum aparat dan ormas yang hingga 

berujung pada  andilnya KOMNAS HAM RI dalam menerbitkan surat laporan 

berupa keterangan pers komnas HAM atas kasus tersebut. Kasus ini bergulir dan 

masih berdinamika hingga tahun 2017, para mahasiswa Papua memperingati 

tanggal 16 Juli 2016, sebagai 1 tahun diskriminasi mahasiswa Papua dalam 

keistimewaan Yogyakarta. Dalam hal ini Obby kogoya yang disangkakan dan 

tetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan negeri kota Yogyakarta  dengan 

dakwaan pasal 211, 212 dan pasal 230 (berlapis) 

Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana konflik sosial mahasiswa Papua  

di Yogyakarta  tersebut, penulis menggali lebih dalam dan lebih  lanjut 

menuangkannya dalam bentuk tulisan  Ilmiah, mengangkatnya menjadi sebuah 

penelitian berjudul Konflik Sosial Mahasiswa Papua di asrama Kamasan I Jl. 

Kusumanegara Yogyakarta.  

B. Rumusan Masalah  

Fokus penelitian penulis yang mengangkat konflik sosial 

mahasiswa Papua di Jl. Kusumanegara Yogyakarta dengan lokus utama 

meliputi proses konflik sosial di Yogyakarta, faktor yang menyebabkan 

terjadinya konflik tersebut, hingga ke proses penanganan  konflik. Secara 



 

8 

 

 

singkat peneliti menurunkan kedalam pertanyaan penelitian (Statement 

reserch) sebagai berikut : 

1. Faktor faktor apa yang mempengaruhi terjadinya konflik  antara 

ormas, aparat pemerintah  DIY dan mahasiswa  Papua di asrama 

kamasan I Jl Kusumaegara Yogyakarta? 

2. Bagaimana proses meluasnya eskalasi konflik yang terjadi di asrama 

kamasan I Jl Kusumaegara Yogyakarta, yang melibatkan aparat 

pemerintah, ormas dan mahasiswa Papua? 

3. Bagaimana proses penanganan  atau resolusi konflik yang dilakukan 

pemerintah dalam kasus konflik yang terjadi di asrama kamasan I Papua 

Jl. Kusumanegara  Yogyakarta?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.Tujuan Penelitian  

a.  Mengetahui faktor faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik 

antara ormas aparat pemerintah dan mahasiswa  Papua di asrama 

Kamasan I Jl Kusumaegara Yogyakarta. 

b.  Mengetahui bagaimana proses  meluasnya eskalasi konflik yang 

melibatkan ormas aparat pemerintah dengan mahasiswa Papua di asrama 

Kamasan I Jl. Kusumanegara Yogyakarta. 
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c. Mengetahui bagaimana proses penanganan atau resolusi konflik Papua  

di asrama kamasan I Jl Kusumaegara Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 

a.  Kegunaan Akademis :  

Memberikan informasi yang ilmiah kepada masyarakat tentang 

penyebab konflik sosial mahasiswa Papua di asrama kamasan I Jl 

Kusumaegara Yogyakarta, dan serta memberikan gambaran umum soal 

penanganan konflik di asrama kamasan I Papua Yogyakarta. 

 Sekaligus sebagai pemenuhan tugas akhir untuk menyandang 

gelar kesarjanaan bidang Ilmu Sosiologi pada Departemen Sosiologi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.. 

b. Kegunaan Praktis   

Penelitian ini berguna sebagai hasil penelitian ilmiah, yang bisa 

dimanfaatkan oleh institusi pendidikan, instansi pemerintahan, atau 

lembaga dan individu manapun yang melakukan riset ilmiah mengenai 

konflik mahasiswa Papua di Yogyakarta. Selain itu diharapkan juga 

memberikan informasi kepada pembaca dan menjadi komporasi 

pembanding ataupun pelengkap dari sudut pandang dan analisis 

penelitian sesudah atau sebelumnya yang sudah ada. Dalam bidang ilmu 

yang sama maupun dalam persfektif bidang ilmu lainnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.Konflik Sebagai Gejala Dalam Masyarakat 

1. Konflik dan Masyarakat 

Konflik selalu berawal dari perbedaan pandangan, langkah dan 

pemahaman dan benturan di antara-kepentingan antar kelompok maupun antar 

individu di masyarakat. Konflik merupakan salah satu proses sosial disasosiatif, 

sebab proses ini berakibat atas  timbulnya perpecahan antar-elemen sosial dalam 

masyarakat itu sendiri. 

Konflik merupakan  sesuatu yang bersifat inheren artinya konflik 

senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun itu.  

Dalam hal  ini,  masyarakat   artinya sudah menjadi bahagian dan merupakan  

arena  konflik,  atau  arena  pertentangan  dan integrasi yang senantiasa 

berlangsung, dan berputar dalam kedinamisan. 

Konflik  diartikan percekcokan, perselisihan  dan  pertentangan. Sedangkan 

konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang  bersifat  

menyeluruh  dikehidupan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Menurut 

Bartos & Wehr konflik adalah situasi pada saat para aktor menggunakan perilaku 

konflik melawan satu sama lain untuk menyelesaikan tujuan yang berseberangan, 

atau mengespresikan naluri permusuhan (Susan, 2003)   

  Konflik  dimaknai sebagai   proses  pencapaian tujuan dengan cara 

melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku 

(Soekanto, 1997) 

          Dahrendorf adalah pencetus pendapat yang mengatakan bahwa masyarakat 

memiliki dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itulah teori  sosiologi 

harus dibagi ke dalam dua bagian, menjadi dua teoretisi, yakni teori  konflik 

dan teori consensus. Teoritisi consensus menelaah integrasi nilai di tengah-tengah 
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masyarakat sementara teori konflik menelaah konflik kepentingan dan koersi 

yang menyatukan masyarakat di bawah tekanan-tekanan tersebut.   Dahrendorf 

mengakui bahwa masyarakat tidak mungkin ada tanpa konflik dan consensus, 

yang merupakan prasyarat bagi masing-masing. Jadi, kita tidak mungkin 

berkonflik kecuali terjadi consensus sebelumnya.  

Teori konflik Dahrendrof adalah hubungan konflik dengan perubahan. 

Dalam hal ini Dahrendrof menganggap konflik adalah satu bagian dari realitas 

sosial, yang mana konflik tersebut juga bisa menyebabkan perubahan dan  juga 

perkembangan. Teori konflik dipahami melalui suatu pemahaman bahwa 

masyarakat memiliki dua wajah karena setiap masyarakat kapan saja tunduk pada 

perubahan, sehingga asumsinya bahwa perubahan sosial ada dimana-mana, 

selanjutnya masyarakat juga bisa memperlihatkan perpecahan dan konflik pada 

saat tertentu dan juga memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan 

sosial. Karena dalam sebuah sistem sosial faktor paling penting yang memiliki 

daya menintegrasikan suatu sistem sosial adalah consensus diantara para anggota 

masyarakat mengenai nilai nilai kemasyarakatan tertentu ( Nasikun, 2011) 

Dahrendrof juga mengatakan bahwa setelah kelompok konflik muncul dan 

kelompok itu melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur 

sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal. Bila konflik 

disertai tindakan kekerasan akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba (Ritzer, 

Douglas J. Goodman, 2004). 

Menurut Dahrendorf konflik hanya muncul melalui relasi sosial dalam 

individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem, tidak akan mungkin 

terlibat dalam konflik. Dahrendorf menyebutnya sebagai Integrated into a 

common frame of reference. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa unit analisa dalam 

sosiologi konflik adalah keterpaksaan yang menciftakan organisasi organisasi 

sosial bisa bersama sebagai sistem sosial (Susan, 2003). Sementara menurut 

Giddens persoalan konflik dalam masyarakat dewasa kini juga mendapatkan 

perhatian daripada pengamat etnisitas dan ras sebagai satu kelompok kepentingan 

mereka dalam struktur sosial (Susan,2003). 

Peneliti menggunakan teori–teori yang relevan untuk menentukan arah 
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aktivitas penelitian. Teori yang akan digunakan peneliti adalah teori konflik. Teori 

konflik yang dikembangkan oleh Ralp Dahrendrof termaksud juga akan dibahas 

mengenai konsep segitiga konflik Galtung. Jika dalam teori struktural fungsional 

menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga 

stabilitas. Teori  konflik Dahrendorf malah melihat berbagai elemen 

kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan, fungsional itu 

sendiri karena secara  informal  diikat  oleh norma, nilai dan moral.  

Konflik Dahrendorf  melihat apa pun keteraturan yang terdapat dalam 

masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya konflik menekankan 

pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. 
 

            Masyarakat senantiasa dalam proses perubahan yang ditandai pertentangan 

yang terus menerus di antara unsur-unsur. Manusia adalah makhluk sosial yang 

mempunyai andil dalam terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial. Masyarakat 

selalu dalam keadaan konflik menuju proses perubahan. Masyarakat dalam 

berkelompok dan hubungan sosial didasarkan atas  dasar  dominasi,  yang  

menguasai orang  atau  kelompok  yang  tidak  mendominasi (George Ritzer; 

2013)
  

         Menurut Wallace dan Wolf selain Dahrendorf Lewis Coser juga telah 

memberikan kontribusi penting yang kurang lebih sama dalam ihwal tranisisi 

sosiologi konflik, yaitu pertama : pendapatnya mengenai konflik sosial sebagai 

suatu hasil faktor faktor lain dari pada perlawanan kelompok kepentingan, kedua 

memperlihatkan konsekuensi konflik dalam stabilitas dan perubahan sosial dan 

juga melihat konflik sebagai sesuatu yang positif (Susan, 2003). Menurut Coser 

,konflik memiliki fungsi positif terhadap masyarakat melalui perubahan 

perubahan sosial yang diakibatkannya.  

            
Pandangan para penganut pendekatan konflik, bukan tidak mengandung 

kelemahan kelemahan akan tetapi jelas, bahwa pandangan tersebut menutup 

kelemahan yang kita jumpai pada pandangan para penganut pendekatan 

Fungsionalisme struktural (Nasikun. 2011)
 

Selain Dahrendorf dan Coser Pendekatan multidispliner konflik 

juga  diulas dan diperlihatkan oleh Galtung dalam penjelasannya 
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mengenai intervensi konflik. Menurut Galtung intervensi harus dilakukan 

secara netral , posisi ini merupakan ciri dari mazhab positivis. Namun 

demikian Galtung pun menyarankan perubahan perubahan tertentu 

dilakukan untuk menciftakan hubungan konflik yang konstruktif melalui 

intervensi yang netral, Galtung menyebutnya sebagai pendekatan 

transcend method (Galtung-2000:51-52; Romsbotham, Wood dan Miall, 

2003) 

Ini merupakan analisis konflik multidispliner yang diperlihatkan 

oleh Galtung dalam penjelasannya mengenai intervensi konflik menurut 

Galtung harus dilakukan secara netral. 

Salah satu sumbangan sosiologi konflik Galtung memperlihatkan 

berbagai individu, kelompopk dan organisasi membawa angka 

kepentingannya masing masing. Kepentingan bisa berwujud dalam 

bentuk ekonomis maupun politik. Dua kelompok sosial dengan 

kepentingan ekonomis dalam satu lingkungan yang sama, misalnya dua 

kelompok pedagang dipasar, masing masing akan menciftakan persefsi 

terhadap kepentingan kelompok diluarnya. Seperti itulah permisalan 

dalam proses segitiga konflik Galtung, Diawali dari sikap, persefsi  akan 

membawa pada bentuk perilaku, dan perilaku tertentu yang menciftakan 

kontradiksi dan situasi ketegangan. Lihat pada bagang berikut inI 
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    Kontradiksi 

 

                            Sikap           Perilaku 

 

Skema: segitiga konflik Galtung 

Segitiga konflik ini merupakan analisis hubungan sebab akibat 

atau interaksi yang memungkinkan terciftanya konflik sosial. Ada tiga 

dimensi dalam segitiga konflik Galtung yaitu sikap, perilaku dan 

kontradiksi. Sikap adalah persefsi anggota etnis tentang isu isu tertentu 

yang berkaitan dengan kelompok lain. Perilaku dapat berupa kerjasama, 

persaingan atau paksaan, suatu gerak tangan dan tubuh yang 

menunjukkan persahabatan atau permusuhan. 

 Kontradiksi adalah kemunculan situasi yang melibatkan sikap dan 

perilaku sebagai suatu proses, artinya kontradiksi diciftakan oleh unsur 

persefsi dan gerak etnis etnis yang hidup dalam lingkungan sosial. Secara 

sedehana  sikap melahirkan perilaku, dan pada gilirannya melahirkan 

kontradiksi atau situasi. Sebaliknya, situasi bisa melahirkan sikap dan 

perilaku (Rombostham, Wood dan Miall 2003, 10) Misalnya pesrsefsi 
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etnis A terhadap etnis B adalah negatif, maka muncul perilaku etnis A 

yang tidak kooperatif kepada etnis B, sehingga menimbulkan situasi yang 

kurang baik atau kontradiksi. Sebaliknya sikap etnis A akan dibalas 

dengan sikap dan perilaku  etnis B dalam konteks antagonistik. 

Menurut Giddens dalam Galtung, persoalan konflik dalam 

masyarakat juga mendapatkan perhatian dari para pengamat etnisitas dan 

ras ssebagai suatu kelompok identitas dan kepentingan mereka dalam 

struktur sosial (Giddens 1992, 162)  Analisis ini disebut pendekatan 

primordial yang melihat konflik sebagai akibat bertemunya berbagai 

budaya ras, dan geografis yang melahirkan identitas dan kesetiakawanan. 

Pendekatan ini berasumsi bahwa konflik adalah hal biasa disemua 

negara, dunia dimana semua orang menjadi kelompok yang berbasis ras 

dan etnis, bangsa, linguistik, religious, ritual, atau lainnya. Aliran ini 

menolak teori teori modern yang menyangka bahwa perkembangan 

masyarakat kearah modern akan menghapus bentuk bentuk kesadaran 

primordial termaksud konflik. 

Pendekatan konflik primordial melihat identitas etnis, budaya, 

agama, ras, bahasa dan lain lainnya, adalah kuat atau stabil tak bisa 

diubah, yang terbentuk melalui proses yang panjang sehingga hanya bisa 

hilang dalam waktu yang panjang pula.  Etnis dan apa yang menjadi 

bagian bagiannya tersebut  seperti religi dan kepercayaan adalah sesuatu 

yang given atau terwariskan. Pada dasarnya dalam pandangan ini, 

identitas etnis dilahirkan dari sentimen primordial, kesadaran budaya 
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terbangun didalam komunitas etnis melalui institusi dasar seperti 

keluarga, keyakinan kelompok, loyalitas dimana individu lahir sebagai 

anggotanya (Isaac: 1975) dalam Akhmad Muawal Hasan. 

  Sementara dalam „‟ethnic conflicts explainned by ethnic nepotism 

yang ditulis Vanhanen (1999), menjelaskan primordialisme sebagai batas 

batas penting permanen etnis dalam semua tipe  masyarakat, ia melihat 

bahwa kelompok etnis adalah  kelompok sosial primordial, perluasan 

kelompok keluarga terseleksi sampai jutaan tahun, untuk 

memaksimalkan pemasukan individu keluarga dari anggota anggotanya 

sampai operasi nepotisme. 

Nepotiseme etnis dalam konsepsi Vanhanen adalah suatu perlakuan 

khsusu anggota kelompok etnis melalui anggota etnis yang lain . Anggota 

anggota kelompok etnis cenderung memperlakukan anggota dengan baik 

anggota kelompok mereka melebihi yang bukan anggota sebab mereka 

melebihi yang bukan anggota, sebab mereka telah menutup hubungan 

kepada kelompok  mereka daripada diluar, mereka (ekslusif). Susunan ini 

memperlakukan  baik keluarga lebih dari non keluarga menjadi penting 

dalam kehidupan sosial dan politik, ketika orang orang dan kelompok 

kelompok orang harus berkompetisi untuk sumber daya yang langka. 

Persfektif ini mampu menjelaskan bahwa modernisasi yang menurut 

sebagian kalangan mampu menghapus peredaran etnsisitas ternyata tidak 

sama sekali. Seperti yang tengarai Huttington (1996) bahwa pasca perang 
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dingin antar negara adidaya, pada masa globalisasi, konflik akan diambil 

alih oleh bentuk bentuk peradaban seperti agama dan termaksud etnis. 

 Kedua adalah pendekatan instrumental yang mempunyai gagasan 

tentang adanya dorongan kuat dari kepentingan politik, kemunnculan 

provokator  dalam masyarakat yang memiliki tuijuan tujuan tertentu 

dalam keadaan suatu masyarakat yang ricuh. Identitas komunal 

dimanfaatkan secara manipulatif untuk mencapai tujuan politik 

tersembunyi. Dorongan politik lokal maupun nasional, mendorong 

masyarakat kemedan konflik kekerasan. Seperti pendapat rahmawati  

melalui kasus konflik kekerasan Ambon Maluku tahun 1999 lalu: Ada 

satu peningkatan bahwa primordial atau pendekatan tradisional, 

utamanya berbasis pada agama, masih terasa sangat kuat dalam 

komunitas masyarakat Ambon.  Dan pihak pihak berkonflik akan selalu 

berkelahi untuk mendapatkan kekuasaan mereka . Dalam hal ini trage di 

Ambon sangat, mungkin adalah bagian dari permainan kekuasaan yang 

lebih besar (Ratnawati, 2002) 

 Selain itu pandangan ini juga melihat warisan kultural merupakan 

hasil manipulasi dan mobilisasi para elit politik, untuk kepentingan dan 

tujuan politik mereka (Brass, 1991). Nilai nilai sosial etnis, bentuk 

bentuk kultural, dan ciri ciri penting etnis menjadi sumber politik bagi 

para elite dalam persaingan memperioleh kekuasaan politik dan ekonomi. 

Para elite memanfaatkan sentiment etnis dan melakukan mobilisasi untuk 

mendapatkan keuntungan dari situasi yang tercifta. 
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Yang ketiga adalah pendekatan konstruksi sosial konflik. Pendekatan ini 

melihat konflik sebagai dialektika kenyataan dalam masyarakat. Individu 

dan kelompok kelompok sosial menyadari bahwa konflik itu eksis dalam 

dunia sehari hari mereka.  Sehingga konflik menjadi proses sosial untuk 

perubahan atau mempertahankan tatanan sosial. Konflik adalah inheren 

dalam struktur kesadaran masyarakat, sehingga selalu ada gambaran 

yang nyata tentang konflik. Pendekatan ini terlibat dalam pembahasan 

proses sosial masyarakat tentang pengalaman sehari hari yang par 

excellence, interaksi dan tindakan yang muncul sebagai bentuk imperatif 

struktur kesadaran.  

2. Faktor Faktor Penyebab dan Meluasnya Eskalasi Konflik 

Menurut Harris dan Reilly dalam Arsyad Genda konflik adalah 

interaksi dari beberapa keinginan dan tujuan yang berbeda dan 

berlawanan, yang didalamnya terdapat perselisihan dan bisa diproses, akan 

tetapi tidak secara pasti dapat diselesaikan atau dihilangkan. Potensi 

konflik, ketika distribusi ekonomi dan politik sosial dianggap tidak adil 

dilihat bertepatan dengan perbedaan identitas (dimana misalnya, suatu 

kelompok agama, etnik atau asal domisili, kelas sosial kekurangan sumber 

daya tertentu, dibandingkan dengan yang diapat oleh kelompok lain) 

„‟konflik yang mengakar‟‟, menunju pada kombinasi faktor faktor yang 

berbasiskan identitas secara kental dengan persepsi yang lebih luas tentang 

ketidak adilan ekonomi, politik, dan social). 
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 Lebih lanjut oleh Haris dan Rilly bahwa ada dua elemen utama 

yang seringkali menyatu pada „‟konflik dalam negara‟‟. Pertama, identitas 

primordial : berhubungan dengan mobilisasi orang dalam kelompok 

kelompok identitas komunal yang didasarkan atas ras, kultur, agama, 

bahasa dan seterusnya. Kedua, distribusi sumber daya : berhubungan 

dengan cara untuk membagi sumber daya ekonomi, sosial budaya dan 

politik dalam suatu masyarakat. 

Harris dan Rilly juga mengemukakan lebih detail bahwa konflik 

cenderung mengalami eskalasi dan eskalasi dan deeskelasi seiring 

perjalanan waktu, pecah menjadi kekerasan, mundur menjadi masa masa 

laten dan seterusnya. Dalam menganalisis konflik, sangat penting untuk 

mengetahui dimana letak konflik dalam spiral eskalasi dan kearah mana ia 

menuju. Model ini menyatakan bahwa terdapat empat tahapan yang dilalui 

konflik, dengan urutan eskalasinya: diskusi, polarisasi, segregasi, dan 

destruksi. 

1. Tahap diskusi 

Pada tahap ini terdapat perbedaan pendapat antara pihak pihak 

yang berkonflik, namun masih cukup dekat untuk bekerja 

bersama. Komunikasi diharapkan berupa perdebatan lansung 

dan diskusi antara kedua pihak. Persepsi mengenai masing 

masing pihak lawan akurat dan cukup baik. Hubungan antara 

kedua pihak diwarnai dengan kepercayaan dan saling 
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menghargai. Isu isu yang ditekankan dalam pertikaian adalah 

isu isu subtantif dan obyektif. Kemungkinan hasilnya 

diasumsikan mampu memuaskan kedua pihak: solusi sama 

sama menang. Metode yang dipilih untuk mengelola konflik 

adalah melalui kerjasama untuk mencapai penyelesaian 

bersama. 

2. Tahap polarisasi 

 Pada tahap ini kedua belah pihak mulai memberikan 

jarak, menarik dan menjauh satu sama lain. Karena jarak 

tersebut komunikasi mulai tidak lansung dan mengeras menjadi 

stereotif yang kaku, karena tidak ada tantangan dari fakta ang 

muncul dari interaksi lansung. Hubungan memburuk menjdi 

lebih dingin, ketika semua pihak tidak lagi memandang pihak 

lain sebagai pihak yang penting yang ditekankan bukan lagi 

elemen yang obyektif namun bergeser ke kecemasan psikologis 

mengenai hubungan itu 

3. Tahap segregasi. 

 Pada tahap ini kedua pihak saling menjauh dari pihak 

lawannya. Komunikasi terbatas pada ancaman. Persepsi telah 

menguat menjadi gambaran‟‟kita sebagai yang baik  dan 

mereka sebagai pihak yang jahat‟‟. Hubungannya diwarnai 

ketidak percayaan dan tidak saling mengharagai. Isu yang 
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ditekankan dalam pertikaian adalah kepentingan dan nilai 

utama setiap kelompok; taruhannya ditingkatkan dalam tahap 

ini. Hasilnya dianggap sebagai penghitungan zero-zum : situasi 

kalah atau mennag. Metode yang dipilih untuk mengelola 

situasi ini adalah kompetisi defensive, ketika masing masing 

pihak berusaha melindungi kepentingannya sendiri sejauh 

mungkin, sementara itu berusaha lebih cerdik dari pada 

lawannya. 

4. Tahap Destruksi 

 Tahap ini merupakan permusuhan yang sebenarnya. 

Komunikasi kini hanya terdiri dari kekerasan lansung  atau sama 

sekali tanpa hubungan. Untuk menjustifikasi kekerasan, persepsi 

mengenai pihak lain, menjadi penjelasan yang memojokkan 

mengenai pihak lawan sebagai bukan manusia, psikopat atau 

sejenisnya. Hubungannya dianggap berada dalam kondisi tanpa 

harapan. Isu yang ditekankan kini hanyalah keselamatan suatu 

pihak terhadap agresi pihak lainnya. Kemungkinan hasil yang 

dipersepsikan bagi semuanya adalah sama sama kalah : situasinya 

sedemikian buruk sehinga keduanya akan harus membayar mahal. 

Metode yang dipilih untuk untuk mengelola konflik pada tahap ini 

adalah usaha untuk menghancurkan pihak lawan misalnya perang.  
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Konflik berbau SARA di Indonesia berangkat dari beragam pandangan 

dan sikap yang bertentangan dengan semangat multikulturalisme. Sikap 

etnosentris sampai berujung ke tindakan diskriminatif pada dasarnya 

berangkat dari persepsi satu orang terhadap orang lain, atau satu kelompok 

terhadap kelompok lain. Persepsi menentukan sikap atau perilaku baik 

perorangan maupun kelompok. 

Branca (1964) dan Wordworth dan Marquis (1957) menjelaskan jika 

persepsi dimulai dari proses penginderaan. Penginderaan adalah proses 

diterimanya stimulus oleh individu melalui panca indera. Stimulus tersebut  

diteruskan  oleh  syaraf  ke otak sebagai  pusat  susunan syaraf. Inilah yang 

disebut dengan proses persepsi. Sebuah proses yang terjadi setiap saat (dikutip 

dari Walgito, 2003: 53). 

Menurut Davidoff (1981), persepsi membuat individu menyadari dan 

mengerti tentang lingkungan sekitarnya dan tentang dirinya sendiri. Dalam 

konteks hubungan sosial sehari-hari, Heider (1958) menyebut social  

perception  atau  persepsi  sosial,  atau  sebuah  persepsi   yang berkaitan 

dengan variabel-variabel sosial. 

Definisi Lindzey dan Aronson yang merujuk Taiguri (1975) tentang 

persepsi sosial adalah suatu proses seseorang untuk mengetahui, 

menginterpretasikan,  dan  mengevaluasi  orang  lain  yang  dipersepsi, 

tentang sifat-sifatnya, kualitasnya, dan keadaan yang lain yang ada dalam diri 

orang yang dipersepsi, sehingga terbentuk gambaran mengenai orang yang 

dipersepsi (dikutip dari Walgito, 2003). 

Persepsi sosial adalah aktivitas yang integrated, merujuk temuan 

Moskowitz dan Orgel (1969), pikiran, perasaan, kerangka acuan, pengalaman-

pengalaman  atau  dengan  kata  lain  keadaan  pribadi  orang yang  

mempersepsi  akan  berpengaruh  dalam  seseorang  mempersepsi orang lain 

(dikutip dari Walgito, 2003). 

Berangkat dari persepsi yang keliru, muncul beberapa penyakit budaya 

yang menjadi pemicu konflik berbau SARA di Indonesia. Mengutip Sutarno 

(2007), penyakit budaya tersebut antara lain adalah etnosentrisme, stereotip, 
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prasangka, scape goating, rasisme, dan diskriminasi, (dikutip dari Herimanto 

dan Winarno, 2010).Etnosentrisme atau sikap etnosentris adalah 

kecenderungan untuk melihat nilai atau norma kebudayaannya sendiri, 

sebagai sesuatu  yang mutlak  serta  menggunakannya  sebagai  tolak  ukur  

kebudayaan  lain (Herimanto dan Winarno, 2010: 113).  

Stereotip adalah pemberian sifat tertentu terhadap seseorang 

berdasarkan kategori yang bersifat subjektif hanya karena ia berasal dari 

kelompok lain (Herimanto dan Winarno, 2010: 112). Stereotip menurut Allan 

G. Johnson (1986) adalah keyakinan seseorang untuk menggeneralisasikan 

sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif tentang orang lain, karena 

dipengaruhi oleh pengetahuan atau pengalaman tertentu (dikutip dari 

Herimanto dan Winarno, 2010).  

Stereotip biasanya berawal dari prasangka: pernyataan yang hanya 

didasarkan pada pengalaman dan keputusan yang tak teruji sebelumnya. 

Prasangka yang menghinggapi orang akan membuatnya tak dapat berfikir 

logis  dan  objektif  (adil),  dan  segala  dinilainya  sebagai  sesuatu  yang 

negatif (Herimanto dan Winarno, 2010). 

Scape goating adalah pengkambing hitaman, atau sebuah  teori jika 

individu yang tidak bisa menerima perlakuan tertentu yang tidak adil, maka 

perlakuan tersebut dapat ditangguhkan ke orang lain (Herimanto dan 

Winarno, 2010). Persis seperti apa yang dilakukan Nazi terhadap warga 

Yahudi yang dinilai menyebabkan kekacauan politik dan ekonomi Jerman. 

Rasisme secara sederhana adalah sikap anti terhadap ras lain atau ras 

tertentu di luar ras sendiri. Rasisme adalah bentuk diskriminasi yang 

didasarkan  atas  perbedaan  ras.  Diskriminasi  sendiri  adalah  tindakan 

membeda-bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap   

kelompok   subordinasinya,   atau   dari   kelompok   mayoritas terhadap 

kelompok minoritas (Herimanto dan Winarno, 2010: 112-113). 

Pratiwi (2010) mendefinisikan kelompok minoritas sebagai orang- 

orang yang karena ciri-ciri fisik tubuh atau asal-usul keturunannya atau 

kebudayaannya dipisahkan dari orang-orang lainnya (mayoritas) sehingga 
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mudah   mendapat   perlakuan   tak   sederajat   atau   tidak   adil   dalam 

masyarakat, dimana mereka hidup. Mereka yang tergolong minoritas 

mempunyai gengsi yang rendah dan seringkali menjadi sasaran olok-olok, 

kebencian, kemarahan, dan kekerasan. 

Ada pertentangan antara kelompok mayoritas dan minoritas, dimana  

kelompok  mayoritas  adalah  golongan  yang  menikmati  status sosial lebih 

tinggi dan keistimewaan yang lebih banyak. Mereka mengembangkan 

seperangkat prasangka terhadap kelompok minoritas yang didasarkan pada (1) 

perasaan superioritas pada mereka yang tergolong dominan; (2) sebuah 

perasaan yang secara intrinsik ada dalam keyakinan mereka, bahwa golongan 

minoritas yang rendah derajatnya itu adalah berbeda dari mereka, dan 

tergolong sebagai orang asing; dan (3) adanya  klaim  pada  golongan  

dominan  bawa  sebagaian  besar  akses sumber daya yang ada adalah 

merupakan hak mereka, dan disertai adanya ketakutan bahwa mereka yang 

tergolong minoritas dan rendah derajatnya itu akan mengambil sumber daya-

sumber daya tersebut (Pratiwi, 2010: 5). 

Perlu diketahui bahwa Minority Group International (MRG) 

sesungguhnya tak membatasi penyebutan minoritas hanya pada unsur numerik 

(jumlah kuantitatif), melainkan lebih memberi perhatian khusus pada faktor 

“non- dominan” (baik etnik, agama, maupun linguistik) sebagai kategori 

untuk membedakannya dari kaum mayoritas (Budiman, 2009). 

Sementara bagi Parekh, kesetaraan dalam masyarakat multikultur dan 

heterogen yang berfungsi untuk memelihara rasa memiliki yang sama 

memang penting, namun kewarganegaraan adalah mengenai status dan hak. 

Kepemilikan adalah mengenai diterima dan merasa diterima (Parek, 2008). 

Diskriminasi pada minoritas yang berbeda disebabkan oleh perilaku 

sempit dan eksklusif. Meskipun individu-individu yang berstatus sebagai 

korban masih bebas secara prinsip untuk berpartisipasi dalam kehidupan 

kolektif, mereka sering memisahkan atau mengasingkan diri mereka karena 

takut terhadap penolakan dan cemohan atau karena perasaan terasing yang 

mendalam (Parekh, 2008: 449). 
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Peluang menjadi masyarakat majemuk yang damai dalam bingkai 

multikulturalisme yang ditawarkan banyak ahli idealnya bukan semacam “butik 

budaya” dimana diversitas kultural dianggap ada dari tampilan luar yang beragam 

(gaya berpenampilan dan berpakaian) atau terlihat pada pertunjukan seni budaya 

saja. Namun bagaimana memperlakukan yang berbeda itu dengan berlandaskan 

kesederajatan/kesetaraan dan keadilan yang terwujud dalam hubungan sosial 

sehari-hari. 

3.  Fungsi dan Hubungan antara Konflik dan Integrasi  

Lebih lanjut, mari melihat korelasi hubungan bagaimana konflik dalam 

pertautannya dengan konsep integrasi dalam fungsional dan sebaliknya. 

1) Pandangan struktural konflik yang memandang konflik sebagai gejala yang 

serba hadir dalam setiap kehidupan sosial. Dengan demikian, setiap kehidupan 

sosial selalu mengandung konflik dan konsekuensinya merupakan perpecahan 

dan integrasi, yang semuanya tergantung pada bagaimana mengelola konflik 

sosial agar keberadaannya bukan anarkis, tetapi terkendali dan terarah untuk 

disesuaikan dengan tujuan kehidupan sosial yang lebih integral dan order. 

2) Pandangan struktural fungsional yang memandang bahwa integrasi dalam 

kehidupan sosial tidak pernah tercapai secara sempurna, sebab setiap proses 

pengintegrasian kehidupan sosial selalu memendam potensi konflik. Akan tetapi, 

walaupun integrasi sosial tidak pernah tercapai secara sempurna, sistem sosial 

akan selalu memiliki kecenderungan bergerak ke arah tercapainya titik 

keseimbangan (equilibrium) yang sifatnya dinamis, sebagai perwujudan dari 

konsensus dari anggota masyarakat itu sendiri berkaitan dengan nilai-nilai 

universal. 

Teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis A.coser sering disebut teori 

fungsionalisme konflik karena ia menekankan konflik bagi sistem sosial atau 

masyarakat (Elly, 2011). Dalam bukunya yang berjudul The fuction of sosial 

conflict memusatkan perhatiannya pada fungsi konflik, dari judul itu dapat dilihat 

bahwa uraian coser bersifat fungsional dan terarah keapada pengintegrasian teori 

konflik dan fungsionalisme. Tetapi  ia juga mengurai akibat akibat dari ketidak 

teraturan (orde) terhadap konflik atau ketidak seimbangan. Misalnya penekanan 
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yang terlalu banyak terhadap peraturan bisa menimbulkan ketidak stabilan 

pemerintah. 

Salah satu yang menbedakan Coser dengan Dahrendorf adalah bahwa ia 

menekankan  pentingnya konflik untuk mempertahankan keutuhan kelompok, 

padahal pendukung teori konflik lainnya memtuskan hanya berfokus pada konflik 

sebagai penyebab perubahan sosial Lewis Coser menyebutkan beberapa Fungsi 

Konflik : 

1) Konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok yang agak longgar dalam 

masyarakat yang terancam disintegrasi.  

2)  Konflik dengan kelompok lain dapat menghasilkan  solidaritas didalam 

kelompok tersebut, dan solidaritas itu bisa menghantarnya kepada aliansi dengan 

kelompok kelompoknya.  

3) Konflik juga bisa menyebabkan anggota anggota masyarakat yang terisolasi 

menjadi berperan secara aktif. 

4) Konflik juga bisa berfungsi untuk komunikasi, sebelum terjadi konflik anggota 

anggota masyarakat akan berkumpul dan merencanakan  apa yang akan 

dilakukan. 

4. Klasifikasi Konflik Bedasarkan Jenisnya  

Klasifikasi Konflik bedasarkan jenisnya yaitu terbagi menjadi konflik 

rasial, antar-etnis, dan antar pemeluk agama. 

 

1) Konflik rasial biasanya didasari oleh pemahaman yang salah antara ras 

satu  dengan  ras  lainnya.  Kesalahpahaman  itu  terletak  pada  perasaan 

antar-ras dimana satu kelompok ras memiliki perasaan lebih unggul 

dibanding dengan ras lainnya. 
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2)  Konflik antarsuku bangsa. Konflik sosial antarsuku bangsa lebih banyak 

dipicu oleh stereotip terhadap kelompok lan, atau kecurigaan terhadap suku-

suku bangsa tertentu, atas penguasaan sumber-sumber vital yang menguasai 

hajat publik. Selain itu, konflik tersebut didukung oleh gejala pemahaman 

kekelompokan   yang  menimbulkan  sikap  etnosentrisme  suku  bangsa 

dengan menganggap suku bangsa lain lebih rendah. 

 

3) Konflik antar pemeluk agama, sumber utama dari  perang  antar pengikut 

agama ialah kepercayaan atau keyakinan akan kebenaran agama, yang 

menganggap bahwa agama yang dianutnya merupakan yang paling benar, 

paling diridhai Tuhan, sedangkan agama yang dianut oleh penganut lain 

adalah sesat yang pada akhirnya sikap ini menimbulkan fanatisme yang 

berlebihan,  sehingga  bisa  menimbulkan   sikap   yang   intoleransi   terhadap 

pengikut agama lain. 

 

Selain hal diatas dalam kehidupan masyarakat yang majemuk tidak 

dipungkiri juga banyak hal yang potensial menimbulkan adanya konflik 

sosial, yang menjadi penyebabnya juga adalah  konflik bersandar  pada tataran 

ideologi dan aspek politis (Elly, 2011) selain itu ada beberapa alasan yang 

menguatkan terjadinya konflik dalam masyarakat majemuk seperti : 

 

1) Menguatnya etnosentrisme kelompok. Etnosentrisme berasal dari kata 

etnos yang artinya suku, sedangkan sentrisme berasal dari kata sentral yang 

artinya titik pusat. Dengan demikian, etnosentrisme memiliki arti perasaan 

kelompok di mana kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, paling 

hebat sehingga  mengukur  kelompok  lain  selalu  merujuk  kepada  

kelompoknya. Secara sosiologis, etnosentrisme dapat diartikan sebagai gejala 

dimana kelompok sosial selalu mendgunakan indikator, dan mengukur unsur-

unsur kebudayaan kelompok lain  selalu merujuk kepada kelompoknya. 
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2) Stereotip terhadap kelompok lain, seperti anggapan bahwa orang Papua 

suka bikin onar, ribut, orang Batak, Medan Makassar adalah kasar, orang 

Madura memiliki budaya kekerasan karena seringnya terjadi peristiwa carok. 

Biasanya stereotip seperti ini sering kali menimbulkan kesalahpahaman antar 

kelompok sosial. Ketersinggungan  atas  opini  akan  label  kelompok  dengan 

label-label yang bersifat ejekan seperti ini akan menimbulkan sifat 

ketersinggungan  kelompok  yang  akhirnya  menggugah  tersulutnya  konflik 

sosial. 

 

3)  Hubungan  antar-penganut  agama,  sebagaimana  terjadi  di  Poso,  

Sulawesi Tengah dan peristiwa pembongkaran rumah ibadah di Jawa Barat 

oleh kelompok tertentu. 

 

4)  Hubungan  antara  penduduk  asli  dengan  penduduk  pendatang  seperti  

yang pernah terjadi di Sambas, Kalimantan Barat antara etnis Madura dan 

Dayak, Jawa dan Papua di Yogyakarta, Jawa dan Madura di Yogyakarta dsb, 

Selain itu ada konflik Sambas juga konflik Sampit yaitu, misalnya lagi konflik 

antar etnis Jawa dan Dayak dimana konflik diawali oleh  sikap-sikap tertentu 

yang menimbulkan ketersinnggungan antarpihak, antara penduduk pendatang 

dan penduduk asli.  

Selain itu Karl Marx grand tokoh pemilik teori  konflik juga, jauh jauh 

melihat lebih awal, masyarakat atau manusia sebagai sebuah proses 

perkembangan yang akan menyudahi konflik juga melalui konflik. Namun Marx 

mengantisipasi bahwa kedamaian dan harmoni, akan menjadi hasil akhir sejarah 

perang dan revolusi kekerasan. Karenanya bentrokan kepentingan kepentingan 

ekonomi ini akan berakhir di dalam sebuah masyarakat yang tanpa kelas, tanpa 

konflik dan kreatifitas yang disebut komunisme. Kalau konflik ini terus terusan 

dibiarkan, akan membuat ketidakstabilan di masyarakat. Masyarakat akan merasa 

terancam dan tidak tenang dalam hidupnya.  
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Durkheim menekankan proses sosial yang meningkatkan integritas sosial 

dan kekompakan. Meskipun dia mengakui bahwa konflik terjadi dalam kehidupan 

sosial, dia cenderung untuk memperlakukan konflik yang berlebih-lebihan sebagai 

sesuatu yang tidak normal dalam integrasi masyarakat. Hubungan saling 

ketergantungan antara konflik dan kekompakan dinyatakan juga dalam dinamika 

di dalam hubungan kelompok dalam (in-group) dan kelompok luar (out-group) ( 

Doyle Paul, 1986). 

Suatu kelompok atau masyarakat cenderung memiliki sumber yang dapat 

dikerahkan dan solidaritasnya diperkuat bila kelompok itu terlibat dalam konflik 

dengan kelompok atau masyarakat lain. Selama masa dimana ada ancaman atau 

konflik dengan organisasi luar, percekcokan atau konflik dalam kelompok 

cenderung rendah dan menurun. Konflik Antar Etnis Konflik etnis adalah konflik 

yang terkait dengan permasalahan permasalahan mendesak mengenai politik, 

ekonomi, sosial, budaya, dan teritorial di antara dua kelompoketnis atau lebih 

(Abdul Haris Sukamdi dan Patrick Browslee, 2000). 

Konflik etnis seringkali bernuansa kekerasan, tetapi bisa juga tidak. 

Namun biasanya konflik etnis bernuansa dengan kekerasan dan jatuh korban. 

etnik atau suku bangsa, biasanya memiliki berbagai kebudayan yang berbeda satu 

dengan lainnya. Sesuatu yang dianggap baik atau sakral dari suku tertentu 

mungkin tidak demikian halnya bagi suku lain. Perbedaan etnis tersebut dapat 

menimbulkan terjadinya konflik antar etnis. Faturochman menyebutkan 

setidaknya ada enam hal yang biasa melatarbelakangi terjadinya konflik etnis 

terjadi disebuah tempat (Faturochman. 2003).  Enam hal tersebut antara lain 

yakni:  

1) Kepentingan yang sama diantara beberapa pihak  

2) Perebutan sumber daya  

3) Sumber daya yang terbatas  

4) Kategori atau identitas yang berbeda . 
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5) Prasangka atau diskriminasi. 

6) Ketidakjelasan aturan (ketidakadilan).  

Konflik antar etnis yang terjadi dapat dikatakan karena kepentingan 

beberapa oknum atau pihak yang memang bertujuan untuk mengambil untung 

dari konflik tersebut. Etnis etnis yang saling berkonflik sangat mudah di adu 

domba karena memang sumber daya manusia yang terbatas. Dalam arti 

pendidikannya kurang dan tingkat ekonomi yang rendah. Seharusnya dari masing 

masing kepala daerah yang ada di wilayah konflik tersebut harus tegas membuat 

atau merealisikan kebijkan ketika terjadi sebuah konflik antar etnis.  

Dalam konteks Indonesia sendiri, kita kerap kali mendengar terjadinya 

konflik antar etnis. Sebenarnya akar dari konflik ini adalah keterbelakangan dari 

masyarakat di wilayah konflik tersebut. Sementara itu, Sukamdi menyebutkan 

bahwa konflik antar etnik di Indonesia terdiri dari tiga sebab utama yakni: 

 1) Konflik muncul karena ada benturan budaya 

 2)  Karena masalah ekonomi politik 

 3).Karena kesenjangan ekonomi sehingga timbul kesenjangan sosial. (Abdul 

Haris Sukamdi dan Patrick Browslee)  

Tentu masyarakat selalu memiliki unsur unsur yang berkaitan antara satu 

dengan yang lainnnya ,meskipun tetap ada perbedaan, perbedaan semisal 

kedudukan sosial, suku etnis, ras, agama bahasa dan kebudayaan. Agar setiap 

perbedaan tersebut dapat hidup berdampingan, maka perlu untuk menyelaraskan 

berbagai perbedaan tersebut agar dapat dicapai kesatuan kehidupan dalam suatu 

wadah, baik dalam yang bentuknya asosiasi sosial maupun asosiasi yang lebih 

besar yang disebut negara. Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara 

memerlukan situasi dan kondisi integratif didalam negara tersebut, sebab 

disintegrasi akan menimbulkan berbagai permasalahan pemasalahan sosial (Elly, 

2011) 
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Ketegangan antara mayoritas dan minoritas atau konflik antar kelompok 

etnis, agama, dan golongan adalah permasalahan klasik yang hampir selalu 

mewarnai perjalanan negara yang multikultur. Terkadang keduanya tumpang 

tindih, mayoritas yang terdiri satu etnis besar yang berkonflik dengan minoritas 

yang terdiri dari satu kelompok etnis kecil. 

Keluar dari era otoritarianisme orba membawa Indonesia kepada dilemma,  

di satu sisi ada tuntutan untuk agar kemajemukan dan identitas-identitas 

partikular tidak akan lagi menerima represi, atau dengan kata lain kebijakan 

pemerintah yang mengarah ke asimilasi serta homogenisasi kultural harus 

ditinggalkan, namun di sisi lain perayaan akan diversitas tersebut juga 

memunculkan “eksplosi” alias konflik SARA di sembarang tempat (Budiman, 

2009). 

Sebuah tanda jika perayaan diversitas kultural tak dikelola dengan tepat 

maka akan berakhir buruk, sebab berakhirnya Orba seakan turut membuat 

absennya nilai-nilai yang dibagi bersama (shared value) yang mengikat sebagai 

sebuah bangsa, dan bahwa negara-bangsa dan proses demokrasi harus didasarkan 

denominator bersama (Budiman, 2009: 7) 

 

5. Resolusi sebagai Solusi di Tengah Konflik Ketegangan Masyarakat 

Majemuk 

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah conflict 

resolution memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus 

meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut 

Levine (1998: 3) misalnya mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga hal 

utama yang harus dipenuhi: 

(1) tindakan mengurai suatu permasalahan, 

(2) pemecahan, 

         (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan.  

Sedangkan Weitzman & Weitzman (dalam Morton & Coleman 

2000: 197) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan 



 

32 

 

 

pemecahan masalah bersama (solve a problem together). Lain halnya 

dengan Fisher et al (2001: 7) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik 

adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun 

hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang 

berseteru.   

Menurut Mindes (2006: 24) resolusi konflik merupakan 

kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya, dan 

merupakan aspek penting dalam pembangunuan sosial dan moral yang 

memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegoisasi, kompromi 

serta mengembangkan rasa keadilan. 

Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu 

cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan 

individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan 

penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif, untuk 

menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak 

yang berkonflik, untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri, 

atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk 

membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya. 

Kemampuan Resolusi Konflik Bodine and Crawford (Jones dan 

Kmitta, 2001: 2) merumuskan beberapa macam kemampuan yang sangat 

penting dalam menumbuhkan inisiatif resolusi konflik diantaranya: 

 1) Kemampuan orientasi  

 Kemampuan orientasi dalam resolusi konflik meliputi pemahaman 

individu tentang konflik dan sikap yang menunjukkan anti kekerasan, 

kejujuran, keadilan, toleransi, harga diri.  

2) Kemampuan persepsi 

Kemampuan persepsi adalah suatu kemampuan seseorang untuk 

dapat memahami bahwa tiap individu dengan individu yang lainnya 
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berbeda, mampu melihat situasi seperti orang lain melihatnya (empati), 

dan menunda untuk menyalahkan atau memberi penilaian sepihak.  

   3) Kemampuan emosi 

 Kemampuan emosi dalam resolusi konflik mencakup kemampuan untuk 

mengelola berbagai macam emosi, termasuk di dalamnya rasa marah, takut, 

frustasi, dan emosi negatif lainnya. 

   4) Kemampuan komunikasi  

Kemampuan komunikasi dalam resolusi konflik meliputi kemampuan 

mendengarkan orang lain: memahami lawan bicara; berbicara dengan  bahasa 

yang mudah dipahami; dan meresume atau menyusun ulang pernyataan yang 

bermuatan emosional ke dalam pernyatan yang netral atau kurang emosional. 

Kemampuan berfikir kreatif juga dalam resolusi konflik meliputi kemampuan 

memahami masalah untuk memecahkan masalah dengan berbagi macam alternatif 

jalan keluar.  

5) Kemampuan berfikir kritis 

 Kemampuan berfikir kritis dalam resolusi konflik, yaitu suatu 

kemampuan untuk memprediksi dan menganalisis situasi konflik yang sedang 

dialami. Tidak jauh berbeda, Scannell (2010: 18) juga menyebutkan aspek – aspek 

yang mempengaruhi individu untuk dapat memahami dan meresolusi sebuah 

konflik meliputi a) keterampilan berkomunikasi, b) kemampuan menghargai 

perbedaan, c) kepercayaan terhadap sesama, dan d) kecerdasan emosi. 

 Dari pemaparan ahli tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa dalam 

proses resolusi konflik diperlukan kemampuan-kemampuan tertentu untuk 

mencari solusi konflik secara konstruktif. Kemampuan tersebut diantaranya 

adalah kemampuan orientasi, kemampuan persepsi atau menghargai perbedaan, 

kemampuan emosi atau kecerdasan emosi, kemampuan berkomunikasi, 

kemampuan berfikir kreatif, dan kemampuan berfikir kritis. 

Dalam pendekatan  Resolusi konflik (menangani sebab-sebab konflik dan 

berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara 

kelompok-kelompok yang bermusuhan) bisa dilakukan melalui : 
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1) Pencegahan konflik (bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang 

lebih keras) 

2) Pengelolaan konflik (bertujuan untuk membatasi dan menghindari 

kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak 

yang terlibat) 

3) Transformasi konflik (mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik 

yang lebih luas, dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan 

menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif ) 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penulis belum menemukan penelitian yang menguji dan meneliti soal 

konflik yang secara spesifik mengenai konflik asrama mahasiswa Papua dan 

asrama Kamasan I JL. Kusumanegara secara khusus. Namun Penelitian yang 

setidaknya sedikit mendekati  adalah penelitian penelitian berikut, penulis 

menguraikan lewat tabel di halaman berikutnya. 
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belum adanya yang secara spesifik ,mengangkat soal kasus konflik konflik 

asrama dan mahasiswa Papua, termaksud yang secara spesipik meneliti mengenai 

konflik pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jl kusumanegara Yogyakarta 

tahun 2016 lalu, dalam penelitian sebelumnya rata rata masih grand menyoal 

interaksi, proes integrasi, disintegrasi, dan multikulturalisme secara umum di 

Yogyakarta.  Sedangkan penelitian ini coba melihat  konflik secara utuh dan 

spesifik kepada kasus yang terjadi di asrama kamasan I Papua JL. Kusumanegara 

Yogyakarta.  

C. Kerangka Konseptual Penulis 

Penulis akan mencoba menggambarkan skema dan penjelasan kerangka 

konseptual agar pembaca dapat mengetahui skema atau gambaran penelitian 

secara sederhana dengan tema „‟Konflik Sosial Mahasiswa Papua kamasan I di Jl. 

Kusumanegara Yogyakarta. 

Pada umumnya konflik adalah sesuatu yang sulit dihindari apalagi ditengah 

masyarakat majemuk seperti Indonesia, namun konflik tidak muncul juga secara tiba 

tiba dan begitu saja, rentetan demi rentetan akan mewarnai lahirnya konflik, selain  

tentu kita akan bicara faktor  faktor  penyebab, dan hal apa saja yang biasanya melatar 

belakangi, atau menyebabkan munculnya sebuah konflik kepermukaan. 

 Penulis dalam mengangkat kasus konflik Papua di Yogyakarta, ditengarai 

pemahaman awal penulis yang  menganggap bahwa ada beberapa hal yang menjadi 

faktor penyebab terjadinya konflik sosial mahasiswa Papua di Yogyakarta. Yang 

diamana tentu sisi pembedaan entitas dan etnisitas membutuhkan proses integral dan 

kemampuan masing masing diri atau kelompok untuk mengadaptasikan diri, saling 

menerjemahkan diri masing masing, dalam rangka menghindari konflik demi 

terwujudnya keteraturan dalam hal berinteraksi dan beraktivitas sehari hari. 

Hemat penulis sesuatu yang sulit dihindarkan dalam proses perjalanan  dan 

dinamika sosial masyarakat heterogen, dikota majemuk seperti Yogyakarta adalah 

bagaimana mengahdirkan integrasi dan menghindarkan konflik, tentu hal ini bukan 

hal yang mudah. 

Penulis menganggap bahwa konflik mahasiswa Papua di Yogyakarta 

sangatlah kompleks,  dugaan awal peneliti dengan berbagai sumber tulisan penelitian  
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sebelumnya ditambah penelususran lapangan dengan data primer sekunder,  yang 

diperoleh bpenulis spesifik  tentang konflik sosial mahasiswa Papua  di asrama 

kamasan I Yogyakarta   

. Nah, jika menghemati lahirnya manifest konflik di Jl Kusumanegara 

Yogyakarta yang multi faktor dan disebabkan banyak persoalan, maka bisa saja ada 

potensi   konflik ini bergulir menjadi konflik komunal etnis, dan berpeluang menjadi 

perang suku jika tidak di tanggapi secara serius tentu ini akan mengancam keutuhan 

dan kesatuan NKRI. Maka perlu upaya penanganan atau resolusi konflik. 

Ada beberapa pola penyelasaian atau resolusi konflik seperti negosiasi, 

rekonsiliasi, mediasi dan arbitrasi ini nasikun (1993) dan salah satunya dilakukan 

untuk meredam dan menepis konflik yang bisa merugikan lebih banyak pihak. 

Disamping sesungguhnya tetap ada ruang terciftanya integrasi, dengan 

saling menerjemahkan, memahamkan diri, menghargai dan saling menghormati 

seperti masyarakat miliran Jl. Kusumanegara dan mahasiswa Papua kamasan I 

yang saling terintegrasi dan mengakomodasi satu sama lain. 

Berikut secara sederhana penulis menuangkannya dalam bentuk gambar, 

atau skema kerangka konseptual, sebagai pemahaman awal dan akhir penulis 

mengenai konflik sosial dan situasi yang terjadi asrama Kamasan I Papua Jl. 

Kusumanegara digambarkan secara sederhana agar lebih mudah difahami oleh 

pembaca. 
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Gambar : kerangka pikir penulis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Strategi Penelitian  

1.   Pendekatan Penelitian 

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan  metode pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif  dipilih karena dianggap sangat berkaitan dengan judul  

topik ataupun permasalahan  yang akan dibahas yaitu konflik sosial mahasiswa 

Papua di Jl. Kusumanegara Yogyakarta. Pendekatan kualitatif  lebih memberi 

penggambaran yang mendalam dalam rangka menjelaskan rumusan latar belakang 

dan masalah  dalam penelitian ini agar dapat dipertanggung jawabkan. 

Menurut Denzin dan Lincoln (2009) kualitatif lebih menyiratkan 

penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum 

diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan 

kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada 

metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial, situasi sosial, atau masalah 

manusia. 

Creswell (1998), menyatakan penelitian  kualitatif sebagai suatu gambaran 

kompleks, meneliti kata kata, laporan terinci dari pandangan responden dan 

melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif cenderung 

menggunakan analisis dengan secara induktif. 

2.   Strategi Penelitian 

Penelitian ini  memakai strategi penelitian kasus, sebagai suatu  suatu 

metode yang khusus menyelami dan menyelidiki fenomena kejadian kontemporer  

yang terjadi dalam kehidupan nyata disekitar kita dan diruang ruang keseharian 
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kita, yang dilakukan saat dan ketika batasan-batasan dan ruang lingkup kejadian 

atau fenomena sosial,  dan konteksnya belum jelas, yang tentu menggunakan 

berbagai dan beragam sumber data . 

Stake dalam Creswell (1998) menjelaskan bahwa dalam strategi 

penelitian studi kasus dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu 

program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus kasus 

dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara 

lengkap  dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

1.   Waktu Penelitian 

Penelitian tersebut dilakukan dengan tenggang waktu selama 2 Bulan tanggal 5 

Juni  hingga tanggal 5 Agustus 2017. Beberapa hambatan dalam soal administrasi 

perizinan penelitian di kota keraton yang agak lebih rumit dan ketat, sehingga 

sempat terkendala dan memakan waktu satu dua minggu untuk membuat ulang 

surat yang lansung dari departemen. Namun karena akses informasi teknologi dan 

media yang semakin cepat, juga sangat membantu dalam merampungkan data dan 

informasi lapangan selama 2 bulan. Renteng waktu yang dibutuhkan penulis 

selama keberangkatan hingga kepulangan. 

2.   Lokasi Penelitian 

Penelitian ini betempat di asrama mahasiswa Papua Kamasan I di kota Yogyakarta 

Provinsi  DIY. Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena sumber pecahnya 

konflik, serta aksi gerakan gerakan mahasiswa Papua di Yogyakarta selalu, 

diawali dan digiring dari asrama kamasan I ini, asrama ini juga merupakan asrama 

mahasiswa Papua pertama se Indonesia, dan pertama se Yogyakarta. Asrama ini 

berlokasi di Jl. Kusumanegara Kelurahan Muja Muju kecamatan Umbulharjo kota 

Yogyakarta. Asrama ini adalah merupakan hibah atau hadiah dari Sri Sultan 

Hamengku Buwono kepada Provinsi Papua di tahun 1968. 
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C.  Tipe dan Dasar Penelitian 

1. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif 

analisis, yaitu sebuah penelitian dimana peneliti berusaha untuk memberikan 

gambaran uraian informasi yang bersifat deskriptif, terkait suatu kolektifitas 

obyek yang diteliti secara aktual, terukur, dan sistematis,  dengan fakta fakta yang 

ada  

2.  Dasar Penelitian  

Penelitian ini memakai studi kasus sebagai dasar penelitian, dengan tujuan untuk 

memahami lebih dalam fenomena alamiah yang bisa diukur (nalar ) yang ada dalam 

masyarakat  (Juliansyah noor: 2011) Lewat penggunaan metode kualitatif maka 

peneliti berusaha menghasilkan gambaran sesuai fakta dilapangan berdasrakan 

sistematika dan data yang ada. 

D. Data dan Informan 

1) Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

Data primer: diperoleh melalui wawancara. 

2) Data sekunder: diperoleh melalui instansi dinas pemerintah setempat, 

informasi media massa yang dianggap kompentable, laporan komnas 

HAM, rilis mahasiswa Papua dalam kasus konflik asrama Kamasan  I 

Papua di Yogyakarta 

Metode pemilihan sampel untuk memilih informan  dalam penelitian kulitatif 

berkaitan cara tentang bagaimana memilih informan, berhubungan dengan fenomena 

sosial tersebut sehingga dapat memberikan informasi objektif,  akurat, kuat dan 

terpercaya.  

Cara untuk pemilihan informan dalam penelitian ini tidak mengarah pada 

kuantitas jumlah ,akan tetapi lebih mengarah pada asas  kebutuhan dan kesesuaian 
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informasi serta keakuratan  data. Oleh karena itu penentuan informan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Dengan berangkat dari 

sudut pandang bahwa pada dasarnya fokus dan kedalaman metode penelitian 

kualitatif adalah pada  sejauh dan sedalam apa informasi dan proses prosesnya 

yang bisa digalih dan dipahami secara detail.  

Dalam proses penelitian ini penulis melibatkan 12 orang Informan, yang 

terdiri dari kalangan Masyarakat  disekitar area konflik, terus juga mengambil 

dari kalangan aparat, ormas, dan pemerintah. Dan tentu juga  mahasiswa Papua 

yang ada di asrama kamasan I jl. Kusumanegara Yogyakarta. 

Angka dan jumlah sampel yang sedikit dengan jumlah distribusi hanya 

mengambil 4 orang dari tiap kalangan dengan total informan sebanyak 12 orang,  

pada dasarnya digunakan dalam penelitian kualitatif  tidak lain untuk lebih 

memberikan konsentrasi dan fokus perhatian, pendalaman, penghayatan subyek 

yang diteliti. Penentuan Informan dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa 

pertimbangan, yang pertama karena penelitian ini berbentuk studi kasus, maka 

peneliti membatasi pada aktor waktu tempat Kedua, penentuan jumlah sampel 

dianggap cukup dan telah memadai saat informasi yang dibutuhkan lengkap 

untuk memenuhi kebutuhan data maupun informasi itu sendiri.   

E.  Teknik Pengumpulan Data 

Salah satu langkah dalam penelitian yang amat penting yaitu 

pengumpulan data, serta data yang digunakan harus valid. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data 

primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui  pengamatan  terbatas.  

Untuk  melengkapi  data  dilakukan wawancara mendalam kepada informan 

dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang erat kaitannya dengan 

permasalahan yang diteliti. 

Pengumpulan data primer, peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data antara lain: 
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1.   Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap suatu gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Observasi yang di lakukan adalah observasi non 

partisipatif, yakni hanya melakukan kegiatan pencatatan, pemotretan serta 

pengumpulan dokumen-dokumen. Seperti memfoto potret peristiwa pengepungan 

asrama kamasan I Yogyakarta yang tertempel di dinding dinding asrama, mencatat 

segala hal yang berhubungan dengan asrama kamasan I Papua, serta foto lokasi 

pemukiman sekitar asrama, peta atau maps Kamasan Jl. Kusumanegara dll. 

2.   Wawancara mendalam (Depth Interview)  

Wawancara mendalam atau depth interview adalah kumpulan data dengan   

menggunakan   teknik   wawancara   mendalam,   yaitu   antara peneliti dengan 

informan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan valid. 

Pengumpulan data yang dibimbing oleh pedoman wawancara yang sudah 

dipersiapkan dan jauh hari sebelumnya dikomunikasikan dan diperiksa oleh 

pembimbing. Dalam  teknik wawancara ini disertai pencatatan konsep, gagasan, 

pengetahuan informan yang diungkapkan lewat tatap muka baik dengan 

mahasiswa Papua, warga Jl. Kusumanegara dan aparat serta ormas.. Adapun 

pedoman wawancara yang penulis gunakan bisa disimak dibagian lampiran dalam 

penulisan ini. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu salah satu cara memperoleh data maupun informasi 

dengan sejumlah dokumentasi yang bersumber dari media massa, dinas maupun 

instansi terkait lainnya, serta menghimpun dan merekam data yang bersifat 

dokumentatif. Ada beberapa dokumentai yang  penulis  peroleh  dari  beberapa  

informan  maupun  dari  media massa, dinas dan keterangan pers hingga berupa 

foto suasana konflik, foto wawancara, foto observasi dan lain lain. Untuk lebih 

jelasnya silahkan perhatikan lempiran dalam penulian ini. (Dokumentasi 

terlampir) 
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F.  Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu 

dengan memberikan gambaran informasi secara jelas., terperinci dan mendalam 

sebagai penggunaan metode penelitian kasus, dalam penelitian ini pengulas 

mengulas secara detail dan mendialogkan antara data dan teori serta hasil 

wawancara yang dialkukan. Kemudian hasil dari penggambaran informasi akan di 

interprestasikan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan. 

Secara umum analisis data ialah  proses mencari dan menyusun data yang 

telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis 

data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan  yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan. Sehingga dengan   analisis tersebut data penelitian dapat mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Adapun  prosedur  dalam  menganalisis  data  kualitatif penulis 

menggunakan tiga tahap:  

1) Reduksi Data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dilapangan terkait konflik asrama Papua kamasan I Yogyakarta, dengan tetap 

mengacu pada 3 aspek spesifik mengenai faktor penyebab konflik, meluasnya 

eskalasi konflik dan pemecahan atau penangana konflik. Dengan demikian  

akhirnya data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. 

2) Penyajian Data, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

penulis mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data 

dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat,  bagan,  dan unit analisa situasi 

peristiwa sosial, sesuai  fokus dan lokus penelitian, dengan menggunakan  teks  

yang  bersifat naratif. 
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3) Kesimpulan atau verifikasi, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah  

penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila  tidak ditemukan  bukti-bukti  

yang  kuat  yang  mendukung  pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data,maka  kesimpulan  yang  dikemukakan  merupakan  kesimpulan akhir.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI OBYEK PENELITIAN 

A. Sejarah dan Perkembangan Kota Yogyakarta 

Kota Yogyakarta terletak di pulau Jawa, 500 km ke arah selatan dari 

DKI  jakarta, ibukota negara Republik Indonesia. Secara historis, kota 

Yogyakarta berawal dari sebuah kota istana atau kota Keraton yang bernama 

Ngayogyakarta diningrat, yang terletak di daerah agraris pedalaman Jawa yang 

dibangun pada tahun 1756, oleh Sultan Hamengkubuwono I (Pangeran 

Mangkubumi). Pendirianya ini dilakukan setelah terjadi peristiwa palihan nagari 

atau pembagian dua kerajaan  (Surakarta – Yogyakarta)  pada  tahun  1755  

sebagai  hasil  perjanjian yanti. 

Pada awal perkembangannya, pemukiman di kota Yogyakarta cenderung 

memusat pada poros besar selatan-utara. Permukiman berupa kampung 

tempat tinggal penduduk lambat laun tumbuh di sekitar poros yang melintasi 

istana dari alun-alun utara, Jalan Malioboro hingga ke Tugu. Tempat-tempat 

permukiman itu  disebut sebagai kampung dan namanya diberikan sesuai dengan 

tugas dan kerjaan dari penduduk yang menempatinya. Pada awal abad ke 20 pola 

pemukiman penduduk dan stuktur kota tampak semakin memusat dan padat. 

Kota Yogyakarta dikenal memiliki karakter khas yang mewarnai kehidupan 

masyarakatnya yang beragam, namun tetap didominasi oleh penduduk Jawa. 
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B. Letak Geografis dan Batas Administratif 

Posisi D.I Yogyakarta yang terletak antara  7º 33‟-8º.12 lintang selatan dan 

110.  00 - 110º .50 bujur timur.  Provinsi DIY memiliki luas 3.185.80 km atau 

0,17 persen dari luas Indonesia ( 1.860.359,67 KM) merupakan provinsi terkecil 

setelah provinsi DKI Jakarta,  yang terdiri dari empat kabupaten kota. 

Berdasarkan data informasi dari Badan Pertanahan Nasional, dari 3.185,80 

km luas D.I Yogyakarta, atau sebesar 33,05 persen merupakan jenis tanah 

Lithosol, 27,09 persen regosol, 12,38 persen lathosol, 10,797 persen grumusol, 

10,84 persen mediteran, 3,19 persen Alluvial dan 2,48 persen adalah tanah jenis 

Rensina. 

Sebahagian besar wilayah daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada 

ketinggian antara 100m -499m dari permukaan laut. Daerah Istimewa Yogyakarta 

beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim  hujan. 

Menurut catatan badan meteorologi klimatologi dan geofisika kelas I 

Yogyakarta, suhu udara rata rata di DIY tahun 2015 menunjukkan angka 26,1 ºC. 

Lebih tinggi dibandingkan rata rata suhu udara pada tahun 2014 yang tercatat 

sebesar 33,3 ºC. 

Hal ini menjadikan kota Yogyakarta sebagai wilayah yang sejuk adem. 

Nah, hingga alasan geografis sedikit banyak mempengaruhi jumlah pendatang, 

adapun total jumlah  transmigran, dirunut berdasarkan menurut semua jenis 

kelompok umur, dan jenis kelamin, berdasarkan catatan data dinas Tenaga kerja 

dan Transmigrasi DI. Yogyakarta, yang tercatat ialah berjumlah 390 orang. 

Dengan presentasi angka laki laki sebanyak 209 orang, dan perempuan sebanyak 
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181 orang. Angka ini diperkirakan masih sangat jauh dan belum merepresentasi 

jumlah yang ada, mengingat yang tidak tercatat jumlah dan angkanya lebih 

banyak dari kalangan transmigran lokal maupun asing. 

Yogyakarta istimewa yang heterogen dengan ciri kemajemukan 

masyarakatnya tentu beresiko dan berpeluang melahirkan konflik atau kejahatan, 

terlepas Yogyakarta pernah menjadi ibukota seperti Jakarta atau tidak, yang jelas 

Yogyakarta kini menjadi primadona, seperti menjadi kerumunan layaknya gula, 

yang menjadi tujuan bagi banyak orang, bahkan sampai sekarang Yogyakarta 

menjadi kota wisata dan budaya di nusantara. 

 Adapun tingkat prosentase dan jumlah kejahatan yang masuk dan 

terselesaikan di Polda terhitung tidak sedikit, setidaknya dari tahun 2013 yang 

berjumlah 6.513 kasus mengalami peningkatan hingga ke tahun 2015 dengan 

7.195 kasus  

Berdasarkan pos rilis data POLDA yang di dapat penulis di kantor BPS 

provinsi DIY, menunjukkan bahwa jenis kasus pelanggaran kejahatan 

konvensional masih mendominasi, dengan jumlah kasus 6.652 diakhir tahun 2015 

disusul kasus transnasional di urutan kedua dengan jumlah kasus 510 kasus 

kejadian. 

Pemerintah provinsi DIY berpusat di kota Jogjakarta, dengan berbagai 

aktivitas pemerintahan, termaksud gubernur dalam hal ini Sultan dan wilayah 

keraton serta tempat tempat strategis lainnya, seperti kantor kantor pemerintahan 

berada atau beposisi pusat di kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri adalah 

ibukota dari DIY 

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang 

berstatus kota disamping empat daerah tingkat II lainnya yang berstatus 

kabupaten, antara lain seperti kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul dan 

kabuten Kulon Progo.  

Berdasarkan letak geografi wilayah Yogyakarta (Kantor Badan Pusat 

Statistik Yogyakarta), kota Yogyakarta terletak pada 7º 15‟ 24” - 7º 49‟ 26” 

lintang Selatan dan 110º 24‟ 19” - 110º 28‟ 53” Bujur Timur pada ketinggian 
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rata-rata 114 mdpl. Jarak terjauh dari utara ke Selatan kurang lebih 7,5km dan dari barat 

ke timur kurang lebih 5 , 6  k m .  Sebagai ibukota Provinsi DIY,   kota 

Yogyakarta menjadi sentral kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Di daerah 

yang di sebut sebut juga sebagai city of tolerance. 

Jumlah penduduk kota Yogyakarta, berdasarkan data penduduk mutakhir 

yang diperoleh penulis di Kantor disdukcapil (dinas Pencatatan sipil kota 

Yogyakarta), tercatat pada akhir tahun 2016, jumlah penduduk kota Yogyakarta  

adalah 411.282  jiwa, banyaknya  jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan 

jumlah penduduk pada pertengahan Juni 2017, sebanyak 411. 104 , dengan 

prosentase atau  jumlah populasi, atau besaran angka jumlah laki-laki  sebanyak 

200.499 dan perempuan sebanyak 210.605. Adapun suku Jawa masih 

mendominasi kota keraton ini. Selain dipengaruhi oleh keberadaan sistem 

kerajaan dengan kepala pemerintahan setingkat gubernur yang dikepalai lansung 

oleh Sultan Hamengku Buwono yang terkenal kental dengan corak keislamannya 

dengan berbagai adat ritual dan tradisinya yang khas ala Islam  Jawa. Seperti 

diketahui bahwa Islam merupakan agama mayoritas yang dianut masyarakat kota 

Yogyakarta. Termaksud menjadi basis utama Muhammadiyah. 

  Selain dikenal sebagai kota adat kota religius, kota Yogyakarta dikenal 

sebagai kota pelajar, kota pendidikan hal demikian bukan lahir tanpa asumsi, 

sebab  hampir 20% penduduk yang mendiami kota Yogyakarta adalah merupakan 

pelajar, dan terdapat 137 perguruan tinggi di kota bergelar budaya dan kota 

pendidikan  ini.  

C. Kelurahan Muja-Muju sebagai Pusat Kota  dan Keberadaan  Asrama 

Kamasan I Papua di Yogyakarta. 

 Mujamuju   adalah sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan 

Umbulharjo, dimana Umbulharjo sendiri menjadi salah satu  bagian dari 14 

kecamatan di kota Yogyakarta dan menjadi ibukota dari Yogyakarta itu sendiri, 

luas wilayah kecamatan ini berdasarkan sumber data informasi yang disebutkan di 

data Badan Pertanahan Negara, yakni 8.12 km persegi atau 25 persen dari luas 

wilayah kecamatan lainnya (melalui sumber Data Badan pusat statistik kota 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Umbulharjo,_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Umbulharjo,_Yogyakarta
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Yogyakarta tahun 2016) secara keseluruhan kecamatan Umbulharjo menjadi 

kecamatan paling luas diantara 13 kecamatan lainnya.. Kelurahan ini merupakan 

wilayah yang cukup memiliki posisi yang strategis, untuk para terpelajar. 

khususnya, tak terkecuali bagi para mahasiswa pendatang, keberadaannya yang 

tepat berada dipusat pemerintahan (kantor balaikota) Yogyakarta menjadikan 

wilayah ini menjadi sentral, prioritas muja muju menjadi salah satu opsi atau  

pilihan bagi para mahasiswa yang datang dari daerah tak terkecuali bagi para 

mahasiswa Papua.  

Perjalanan panjang dan kehadiran mahasiswa Papua dimulai sejak tahun 

1968, ketika Sultan Hamengku Buwono yang kala itu menjabat sebagai Wakil 

Presiden Republik Indonesia memberikan hadiah  pada pemerintah provinsi 

Papua, berupa kesempatan belajar plus sebidang tanah dan asrama diatasnya 

khusus untuk para putra  terbaik Papua, menimba Ilmu di kota Yogyakarta, hal 

demikian dilakukan Sultan sebagai imbalan atau balasan atas inisiatif masyarakat 

dan pemerintah provinsi Papua, yang memilih  bergabung kembali, dan tidak 

keluar dari territorial wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. 

 Determinasi sejarah berdirinya Asrama Papua Kamasan I di Jl 

Kusumanegara ini  , menjadikan tempat ataupun wilayah ini dihuni oleh banyak 

orang Papua, jika dibandingkan tempat lain di kawasan Yogyakarta seperti di 

Sleman, Bantul dan wilayah kota Yogyakarta lainnya, ini merupakan daerah yang 

sedikit banyaknya lebih terbuka dan toleran serta menerima penghuni kos kosan 

bagi pendatang yang asalnya dari Papua. Selain asrama kamasan yang dihuni 

khusus oleh para laki laki dari Provinsi Papua dan Papua Barat ini, didaerah ini 

terdapat pula asrama putri Papua, berjarak kurang lebih 500 meter dari asrama 

putra Papua kamasan I Jl. Kusumanegara ini. 

Kelurahan Muja Muju sendiri berbatasan lansung dengan beberapa wilayah, 

berikut penjelasan dengan batas batas wilayahnya dari beberapa arah: 

Utara : Kelurahan Baciro dan Desa Banguntapan, Banguntapan, Bantul 

https://id.wikipedia.org/wiki/Baciro,_Gondokusuman,_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Banguntapan,_Banguntapan,_Bantul
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Timur : Desa Banguntapan, Banguntapan, Bantul dan Kelurahan 

Rejowinangun 

Selatan: Kelurahan Warungboto 

Barat : Kelurahan Warungboto dan Kelurahan Semaki 

Peta Jl. Kusumanegara  Yogyakarta 

 

Kelurahan Muja Muju secara administrasi merupakan salah satu bagian 

dari kota Yogyakarta, dimana kota Yogyakarta   terdiri atas 14 kecamatan dan 45 

kelurahan.  Kelurahan Muja Muju masuk dalam wilayah kecamatan 

Umbulharjo, kecamatan ini mmenjadi sentral, karena ibu kota kecamatan 

wilayah Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri merupakan ibukota wilayah 

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang biasa disingkat DIY Jumlah 

penduduk di kecamatan Umbulharjo merupakan penduduk dengan jumlah 

terbanyak. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Banguntapan,_Banguntapan,_Bantul
https://id.wikipedia.org/wiki/Rejowinangun,_Kotagede,_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Warungboto,_Umbulharjo,_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Warungboto,_Umbulharjo,_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Semaki,_Umbulharjo,_Yogyakarta


 

52 

 

 

 

D.    Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan 

Salah satu keunggulan Kota Yogyakarta adalah keberadaan sarana dan 

prasarana pendidikan yang cukup memadai, serta mendukung proses belajar yang 

efektif dan efisien. Sehingga hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi  para 

putra/putri dari berbagai daerah untuk datang mencari ilmu di kota ini. Komposisi  

pendatang dari  luar  daerah hampir  mencapai  setengah dari  total penduduk 

kota Yogyakarta. Kehadiran mereka jelas memberikan efek yang baik bagi 

masyarakat kota Yogyakarta.  

Banyak dari antara penduduk yang hidup dari menjual jasa kepada para 

pendatang seperti kos-kosan, warung makan, alat transportasi, rental komputer 

dan sebagainya. Mahasiswa Papua menjadi salah satu kontributor alias devisa dan 

penghasilan yang menguntungkan warga, karena menggunakan sedemikian 

banyak hal jasa makanan dll yang penulis jelaskan. 

Total jumlah mahasiswa Papua berdasarkan informasi yang didapat 

lansung oleh penulis dari ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMAPA) dan 

berdasarkan studi dokumenter video kasus kasus  konflik orang Papua di 

Yogyakarta, termasksud tayangan video soal konflik  kamasan 2016. Dari  

Informasi yang didapatkan penulis dengan perbandingan yang tidak jauh beda 

jumlahnya maka tercatat sebanyak 13.119 Jumlah Mahasiswa Papua di seluruh 

wilayah Yogyakarta, mereka memilih kuliah dan belajar dikampus kampus swasta 

maupun negeri seperti di UGM, UPN, UNY, UII dll. 

 Bahkan kampus kampus seperti APMD, STPMD. Sanata Dharma, 

UKDW, Atmajaya,  Janabrada dan beberapa kampus kampus lainnya di 

Yogyakarta dikenal beberapa kampus seperti  Universitas Pembangunan 

Masyarakat (UPM dikampus ini   diisi hampir setengah orang Papua. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum peneliti lebih jauh, menguraikan hasil wawancara dan temuan 

data fakta di lapangan, pada kasus konflik yang terjadi di asrama mahasiswa 

Papua Kamasan I milik pemerintah provinsi Papua di Yogyakarta. Maka, terlebih 

dahulu peneliti akan menjelaskan secara sederhana terkait permasalahan yang 

akan dijawab melalui uraian sistemik singkat dibawah ini.  

Pada dasarnya di bab ini, akan dibahas laporan hasil dari pokok temuan 

data dan informasi yang ditemukan dilapangan, meliputi yang pertama mengenai 

faktor apa yang melatar belakangi terjadinya konflik asrama Papua kamasan I di 

Yogyakarta, kedua bagaimana proses meluasnya eskalasi konflik  di asrama 

kamasan I Papua di Yogyakarta, ketiga bagaimana resolusi penanganan atau 

penyelesaian konflik di asrama Papua kamasan I Yogyakarta. Dan terakhir penulis 

menambahkan satu bagian soal akomodasi dan integrasi masyarakat setempat 

dengan mahasiswa Papua di kamasan I Jl. Kusumanegara. 

Sebelum masuk ke sub bab pembahasan, dan analisis data. Berikut kami 

urai sistematika pembahasan secara detail dan terperinci: 

1) Pembahasan pertama menegenai Identitas informan 

Pembahasan identitas informan meliputi pembahasan soal usia informan, 

jenis kelamin,  agama, suku, pekerjaan, pendidikan dll. 

2) Pembahasan kedua mengenai faktor faktor  yang mempengaruhi terjadinya 

konflik  antara mahasiswa Papua dan ormas aparat serta pemerintah di 

asrama mahasiswa Papua kamasan I Jl. Kusumanegara Yogyakarta. 

3) Pembahasan ketiga mengenai bagaimana proses meluasnya eskalasi 

konflik diasrama mahasiswa Papua kamasan I Jl. Kusumanegara 

Yogyakarta, tahun 2016 yang lalu. 
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4) Pembahasan keempat akan mengerucut pada proses resolusi atau soal  

penanganan konflik mahasiswa Papua dan ormas beserta aparat, di asrama 

Papua Kamasan I Yogyakarta.  

5) Pembahasan tambahan atau pembahasan kelima, mengenai hubungan 

integrasi dan akomodasi sosial yang terjadi antara warga di sekitar asrama 

Kamasan I Yogyakarta dengan mahasiswa Papua. 

Dalam penelitian ini, selain menemui tokoh masyarakat, peneliti  juga 

melakukan dialog koordinasi dengan pihak pemerintah setempat, seperti ke 

pegawai kelurahan dan kecamatan setempat dan RT RW setempat sebelum 

melakukan wawancara dalam penelitian dengan judul Konflik Sosial Mahasiswa 

Papua di Yogyakarta. 

A. Karakteristik Informan 

Pertama, di bawah ini penulis akan membahas soal distribusi Informan, di 

dalam penelitian ini penulis mengambil 12 orang informan untuk diwawancarai, 

dari informan yang dipilih adalah mereka yang dianggap kunci, alias berperan 

secara aktif  atau mengetahui banyak soal konflik yang terjadi di asrama 

mahasiswa Papua Kamasan I Yogyakarta. Para informan ini terdiri dari:  

1) Masyarakat setempat   

2) Penghuni asrama Kamasan I Papua kota Yogyakarta 

3) Pengurus ormas Kota Yogyakarta 

4) Pemerintah  dan pihak keamanan setempat 
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Selanjutnya penulis akan membahas soal identitas informan dimulai dari:  

1) Usia  

Tabel 4.1: Klasifikasi Informan berdasarkan jenjang Umur/Usia 

No Nama/ inisial informan Umur 

1 Ba 69 Tahun 

2 W 52 Tahun 

3 Do 40 Tahun 

4 Su 69 Tahun 

5 Pa 23 Tahun 

6 Al 28 Tahun 

7 He 22 Tahun 

8 Yohn 23 Tahun 

9 Ya 49 Tahun 

10 Yog 38 Tahun 

11 Is 50 Tahun 

12 Ru 52 Tahun 

              Sumber: Data Peneliti.  

 Di ketahui bahwa usia 22 tahun sebagai usia informan termuda, 

diketahui ialah informan dengan inisial HE, beliau dari kalangan  

mahasiswa Papua. Sedangkan usia 69 tahun sebagai usia informan tertua 

dalam penelitian ini, ialah warga Miliran jl. Kusumanegara dengan 

inisial informan BA dan SU. 
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2) Jenis Kelamin 

Adapun  12 informan dalam penelitian ini kesemuanya adalah 

merupakan laki laki. Dari informan kalangan mahasiswa Papua 

kesemuanya adalah merupakan laki laki, sebab dengan alasan atau 

penjelasan bahwa asrama Papua Kamasan I khusus diperuntukkan untuk 

putra Papua yang berstatus sebagai mahasiswa di Yogyakarta.  

Kemudian dari pihak warga pun demikian rata rata informan adalah 

merupakan laki laki, dengan pertimbangan atau beserta alasan kedekatan 

warga dengan penghuni asrama adalah dominan laki laki, atau dengan kata 

lain warga yang aktif bersosialisasi dengan mahasiswa Papua ini ialah laki 

laki. Warga ini yang lebih aktif dan ikut  serta dalam beberapa 

perkembangan mahasiswa, dan mengetahui banyak masalah konflik di 

lingkup internal external asrama Kamasan I Papua, termaksud spesifik 

konflik sosial mahasiswa Papua yang terjadi tahun 2016 silam dan 

melibatkan ormas dan aparat pemerintah. Adapun dari pihak aparat dan 

ormas, yang banyak turun kelapangan saat ada gesekan atau konflik 

termaksud dalam kasus Kamasan 2016 lalu, adalah juga merupakan  laki 

laki.  

3) Suku dan Agama  

Untuk suku asal informan yang berasal dari suku Papua mayoritas 

beragam, ada suku aimar, suku raja ampat, suku maira,  suku miko dll. 

Adapun suku bangsa mereka adalah sepakat sebagai Melanesia.  

Sedangkan untuk agama para informan dari Papua ini adalah semuanya 

merupakan kristen, rata rata mereka merupakan mahasiswa Papua asli 

yang belajar dan tinggal diasrama mahasiswa Papua Kamasan I Yogyakarta  

Sedangkan untuk Informan dari masyarakat, ada 2 orang yang 

beragama Kristen. Selebihnya dari informan ormas dan pemerintah ini, 

merupakan penganut agama Islam. Rata rata informan merupakan 

penduduk asli Yogyakarta yang sudah lama tinggal di Yogyakarta dengan  
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suku asli Jawa. Dan 1 orang informan berinisial YAZ memiliki  suku 

minangkabau. Karena urusan tugas, beliau ditempatkan di urusan wasnas 

dan konflik sosial Badan Kesatuan Bangsa Politik DIY.  

4) Pekerjaan 

Tabel 4.2 Klasifikasi Informan berdasarkan Pekerjaan 

 

Sumber: Data Peneliti. 

Dari bagian penjabaran untuk  pekerjaan para informan dalam 

penelitian ini,  maka ditarik kesimpulan bahwa rata rata warga, ormas dan 

aparat yang diwawancarai adalah merupkan pensiunan, pegawai dan 

wiraswasta.  Dan dari pihak Papua adalah rata rata masih berstatus sebagai 

No Nama/ inisial informan Pekerjaan 

1 Ba Pensiunan pns 

2 Wi Pensiunan + Pedagang eceran 

3 Do Wiraswasta 

4 Su Pensiunan pns 

5 Pave Mahasiswa 

6 Alex Mahasiswa 

7 Hen Mahasiswa 

8 Yohn Mahasiswa 

9 Yaz Pegawai PNS 

10 Yo Wiraswasta 

11 Is Pegawai PNS 

12 Ru Kadinkantibmas/ Polisi 
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mahasiswa. sedangkan beberapa informan lebihnya merupakan pegawai 

negeri sipil dimasing masing instansi lingkup Provinsi ataupun kota DIY. 

Dalam penelitian ini penulis  terlebih dulu melakukan screening 

terhadap informan dengan memilih aktor kunci pada kasus konflik asrama 

Papua kamasan I ini, Cara awal peneliti terjun kelapangan dengan 

menemui tokoh masyarakat, ketua asrama dan IPMAPA Ikatan Pelajar dan 

Mahasiswa Papua,  ketua RW serta ketua RT disekitar Miliran dalam hal 

ini RT 13 dan 14 jl. Kusumanegara Yogyakarta.  

Berikut ini peneliti memaparkan identitas informan secara detail singkat 

melalui penggambaran deksriptif, dengan menggunakan inisial dan berdasarkan 

kategori atau kalangan, berikut : 

1)  Informan dari kalangan Warga 

a) Informan inisial „‟W‟‟ 

 „‟W‟‟ adalah warga tokoh masyarakat setempat yang merupakan 

mantan ketua RT 13 di Miliran jl. Kusumanegara, berprofesi sebagai 

penjual dan pengusaha bunga/kembang, kerap menjadi sasaran mahasiswa 

yang tinggal diasrama Papua. Khususnya dalam urusan pinjam meminjam, 

seperti perkakas,  barang rumah tangga, keperluan acara dan alat alat tani 

atau kebun  yang bisa digunakan mahasiswa Papua, saat saat melakukan 

kerja bakti bersama. Baik didalam maupun diluar lingkungan asrama 

disekitar miliran. Beliau beragama islam dengan suku  Jawa, tinggal sejak 

dulu, sebelum asrama Papua Kamasan 1 belum didirikan. Usia beliau 

adalah 62 Tahun. Memiliki anak 3 dan cucu sebanyak tiga. 

b) Informan inisial „‟B‟‟ 

Informan inisial ”B‟‟ atau yang biasa dipanggil atau disapa oleh warga 

penghuni asrama Papua Kamasan I dengan sebutan  kepala suku, usianya 

yang ke 69 Tahun merupakan pensiunan guru, eks mahasiswa Filsafat 

salah satu kampus terkemuka di Yogyakarta. Rumah „‟B‟‟ dimasa 

menjabatnya sebagai kepala RW, beberapa tahun silam, sering menjadi 
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tempat berkumpul dengan mahasiswa Papua. Bahkan  hingga sekarang, 

tradisi saling berkunjung dengan mahasiswa Papua masih terjalin. 

Hingga sekarang, masih ada  satu dua orang secara bergantian  

mahasiswa Papua yang selalu datang sharin, atau sengaja membantu beliau 

dalam memangkas atau membersihkan taman. Beliau memiliki jumlah 

anak 4 orang. Dan cucu sebanyak 3 orang. Asal atau daerah kelahiran „”B‟‟ 

adalah di Jawa Timur, namun sudah lama tinggal dan menetap di Miliran 

dan beristri orang Yogyakarta. Bahkan kehadirannya sebelum asrama 

Miliran Jl. Kusumanegara ada, hingga sebelum memiliki rumah sendiri 

dan ketika asrama masih tahap pembangunan, waktu itu rumah yang ia 

tempati sekarang, yang tepatnya  dibelakang asrama, dulunya masih 

merupakan kos kosan yang disewanya dari bapak ibu kosnya bersama 

istrinya. 

c) Informan inisial „‟SU‟‟ 

„‟SU‟‟ merupakan warga Miliran UH II Jl. Kusumanegara, kelurahan 

Muja muju kecamatan Umbul Harjo. „‟SU‟‟adalah merupakan ketua atau 

kepala RW 04, sekarang menaungi empat sampai lima RT di Muja-Muju. 

Termaksud RT 13 dan 14. SU juga adalah meupakan eks pelajar Taman 

siswa Yogyakarta pensiunan PNS lebih tepatnya guru. 

d) Informan inisial „‟DO‟‟ 

„‟DO‟‟  merupakan Aktivis Jogja ora didol, sudah lama tinggal di Jl. 

Kusumanegara. Pekerjaan wiraswasta dan memiliki satu anak. Dari dulu 

hingga seKarang „‟DO‟‟ sering menjadi penghubung warga dengan 

penghuni asrama Kamasan I Papua  

2) Informan dari kalangan Mahasiswa Papua 

a) Informan inisial „‟AL‟‟ 
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„‟AL „‟ merupakan mahasiswa yang sekarang menempuh pendidikan strata 

dua nya di Yogyakarta. Berada di Yogyakarta sejak tahun 2008. Asal daerah 

dari sorong berasal dari suku aimar. Dekat dengan warga terlebih kepada warga 

dengan inisial informan DO 

b) Informan inisial „‟H‟‟ 

Informan inisial „‟H‟‟ merupakan sepupu obby kogoya yang ditangkap 

dalam kasus pengepungan asrama Mahasiswa Kamasan I. „‟H‟‟ kuliah 

disalah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Dengan mengambil 

jurusan atau bidang ilmu keperawatan. Punya pacar orng Miliran jl. 

Kusumanegara. Berceritera bahwa dulunya pernah tidak dapat kos saat 

mencari tempat kediaman kontrak, atau sewa untuk dirinya dan 

keluarganya, yang datang waktu 2013 silam saat masih mahasiswa baru.  

c) Informan inisial „‟YOH‟‟ 

Informan inisial „‟YOH‟‟ merupakan ketua asrama kamasan I Papua. 

Mahasiswa disalah satu kampus yang bersampingan dengan asramanya 

sendiri. Universitas Sarjana wiyata taman siswa adalah kampusnya. 

Kampus ini berada pas disamping sebelah kiri asrama Papua Kamasan I. 

jurusan yang ia tekuni ialah teknik arsitektur. 

d) PA 

Kelahiran Jayapura „‟PA‟‟  merupakan anggota ormas yang tergabung 

sebagai anggota Forum Jogja Damai. „‟PA‟‟ sekarang sedang menmpuh 

jalur studi arsitektur di SDP Taman siswa Yogyakarta. 

3) Informan dari Kalangan aparat dan pemerintah  

a) Informan inisial „‟YA‟‟ 

Informan inisial „‟YA”  asli merupakan pendatang dari Sumatera 

Selatan, yang tugas dan kerja di Yogyakarta, usia 49 Tahun merupakan 

kepala bagian wasnas dan urusan konflik sosial masyarakat, di Badang 

kesatuan bangsa dan politik DIY, mengetahui banyak mengenai proses 
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transformasi dan penanganan konflik termaksud kasus asrama Kamasan I 

di Jalan Kusumanegara tahun 2016 silam. 

b) Informan inisial „‟I‟‟ 

Informan inisial „‟I‟‟ adalah merupakan kepala administrasi biro 

umum dan protokol Daerah Istimewa Yogyakarta. „‟I‟‟ banyak menjelaskan 

soal langkah preventif dan solusi serta penanganan konflik asrama 

Kamasan dan Mahasiswa Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat 

kelahiran Kulon Progo dengan suku asli Jawa. 

c) Informan inisial „‟YOG‟‟ 

„‟YOG‟‟ merupakan anggota Ormas, lebih tepatnya ketua FKPPI setempat, 

pekerjaan beliau wiraswasta. Agama islam dengan suku Jawa asli. „‟Yog‟‟ 

termaksud yang turun saat konflik di asrama Papua Kamasan I bersama 

dengan ormas lainnya, seperti Faksi kraton dll. Dalam ceritanya pernah 

melihat lansung penghadangan mahasiswa Papua meminta ATM dan uang 

kepada salah seorang warga setempat. 

d) Informan Inisial RU 

„‟RU‟‟ adalah merupakan pihak keamanan, Kadinkantibmas alias polisi 

yang bertugas menjaga keamanan di sektor wilayah Miliran. Memiliki anak 1, 

suku asli Jawa, dengan khas bahasa medok. Turun dan terlibat dalam beberapa 

konflik yang melibatkan mahasiswa Papua dan aparat, termaksud pada kasus 

asrama Papua Kamasan I tahun 2016 silam. 

Dari distribusi atau screening dalam soal pemilihan jumlah informan, 

maka penulis menganggap 12 orang jumlah informan, yang terbagi: menjadi 4 

orang Papua dalam hal ini mahasiswa, dan  4 Masyarakat setempat (spesifik 

masyarakat Miliran JL. Kusumaengara), serta 4 dari keseluruhan jumlah ormas 

aparat dan pemerintah.  

Secara teknis dilapangan, memang sempat terjadi kesulitan dalam 

prosedur, misalnya adanya perbedaan, teknis mengurus administrasi 



  

 

62 

 

 

persuratan termaksud izin penelitian daerah di Sulawesi Selatan, dan 

berkenaan dengan kekhususan daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga agak 

lebih ketat, namun karena kemajuan akses informasi dan dunia online. Maka 

sebagian bisa diatasi penulis, dengan meminta tolong kepada salah seorang 

adik tingkat untuk dibuatkan surat susulan dari Departemen atau jurusan. 

Kendati demikian pengambilan data lansung di kapolresta, kapolda dan 

keraton yang dianggap menjadi sumber informasi primer sekunder dalam sub 

pembahasan, spesifik penanganan konflik, tidak bisa diperoleh dengan alasan 

institusi bahwa konflik sudah selesai. pihak perwakilan Sri Sultan hanya 

memandatkan bagian biro umum protokol pemerintahan. Sedangkan kapolda 

sama sekali tertutup, tapi untung penulis bisa mewawancarai salah satu polisi 

bagian pihak keamanan, kadinkantibmas kelurahan yang kebetulan terlibat dan 

turun lansung waktu konflik asrama kamasan I Papua di Yogyakarta. 

Disamping kendala dalam soal perizinan, Dan karena bebereapa 

mekanisme aturan, dibeberapa instansi di daerah Istimewa Jogjakarta yang 

lebih ketat dan selektif. Penulis menganggap bahwa terlepas dari kesemua hal,  

mengenai kesulitan lain seperti akses mobiltas interaksi, serta  kerumitan 

bahasa, tidak terlalu mencolok. Dan secara perlahan bisa diatasi dan 

dimengerti.  Karena hampir rata rata masyarakat sekitar yang menjadi obyek 

informan merupakan masyarakat kota, dengan tingkat pendidikan akhir adalah  

SMA sederajat dan sarjana. Dan disamping informan selalu setia ditemani 

salah seorang teman berjuang.   

Adapun bahasa bahasa kromo maupun inggil khas medok Jawa yang 

dimaksud dalam penelitian yang menghampiri dua bulan ini, penulis tidak 

terlalu kewalahan karena  dibantu oleh  teman.   

B. Gambaran Umum Tentang Konflik di Asrama Mahasiswa Papua 

Kamasan I Yogyakarta 

Sebelum peneliti lebih jauh membahas hasil pembahasan meliputi faktor 

faktor penyebab konflik dan bagaimana eskalasi konflik hingga 
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penanganan konflik diasrama mahasiswa Papua kamasan I Yogyakarta, 

maka terlebih dahulu penulis akan menuangkan gambaran singkat 

mengenai situasi konflik Papua di asrama Kamasan I Yogyakarta. Dan 

sebelum itu berikut penulis lampirkan  tabel keterangan, berupa kasus 

kasus ketegangan selama 2016 yang berujung pada konflik manifest 

massif tertanggal 14 Juli 2016 diasrama Papua Kamasan I JL. 

Kusumanegara Yogyakarta. 

Berikut histori konflik dan rentetan kasus ketegangan mahasiswa Papua di 

Yogyakarta. 

Tabel 4.3 Historis Kejadian Konflik 

No Waktu/ Tempat 

Kejadian 

 

Kronologis Konflik 

1 April 2016         Pengepungan asrama Papua pertama tahun ini terjadi 

pada 26 April lalu. Pada waktu itu, mahasiswa Papua 

berencana menyelenggarakan pentas seni dan budaya 

untuk memperingati hari kematian budayawan Papua, 

Arnold C. A. 

       Pada malam sebelum hari pementasan, seseorang 

yang mengaku intelijen polisi mendatangi asrama dan 

menanyakan tentang persiapan acara. Para mahasiswa 

menjelaskan kalau acara akan berlangsung secara 

kekeluargaan di dalam asrama. 

       Pada 26 April pagi, puluhan Polisi gabungan Brimob 

mengelilingi bagian depan, sisi kiri dan kanan asrama 

Papua di Jalan Kusumanegara I Yogyakarta. Mereka 

mengenakan atribut dan membawa senjata lengkap.  

        Sedikitnya 7 truk Dalmas, 4 mobil Sabara, dan 

puluhan motor milik Brimob parkir berjejer sepanjang 

Jalan Kusumanegara 

2 Mei 2016         Pada 2 Mei 2016, media massa sempat dihebohkan 

oleh penangkapan ratusan pendukung ULMWP. Mereka 

terdiri dari aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) 

dan sejumlah mahasiswa. Semula mereka hendak 

menggelar aksi dukungan untuk pertemuan Internasional 

Parliamentarian for West Papua (IPWP) di London, 3 Mei 

2016 
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        Aksi juga dimaksudkan untuk menuntut agar 

Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) 

menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group 

(MSG). Aksi dilakukan serentak di Merauke, Kaimana, 

Yahukimo, Sorong, Manokwari, Fakfak, dan Timika. 

       Berbeda, di Malang, Jawa Timur, secara terpisah 

polisi menangkap 26 mahasiswa Papua yang tergabung 

dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang berunjuk 

rasa menuntut referendum di depan Balai Kota Malang 

 Juli 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pada 1 Juli 2016, polisi sempat mengepung asrama 

mahasiswa Papua di Yogyakarta, namun masih senyap 

dari pemberitaan. Baru pada Rabu, 13 Juli 2016, mulailah 

insiden yang dibarengi dengan kehadiran ormas. Pada 

tanggal 14 dan 15 Juli, keadaan semakin tegang dengan 

kehadiran ratusan aparat, lengkap dengan senjata dan 

mobil water canon.    

      Pengepungan ini diduga berkaitan dengan pertemuan 

tingkat tinggi anggota Melanesian Spearhead Group 

(MSG) di Honiara, Kepulauan Solomon, di mana anggota 

ULMWP dijadwalkan menerima ULMWP sebagai 

anggota penuh organisasi antar pemerintah Melanesia 

tersebut. 

       Tak hanya itu. Mahasiswa Papua juga dianiaya, dan 

sepeda motor mereka disita tanpa alasan jelas. Bahkan, 

mereka tidak diizinkan keluar asrama untuk membeli 

makanan. 

Data sekunder: tabel diolah penulis dengan menyesuaikan fokus masalah penelitian 

Sumber: Rappler.com  

Dari rentetan ketegangan diatas puncaknya berada di bulan Juni 

2016, saat Rencana Aliansi Mahasiswa Papua dan Ikatan Pelajar 

Mahasiswa Papua di Yogyakarta, untuk menyatakan sikap, dan segala uneg 

uneg berupa aspirasi yang akan disalurkan dan disuarakan dalam 

peringatan 40 tahun Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) ke 40. Hal itu 

dilakukan mahasiswa Papua di Yogyakarta, sekaligus sebagai langkah  atas 

dukungan terhadap United Liberation Movement For West Papua 

(ULMWP), namun aksi tersebut  direspon dengan reaksi balik berupa 
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pengepungan asrama mahasiswa Papua Kamasan I di Jalan Kusumanegara 

Yogyakarta, pengepungan dan hadangan yang dilakukan oleh aparat 

gabungan seperti TNI dan kepolisian Daerah (POLDA) Istimewa 

Yogyakarta, beserta  ormas seperti FKPPI Pemuda Pancasila Faksi kraton 

dll, dan tercatat setidaknya ada puluhan ormas yang terlibat turun 

membantu aparat dalam kasus ini. 

Konflik berlansung tiga hari dengan diwarnai penangkapan 

terhadap 7 mahasiswa Papua, seorang mahasiswa Papua bernama Obby 

kogoya ditangkap dalam peristiwa ini karena diduga melawan aparat 

kepolisian. Penangkapan terhadap Obby nampaknya tidak mengurangi 

intensitas dan inisiatif para mahasiswa asal Papua ini, untuk tetap  

menyuarakan aspirasi, dan menjalankan aksi demonstrasi  yang mereka 

sudah rancang jauh hari sebelum peristiwa tersebut terjadi.  

Aliansi Mahasiswa Papua atau AMP , dan Ikatan Pelajar 

Mahasiswa Papua di Yogyakarta IPMAPA. Sebelumnya telah merilis pers 

bahwa mereka sesungguhnya telah melayangkan surat pemberitahuan aksi 

damai tertanggal 14 Juli, yang bertepatan dengan hari  peringatan 

PERPERA, namun surat tersebut di tolak karena penyampaiannya 

dianggap terlalu mendekati hari H.  

Namun keterangan dan penjelasan kepolisian daerah (POLDA) 

tersebut, nampaknya tidak dianggap sebagai sebuah  kendala bagi para 

mahasiswa Papua ini, untuk mengurungkan aksi niat mereka tetap 
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menyuarakan aspirasi mereka, dalam memperingati  perayaan 40 tahun 

PERPERA. Sekaligus rencananya akan di rangkaikan dengan pernyataan 

sikap dukungan kepada ULMWP  atau United Liberation For West Papua. 

Hingga akhirnya peristiwa ketegangan ini bergulir dan berbuntut 

panjang hingga memakan waktu tiga hari, ketegangan dan intensitas 

konflik antara mahasiswa Papua yang sejak pagi tertanggal 14 Juli 2016, 

para mahasiswa Papua sudah lebih awal pagi berada didalam asrama 

melakukan aksi damai didalam. 

 Karena terkurung oleh jumlah aparat yang lebih banyak diluar 

asrama, beberapakali mahasiswa dari dalam asrama mencoba ingin keluar 

dan lebih mendekat kepintu keluar, namun kepolisian dengan sigat 

menembakkan peluru gas air mata kepada para mahasiswa Papua ini, 

Aparat  kepolisian yang memenuhi ruas jalan kusumanegara bersama TNI 

dan Ormas terus menghalau aksi niat para mahasiswa ini yang berusaha 

bergerak ketitik Nol Yogyakarta. 

Terkurung dan  terhalang di dalam asrama membuat aktivitas para 

mahasiswa ini pun didalam asrama tetap sesuai rencana,  walaupun 

terhalang dalam soal pilihan tempat atau lokasi utama. Yang sesungguhnya 

sebelumnya di pilih adalah titik nol, dan direncanakan berlanjut disekitaran 

tugu dan Malioboro sebagai pusat  kota Yogyakarta. 

Dalam peringatan PERPERA ini aksi berupa bakar batu mengawali 

upacara penyambutan peringatan perpera ke 40. Dan berbagai orasi 
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ataupun  penampilan seni dan musik teatrikan lainnya dilakukan,  dari 

tanggal 14 malam hingga paginya, seperti terdeksripsikan diatas. Namun 

singkatnya pada saat hari H. Para mahasiswa Papua ini mendapat halangan 

dari sejumlah aparat kepolisian yang sudah lebih dahulu mengisi ruas jalan 

depan asrama kamasan I Yogyakarta bermaksud menghalau dan akan 

menghadang pergerakan massa aksi dari mahasiswa Papua ini.  

Para mahasiswa ini pun tidak bisa keluar dan melakukan aktivitas 

seperti biasanya, dalam memenuhi kebutuhan pasokan makanan dan 

minuman yang jumlahnya tidak seperti biasanya, karena dalam peringatan 

Pepera ini. Mahasiswa papua secara umum dan secara khusus yang 

tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMAPA) atau Aliasnsi 

Mahasiswa Papua. Mereka datang, dan ikut terlibat dalam peristiwa ini, 

walau non penghuni asrama. Mereka adalah mahasiswa Papua asal asrama  

dari banguntapan bantul dan asrama mahasiswa daerah yang berasal dari 

Papua lainnya, seperti asrama daerah kabupaten, sorong, biak merauke dll 

semua berkumpul di asrama Kamasan yang tidak lain merupakan asrama 

Papua pertama se Yogyakarta dan asrama Papua pertama se Indonesia. 

Terkurung selama 3 hari dan dengan kondisi jumlah aparat yang 

masih memadati di jl. Kusumnegara, polisi aparat TNI beserta ormas, 

melakukan pengepungan yang masih sama seperti pagi harinya, membuat 

PMI turun tangan sore menjelang malamnya, tujuannya untuk membantu 

logistik para mahasiswa Papua yang terjebak didalam ini, mobil 

pengangkut makanan dari PMI datang dari depan pagar asrama, namun 
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terhalang oleh pihak aparat kepolisian, akhirnya usaha warga setempat pun 

ikut membantu pasokan makanan, dari belakang para warga Miliran jl. 

Kusumanegara  ini ada yang secara sembunyi, dan ada yang terang 

terangan melempar ubi dan memasok makanan pokok, seperti nasi dll 

melalui  pintu dari belakang. 

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa dugaan 

seperti penganiayaan terhadap salah satu ormas oleh mahasiswa Papua, 

dan penangkapan yang diduga adanya unsur penganiayaan oleh pihak 

aparat kepada Obby kogoya, serta ujaran kebencian oleh oknum aparat dan 

ormas yang hingga berujung pada  andilnya KOMNAS HAM RI dalam 

menerbitkan surat laporan seperti tertera di hal lampiran.  

Selain hal diatas penelusuran lebih jauh penulis dalam mengulik 

korban dari pihak  FKPPI selaku  pihak ormas. Dan informasi soal aparat 

sedikit terhalang  karena Polda dalam hal ini bungkam, dan urung untuk 

angkat bicara. Hingga Juli 2017 kemarin perkembangan kasus ini terus 

berkembang, mengakibatkan Obby kogoya di sangkakan dan dijerat pasal 

Undang Undang tentang melawan aparat  dengan hukuman percobaan 

selama setengah tahun dan kurungan penjara selama setahun.  

Konflik ini sejatinya sudah diselesaikan ditataran pengambil 

kebijakan. Sri Sultan sebagai pemimpin tertinggi, raja Jawa sekaligus 

sebagai gubernur Yogyakarta, bertemu dengan gubernur Papua Lukas 

Enembe melakukan tahap penyelesaian, namun hingga tulisan dan 
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penelitian ini selesai ditulis. Namun sisa sisa atau imbas konflik 2016 

silam, masih menjadi dinamis atas adanya upaya banding yang dilakukan 

teman teman mahasiswa Papua dalam membebaskan Obby kogoya. Dan 

tuntutan konflik ketegangan lainnya setahun terakhir tidak lagi fokus 

pada penyampaian aspirasi penghapusan diskriminasi dan HAM di 

Yogyakarta. Namun lebih ke tuntutan pembebasan atas Obby kogoya. 

Untuk mengenang Obby  kogoya, pada tanggal 16 Juli 2017 Aliansi 

Mahasiswa Papua dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua di Yogyakarta 

membuat perayaan peringatan setahun kriminalisasi terhadap Obby kogoya 

di asrama Kamasan I Papua. 

C. Analisis Data dan Hasil Wawancara 

1. Faktor Faktor Penyebab Konflik Mahasiswa Papua di Asrama 

Kamasan I  Yogyakarta. 

Rekam jejak warga Papua di Yogyakarta memiliki dinamika sosial yang 

unik. Seperti dimaksudkan Mas‟oud, dkk (2007) dalam Akhmad muawal 

menyebutkan bahwa pertukaran kultural antara pendatang terutama dari luar 

Jawa dengan warga asli Yogyakarta tak selamanya damai. Tak sedamai slogan 

dan brand Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sudah dikenal luas se-nusantara 

dan mancanegara. Ada saatnya, misal, ketika hubungan-hubungan antara 

mahasiswa dan tuan rumah mencerminkan ketegangan-ketegangan etnisitas, 

khususnya antara orang Jawa (meliputi pemerintah, ormas, masyarakat, atau 

aparat) dengan mahasiswa-mahasiswa dari pulau luar Jawa, khususnya 

mahasiswa dari Papua ternyata menunjukkan ketegangan ketegangan, yang baik 

laten maupun manifest.  

Ada banyak faktor yang menjadi pemicu dan latar belakang dari 

munculnya ketegangan laten maupun manifest antara mahasiswa Papua dengan 
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berbagai elemen masyarakat, termasuk ketegangan seperti antara mahasiswa 

Papua dengan aparat ormas dan pemerintah kota Yogyakarta di asrama Papua 

kamasan I JL. Kusumanegara. Dengan berbagai alasan dan multi  aspek itulah 

yang menjadi penyebab atas terjadinya konflik yang  berujung menjadi konflik 

manifest di Yogyakarta tanggal 14 Juli 2016 lalu.  

Sebelum jauh menceritakan faktor faktor spesifik yang menjadi faktor 

penyebab pecahnya konflik manifest di asrama Kamasan I Papua Jl. 

Kusumanegara, maka penulis menganggap perlu untuk menjelaskan dan 

menguraikan faktor laten yang terkonversi menjadi benih dan ledakan konflik 

manifest.  Hal itulah yang dianggap menjadi pemicu awal, dari yang sebelumnya 

berupa stigma, perlakuan diskriminasi, hingga faktor sejarah dan keinginan 

menggugat PERPERA menjadi sebab utama dari akumulasi lahirnya konflik 

asrama Kamasan I Papua di Yogyakarta, dengan tuntutan banyak hal itu 

disampaikan  dalam kaitannya mahasiswa Papua memperingati 40 Tahun Pepera. 

Berikut akan diurai mengenai informasi dan data yang didapatkan penulis 

berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan terkait faktor pennyebab 

konflik mahasiswa Papua secara umum di Yogyakarta dan secara khusus di 

asrama Papua Kamasan I Jl. Kusumanegara. 

Setidaknya peneliti merangkum beberapa sebab utama terjadinya konflik 

mahasiswa Papua di asrama kamasan I Jl. Kusumanegara Yogyakarta yakni 

meliputi: 

1) Pertama, karena adanya stigma negatif dan diskriminasi rasial yang 

tumbuh dan berkembang terhadap orang Papua di Yogyakarta, dari cara yang 

paling halus. Dari situ mahasiswa Papua meneriakkan hal ini, sebagai ketidak 

adilan. Hingga berwujud aksi tuntutan mahasiswa Papua  termaksud disampaikan 

dalam perayaan peringatan pendapat rakyat ke 40 (Perpera) 

2) Kedua, faktor perbedaan budaya.  

3) Ketiga  karena peringatan Pepera 40 tahun di asrama kamasan, yang 

melibatkan antara ormas, aparat, pemerintah dan mahasiswa Papua.  

4) Keempat, dugaan adanya pelanggaran HAM 

5) Kelima karena faktor sejarah.  
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Konflik laten maupun manifest ini menjadi pemicu atas akumulasi 

konflik yang sebelumnya sebelumnya laten bergulir menjadi ledakan 

konflik manifest selama 3 hari dijalan Kusumanegara Yogyakarta 

Berikut akan di urai faktor faktor sebagaimana yang disebutkan di atas di 

antaranya: 

a. Faktor Diskriminasi Ras dan Stigma  

Dikriminasi adalah tindakan membeda-bedakan dan kurang bersahabat  

dari  kelompok  dominan  terhadap  kelompok subordinasinya atau dari kelompok 

mayoritas terhadap kelompok minoritas  (Herimanto  dan  Winarno,  2010:  112-

113).  Di  dalam konteks sosial-budaya, diskriminasi terkadang berkaitan dengan 

rasisme atau sebuah sikap diskriminasi yang ditujukan pada ras tertentu. 

Stigma atau persepsi negatif disebut Sutarno (2007) sebagai bentuk dari 

penyakit budaya. Penyakit-penyakit budaya tersebut antara lain adalah 

etnosentrisme, stereotip, prasangka, scape goating, rasisme, dan diskriminasi, 

sedangkan  (dikutip dari Akhmad Muawal hasan dalam Herimanto dan Winarno, 

2010). 

Adanya Stigma dan anggapan yang menghantam soal perbedaan fisik, 

hingga pelanggengan atas hal itu menjadi musabab lahirnya konflik yang terjadi 

di Yogyakarta. Kondisi tersebut termaksud mencapai puncak. Dari konflik yang 

awalnya laten itu  yang sedemikian  berubah menjadi konflik  manifest di tahun 

2016 lalu, tepatnya di Asrama Papua kamasan I Yogyakarta. Konflik yang diduga 

disebabkan oleh beberapa atau multi faktor ini, salah satunya adalah ditengarai 

karena adanya stigma negatif yang tumbuh subur dan berkembang di Yogyakarta, 

nah inilah awal pertama yang menjadi batu loncatan bagi mahasiswa Papua 

melaui aksi demonstrasi, menuntut  untuk menghapuskan dan menghilangkan 

stigma dan diskriminasi tersebut. 

Stigma dan diskriminasi diduga menjadi salah satu akumulasi dari faktor 

yang juga paling sangat berpengaruh dalam lahirya ketegangan di Yogyakarta. 

Dari hal yang sebelumnya laten, berpindah dari mulut kemulut ini menjadi sebab 

salah satu keresahan mahasiswa Papua untuk tinggal di Yogyakarta. Hal ini 

terjadi hingga ledakan aspirasi yang mereka lakukan dan keluhkan tersebut, 



  

 

72 

 

 

berujung pada berbagai tuntutan di tanggal 14 Juli 2016 yang spesifik 

menyuarakan  penghapusan diskrimnasi dan stigma terhadap orang Papua di 

Yogyakarta.  

Faktor yang kemudian memicu lahirnya konflik karena adanya stigma 

negatif dan diskriminasi rasial yang berkembang secara massif, dan berlindung 

dibalik alasan budaya dan identitas yang berbeda ini,  secara menyeluruh, 

memiliki gejala bahwa memang hal itu tertanam diseluruh lapisan dan tingkat 

stratifikasi masyarakat Yogyakarta.  

Hal itu bisa dilacak dari mulai banyaknya  penolakan kos kosan, 

pembedaan saat mengurus administrasi,  pelabelan jelek secara fisik maupun non 

fisik, dan sederet stigma dan diskriminasi lainnya 

Hal itu sangat senjang hingga bisa dilacak dari pandangan warga secara 

umum  terhadap mahasiswa Papua di daerah Yogyakarta. Diskriminasi dan 

stigma negatif itu muncul, karena berbagai alasan. Seperti hasil kutipan  

wawancara dengan salah seorang warga berinisial DO  (Waktu wawancara 6 Juli 

2017): Pernyataan I 

„‟Yah pembedaan dan pelabelan itu karena hanya cerita , kalau mereka 

kulitnya hitamlah, pendatang dari Papualah, nah dari situ kadang belum 

berbuat ulah aja sudah di persefsikan jelek, apalagi bikin ulah kan gitu 

mas, Jadi kebanyakan stigma itu saja yang terbangun dan lebih banyak 

porsinya dibanding fakta dilapangan yang hanya satu dua kasus, 

sebenarnya ini merugikan teman teman Papua”. 

 Pernyataan II 

„‟Di tambah aparat yah mas menurut saya kerap melakukan propokasi dan 

menjelek jelekkan, apalagi konflik ini sebenarnya skalanya nasional. adek 

adek Papua selalu dituduh berbeda dari kita semua, kadang  mereka 

diserang  dengan issue makar dengan issue separatis semata, tanpa melihat 

dibelakangnya, jadi itu  mereka tambah dibenci masyarakat”. 

 

Selain cerita faktor stigma di atas yang lebih disebabkan atas munculnya 

prasangka atau pelabelan jelek (stereotip) dengan dalih berbeda secara fisik, juga 

membuat mereka kerap mendapatkan perilaku yang diskriminatif.  Kerap 

mahasiswa Papua diklaim kasar, tukang perampas hingga tukang  bikin onar ribut 

dan sederet perilaku jelek lainnya  yang dilekatkan pada mahasiswa dan orang 
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Papua Di Yogyakarta. Hal inilah yang menyebabkan perlakuan masyarakat umum, 

spesifik sebagian warga Yogyakarta memperlakukan berbeda antara penduduk 

setempat dengan mahasiswa pendatang dari Papua ini.  

Hal ini terbukti dari soal cerita mahasiswa Papua, yang dideksripsikan 

salah seorang informan dari kalangan ormas yang menyebutkan bahwa mahasiswa 

Papua, karena kejadian kejadian yang lalu, yang satu dua kasus pernah ada 

mahasiswa Papua di Yogyakarta, yang menderita akibat masalah finansial. Hal itu 

kemudian yang ikut menambah dan menyuburkan stigma jelek itu, seperti 

disebutkan dan dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota 

ormas berinsisial  YOG, berikut kutipannya:  

‟‟Mahasiswa Papua kerap melakukan tindakan penghadangan terhadap 

warga, dan mohon maaf mas  itu dicap dari dulu orang Papua disini, suka 

mengambil barang bawaan  warga,  minta uang di ATM makan tidak bayar 

dll”. 

(Waktu wawancara 31 Juli 2017) 

Sementara dipihak lain bagi mahasiswa Papua berpandangan bahwa selain 

di luar stigma, juga ada tindakan diskriminasi yang hanya didapatkan oleh 

mahasiswa mahasiswa dari timur, khususnya bagi mahasiswa Papua ini. Perilaku 

diskriminasi itu misalnya berwujud kedalam situasi situasi, seperti penolakan kos 

kosan dll. Hal ini diungkapkan  salah satu mahasiswa Papua berinisial  HE 

menyebutkan: 

Pernyataan I 

‟‟ Dulu waktu itu saya pernah alami penolakan berkali kali, orang di Jogja  

tidak terima kos kosan untuk orang Papua. Bahkan pernah pas juga 

keluarga saya datang. Tapi tetap susah dapat kos nyari susah. Waktu itu 

akhirnya dapat tapi susah sekali, karena ada cerita dan pandangan jelek 

berkembang bagi kami mahasiswa Papua, dan itu sejak dulu‟‟. 

(Waktu wawancara 31 Juli 2017) 

Pernyataan II: 
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“warga diluar Miliran yang belum tahu kami, sebagian ada yang membeda 

bedakan, itu terlihat  saat masa kesulitan kami mahasiswa Papua mencari 

kos kosan, ada yang memanfaatkannya dengan memberikan harga kos 

kosan lebih tinggi atau bayar listrik berbeda dari bayaran yang seharusnya‟‟ 

. 

(Waktu wawancara 31 Juli 2017) 

Pengalaman serupa namun berbeda dari sisi konteks, dialami seorang 

mahasiswa Papua inisial YOHN yang mengungkapkan mendapat sikap 

perbedaan yang lain dari pada yang lain dan dia menyebutnya sebagai tindakan 

yang tiodak berkeadilan alias diskriminatif.. 

Berikut petikan wawancaranya: 

„‟Yah kami mendapatkan perlakuan berbeda, saya pernah mengurus KTP 

disini tapi nga boleh katanya tidak bisa kalau orang Papua, dan yang saya 

alami ini juga dialami teman teman lain beberapa kesulitan saat 

mengurus soal administrasi di Yogyakarta”.  

(Waktu wawancara 2 Juli 2017) 

Sulitnya mahasiswa Papua mencari kos kosan, hingga mendapat 

perlakuan secara massif, berupa penolakan dan pembedaan saat mengurus 

identitas dsb, menjadi rendahnya atau sedikitnya jumlah mahasiswa yang 

memilik KTP atau identitas lain di Yogyakarta.  

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Dinas Kependudukan  dan 

Catatan Sipil Yogyakarta menunjukkan bahwa setidaknya dari 13.119 mahasiswa 

Papua yang berada di Yogyakarta, hanya 167 yang terdata dan tedaftar secara 

administrasif dibadan setingkat Disdukcapil. Artinya, baik yang  memiliki KTP 

atau surat domisili dari komunitas mahasiswa Papua sangat sedikit. Hal ini 

disebabkan karena selain malasnya mahasiswa Papua ini untuk mengurus  segala 

administrasi dengan dalih  di atas, dan dengan pertimbangan kerap mendapatkan 

tindakan penolakan dan pembedaan dengan warga diluar Papua (Data 

kedatangan bisa dilihat di lampiran dengan keterangan: Data rekapitulasi 

kedatangan dari Papua dan Papua barat di Yogyakarta). 

Diskriminasi  sendiri  adalah  tindakan membeda-bedakan dan kurang 

bersahabat dari kelompok dominan terhadap   kelompok   subordinasinya,   atau   

dari   kelompok   mayoritas terhadap kelompok minoritas (Herimanto dan 
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Winarno, 2010: 112-113). Dalam hal ini kelompok mayoritas Jogjakarta yang 

dihuni oleh orang Jawa menunjukkan  adanya pembedaan terhadap kaum 

pendatang dari Papua dan diluar Papua.  

Nah dari perihal adanya tindak diskriminasi dan stigma yang berkembang 

ternyata diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan informan inisial PA salah 

seorang  yang juga merupakan mahasiswa asal Papua.  

„‟Kadang persepsi negatif tersebut memicu stigma yang berujung tindak 

diskriminasi, intimidasi, atau intoleransi dimana kami warga Papua 

sebagai korban yang kerap mendapatkan perilaku diskriminasi nya‟‟ . 

(Waktu wawancara 28 Juni 2017) 

Konflik  laten bisa hadir dimulai atas lahirnya  pandangan  perilaku buruk 

yang ada di alam pikiran. Sejak masa era orde baru, saat Sri-Sultan Hamengku 

Buwono menjabat sebagai wakil presiden RI, Sultan memberi hadiah sepetak 

tanah, hal ini menjadi kerang awal bagi masuknya atau hadirnya mahasiswa 

Papua di Yogyakarta. Sejak pertama kali itulah, saat sejalan diberikannya asrama 

dan tempat bagi mahasiswa Papua oleh Sri Sultan yang saat itu merangkap 

jabatan sebagai raja, dan gubernur sekaligus sebagai wakil presiden.  

Namun kabar gembira berupa pemberian fasilitas itu sekaligus jug 

menjadi babak awal lahirnya diskriminasi tersebut dan secara turun temurun  

menjadi warisan yang tak terhindarkan. Selain bentuk diskriminasi rasial yang 

berlansung seperti diungkap oleh para informan diatas, juga kerap sikap saling 

men antagonis dari salah satu keduanya berujung pada pokok persoalan rasisme.  

Rasisme secara sederhana adalah sikap anti terhadap ras lain atau ras tertentu di 

luar ras sendiri. Rasisme adalah bentuk diskriminasi yang didasarkan atas  

perbedaan  ras bahwa orang Papua berbeda secara fisik dan non fisik.  

Akhirnya doktrin berupa stigma dan diskriminasi yang berwujud rasisme 

pun, ini juga hingga kini bagi masyarakat Papua DI Yogyakarta, masih 

melakukan perlawanan. Mereka dalam sebuah aliansi bernama Aliansi mahasiswa 

Papua dan IPMAPA atau Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua, kerap secara rutin  

bersama LBH dan aktivis gerakan prodemokrasi Yogyakarta bergerak bersama 

untuk melawan hal ini, dengan berbagai aksi unjuk rasa serta kegiatan kegiatan 

lainnya.   
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Asumsi yang disertai indikasi yang kuat bahwa masyarakat komunitas 

mahasiswa Papua secara spesifik telah mengalami peminggiran yang disebabkan  

juga  oleh   faktor   internal   dan   eksternal yang kompleks hingga ledakannya 

mereka menggelar aksi tuntutan berupa penghapusan diskrimasi ras dan berujung 

bentrok dalam kasus konflik asrama mahasiswa Papua kamasan I jl. 

Kusumanegara Yogyakarta.   Selain itu disinyalir faktor   internal   lebih 

disebabkan oleh kapasitas dan kultur lokal yang menunjukkan adanya perbedaan 

yang mendasar untuk kehadiran mahasiswa Papua di Yogyakarta sering dianggap 

anomali dan menyimpang dari sosio-kultural masyarakat. 

Hal ini seperti yang  di ungkap atau di katakan oleh “DO”  

„‟Yah disini primordial yang kental etnosentrisme kesukuan, lewat raja 

kan itu artinya disini serba harus teratur dan haus penghargaan, barangkali 

itu bedanya sama teman teman mahasiswa dari Papua, yah kalau aku 

diberi waktu saja dan disambut untuk adaptasi bisa kok‟‟   

(Waktu wawancara 6 Juli 2017) 

Pil pahit atas banyak kasus yang mengarah pada proses adanya 

diskriminasi rasial, dan bertumbuh suburnya stigma bagi mahasiswa Papua yang 

terkesan digeneralkan dalam satu dua kasus sebelumnya adalah sesuatu yang 

sebenarnya disadari masing masing kubu. Clifford Geerzt menyatakan bahwa 

problem kelompok-kelompok etnis atau kultural dan kelompok sosial adalah 

sebab mereka dieksklusi atau dimarjinalisasi  dari  problem  mayoritas  semata-

mata  karena  „keberlainan‟ mereka.  

Bersikap adil adalah komitmen untuk menghargai keberlainan dan 

kekhasan (Hardiman, 2011). Dari perbedaan fisik dan non fisik mahasiswa Papua 

kerap mendapat tindakan keberlainan dari mayoritas umum, sehingga tidak 

sedikit dari mereka seperti merasa  di ekslusi dan dimarjinalisasi lewat 

generalisasi, yang melalui stigma dan diskrimnasi rasisme ini. 

b. Faktor Budaya 

  Selain konflik ketegangan Papua di Jl..Kusumanegara Yogyakarta 

disebabkan karena adanya stigma dan perilaku diskriminatif yang berkembang, di 

sisi lain  ini didasari oleh karena faktor perbedaan dalam banyak hal. Hal ini 

khususnya karena perbedaan budaya, yang satu sama lain diantara kedua 
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komunitas ini kerap meminta untuk saling menyesuaikan satu sama lain saling 

menghargai. 

Namun tradisi  serta interaksi keseharian warga antara komunitas atau 

mahasiswa Papua- dan masyarakat umum di Yogyakarta yang mana pada 

umumnya masyarakat Yogyakarta yang kental kebiasaan dalam mempraktikkan 

pola pola keteraturan di dalam aktivitas kesehariaan, seperti budaya monggo-

enggeh dan sederet kebiasaan permissif lainnya. Dianggap kerap menjumpai 

ketidak sesuaian dengan yang berasal atau, pendatang mahasiswa dari Papua, 

disatu sisi ketidak terimaan mahasiswa Papua ini di sampaikan setiap aksi 

demonstrasi mereka termaksud dalam peringatan 40 tahun Pepera di Yogyakarta. 

Nampaknya perbedaan yang disinyalir karena berbeda secara budaya atau 

socio-kultural, hingga hal ini yang belum diterjemahkan secara sepenuhnya untuk 

kemudian mendapat penyesuaian dengan pola pola atau cara hidup masyarakat, 

khususnya mahasiswa pendatang Papua di Yogyakarta. Hal ini seperti di 

ungkapkan oleh salah seorang warga miliran yang menyebutkan bahwa faktor 

perbedaan kebiasaan yang kerap menjadi diskooperatif dalam hubungan orang 

Jawa Papua di luar masyarakat Miliran itu sendiri adalah karena adanya 

perbedaan tatanan dari tradisi hingga interaksi keseharian. Yang kerap 

memunculkan ketidak terimaan satu sama lain, dan satunya lagi nantinya sama 

sama saling mengungkap aspirasi dan ujungnya bisa saling mengantagonis. Sperti 

berikut pernyataan seorang informan inissial BA: 

Pernyataan 1 

 “ Konflik di Miliran itu hanya jadi puncak yang memperlihatkan bahwa 
masih banyak perbedaan kebiasaan, kienapa ini saya bilang karena 

budaya,  yah Yogyakarta  kota yang terkenal sebagai kota pendidikan kota 

budaya, teratur dll. Yah menurutku asalkan pendatang dan warga 

Yogyakarta saling  mendalami dan memahami satu sama lain, saya kira 

bisa ketemu kalau sikap saling keterbukaan itu ada, kalau tidak begitu, 

maka ketegangane itu akan selalu ada seperti ini man eh”. 

(Waktu wawancara 12 Juli 2017) 

Pernyataan 2 

“ sebenarnya yah mas budaya asli Jogja itu halus, secara filosofis lekat dan 

kental budaya konfromi dan permissifnya dari dulu, yang tentu kalau tidak 
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begitu pasti kerasa lain. Dan karena disini pemerintahnya adalah Dri-

Sultan dan praktik kerajaan yang hampir jadi tatanan semua warga disini. 

Maka kental tradisi Jawa. Nah ini yang susah disesuaikan dari hubungan 

warga Papua dan masyarakat Jogjakarta intinya kalau saya perlu 

keterbukaan dan sikap saling menghargai dan memahami tentunya untuk 

menghindari konflik semacam diasrama asrama itu lagi‟‟. 

 (Waktu wawancara 12 Juli 2017) 

Dahrendorf menyatakan bahwa unit analisa dalam sosiologi 

konflik adalah keterpaksaan yang menciptakan organisasi- organisasi 

sosial bisa bersama sebagai sistem sosial (Susan, 2003). Ada kalanya satu 

sisi masyarakat Yogyakarta yang sudah memahami lama tentang orang 

Papua dan tidak akan menggugat dan melakukan proses disintegrasi. 

Sebaliknya dan namun berbeda bagaimana  bagimereka  yang berbeda 

dengan itu, maka dianggap Papua masih bahagian dari sebuah 

keterpaksaan untuk disamakan menjadi suatu sistem sosial yang sama 

dengan masyarakat Yogyakarta umumnya. 

Komunitas mahasiswa Papua yang ada di Yogyakarta yang  

senantiasa dalam proses perubahan adaptasi diri yang ditandai 

pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsur bersama 

masyarakat lokal, dalam hal ini teritori wilayah Yogyakarta dihuni dan 

didominasi oleh orang Jawa 

Dimana baik mahasiswa Pendatang dan penduduk lokal saling 

butuh waktu yang rentang, ditengah masyarakat Yogyakarta yang 

heterogen dan multicultural, dan manusia sebagai  makhluk sosial yang 

mempunyai andil dalam terjadinya disintegrasi dan perubahan 

sosial.Dimanapun  Dan masyarakat selalu dalam keadaan konflik menuju 

proses perubahan. 

           Masyarakat dalam berkelompok dan hubungan sosial didasarkan 

atas  dasar  dominasi  yang  menguasai  orang  atau  kelompok  yang  

tidak 
mendominasi (George  Ritzer. 2013) dari sini muncul ketegangan 
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dan pembedaan sikap perilaku, tindakan dan biasanya masing masing 

akan kembali pada sosio kultur dominan atau tidak dominan.
 

Selain faktor dari yang penulis dapatkan dan temukan di 

lapangan, hal ini juga ditemukan oleh peneliti sebelum sebelumnya 

dalam beberapa kasus kasus sebelumnya, seperti yang disebutkan dalam 

sebuah tulisan atau tesis penelitian yang dilakukan, oleh Akhmad 

Muawal menyebutkan bahwa mahasiswa Papua di Yogyakarta 

sesungguhnya telah banyak kasus disintegrasi dan disakomodasi yang 

terjadi sebelumnya antara Papua dan Yogyakarta. Salhh satu disebabkan 

perbedaan dan budaya tersebut. Diungkapkannya bahwa hal itu bahkan 

ada dan tumbuh dari sekitar tahun 1960-1970an. Bahkan, dalam 

penelitiannya, waktu dulu lebih banyak lagi keluarga Yogyakarta tidak 

bersedia memberikan pondokan (tempat tinggal) pada mahasiswa non-

Jawa. (penelitian tahun 2015) menyebutkan masih ada banyak kos-kosan 

yang tak mengizinkan mahasiswa dari  Timur (Papua) untuk  tinggal  di 

tempat tersebut dengan berbagai alasan yang macam-macam.  

Dalam penelitian akhmad Muawal juga menyuebutklan bahwa 

secara umum ketegangan atau konflik yang ada, biasanya  berangkat dari 

persepsi yang juga mengandung stereotip atau yang juga seperti penulis 

sebutkan sebagai stigma dan diskriminasi. Ketegangan kasus sipicu juga 

seperti, karena sering kumpul sesamanya. Hanya satu yang membayar kos  

dan semuanya datang ribut, mabuk kadang berkelahi. Bayar kos satu 

untuk banyak, buat onar  makan tidak bayar dll (non konflik 

kepentingan)  

Berangkat  dari kondisi budaya dan perbedaan  tersebut, dimulai 

dari perbedaaan persepsi yang melahirkan stigma, budaya hingga 

pelabelan yang berujung kepada perilaku diskriminatif  yang berkembang  

tersebut. Kondisi itu menjadi akumulasi hitam dan kelam, tentu 

menyulitkan para mahasiswa tersebut. Saat mesti mencari tempat tinggal, 

sehingga pilihannya hidup bersama di kontrakan atau menempati asrama 

mahasiswa daerah yang dibangun oleh pemerintah daerah Papua dan 



  

 

80 

 

 

Papua barat. Dari sini lahir anggapan dan kerap memicu konflik hingga 

aksi aksi mahasiswa Papua di beberapa kesempatan dan tempat seperti di 

Titik nol dan tugu adalah termaksud menyerang dan mengaspirasikan 

sikap perlakuan orang Yogyakarta ke komunitas atau mahasiswa Papua, 

yang berlindung dibalik perbedaan termaksud budaya ini. 

 

c. Momentum Peringatan 40 Tahun Pepera (Penentuan Pendapat 

Rakyat Papua) di asrama Kamasan I Papua Yogyakarta 

Konflik laten menjadi manifest diatas hanya gambaran yang 

lebih mengarah pada fakotr sebelum konflik ketegangan itu menjadi 

manifest, dan disinilah puncaknya, yang menjadi awal dari dari 

meledaknya keinginan mahasiswa Papua untuk mengaspirasikan segala 

bentuk sikap dan suara mereka, yang akan disampaikan tertanggal 14 

Juli 2016. Setiap tahun memang para mahasiswa Papua yang tergabung 

dalam Aliansi mahasiswa Papua, aktif melakukan aksi seperti dibahas 

sebelum sebelumnya semisal penghapusan diskriminasi ras dan stigma 

termaksud melalui perayaan peringatan PERPERA ini. 

Kronologis dan sejarah: Saat aliansi gabungan dari organisasi 

mahasiswa Papua AMP (Aliansi mahasiswa Papua dan IPMAPA (Ikatan 

Pelajar Mahasiswa Papua) serta organisasi mahasiswa prodekmorasi 

(PRODEM) dan bersama LBH Lembaga bantuan hukum di Yogyakarta, 

menggelar peringatan PEPERA ke 40 diasrama Kamasan I Papua bulan 

juli tahun 2016 silam lalu di Jl. Kusumanegara Yogyakarta. 

Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA sendiri ialah 

referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk 

menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda 

atau Indonesia. Dalam pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa 

populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Para 

wakil yang dipilih dari Populasi dengan suara bulat memilih pesatuan 

dengan Indonesia dan hasilnya diterima oleh PBB, meskipun validitas 

suara telah ditantang dalam retrospeksi (Sumber: Wikipedia). 
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Dari peristiwa sejarah ini muncul gugatan belakangan, termaksud 

anekdot yang lahir bahwa mahasiswa Papua di Yogyakarta, menyayangkan 

masuknya Papua dan Papua barat kembali ke Indonesia pada tahun 1968, jika 

pada dasarnya dalam realitas masyarakat dan mahasiswa Papua tetap 

mendapatkan perilaku ketidakadilan dalam banyak, hal tidak seimbang, 

diskriminatif dan sedemikian dikhianati banyak sektor dan relasi hubungan 

sosial.  

Dengan alasan dan dalih yang macam macam seperti orang Indonesia 

hanya ingin emas dan Sumber kekayaan alamnya saja dan tidak dengan 

manusianya.  

Dalam memperingati PEPERA Penentuan Pendapat Rakyat Papua ke 40  

, yang juga rutin di lakukan oleh para mahasiswa Papua di Yogyakarta, 

ditunjukkan  dengan berbagai ragam  aksi damai, unjuk rasa, dan pergelaran 

seni seperti drama teatrikal, pembacaan puisi dll. Dalam perjalanannya 

peringatan memperingati PEPERA Penentuan Pendapat Rakyat Papua ini selalu 

dikonsolidasikan dan dilakukan berpusat di Asrama Kamasan I DI jl. 

Kusumanegara. 

Konflik manifest yang terjadi di Yogyakarta tanggal 14 hingga 16 juli 

tahun 2016 di Kamasan selain akumulasi dari beberapa kasus dan faktor faktor 

yang terjelaskan di faktor awal pembahasan ini, sesungguhnya konflik pada 

tanggal 14 hingga 16 Juli di Yogyakarta juga tidak terlepas dari adanya 

penghadangan dan dihalanginya mahasiswa Papua untuk melakukan aksi 

demosntrasi dalam peringatan 40 tahun PEPERA waktu itu. Hal ini didasarkan 

pada kutipan hasil wawancara dengan salah satu warga, yang merupakan  

informan dengan inisial Do mengatakan: 

„‟waktu itukan teman teman Papua memperingati Pepera, mereka ingin 

aksi damai seperti biasanya di titik nol, namun  kemudian polisi jaga dan 

jegal lebai. Berada pas depan pagar asrama itu, tiga hari di kurung, 

padahal tidak ada apa apa didalam nga ada apa itu kita video callan 

didalam nga ada apa sebelumnya aman‟‟. 

(Waktu wawancara 6 Juli 2017) 
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Tidak jauh berbeda dari yang disampaikan warga inisial Do diatas, Hal senada 

diungkapkan salah seorang responden inisial „‟PA‟‟ yang mengungkap  peristiwa 

atau kejadian yang memicu lahirnya konflik itu ditahun 2016 lalu. 

‟‟ Yah waktu itu kita ingin aksi damai dalam memperingati Pepera, namun 

dihalau dan direfreresi oleh aparat dan ormas, padahal waktu itu kita sudah 

menyurat ikuti prosedural dengan mengirim surat ijin ke POLDA atau 

kepolisian  setempat. Inikan pembatasan hak dan pelanggaran atas amanat 

undang undang tentang kebebasan berpendapat”. 

 (Waktu wawancara 06 Juli 2017) 

Seperti tahun tahun sebelumnya peringatan PEPERA merupakan agenda 

tahunan yang dilakukan oleh para mahasiswa Papua, yang biasanya diinisiasi oleh 

organisasi AMP atau IPMAPA dan bertempat atau berpusat di Asrama Kamasan I 

Papua sebagai asrama pertama di Indonesia dan DI Yogyakarta khsusnya. Asrama 

ini menjadi sentrum pergerakan organisasi kemahasiswaan daerah bagi para 

mahasiswa Papua. 

Soal adanya upaya penghadangan dalam rencana aksi memperingati PEPERA ini 

semakin dibenarkan, saat hal dan jawaban  serupa juga diungkapkan  oleh 

informan berinisial AL mengatakan  

„‟Yah Kalau pengepungan asrama itu ketika itu teman dalam suasana 

peringatan PEPERA  tapi dihalangin oleh aparat. Waktu itu ada planning 

diluar , cuman karena dihalangin aparat waktu itu jadi yah kita didalam 

asrama karena diluar sudah ada water cannon aparat polisi TNI dan ormas‟‟ 

. 

(Waktu wawancara 31 Juli 2017) 

Sedangkan dari pihak FKPPI atau salah satu kubu ormas yang terlibat, 

informan berinisial YOG membenarkan adanya upaya penghalangan tersebut 

dilakukan oleh pihak ormasnya bersama TNI dan Polisi. Berikut kutipan 

wawancaranya: 

„‟Iyah kita waktu itu  ikuti Instruksi dari atas jangan sampai mereka aksi di 

titik nol, karena kan setiap mereka demo arahnya  deklarasi ke titik nol 

atau taman makam pahlawan. Dan waktu itu dengan teman teman faksi 
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kraton, pemuda pacasila dan  dibeking  TNI dan polisi juga dibelakang, 

kita  kerjasama menghalau mereka karena mereka mau bawa bendera kan, 

terus Sri Sultan sudah bilang jauh jauh hari sebelumnya yah, jangan bawa 

bendera dan mau merdeka disini‟‟. 

(Waktu wawancara 31 Juli 2017) 

Hal itu juga mendapat konfirmasi dari pihak keamanan aparat yang hadir 

pada saat kasus di Kamasan, dan beliau  satu satunya informan dari pihak TNI dan 

Polisi yang berhasil diwawancarai oleh penulis, dengan inisial RU membenarkan 

Hal ini seperti diungkapkan melalui kutipan wawancara bersama penulis, berikut 

petikannya: 

„‟ya tuntutannya papua merdeka to mas‟‟ dan  tidak diijinkan keluar..orang 

dari polres tidak mengijinkan karena nanti ya menggangu ketertiban umum 

kan kalo kumpul terlalu banyak”. 

 (Waktu wawancara 22 Juli 2017) 

Ketidak terimaan para mahasiswa ini kemudian yang membuat suasana 

makin memanas, di tambah diluar asrama juga aparat semakin meningkatkan 

penjagaan dengan menambah personilnya. Hal demikian berbuntut panjang hingga 

memakan waktu tiga hari,  intensitas konflik antara mahasiswa Papua yang sejak 

pagi dihari pertama, telah berada didalam asrama, mereka  melakukan aksi damai 

didalam asrama karena terkurung oleh jumlah aparat yang lebih banyak diluar 

asrama, beberapa kali mahasiswa dari dalam asrama mencoba ingin keluar, dan 

lebih mendekat kepintu keluar namun kepolisian dengan sigat menembakkan 

peluru gas air mata kepada para mahasiswa Papua ini, 

Aparat  kepolisian yang memenuhi ruas jalan kusumanegara bersama TNI 

dan Ormas. Kendati demikian para mahasiswa ini pun tetap melansungkan 

aksinya didalam asrama dengan tuntutan pengahapusan HAM dan tindakan 

diskriminasi ras terhadap komunitas masyarakat Papua pada umumnya dan pada 

khususnya teruntuk mahasiswa Papua di Yogyakarta. 

Agenda setting perayaan peringatan Pepera  tetap sesuai rencana dan 

agenda awal, tetap terlaksana menurut salah satu penghuni asrama inisial Paul, 
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walau terhalang dalam soal pilihan tempat atau lokasi panggung titik aksi utama, 

yang sesungguhnya sebelumnya direncanakan digelar seperti biasa bertempat di 

titik nol, atau sekitaran tugu, Malioboro atau Taman makam pahlawan kota 

Yogyakarta. 

Salah Satu warga disekitaran asrama kamasan I sendiri  menyayangkan 

terjadinya konflik di tahun 2016 lalu, dan menyayangkan spesifik pemukulan 

seperti dilakukan oknum aparat kepada Obby Kogoya. Hal itu dibuktikan pada 

saat diadakan wawancara dengan para narasumber  dari kalangan warga. Mereka 

berpendapat hal itu atau provokasi didalam asram ajuga hanya dilakukan oleh 

oknum-oknum aparat tertentu saja, maupun didalam asrama sama, karena adanya 

provokator sehingga beberapa warga non miliran yang datang jauh dari bantul 

dll, juga akhirnya turun ikut dibarisan massa. 

Dari penelitian penulis berikut menunjukkan bahwa warga dan masyarakat 

Jalan kusumanegara, yang sudah lama dan sudah saling mengetahui dengan warga 

penghuni asrama Papua, tidak ada  yang ikut dan terlibat dalam konflik ini, 

dibandingkan warga-warga lain dari luar.  

Menurut para narasumber juga, sebenarnya hal tersebut tidak perlu 

terjadi dan  tidak akan terjadi apabila ada sikap toleransi  yang tinggi dan tidak 

ada yang memanas manasi dan tidak ada yang jadi provokator.  

Seperti yang sudah dijelaskan dan dirunut oleh penulis sebelumnya  bahwa 

beberapa narasumber menyayangkan pemberitaan  media yang keliru dan hoax 

dalam penyebarannya karena konflik antara mahasiswa Papua diasrama Kamasan 

I bukan seperti yang diberitakan media, tidak ada konflik antara warga di 

Kamasan dengan penghuni asrama, namun adalah karena hanya oknum dari luar 

dari pemerintah dan ormas serta aparat itu sendiri. 

 

 

 



  

 

85 

 

 

d. Dugaan Pelanggaran HAM  

Ulasan di atas menjadi cikal bakal  singkat, termaksud dugaan adanya  

kasus pelanggaran HAM pada warga Papua, muncul dalam bentuk yang paling 

halus. Berkembangnya persepsi negatif atau stigma itu sendiri. Persepsi negatif 

atau stigma yang muncul beragam seperti yang penulis sebutkan dan temukan 

diatas. Buntutnya ternyata mengakibatkan tidak sedikit warga yang tidak 

menerima kos kosan bagi mahasiswa Papua hingga sekarang, seperti 

terjelaskan di ulasan atau sub bab sebelum sebelumnya. Di lain hal tumbuhnya 

dugaan pelanggaran yang sangat sulit dideteksi sebagai sebuah proses dari 

buah yang berawal dari stigma negatif  dan perilaku diskriminatif. 

Maka oleh masyarakat, ormas, dan aparat serta pemerintah  Yogyakarta 

sendiri tak sedikit menganggap bahwa orang Papua itu kasar (dalam gestur 

maupun gaya berkomunikasi), tukang bikin rusuh dan onar, pemabuk, hobi 

melanggar peraturan  (dalam  berkendara), tak nasionalis  (NKRI), dan  lain 

sebagainya. Dari sini gejala pelanggaran HAM non fisik sudah terdeteksi. 

Puncaknya adalah terjadi saat penyampaian aspirasi mereka dalam 

peringatan pepera ke 40 di Jl. Kusumanegara, alih alih meminta penghapusan 

pelanggaran HAM dari cara yang halus dihapus di daerah keistimewaan 

Yogyakarta,  malah dalam peristiwa pengepungan pun kembali tambah parah, dan 

mencuak lontaran dari ormas aparat yang menghalau saat aksi di dalam pagar 

asrama.   

Menurut mahasiswa Papua, hal yang kemudian diperparah, saat suara 

aspirasi yang menjadi hak berpendapat semua warga negara, dan golongan untuk 

menyampaikan ekspresi dan tuntutannya, malah dihalangi oleh aparat. Menurut 

Alex hal seperti ini juga melanggar HAM. Berikut kutipan wawancara lengkap 

penulis dengan informan inisial AL: 

 „‟Yah kami dibatasi dalam ruang demokrasi, kami dibungkam hak suara 
dan aspirasi kami dirampas kebebasan berekspresinya, dan hak untuk 

berpendapat dipreteli, hak untuk hidup dan bebas di wilayah kesatuan 

NKRI termaksud Yogyakarta, yang seharusnya dijamin oleh Undang 

undang‟‟. 

 (Waktu wawancara 31 Juli 2017) 
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Tambahnya selain hal itu khusus secara spesifik dalam kasus konflik 

pengepungan asrama kamasan, ada beberapa hak yang dilanggar atas kasus 

kekerasan yang dialami mahasiswa Papua di Yogyakarta sebelumnya. Mereka 

adalah kawan- kawan dekat dari para informan di Asrama Kamasan I Papua di 

Yogyakarta. Seperti disebutkan bahwa kasus-kasus kekerasannya beragam, mulai 

dari pemukulan, pengeroyokan, penikaman, hingga pembunuhan.  

Saat masa konflik berlansung di depan asrama, kendati demikian waktu itu 

juga ada dugaan pelanggaran, yang seharusnya menurut para informan dari 

kalangan mahasiswa Papua ini menyayangkan tidak dilanjutkannya secara 

serius. Seperti digugatnya Obby Kogoya, mahasiswa ini menginkan 

penelususran dan penyelidikan serupa di mata hukum . Dan sembari berharap 

upaya bandiung atas dakwaan kepada obby yang dijerat pasal 12. 

Berikut penyelidikan yang dimaksudkan mahasiswa Papua dengan merujuk 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis,  dari hasil penyelidikan KOMNAS 

HAM Republik Indonesia atas peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua 

di Kota Yogyakarta tersebut, tercatat melalui keterangan pers resmi bernomor: 

021/Humas-KH/VI/2016 TENTANG Hasil Penyelidikan KOMNAS HAM 

atas Peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua kamasan I jl. 

Kusumanegara pada 14 S.D 16 Juli 2016 lalu  mendapat perhatian cukup luas. 

Oleh karena itu, KOMNAS HAM RI memutuskan untuk melakukan pemantauan 

dan penyelidikan pada 19. S.D 21 Juli 2016 Terkait peristiwa tersebut. 

Penyelidikan kasus tersebut sesuai dengan pemantauan dan kewenangan 

KOMNAS HAM sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia DAN uu No. 40 tahun 2008  tentang penghapusan diskriminasi 

dan etnis.  

Komnas HAM telah meminta keterangan dari sejumlah pihak antara lain 

LBH Yohyakarta, Mahasiswa Papua  selaku  pihak  korban,  Gubernur  Daerah  

Istimewa  Yogyakarta,  Kapolda  Daerah Istimewa Yogyakarta yang didampingi 

Kapolresta Yogyakarta dan jajarannya. Selain itu Komnas HAM juga telah 

menghimpun sejumlah data, fakta dan informasi yang diperoleh dari mitra-mitra 

Komnas HAM di lapangan. 
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Intinya berdasarkan serangkaian informasi, data, dan fakta pemantauan 

dan penyelidikan atas peristiwa tersebut,  maka  Komnas   RI  menemukan  

adanya  du ggan  8  (delapan) pelanggaran  Hak  Asasi HAM Manusia. 

(Selengkapnya 8 tuntutan dugaan bisa dilihat secara lengkap dilampiran) 

Kasus-kasus tersebut tak hanya melanggar hak hidup korbannya, namun 

juga menjadikan hak atas kemerdekaan dan keamanan badan mahasiswa Papua 

lain terganggu, termasuk para penghuni Asrama Kamasan I dijalan 

Kusumanegara menjadi was was. 

Beragam bentuk persepsi negatif diatas tentu tak hanya menciderai HAM, 

namun juga tak sejalan dengan semangat multikulturalisme, yang mengagung- 

agungkan kesederajatan, dan keadilan bersikap dengan orang lain, terlepas dari 

bawaan identitas kultural dan ras-nya masing masing. Apalagi sejak Yogyakarta 

menasbihkan diri sebagai citi of tolerance dan miniatur Indonesia tentu sudah 

harus siap dengan masyarakat homogen dan multikultural.  

Seyogianya semenjak Principle (2007) dirills sebagai panduan global bagi 

upaya penghapusan stigma dan diskriminasi bagi kelompok  (Principle On the 

Application of International Human di Yogyakarta. Pemerintah Indonesia sendiri 

berintegrasi dengan pemerintah pprovinsi, seharusnya mengambil langkah-

langkah efektif untuk mengimplementasikan prinsip prinsip di dalam bumi 

keraton Yogyakarta khususnya. Dan hal ini tentu harusnya sudah berlaku bagi 

semua kalangan tanpa melihat ras suku agama. (Principle Jurnal HAM Prinsif 

Prinsif Yogyakarta oleh Komnas HAM Tahun 2015) 

Hingga saat ini Pemerintah Indonesia sendiri belum mengambil langkah 

langkah efektif untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM di dalam 

Yogyakarta Principle ini.  

Hingga Pelanggaran HAM yang berangkat awalnya dari tindak perilaku 

diskriminasi berupa streotip, prasangka dan stigma negative ini, kesemuanya ini 

yang kadang menjadi kerugian besar bagi bangsa Indonesia dalam merajut 

masyarakat yang bhinneka dengan multikultural, Seyogyanya mereka 

mahasiswa Papua di Yogyakarta. Dari situ setiap PEPERA mereka tiap tahun 

menperingati dukungan untuk West Papua. Dengan dalih beberapa hal diatas 
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ditambah kasus kasus pelanggaran HAM di Yogyakarta di Papua dll. 

e.  Sejarah-Politik  Masa lampau 

Dari segi historis-politis Papua-NKRI dan Yogyakarta khususnya 

mempunyai cerita tersendiri. Sebut saja salah satu masalah yang menghantam dan 

itu soal sejarah adalah seperti Etnonasionalisme. Dahulu Papua Barat tak 

tumbuh serta merta tanpa sejarah dan kondisi (kompleks) yang ada. Ada 

beberapa penyebab. Pertama, proses menghilangkan pengaruh kolonial Belanda, 

dan utamanya Pepera, pada tahun 1961–1963 seperti dulas lebih lengkap 

diatas. 

Nah inilah yang bergulir hingga kemudian sampai sekarang masyarakat 

mahasiswa Papua diseluruh nusntara dianggap tidak pernah melibatkan rakyat 

Papua secara keseluruhan. Adalah wajar jika sampai saat ini masih ada tuntutan 

dari beberapa pihak untuk mengkaji kembali  “aspek  historis”  dari  proses  

“integrasi”  nation state. Karena hingga kinipun , hal ini terus menjadi tuntutan 

para mahasiswa di Yogyakarta khsusunya   

Hal ini kemudian yang menjadi konflik manifest antara aparat ormas dan 

Mahasiswa Papua yang berpusat diasrama Kamasan I Yogyakarta, Sejarah 

peleburan  wilayah  Papua ke dalam NKRI yang menuai sejak dulu pro kontra 

Hasil wawancara dengan salah seorang warga berinisial  „‟SU‟‟mengatakan: „‟Itu sejak 

dulu saat bapak masih sering pindah pindah dan keluar kota setelah bapak taman di 

Taman siswa, sudah waktu pernah itu saya lewat dan singgah melihat depan srama, 

mahasiswa dari sini beberapa bus di tahun 70an, itu mereka kumpul dan berangkat 

pakai bus demo ke Jakarta‟‟ (Waktu wawancara 19 Juli 2017) 

Persoalan dan masalah terkait hubungannya dengan pemerintah pusat, 

nampaknya masih menyisakan bekas luka lama hingga masih menggerogoti para 

kaum intelektual bumi cenderawasih ini. Buntut panjangnya adalah ketika 

Mahasiswa dan termaksud orang Papua di Yogyakarta masih merasa bahwa 

mereka berbeda dari Indonesia, seperti berikut kutipan Hasil wawancara dengan  

Yohn: 
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 „‟Sejak berpuluh tahun silam waktu itu kami dirangkul oleh negara tapi 

hari ini kemana hal itu, Yah kami kalau seperti ini terus diperlakukan 

begini termaksud kami di Yogyakarta akan sepakat dan satu padu 

mendukung ULMWP,  dan kami tetap akan mengatakan bahwa kami 

adalah melanesia, dalam aksi peringatan Pepera ke 40 tahun kemarin itu, 

kita ingin menyampaikan itu sebagai kumpulan jeritan kami mahasiswa 

Papua dan mewakili masyarakat Papua 

(Waktu wawancara 2 Juli 2017) 

Dalam beberapa aksi aksi seruan para mahasiswa Papua ini di Yogyakarta. 

Kerap aspirasi yang mereka bawa adalah dukungan terhadap ULMWP dengan 

faktor alasan yang multi kompleks termaksud karena adanya tindak diskriminatif, 

pelabelan jelek berupa stigma dan pelanggaran HAM seperti disebutkan diatas. 

Dan sementara, selain karena faktor internal yang hubungannya dengan 

identitas, perbedaan dan budaya, bersamaan dengan itu, kehadiran  faktor  luar  

external sangat  besar  juga pengaruhnya, secara holistic Papua dari geografi 

wilayah dan aspek geopoliitik perkembangan wilayah saja daerah yang kerap di 

sebut Irian atau Papua ini masih menjadi simbol keterwakilan dari ketrertinggalan 

kawasan timur Indonesia. Hal ini menjadikan Papua dan orang orang Papua 

layaknya bom waktu yang bisa meledak kapan saja. 

2. Proses Meluasnya Eskalasi Konflik Mahasiswa Asrama kamasan I 

Papua  di Yogyakarta. 

Setelah mengetahui faktor faktor apa yang menyebabkan  konflik laten 

maupun manifest, yang  terjadi di Yogyakarta dan khsusunya di aksi peringatan 

PEPERA ke 40 tahun di Jl. Kusumanegara asrama kamasan I Papua. Maka 

selanjutnya penulis akan menguraikan soal eskalasi konflik, sebagai lanjutan 

pembahasan dari faktor penyebab konflik  ke meluasnya eskalaSi ketegangan 

seperti diulas sebelumnya. 

Tertanggal 14 Juli 2016 bertempat di Jl. Kusumanegara asrama sebuah 

asrama Papua kamasan Papua I Yogyakarta terjadi konflik melibatkan aparat, 

ormas pemerintah dengan mahasiswa Papua. Batu konflik massal menjadi 

manifest di Yogyakarta, dalam kurun 5 tahun terakhir, konflik ini adalah 
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merupakan konflik paling terparah dan massif baik bagi penghuni asrama dan 

mahasiswa Papua keseluruhan di Yogyakarta. 

Personil yang diturunkan oleh POLDA dan seluruh jajarannya hingga ke 

tingkat Polres dan Polsek BERSAMA TNI diimbangi dengan massa yang juga 

tidak kalah sedikit, mahasiswa Papua dari berbagai daerah mememuhi asrama 

kamasan I Papua di Jl. Kusumanegara Yogyakarta. 

Dimana sempat disinggung sebelumnya bahwa asrama kamasan I Papua 

memang selalu menjadi tempat berkumpul disetiap aksi kegiatan bagi mahasiswa 

AMP Aliansi Mahasiswa Papua dan IPMAPA Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua. 

Asrama ini  menjadi sekertariat sekaligus simbol pertama, untuk mengaspirasikan 

suara mahasiswa dan komunitas masyarakat Papua diseluruh Indonesia 

khususnya yang ada di Yogyakarta. 

Penyebab utama konflik manifest pada tanggal 14 bulan juli tahun 2016 

silam,  adalah dimulai saat adanya penghalangan atau  penolakan atas aksi yang 

ingin dilakukan, oleh gabungan mahasiswa Papua di Joga yang ingin 

meneriakkan segala suara aspirasi mereka ditingkat daerah hingga nasional. Dan 

sekaligus menggugat kembali 40 tahun pembebasan Papua dari NKRI, hal 

demikian dilakukan dalam hari peringatan PEPERA di Yogyakarta. 

 Namun berujung kepada terjadinya konflik manifest antara mahasiswa 

Papua kontra gabungan kepolisian TNI dan ormas. Penolakan itu atas dalih 

mahasiswa dari aliansi organisasi AMP dan IPMAPA telak menujukan surat ijin 

kepada kepolisian. Perihal penolakan dan pengepungan itu pun, seperti yang 

diungkapkan oleh seorang mahasiswa Papua inisial AL: 

Pernyataan 1 

 „‟Yah waktu itu teman teman ini semua mau melakukan  aksi damai, 

teatrikal baca puisi menyampaikan aspirasi memperingati 40 tahun 

penentuan pendapat rakyat (Perpera) peringatan Perpera  itu berujung 

konflik dengan ormas dan aparat, selama  3 hari dari tanggal   14 sampai 

16‟‟. 

(Waktu wawancara 31 Juli 2017) 

Pernyataan 2 

”  Saat teman teman sudah melakukan aksi di hari H, bersiap menuju 

titik nol kota Jogja, tiba tiba didepan sudah ada Polisi sampai di depan 
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lampu merah situ semua polisi sudah bloking siap berjaga”. 

(Waktu wawancara 31 Juli 2017) 

Warga berinisial SU membenarkan lewat kutipan wawncara berikut:  „‟ 

Yah Ituloh  dengan Polisi, militerdan ormas, konflik selama 3 hari sama adek 

adek penghuni asrama Papua‟‟ (Waktu wawancara 19 Juli 2017) 

Alasan dari pada terpancing dan nekatnya pihak mahasiswa menembus 

pagar depan asrama, di lawan oleh petugas dan aparat dalam hal ini polisi TNI 

dan ormas, dengan memasang water cannon, yang lengkap dengan barisan polisi 

yang sudah siap berjaga untuk menghalangi para mahasiswa ini. Hal tersebut 

berdasarkan kutipan hasil wawancara dengan salah satu warga, yang merupakan  

warga miliran jl Kusumangera. informan dengan inisial Do ini mengatakan: 

Pernyataan 1 

„‟Yah waktu mereka mahasiswa Papua ini justeru diprovokosi supaya 

ngamuk, yah dan kita bantuin yang bisa dibantuin. Waktu itu yang 

merefresi ada ormas sama brimob, ormas ada PP ada FKPPI paksi katon 

biasalah paksi katon, ini ketuhanan yang maha ormas disini kauya 

karyanya big thanks itu   

(Waktu wawancara 06 Juli 2017) 

Pernyataan 2 

„‟Dan dari depan di tutup akhirnya  di belakang juga ketahuan nga bisa 

masuk, diakhir juga bahkan ada anggota DPR PDI, kalau nga salah mau 

kedalam dan minta kita warga  kontak tahan dulu aparat, takut dia suruh 

jemput polisi karena takut semua penghuni asrama keluar, mahasiswa itu 

udah dipinggir semua  dari dalam nga ngapa ngapain, di gas air matalah 

apalah, yah di provokasi, sampai mereka akhirnya pokoknya bertahan 

terus sampai sangking laparnya”. 

(Waktu wawancara 06 Juli 2017) 

 

Hal serupa mengenai suasana mencekam atas pengepungan ini juga  

dibenarkan oleh informan inisial Yo yang merupakan ketua ormas FKPPI yang 

juga turun waktu untuk menghadang laju mahasiswa Papua yang sedari pagi 

bersiap dan berencana melakukan aksi dititik nol itu. Berikut kutipan wawancara 

dan alasan penghadangan itu: 
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 “Nah itu kan dari  tingkat daerah waktu itu dia mengibarkan 

bendera Papua. Papua merdeka itu, akhirnya kita FKPPI sama Faksi Katon 

turun untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan‟‟. 

(Waktu wawancara 31 Juli 2017) 

Meneruskan dan menanggapi ikhwal penghadangan ini informan inisial PA 

dari kalangan mahasiswa Papua mengungkap, bahwa  kebebasan berpendapat di 

Yogyakarta masih belum sepenuhnya tercapai. PA menilai bahwa anggota Paksi  

Keraton dan ormas lain beserta aparat  dipakai   untuk   meredam   aspirasi 

mahasiswa Papua. Dari penuturannya juga, Paksi Keraton dan ormas yang lain 

sesungguhnya harusnya ormas dan aparat dimarahi oleh Sri Sultan selaku yang 

melindungi hak warga negara, dengan posisinya sebgai pemerintah yang netral. 

Seharusnya Sri Sultan berada dijalur tengah saat beliau tahu apa yang dilakukan 

ormas aparat tersebut kepada kami. 

Dinamika konflik diasrama Papua Kamasan I  hingga memakan tiga hari 

seperti yang diungkapkan rata rata informan termaksud  diungkapkan oleh inisial 

Ri informan yang berprofesi sebagai PNS di bidang kasi pemerintahan dan trantib 

keamanan Kecamatan Umbulharjo kota Yogyakarta 

Pernyataan 1 

„‟ paling lama tiga hari waktu itu kejadiannya  hari pertama sebelum 

dihadang, mahasiswa Papua dia dengan anu massa dulu..mereka 

mendatangkan masa.dari kelompoknya mereka”. 

(Waktu wawancara 21 Juli 2017) 

Pernyataan 2 

“ho oh..ya terus berani cuma di dalem aja tapi bubar karena  di suruh 

aparat semuanya  dan yang terakhir itu.seperti biasa mereka  akan 

berencana katanya mau berjalan menuju titik nol. untuk menunjukkan 

eksistensi mereka bahwa  mereka ada dengan  menari-nari. namun karena  

pengamanan yang sangat ketat. mereka tidak boleh keluar dari dalam 

asrama karena mereka brimob ada beberapa gabungan  ormas aparat itu 

membentuk barikade, barisan untuk menutup mereka agar nda ada yang 

keluar”. 
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(Waktu wawancara 21 Juli 2017) 

Eskalasi konflik yang meluas dan menyebar dari gabungan mahasiswa 

Papua yang massif yang terdiri gabungan mahasiswa daerah Papua dan Papua 

barat hampir dari semua kabupaten kota Ppaua yang ada di keduanya, ingin 

melakukan demo aksi damai, disisi lain bersamaan personil TNI dan Ormas 

membentuk barisan gabungan hingga pemerintah seperti dari lingkup kelurahan 

hingga provinsi turun tangan, termaksud pihak kepolisian turun mengamankan.  

Ketika konflik berlansung keheranan warga setempat banyak yang kaget, 

seperti diungkap salah seorang warga inisial DO sempat menceritakan kejadian 

secara detail yang memprovokasi warga namun tidak ada yang terpancing dan 

yang terpancing hanya warga jauh diluar lingkup jl Kusumanegara miliran dan 

sekitaranya.  

Berikut kutipan lengkap soal suasana dan usaha warga disekitar asrama Jl. 

Kusumanegara. Inisial do mengungkapkan: 

Pernyataan 1 

”supaya  mereka marah waktu itu , didalam ada 50 motor  Dan pasca 

kejadian itu sempat ada beberapa warga terprovokasi oleh aparat cuman 

bukan warga miliran Kusumanegar‟‟. 

 (Waktu wawancara 06 Juli 2017) 

Pernyataan 2 

“disini saya ingat betul pas kejadian hari pertama kita pertemuan pengurus 

RT  ada apa sapa sih, nga tau biasa kita nga ada masalah mereka santai aja 

biasa dibelakang,  hari kedua mulai berbeda cara pandang, status share 

bahaya gitu, saya sempat ngomong ke pak polisi jangan bikin bingung  

warga”. 

(Waktu wawancara 06 Juli 2017) 

Hal ini mendapatkan konfirmasi soal kejadian hari pertama dari informan 

inisial RU. Salah satu satu pihak aparat babinsa keamanan setempat yang waktu 

itu juga turun lansung. Berikut kutipan wawancaranya 
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„‟ Yah polda kita polres polsek dan kemanan lain  turun tangan ke sana 

saya ada waktu itu, karena ditakutkan bawa bendera dari sana”. 

(Waktu wawancara 22 Juli 2017) 

Reaksi pemerintah yang diduga jadi dalang aktor proses penghadangan dan 

penyerangan ini diinstruksikan pihak eksekutif birokrasi. Hal itu yang 

menyebabkan penghadangan aksi tersebutHal ini diungkapkan oleh informan 

inisial AL 

„‟Eh ketika atau waktu itu Sri Sultan itu muncul sebagai sosok yang benar 

benar apa yah waktu itu dia sempat mengeluarkan statemen, statemen ini 

yang kemudian berbentuk dalam penyerangan teman teman oleh aparat 

ormas yang reaksiner di asrama kami‟‟. 

(Waktu wawancara 31 Juli 2017) 

Harris dan Rilly mengalami eskalasi dan eskalasi dan deeskelasi seiring perjalanan 

waktu, ditarik dalam kasus konflik mahasiswa asrama Papua Kamasan I di 

Yogyakarta, sesungguhnya tergolong pecah menjadi kekerasan, hingga 

mengakibatkan salah seorang aparat kepolisian menjadi korban dan disatu pihak 

korban lain juga, ada dari kalangan mahasiswa Papua bernama Obby kogoya. 

           Konflik ini sempat mengalami proses  mundur menjadi proses yang 

berhenti khsusunya dalam penetapan tersangka dari pihak mahasiswa Papua yang 

dijerat pasal 211, 212 tentang tindakan melwan aparat. Dalam melihat konflik 

mahasiswa Papua di Jl. Kusumanegara Yogyakarta sangat penting untuk 

mengetahui dimana posisi spiral dan menuju kemana konflik ini ujungnya.  

Penulis melihat  dari empat tahapan yang dikemukakan oleh Haris dan 

Rilly mengenai eskalasinya, konflik mahasiswa Papua di Jl. Kusumanegara 
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Yogyakarta telah mengalami fase dan sedang menuju ke arah segregasi, dan 

bahkan destruksi yang bisa berujung perang. 

Dari  eskalasi meluasnya konflik, dari  tahap diskusi yang masih aman dan 

dipercaya masih ada posisi obyektif yang memunculkan sikap inginsaling 

mengharagai antar kedua pihak. Namun dalam posisi konflik yang kian waktu 

makin menguat, dan menuju  tahap kepolarisasi, terlihat kedua belah pihak 

khususnya ormas aparat pemerintah dan komunitas warga masyarakat Yogyakarta  

mulai memberikan jarak, menarik dan menjauh satu sama lain, walaupun tersisa 

beberapa hubungan antara masyarakat Yogyakarta dan beberapa asrama di 

Yogyakarta, seperti di asrama Papua Kamasan I JL. Kusumanegara Yogyakarta.  

Sedang dalam tahap segregasi. Konflik mahasiswa Papua diasrama 

Kamasan I JL. Kusumanegara, semakin berimbas kepada kedua pihak, 

menunjukkan sikap dan tindakan untuk saling menjauh. Dalam konflik ini 

mahasiswa Papua dan ormas, aparat dan masyarakat mengarah pada komunikasi 

yang bias jadi ancaman dan bermuara, atau terkonversi menuju arah tahap 

destruksi yang bias menjadi perang antar suku, etnik. 

Sementara jika ditinjau dari sudut pandang lain, dari tinjauan Dahrendorf 

yang coba melihat bahwa: apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat 

berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya. Konflik di Yogyakarta menekankan 

pada peran kekuasaan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Yang dimana 

Sultan dalam memposisikan diri sebagai pemimpin tertinggi Jawa sekaligus 

pemimpin tertingggi di daerah istimewa Yogyakarta, sebagai geogarfi wilayah 
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pemerintahan resmi yang disebut gubernur, wajib melindungi  keutuhan NKRI 

dan menjaga ketertiban masyarakat, dengan menghalangi para mahasiswa Papua 

ini untuk menggelar perinatan PEPERA seperti di ungkap para informan aparat 

dan ormas inisial RU dan  Yog berikut dari kalangan ormas.
 

Hadirnya dan munculnya instruksi yang namun tidak menyebutkan pihak 

tertentu diakui oleh informan inisial YOG salah satu ketua ormas di Yogyakarta. 

„‟yah kita waktu itu  ikuti Instruksi jangan sampai mereka aksi di titik nol. Karena 

mereka rencana arahnya ke titik nol atau taman makam pahlawan, Waktu itu 

dengan teman teman faksi kraton dan  Ada polisi  TNI ada dibelakang kerjasama 

menghalau mereka karena mereka bawa bendera kan, padahal sultan sudah bilang 

jangan bawa bendera dan mau merdeka disini‟‟. 

(Waktu wawancara 31 Juli 2017) 

Sementara informan inisial IS dari pihak gubernur DIY mengungkap: 

„‟ Itu sebetulnya pak Gubernur melarang yah kalau pengibaran bendera 

Papua  jangan di Jogjakarta, pak gubernur hanya bilang silahkan.  Kalau 

mau mengibarkan bendera jangan di Jogjakarta jadi karena Jogja inikan 

tidak kepengen ada begitu. Dan maaf dikasus ini kan hanya orang orang 

Papua, masyarakat Jogja tidak terlibat”. 

(Waktu wawancara 03 Agustus  2017) 

 

Hal ini dibenarkan oleh pemerintah instansi lain, seperti dikutip dari 

informan inisial YAZ yang juga merupakan pegawai kesbangpol penanggung 

jawab bidang wasnas dan urusan konflik sosial DIY. Berikut kutipan 

wawancaranya: 

Pernyataan 1  

„‟Lama ketegangan duua tiga hari yah Dan Engga ada korban  karena 

diantisipasi pihak keamanan, ormas waktu itu sudah mau bertindak, 

mengatasi ini pak gubernur dengan arif dan bijaksana melarang, Sempat  

menegang yah waktu itu, cuman lansung dikontrol sama polisi lewat  

aparat udah kita‟‟. 
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(Waktu wawancara 04 Agustus  2017) 

Pernyataan II  

“Konfliknya sebenarnya tidak terlalu besar, tapi karena dibiarkan kegiatan  

digiring sampai ke issue separatis, free west Papua barat merdeka to,  

sehingga terjadilah ketegangan. Sultan menyampaikan silahkan angkat 

kaki dari Jogja apabila ingin melakukan deklarasi atau apa, sebenarnya 

tidak dilarang tapi lakukan ditimur. Sehingga mau longmarch disini pun 

tidak boleh‟‟. 

(Waktu wawancara04 Agustus  2017) 

Tindakan Paksi Keraton dan ormas lain beserta TNI dan aparat bisa dinilai 

sebagai sebuah tindakan intoleran. Mereka menutup ruang bagi mahasiswa Papua 

untuk berbicara   ke   publik,   yang   berarti   tak   menghargai   keberadaan 

sekaligus tak menghargai aspirasi yang sedang berusaha diungkapkan oleh 

mahasiswa Papua. 

Di dalam masyarakat  yang multikultur, kelompok intoleran seperti 

ormas ini biasanya hadir dengan mencitrakan dirinya sebagai perwakilan 

mayoritas, walaupun dalam banyak kasus di banyak tempat mereka sebetulnya 

hanya mewakili segolongan kecil kepentingan yang sempit dan eksklusif. Mereka 

bersikap fasis dan arogan sambil berusaha untuk menindas minoritas yang 

dianggap memiliki ide atau gagasan yang tak sejalan dengan ideologi mereka. 

Selain Paksi Keraton, ormas yang ada dalam konflik kamasan adalah 

FKPPI ini cenderung bersikap sama begitupula PP. Kedua ormas tersebut 

terkenal karena rekam jejaknya yang rajin membubarkan acara-acara yang 

dituduh melanggar  hukum  atau  membuat  publik  resah,  walaupun  dalam 

kenyataannya sikap intoleran mereka lah yang melanggar hukum dan membuat 

resah para korban serta masyarakat umum. 

Keberadaan ormas-ormas intoleran di kawasan yang dikenal ramah dan 

nyaman membuat Yogyakarta menjadi kawasan yang paradoksal. Sebagai salah 

satu korbannya, para informan di asrama Kamasan menyayangkan keberadaan 

ormas-ormas intoleran. Hend Salah satu informan menganggap   keberadaan 

mereka tak relevan sebab sudah ada pihak keamanan seperti polisi dan   
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tentara,   sehingga   baiknya   ormas   macam   Paksi   Keraton dibubarkan saja. 

(wawancara) ingin menempuh jalan yang lebih moderat.  

Harapannya adalah diselenggarakannya suatu forum yang mempertemukan 

kedua belah pihak agar bisa sama-sama memahami keinginan masing-masing 

serta bisa ada titik temu. Konflik di masa depan pun diharapkan bisa dihindarkan. 

Tak hanya bagi para responden asrama Kamasan I Papua, informan warga 

Miliran juga menyayangkan jika di Yogyakarta masih ada ormas-ormas yang 

intoleran.  

Pada pendapat Dahrendorft yang mengulas mengenai teori konflik, 

Dahrendorft membedakan tiga tipe utama kelompok yaitu kelompok semu, 

kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. Dalam penelitian ini penulis 

merujuk   pada   tipe   kelompok   kepentingan.   Konflik   antar   kelompok 

kepentingan yang terjadi pada kasus konflik antara kelompok kepentingan massa 

ormas bersama dengan pemerintah kota Yogyakarta dan aparat kepolisian dan 

TNI, yang diawal tidak menerima alias  memprotes tindakan aksi seruan yang 

dilakukan oleh mahasiswa dalam memeperingati PEPERA.  

Kelompok kepentingan yang menghadang aksi massa mahasiswa di pintu 

keluar masuk Asrama Kamasan I ini merupakan gabungan Ormas ormas kota dan 

wilayah seperti FKPPI Pemuda pancasila dan lain lain , sedangkan kelompok 

kepentingan lain yang dengan dalih menjaga suasana tetap kondusif dan 

penguatan NKRI adalah aparat keamanan TNI POLDA dan Polresta, serta 

pemerintah DIY dan kota setempat 

Konflik kepentingan yang terjadi di asrama kamasan I yang lebih didasari 

juga atas adanya kepentingan yang diduga dan dikhawatirkan datang dari 

sekelompok mahasiswa Papua yang menyuarakan pembebasan kembali irian 

barat dan Papua ini.  

Konflik kepentingan ialah adanya beberapa kelompok membentuk dua 

kubu, satu kelompok yang tidak setuju aksi yang diklaim sebagai separatis, dan 

upaya makar, berupa pengibaran bendera yang dilakukan mahasiswa Papua yang 

dianggap sarat membawa issue dan tuntutan separatis di Yogyakarta.  

Satu kubu lain menganggap bahwa kebebabsan berpendapat dan 
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berekspresi dijamin dan dilindungi oleh undang undang. 

Dinamika konflik semasa selama berlansung menyisakan argumentasi 

serta ujaran masing masing baik kubu mahasiswa pemerintah hingga respond 

dari pemerintah Gubernur Papua. 

Sesaat Sultan mengatakan Separatis harus angkat kaki dari bumi 

Yogyakarta saat itu konflik bukannya tambah membaik karena ha ini direspond 

oleh para mahasiswa Papua dengan membalas hal ujaran, yang sepintas mirip, 

seperti berikut dikutip berdasarkan wawancara dengan YOH. 

‟‟Kalau kami mahasiswa Papua di Yogyakarta harus pulang maka orang 

Jawa di Papua, termaksud di Freeport juga harus Pulang” (Waktu wawancara 2 

Juli 2017) 

Hingga wacana terus memanas dan perlahan dengan itu turun saat terjadi 

konsolidasi antar penguasa. Gubernur Papua dalam menyikapi masalah serius ini 

terbang ke Yogyakarta. Hingga konflik seolah selesai. 

Sementara konflik dalam tataran akar rumput, sesungguhnya dikatakan AL 

belum selesai karena penyelesaian belum pada tataran Grass rood- akar rumput, 

masih sekedar ketemu elit penguasa dengan penguasa, dalam hal ini Lukas 

enembe dengan Sri Sultan Hamengku Buwono ketemu untuk menanggulangi 

konflik manifest ini, sebagai sesam gubernur masing masing wilayah atau 

daerah. Intinya Al mengakui bahwa konflik laten dan imbas penangkapan obby 

yang disangkakan akan melahirkan konflik yang kembali berkepanjangan dan 

menyisakan catatan hitam.   

 

3. Proses Penanganan atau Resolusi Konflik Mahasiswa  Papua  di Asrama 

Kamasan I Jl. Kusumanegara Yogyakarta. 

Weitzman & Weitzman (dalam Morton & Coleman 2000: 197) 

mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah 

bersama (solve a problem together). Lain halnya dengan Fisher et al (2001: 7) 

yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab 

konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara 

kelompok-kelompok yang berseteru.  



  

 

100 

 

 

Konflik antara komunitas ataupun mahasiswa Papua dan organisasi 

masyarakat bersama TNI dan aparat di Yogyakarta, atau spesifik khusus untuk 

kasus konflik di asrama  Papua kamasan I, yang melibatkan  serta aparat ormas 

dan pemerintah melawan mahasiswa Papua, sesunggunya bukan saja oleh karena 

persoalan yang tunggal, namun harus diakui bahwa pokok persoalan sangat 

kompleks mulai karena soal budaya, soal kebebasan berekspresi dan berpendapat 

hingga karena faktor sejarah dan dugaan adanya pelanggaran HAM lewat simpul 

yang paling halus. Hal ini menjadi PR tersendiri khususnya bagi dua entitas dan 

lebih khsusunya lagi kepada pemangku kebijakan. 

Diakui atau tidak, sesungguhnya pada masyarakat seperti Yogyakarta yang 

heterogen, dan menjadi pusat kunjungan baik karena kekayaan  budaya maupun 

karena pendidikan memiliki potensi untuk membangun kemajemukan berbasis 

Indonesia mini.  Namun disisi lain juga bisa memicu lahirnya ketegangan karena 

perbedaan kultur budaya kepentingan dll yang begitu beragam. 

Ada saatnya, misal, ketika hubungan-hubungan antara mahasiswa dan tuan 

rumah mencerminkan ketegangan-ketegangan etnisitas, khususnya antara orang 

Jawa-Papua dan adakala baik baik saja. 

masing masing pihak atau butuh pihak ketiga yang memediasi. Lahirnya 

konflik konflik di Yogyakarta yang khususnya melibatkan orang Papua dan Jawa, 

selain konflik yang massif dan terjadi di asrama Kamasan 1 Jl. Kusumanegara. 

Sesungguhnya biasanya bisa diselesaikan secara internal dilingkup wilayah paling 

mikro warga insiial „‟JUM‟‟ mengungkap bahwa  

„‟Ketika di Miliran sini terjadi satu dua kasus yang itu berseberangan 

dengan orang Papua, khususnya dengan adek adek di asrama Kamasan I itu,  

biasanya penyelesaiannya lewat gras rood kita rapatkan di lingkup RT saja. Atau 

kita panggil ketua sukunya masing masing diasrama, kan ada kepala sukunya itu‟‟ 

(Waktu wawancara 6 Juli 2017) 

Itu untuk kasus yang sifatnya kecil namun karena issue dan tuntutan yang 

masing masing saling mencounter membawa keidentitasan kepentingan dan 

bahkan issue separatis sehingga agak sulit diselesaikan dan diredam dengan cara 

atau pendekatan yang tanpa melibatkan pemimpin tertinggi masing masing. 
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 Dalam kasus konflik asrama Papua ataua kamasan I di Yogyakarta 

sesungguhnya sangat rumit. Hal itu sampai harus mendatangkan DPRP dari Papua 

dan Gubernur Papua. 

Seperti diungkapkan oleh informan inisial IS yang merupakan PNS atau 

pegawai kantor gubernur ketua bidang administrasi dan protocol Sri Sultan HB X 

ini menyatakan berikut: 

‟ jalan keluar yang yang diambil pemerintah provinsi dalam hal ini Pak 

gubernur, waktu itu mengundang walikota setempat dan tokoh masyarakat 

setempat, DPR. Dan waktu itu yang datang sampai anggota dewan dan pemuka 

adat atau tokohnya mereka juga dari Pemda disana yang bersangkutan, kemudian 

ke Jogja ketemu Sultan untuk menyelesaikan konflik asrama Papua itu‟‟ (Waktu 

wawancara 03 Agustus 2017) 

Hal senada oleh informan inisial YAZ pegawai sekaligus penanggung jawab 

wasnas dan urusan konflik sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut petikan 

wawancaranya: 

Pernyataan I 

 „‟Diselesaikan oleh sultan dipanggil waktu itu satu dua tokoh masyarakat 

dengan anggota dewannya kesini‟‟. 

 (Waktu wawancara 04 Agustus 2017) 

Pernayataan II 

 „‟Konflik dua tiga hari itu dengan dingin diselesaikan oleh sultan 

dipanggillah satu dua tokoh masyarakat dengan anggota dewannya kesini. 

Waktu itu disepakati bahwa mereka disuruh belajar, karena mahasiswa dari 

sana hampir didanai semuanya, jadi disayang sama Sultan dan Gubernurnya 

sendiri  disuruh belajar baik baik, dan tidak mengajak adek adeknya apalagi 

yang mahasiswa baru, disuruh ikut ikut, jadi lah sehingga sebenarnya 

keributan keributan itu‟‟. 

 (Waktu wawancara 04 Agustus 2017) 
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Hal itu dibenarkan oleh informan dari kadinkantibmas isial RU lewat 

wawancara dengan penulis pada tanggal 22 Juli 2017. Berikut petikan 

wawancaranya:  

„‟iya penanganan dilakukan sama gubernur. Jadi dari gubernur sana juga  

ada yang dateng, bertemu sultan dan polda. Gubernur dari sana (Papua) 

dateng ke sini‟ Berikut melalui selebaran penulis merangkum hasil 

kesepakatan yang didasarkan pada wawancara dengan pihak pemerintah 

dan mahasiswa terkait penanganan dan resolusi konflik mahasiswa Papua 

di Yogyakarta‟‟ 

(Waktu wawancara 22 Juli 2017) 

 

Skema Penyelesaian Konflik Mahasiswa Papua di Yogyakarta: 

Gambar. 4.1 Skema Penyelesaian Konflik 
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Papua ormas dan Aparat, 

Badan kesbangpol 

setempat 

Melakukan proses musyawarah dalam upaya penanganan , atau resolusi 

mengenai kasus kasus konflik yang terjadi di Yogyakarta.  Secara khusus 

konflik yang terjadi di Kamasan I Papua, perwakilan dari tiap yang 

bertikai dihadirkan, dalam pertemuan untuk membahas solusi, dan jalan 

keluar. konflik mahasiswa Papua di Yogyakarta 

Melahirkan kesepakatan 

1. Tidak mengibarkan atau memunculkan kembali simbol ataupun 

issue separatis lainnya. 

2. Mahasiswa Papua tidak boleh ikut politik praktis 

3. Pengahapusan diskriminasi dan stigma di Yogyakarta. 

4. Usut tuntas kasus  secara berkeadilan di Yogyakarta termaksud 

dalam soal kasus Obby Kogoya. 



  

 

103 

 

 

 

 

4. Proses Integrasi dan Akomodasi dalam Hubungan Sosial Warga dengan 

Mahasiswa Papua di Jl. Kusumanegara Yogyakarta. 

Sejumlah mahasiswa yang terlibat bukan saja mahasiswa didalam asrama 

kamasan 1 begitulah gambaran seputar massa yang berkumpul diMiliran asrama 

Papua Kamasan I, Ada yang berbeda dari konflik ini ketika ormas dan aparat serta 

pemerintah melakukan pencegalan dan tindakan mereferesi para mahasiswa Papua 

ini. 

Ialah bisa dilacar dari penjelesan sebelum sebelumnya termaksud kutipan 

wawancara dengan warga inisial DO dibawah ini, menunjukkan adanya proses 

akomodasi dan integrasi saat konflik tanggal 14 Juli dan aktivitas aktivitas sehari 

hari. Berikut kutipan wawancara dengan warga berinisial DO: 

„‟Yah malah kita bantuin makanan hari itu lewat belakang, karena ada polisi 

yang mengahdang dan mengambil pasok bantuan berupa makanan berat 

yang dikirim dari PMI buat teman Papua yang kelaparan didalam,  jadi kami 

coba bantu waktu itu yah, salah satu caranya yakni lempar lempar singkong 

dari belakang‟‟  

Hubungan sosial mereka yang terintegrasi dantara warga dan penghuni asrama 

tersebut dibenarkan oleh informan inisial YOH. 

Pernyataan I 

 „‟Yah hubungan kita baik dengan warga disini sangat baik, tidak ada 

konflik. Teman teman sering belanja dan main dibelakang rumah warga, 

sering saling bantu dengan warga, kita keseringan belanja di orang Jawa 

belakang selain karena koperasi milik asrama mahal. Yah juga bisa 

minjam”. 

 (Waktu wawancara 2 Juli 2017) 

Pernyataan II 

“sering pinjam hamerl palu. Kita  disana namanya martelo kalau  ke warga 

sini namanya palu, kayak gitu gergaji apa. Dan juga  diasrama sini kita 

selalu intens komunikasi dan sering konsultasi dengan warga”.  

(Waktu wawancara 2 Juli 2017) 
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Dalam aktivitas sehari memang ternayata aspek sejarah dan lama 

keberadaan asrama kamasan I Papua di daerah Miliran membuat budaya unggah 

ungguh monngo dan enggeh ternyata bisa di artikulasi oleh dua entitas yang 

berbeda. Bhakan sebaliknya warga rata rata tidak mempermasalahkan ketika 

penghuni asrama melakukan acara bakar batu, adat dll. 

Penghargaan dan pemahaman keduanya sudah matang untuk saling 

mengerti. Salah seorang warga informan berinisal SU mengatakan 

 „‟Kalau dengan warga Sopan lewat juga dia ngerti, biasa ngomong duluan 

kewarga, Kegaduhan itu  sesamanya aja sudah biasa yang penting nga ganggu. 

(Waktu wawancara 19 Juli 2017) 

Hal ini bahkan berujung pada assimilasi berupa pernikahan satu dua kasus 

selain diceritakan informan insisial SU juga dibenarkan oleh warga informan 

inisial BA dengan menyebut filsafat orang jawa dan prinsif mendidik ala Jawa. 

Pernyataan I 

“ loh memang seharusnya yah mas kita itu terbuka yah karena kan 

kejiwaannya orang Jawa itu halus, prinsif mencontoh pun orang jawa 

mengikut 3 hal itu Ingmadya mangunkarso, Tut wuri handayani. Itu prinsif 

kita orang Jawa. Maka kita yang harus pintar memposisikan diri dimanapun 

dan kapan pun”. 

(Waktu wawancara 12 Juli 2017) 

Pernyataan II 

“ Mereka ada yang sering main kesini kalau lewat nyapa duluan bantuin 

bapak biasa potong tanaman halaman depan itu, walaupun kadang ada juga 

masyarakat Jawa nga kentara. Halusnya tapi bukan dimiliran. Hubungan itu 

yah kalau saya mas melihat bahkan sudah sampai terjadi pembauran. Ada 

yang penah nikah Disini Papua dan Jawa saya pernah liat lansung disini 

ada”. 

 (Waktu wawancara 12 Juli 2017) 

Hal atas adanya sikap integrasi dan akomodasi keduanya tersebut, 

dibenarkan oleh informan warga inisial WI berikut: 
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Pernyataan I 

„‟Iyah ada yang pernah nikah mas anak asrama situ sama anak sini Jawa.  

namun lupa mas namanya kan kalau dari sana panggilan sebutan namanya 

sulit sulit semua dihapal‟‟. 

 (Waktu wawancara 18 Juni 2017) 

Pernyataan II 

„‟Yah ada bahkan yang pernah menikah 2,3 orang , tapi tinggalnya, mungkin 

kalau sekarang sudah pulang ke Papua yah. Dulu sering Pak ini pak pinjam 

ini sering kesini mereka hubungan dengan warga dan mahasiswa penghuni 

asrama Papua disitu baik baik saja karena sudah terbiasa”. 

(Waktu wawancara 18 Juni 2017) 

Bahkan integrasi itu terwarisi dan melahirkan bibit baru. Seperti pengakuan 

inisial HE yang berpacaran dengan warga di Miliran, ini semakin memperkuat 

adanya integrasi yang sudah berkelanjutan dan dianggap biasa, dalam proses 

interaksi dan hubungan aktivitas sehari hari yang tanpa tirani, dan dinding 

identitas budaya, tak ada  kecurigaan atas kepentingan segala macam. Karena 

yang ada adalah akomodasi dalam bingkai keharmonisan.  Berikut kutipan 

wawancara dengan HE: 

„‟Iyah termaksud saya punya pacar orang sini”. 

 (Waktu wawancara 18 Juni 2017) 

Dari berbagai kutipan soal yang selalu mempropokasi penghuni asrama asli 

Papua yang tinggal disarama kamasan pun seperti kutipan hasil wawancara l 

dengan salah satu warga berinisial WI. Berikut pengakuannnya: 

‟‟Nah itu kalaupun ada ketegangan biasanya itu yang dari  orang luar, itu 

masuk kesitu. Jadi orang yang datang, kalau orang penghuni itu sendiri 

kalau ini sama warga tentulah  nga berani lalu lalang disini, Iyah masih 

jajan disitu, urusan laundry, urusan anu apa yah segala macemlah kalau ini 

sama warga yah mana mau warga melayani kalau mau menjual barang nga 

mungkin kan‟‟.  

(Waktu wawancara 18 Juni 2017) 
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Yang beda antara  proses hubungan sosial warga Miliran dengan yang 

berada diluar Miliran kaitannya dengan komunitas atau mahasiswa Papua, adalah 

terjadinya proses integrasi dan akomodasi yang lebih terlihat dan nyata dilingkup 

sekitar asrama. Hal itu bahkan termanifestasi dan  dibuktikan lewat assimilasi 

yang paling dekat yakni adanya beberapa orang Miliran yang menikah dengan 

orang Papua. Seperti hasil kutipan wawancara dengan informan diatas 

Rekam jejak warga asrama juga dinilai dinilai semua warga Miliran Jl. 

Kusumanegara  baik-baik saja. Bahkan beberapa kali sempat memang ada 

kejadian pelanggaran oleh para pendatang, yaitu seperti mabuk hingga 

menimbulkan kasus menginapkan teman lawan jenis di kos-kosan. Namun kasus-

kasus tersebut tak pernah dilakukan oleh penghuni ssrama, melainkan pendatang 

dari daerah lain yang ciri fisiknya sama.  

Integrasi dan proses akomodasi antara warga Miliran dan mahasiswa 

Papua, yang hingga melahirkan usaha  perlawanan  tersebut  berhasil.  Citra  baik  

melekat  ke para penghuni asrama, dibuktikan dengan pandangan dari semua 

informan   warga   asli   Miliran yang sudah sejak lama mendiami kawasan 

Miliran-Jl. Kusumanegara, bahkan sebelum penggabungan beberapa wilayah RT 

RW di jL. kusumanegara sebelum menjadi miliran..  

Warga juga menilai bahwa Asrama kamasan  orangnya baik-baik. Tak 

pernah membuat masalah, ulah, atau tindakan kriminal atau asusila. Masing-

masing informan dari warga Miliran tak termakan prasangka, stigma negatif 

warga Jogjakarta umumnya   yang melahirkan stereotip. 

Seperti gambaran umum di awal pembahasan sebelumnya dibab ini, 

wacana Integrasi dan akomodasi yang di dalamnya terdapat Asrama Kamasan 

sudah dipraktikkan dengan cukup baik, dan bukan sekedar cerita belaka. Faktor 

lamanya proses kehadiran asrama yang berdiri sejak tahu 1968 ataupun yang lain 

lainnya. 

Hemat penulis masing- masing dari dua kelompok yang mewakili Jawa-asli 

dan Papua- pendatang tidak hidup dengan menyimpan kecurigaan atau ketakutan 

satu sama lain kecuali antara oprmas aparat dan mahasiswa Papua. Namun 

dengan masyarakat, kepercayaan sudah terbangun dengan baik, ditunjang juga 
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oleh rekam jejak yang jadi bukti. Perbedaan diantara mereka bukan hal yang 

dipermasalahkan, bahkan disediakan ruang untuk hidup dan dirayakan. 

 Tradisi masyarakat setempat  yang kental adat ritual dan kejawaannya 

kerap dihadiri oleh penghuni asrama Papua kamasan, tidsak saling menutup. 

Maupun sebaliknya juga seperti itu kegiatan kegiatan asrama sifatnya ritual 

seperti bakar batu dll, juga tidak dipermasalahkan, bahkan beberapa kegiatan 

pertunjukan warga mereka juga undang, dan kadang warga  datang. Maupun 

sebaliknya seperti itulah demikian adanya.   

Kawasan   Miliran   yang   di   dalamnya   terdapat Asrama kamasan I 

mahasiswa Papua, nyatanya bukan hanya ruang yang bebas diisi oleh beragam 

warga dari elemen budaya yang beragam seperti ciri-ciri masyarakat  plural  

(plural  society),  namun  juga  didukung  oleh perasaan bahwa baik warga asli 

maupun warga pendatang adalah satu entitas masyarakat multikultur 

(multicultural society) bukan etnisitas yang berujung etnosentrisme. 

 Ini juga berangkat dari sejarah Miliran itu sendiri. Menurut warga miliran 

merupakan daerah pertengahan, dia adalah wilayah basis kelas menegah dengan 

tidak terlalu keutara atau keselatan. Namun berada ditengah tengah, makanya hari 

ini jadi wilayah ibu kota pusat pemerintahan kota Yogyakarta. Sejak tempo dulu 

miliran menjadi referesantatif warga Yogyakarta yang dikenal toleran dan sangat 

terbuka untuk sesiapa saja, termaksud bagi kehadiran mahasiswa Papua. Lewat 

pembangunan asrama Papua pertama se Indonesia yang berdiri sejak 1968 diatas 

sebidang tanah pemberian Sultan di RT 13 wilayah miliran yang kini diberi nama 

asrama kamasan I Papua Yogyakarta. 

Dalam fenomena kasus integrasi dan akomodasi yang terjadi di asrama 

amahasiswa Papua Kamasan I ini. Jika melihat konsep yang ditawarkan oleh 

Parekh. Sebagai 5 model lain yang lebih spesifik dan juga tak mutlak serta bisa 

tumpang tindih satu sama lain (Azra, 2013). 

5 konsep tersebut antara lain (1) Multikulturalisme Isolasionis, (2) 

Multikulturalisme Akomodatif, (3) Multikulturalisme Otonomis, (4) 

Multikulturalisme Kritikal/interaktif, dan (5) Multikulturalisme Kosmopolitan. 

Model-model jelas cocok untuk mendukung segala jargon yang dilekatkan 
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pada kota Yogyakarta seperti city of tolerance, Miniatur Indonesia dengan 

heterogenitas masyarakatnya. 5 hal atas dijelaskan Parekh untuk konteks negara. 

Namun kita coba masukkan kedalam unit analisa yang lebih mikro didalam kasus 

Miliran kota Yogyakarta. Agar sesuai dengan analisis penelitian, maka unit 

kesatuan politik yang  menjadi  kawasan  kemajemukan adalah  kawasan  

administrative. Miliran bisa menjadi contoh integral akomodasi, dan harmonisasi 

dua etnis yang berbeda, pengulas melihat darii kesekian model yang telah 

disebutkan, yang paling representatif untuk menjelaskan model apa yang ada di 

Miliran. dan Asrama Kamasan I Papua di dalamnya adalah model Millet dan 

model multikulturalisme akomodatif. 

Model millet menggambarkan masyarakat multikultur yang mementingkan 

komunitas kultural dan ekspresi, serta nilai hidup yang diterapkan sehari-hari. 

Ada komunitas-komunitas kecil di dalam satu komunitas besar (communities in 

community). Hanya potongan pengertian  inilah  yang  bisa  dipakai  sebab  

konsep  Millet.  secara keseluruhan  juga menuntut  intervensi  sekecil    

mungkin  dari    unit kesatuan politik terhadap komunitas kultural yang ada di 

dalam kawasan tersebut. 

Asrama Kamasan I sebagai komunitas kultural mahasiswa Papua yang 

tinggal di Yogyakarta tak benar-benar lepas dari nilai dan norma masyarakat 

Miliran.. Jika masyarakat Millet yang sempurna meniadakan status moral unit 

kesatuan politik, maka di Miliran. masih ada status moral berupa peraturan 

bersama untuk ditegakkan semua elemen masyarakat yang tinggal di dalamnya. 

Walaupun secara kultural dan struktural ssrama Kamasan I juga memiliki 

rumusan  peraturan  sendiri,  namun  mereka  tak  sepenuhnya  hidup secara 

100% otonom. Secara struktural (peraturan tertulis) maupun kultural ada tuntutan 

untuk menjadi satu entitas dengan warga Miliran. yang lain (melalui proses 

integrasi). 

Oleh karena hanya mengambil sebagian definisi dari model Millet yang 

masih bersifat umum, maka dalam konteks penelitian ini Millet hanya menjadi 

corak. Model yang lebih representatif dan spesifik untuk menjelaskan di Miliran 

antara warga masyarakat setempat dengan warga asrama, bukan diluar Miliran 
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sesuai fokus dengan tema konflik sosial mahasiswa Papua di asrama Kamasan I 

Miliran Jl. Kusumanegara ini. Akhirnya adalah bahwa Papua  Papua di Miliran  

adalah multikulturalisme akomodatif. 

Model Multikulturalisme Akomodatif adalah masyarakat yang memiliki 

kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi- akomodasi  tertentu  

bagi  kebutuhan  kultur  kaum  minoritas. Masyarakat   ini   merumuskan   dan   

menerapkan   undang-undang, hukum, ketentuan-ketentuan yang sensitif secara 

kultural, serta memberikan  kebebasan  kepada  kaum  minoritas  untuk 

mempertahankan  dan  mengembangkan  kebudayaan  mereka. Begitupun 

sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Kemajemukan ini 

diterapkan di beberapa negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan lain sebagainya 

(dikutip dari Azra, 2013). 

Kultur dominan yang ditunjukkan oleh masyarakat Miliran. adalah ciri khas 

masyarakat Yogyakarta dengan kultur Jawa-nya yang kuat. Salah satu turunannya 

adalah norma, untuk berhubungan sosial yang berlandaskan Monggo-enggeh atau 

bersopan santun ala orang Jawa. Norma ini diturunkan dan disesuaikan dalam 

aturan kultural yang disepakati oleh warga asrama Kamasan dan sering 

disosialisasikan oleh Alex (wawancara tanggal), bahwa saat di berada di sekitar 

Miliran. dan bertemu dengan warga lain para penghuni asrama mesti bersopan-

santun dan melaksanakan Monggo-enggeh 

Miliran adalah manifestasi undang-undang, hukum, dan ketentuan yang 

memiliki sensifitas secara kultural, lebih tepatnya kultur masyarakat Islam 

sekaligus masyarakat ketimuran. Dalam masyarakat multikultur, peraturan, 

undang-undang. 

Tak terwujud dari ruang hampa, namun sedikit-banyak selalu diambil dari 

ideologi mayoritas. Kaum minoritas mesti berkompromi untuk menurutinya jika 

ingin  melancarkan  proses integrasi  tanpa adanya konflik atau gesekan kultural. 

Poin penting lain dari model kemajemukan di Miliran ini adalah kebebasan 

untuk kaum minoritas, untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan 

mereka, serta tak berusaha menantang kultur dominan. Para informan Miliran 

yang terdiri dari pengurus  RT  dan  RW tokoh masyarakat  maupun  warga  biasa  
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tak  merasa  di  atas penghuni asrama Kamasan. Mereka merasa setara. Mereka 

pun tak mempermasalahkan keberadaan asrama serta membebaskan beragam 

kegiatan yang diselenggarakan di dalamnya. Asal tak melanggar konsensus 

bersama yang berwujud peraturan RT RW. 

Kegiatan kultural semisal upacara bakar batu, tari-tari tradisional Papua, 

atau lain lainnya mereka tak pernah dipermasalahkan asal bisa tetap menjaga 

kondisi tetap kondusif dan tak menganggu warga Miliran   lain.   Yang   jelas,   

penyelenggaraan   kegiatan kultural  tersebut  bukan  bagian  dari  sikap  

menantang  kemapanan kultur Jawa yang dominan. Melainkan usaha untuk 

melestarikan kebudayaan daerah. Sebuah upaya yang sejalan dengan semangat 

multikulturan yaitu perayaan akan diversitas atau keragaman kultural. Bahkan 

dalam praktiknya kerap ketika masyarakat atau warga penghuni asrama lari lari 

dan ribut mereka para warga sudah tak terganggu karena sudah mengerti dengan 

hal itu. Sebagai bahagian yang tak perlu dicurigai dan diherankan lagi. 

Dalam teori maupun praktik, norma bersopan-santun dan Monggo-enggeh 

menempatkan interaksi sosial antara warga miliran sebagai warga asli dan 

penghuni asrama Kamasan sebagai pendatang   dalam   hubungan   yang   saling   

menguntungkan   alias bercorak  mutualisme.  Hubungan  yang  terjalin  dengan  

penerapan norma tersebut menjadi guyub, cenderung akrab, dan yang jelas 

menghindarkan diri dari persepsi-persepsi negatif. 

Interaksi sosial tetap terjalin, walaupun tak seintens atau seintim jika para 

mahasiswa Papua menghuni kontrakan maupun kos. Hal ini adalah bukti bahwa 

Miliran tak menerapkan segregasi  sosial  atau  pemisahan  kelompok-kelompok  

masyarakat tanpa  ada  interaksi  sama  sekali.  Masih  ada  corak  Millet  sebab 

interaksi sosial tetap ada walaupun dalam kadar yang seminimal mungkin. Selain 

interaksi secara kultural, yaitu saat dimana para penghuni Asrama Kamasan 

bertemu dan bertegur sapa dengan warga  Miliran  di kesempatan yang tak 

direncanakan, ada juga forum- forum terencana dimana wakil dari masing-

masing penghuni asrama dan warga asli bertemu. 

Hal inilah yang diperkuat dan diperjelas diperkuat selain hasil wawancara 

diatas, dengan informan dari warga Miliran berinisial SU mengatakan bahwa” 
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„‟Para penghuni asrama selalu diundang dalam kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan RT atau RW. Misalnya, rapat bulanan, acara perayaan 

ulang tahun Republik Indonesia tiap tanggal 17 Agustus atau yang 

dikenal dengan 17-an, syawalan, kerja bakti, ronda   malam,   dan   lain   

sebagainya.   Namun   karena satu hal   kesibukan akademik, penghuni 

Asrama Miliran tak selalu bisa menghadiri undangan acara-acara tersebut. 

Jika bisa hadir pun tak melibatkan semua penghuni, namun perwakilan 

saja terutama dari pihak pengurus asrama pasti selalu mereka hadir”. 

(Waktu wawancara 19 Juli 2017) 

Penilaian yang serupa juga terbangun diantara para penghuni asrama saat 

diminta untuk menilai warga Miliran. Mereka adalah orang-orang baik di mata 

para informan penghuni asrama. Selain fakta bahwa semua informan dari Miliran 

tak   pernah   mempermasalahan   keberadaan   asrama mahasiswa Papua  

kamasan I  (dan mereka menyebut jika pendapat tersebut juga mewakili pendapat 

warga Miliran yang lain), semua informan yang menjadi penghuni Asrama juga 

merasa keberadaan mereka dianggap di Miliran. Seluruh informan dari asrama tak 

pernah mendapat perlakuan  tak  menyenangkan,  dari  dan/atau  kepada  warga 

Miliran 

Yogyakarta sebagai  salah  satu  wilayah  yang  ada  di  Pulau  Jawa,  

dalam  kehidupan  sosialnya masyarakat Jawa berusaha untuk menemukan 

harmonisasi dan menghindari terjadinya pertentangan. Hal ini terlihat dari Serat 

Wulangreh (karya Kanjeng Susuhunan Pakualaman IV, Surakarta) dalam Adi 

Ekopriyono tertulis ajaran- ajaran tentang perlunya sikap-sikap hidup yang cinta 

damai, cinta kerukunan. Di situ tertulis Wong sadulur nadyan sanak dipun 

rukun/aja nganti pisah /ing samubarang  karsaning/padha  rukun  dinulu  teka  

prayoka,  yang  artinya saudara  dan  keluarga  hendaknya  dirukuni/jangan  

sampai  berpisah  /dalam segala   kehendaknya/(kalau)   semua   rukun   dilihat   

tampak   baik.   (Adi Ekopriyono, 2005 : 135) 

Konflik Kamasan seyogyanya tak memberi pengaruh yang berarti apalagi 

sampai merenggangkan hubungan warga tetap pada semula. seminggu setelah 

konflik di asrama Kamasan I Papua. Warga miliran berinteraksi normal dengan 

warga seperti biasanya. Hal ini merupakan pemandangan yang berbeda dan  unik 

dari sisi interaksi warga Jl. Kusumanegara dengan warga setempat, diotengah 
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hiruk pikuk dan memansnya bola konflik antara ormas aparat dan pemerintah vis 

melawan mahasiswpa Papua di Jl. Kusumanegara 2016, ternyata malah disisi lain 

warga sekitar menunjukkan hubungan yang baik melalalui bantuan makanan saat 

konflik berlansung, hingga integrasi dan akomodasi sosio-kultural bahkan melalui 

assimilasi pernikahan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Konflik Mahasiswa Papua di asrama mahasiswa Papua 

kamasan I Jl. Kusumanegara Yogyakarta sesungguhnya sangatlah 

kompleks, peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua, yang 

dilakukan oleh ormas dan aparat pemerintah hanya menjadi satu 

diantara banyak kasus konflik mahasiswa Papua yang terjadi di 

Yogyakarta.  

Berdasarkan uraian  pokok-pokok   temuan dalam penelitian 

ini terdapat beberapa poin, pertama mengenai proses terjadinya 

konflik hingga kesoal penyelesaiannya di asrama Mahasiswa Papua 

Kamasan I Jl. Kusumanegara, dan kedua mengenai soal integrasi dan 

akomodasi yang terdapat di Asrama Kamasan 1 Papua di Yogyakarta. 

Secara sederhana penulis memberikan kesimpulan akhir 

bahwa: 

Pertama, mengenai konflik  di Yogyakarta, terkhusus soal 

kasus yang difokusi penulis, yakni pengepungan asrama mahasiswa 

Papua  kamasan I  di Jl. Kusumanegara Yogyakarta. 

Berdasarkan dari pengamatan dan hasil wawancara beserta 

temuan lapangan, konflik ini disebabkan karena adanya upaya upaya 
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mahasiswa Papua untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam 

penghapusan diskriminasi seperi penolakan kos kosan, pembedaan 

dalam sikap perilaku keseharian dan pembedaan dalam proses 

pelayanan administratif, hingga pengusutan pelanggaran HAM yang 

berujung pada aspirasi mereka melakukan aksi demonstrasi pada 

tanggal 14 Juli 2016 bertepatan hari peringatan PEPERA ke 40. 

Kedua, Eskalasi atau menyebar luasnya konflik dimulai saat 

sikap aksi massa dua kubu dalam hal ini, barikade barisan aparat 

pemerintah dan ormas tetap menghalau mahasiswa Papua untuk tidak 

melakukan aksinya tersebut, namun satu sisi mahasiswa Papua  yang 

tetap ngotot dan menerobos aparat untuk melakukan aksi pada tanggal 

14 Juli 2016 dalam rangka memperingati hari PEPERA.  

Sehingga bergulirlah ketegangan dan aksi saling menghalau 

menghalangi hari itu menjadi manifest, konflik massa dengan vis a vis 

antara gabungan organisasi masyarakat Yogyakarta pemerintah aparat 

melawan mahasiswa Papua di Yogyakarta, yang berlansung selama tiga 

hari. Dan hingga melibatkan pemerintah daerah masing masing 

termaksud pusat.  

 Ketiga, proses penanaganan atau resolusi konflik dalam kasus 

pengepungan asrama mahasiswa Papua kamasan I jl Kusumanegara 

Yogyakarta ini, diambil alih lansung oleh Sri Sultan Hamengku 

Buwono X, sebagai raja Jawa dan gubernur DIY, waktu itu melakukan 

pertemuan dan musyawarah bersama Lukas enembe gubernur Papua, 
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dan ormas serta aparat dan mahasiswa yang berkonflik di Jl 

Kusumanegara. 

Keeempat, Dibalik ketegangan, ternyata menyisakan 

keharmonisan yang berwujud integrasi dan akomodasi di masyarakat 

sekitar asrama mahasiswa Papua khususnya di Jl. Kusumanegara.  

B. Saran dan Rekomendasi 

Fokus yang menjadi ruang sempit dalam lingkup penelitian ini 

sesungguhnya tidak bisa menjangkau semuanya secara kaffah, penulis 

dalam penelitian ini menyadari bahwa kompleks permasalahn konflik 

Papua di Yogyakarta sangatlah banyak. 

 Konflik diasrama mahasiswa Papua kamasan I di Jl. 

Kusumanegara hanya salah satu contoh dari sekian bibit laten konflik 

yang mucul dipermukaan, diakui penulis bahwa masih ada tersisa senyum 

keharmonisan. 

Saran dan masukan, atau rekomendasi penelitian ini pertama, 

untuk pemerintah harus memaksimalkan peran stake holder dari tingkat 

pemda  Yogyakarta bahkan jika perlu dari pemerintah RI (pusat)hingga ke 

tingkat RT RW, sekiranya perlu menyelenggarakan acara acara 

pertemuan lintas budaya dan panggung panggung lainnya yang bisa lebih 

memperakrab, memperdalam bahkan  mempersatukan semua golongan 

yang ada khususnya dari kalangan komunitas mahasiswa Papua, Kedua 

Bagi masyarakat beserta ormas di Yogyakarta dan mahasiswa Papua di 

Yogyakarta, perlu untuk saling membuka diri, membangun pola interaksi 
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yang lebih terbuka dan assosiatif, karena penulis menganggap hal yang 

perlu terbangun diawal, ialah  interaksi akomodatif mewujud integrasi di 

masyarakat maupun mahasiswa.  

Ketiga, bagi aparat seefektif mungkin, menjalankan tugas sesuai 

tugas pokok fungsi dalam wilayah keistimewaan Yogyakarta, berada 

pada posisi netral, mengayomi masyarakat Yogyakarta, dan juga 

mahasiswa Papua secara umum, demi  terciftanya  keamanan dan 

keutuhan NKRI. 

Selanjutnya baik pemerintah maupun warga dan mahasiswa,  

melibatkan dan memecahkan persoalan ini dari cara dan proses kultural, 

hingga ke struktur pemerintah pusat hingga daerah 

Penulis juga menganggap perlu ada upaya pencontohan skema 

integrasi, dan penyelesaian  konflik yang efektif  antara aparat, 

pemerintah, ormas dan mahasiswa, ataupun entitas  Jawa dan Papua di 

Yogyakarta secara umum bias berkiblat, lewat proses integrasi yang hadir, 

dan terbangun  secara grass rood, di lingkup warga Yogyakarta dan 

mahasiswa Papua di asrama Kamasan I Papua jl. Kusumanegara. 

Akhirnyas secara keilmuan dalam penelitian ini, terlebih 

penelitian yang akan datang, baik kiranya, jika ada penelitian selanjutnya 

yang meneliti secara spesifik dengan menggunakan metode berbeda, 

dalam perspektif sosiologis maupun perspektif ilmu sosial yang lain.  
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LAMPIRAN 

A. Foto wawancara  

 

Gambar 1.1 

(Sumber Foto: Penulis) 
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Gambar 1.2  

(Sumber Foto: Penulis) 

 

 

 

 

Gambar 1.3 

(Sumber Foto: Penulis) 

 

Gambar 1.4 

(Sumber Foto: Penulis) 
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Gambar 1.5  

(Sumber Foto: Penulis) 

 

Gambar 1.6 

(Sumber Foto: Penulis) 
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Gambar 1.7 

(Sumber Foto: Penulis) 

 

Gambar Lokasi Penelitian  

 

Gambar 1.8 

            (Sumber Foto: Rumah  Kepala RW di Jl.Kusumanegara) 
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3. Dokumentasi: Foto Asrama Mahasiswa Papua dan Konflik  

 Gambar 2.1 

(Sumber Foto: Penulis) 

 

Gambar 2.2 Sumber Foto: Reproduksi Dokumen Asrama Mahasiswa 

Papua Kamasan I Yogyakarta 
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Gambar 2.3 Sumber Foto: Reproduksi Dokumen Asrama Mahasiswa 

Papua Kamasan I Yogyakarta 

 

  

Gambar 2.4 Sumber Foto: Reproduksi Dokumen Asrama Mahasiswa 

Papua Kamasan I Yogyakarta 
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Gambar 2.5  

Sumber Foto: Reproduksi Dokumen Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I 

Yogyakarta 

  

Gambar 2.6 

Sumber Foto: Reproduksi Dokumen Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I 

Yogyakarta 
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Dokumentasi Konflik: Reproduksi dokumen gambar yang diambil dari media 

Sumber Foto Media: Detik.com, Rappler, Kompas, CNN 

 

Gambar 3.1 

 

Gambar 3.2
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Gambar 3.3 

 

 

Gambar 3.4
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Gambar 3.5 

 

 
Gambar 3.6
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Gambar 3.7 

 

 
Gambar 3.8
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