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Pendahuluan 

Pertengahan bulan Juli 2021 lalu, pemerintah bersama DPR menetapkan revisi UU Otonomi Khusus 
Papua. Beberapa kalangan menyebutnya sebagai UU Otsus Jilid II. UU tersebut adalah usul inisiatif 
dari pemerintah yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Terdapat beberapa 
perubahan penting yang dilakukan dalam UU Otsus Jilid II, di antaranya: adanya peningkatan jumlah 
alokasi dana Otsus dari 2% menjadi 2,25%, penetapan kuota ¼ per jumlah kursi DPRP/DPRK bagi 
Orang Asli Papua (OAP) untuk dapat diangkat menjadi anggota legislatif hingga peniadaan klausul 
pembentukan partai politik lokal.  
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Setidaknya saat ini muncul dua respons utama setelah pengesahan UU Otsus Papua Jilid II. Respons 
pertama adalah pandangan yang menilai UU Otsus yang baru belum menyentuh akar persoalan 
mendasar di Papua, seperti yang disebut dalam Papua Road Map LIPI (2018) seperti kegagalan 
pembangunan, kekerasan dan pelanggaran HAM, marginalisasi, dan sejarah politik. 

Respons kedua menilai UU Otsus yang baru menunjukkan adanya terobosan politik kesejahteraan, 
representasi, dan kelembagaan politik. Hal tersebut tampak dengan adanya perubahan dalam skema 
dan prioritas anggaran Otsus serta adanya akomodasi politik bagi OAP dalam pemilu legislatif. Selain 
itu, pemerintah dan DPR juga berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan koordinasi pusat 
daerah melalui pembentukan badan khusus untuk mengurus wilayah Papua. 

Tulisan ini fokus pada respons kedua terhadap otsus, yaitu melihat apa tantangan dan implikasi politik 
dan kebijakan yang harus diatur dengan rinci—setelah penetapan UU Otsus yang baru. Tulisan ini 
dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam rangka pembuatan Peraturan Pemerintah 
sebagai aturan teknis dari UU 2/2021. Untuk memudahkan penulisan, tulisan ini dibagi dalam 
beberapa bagian. Bagian pertama akan menjelaskan situasi Papua dan perubahan-perubahan yang 
dilakukan dalam Otsus Jilid II. Bagian kedua tentang implikasi politik dan kebijakan terutama pada 
klausul afirmasi bagi ¼ OAP di DPRP/DPRK Papua. Bagian ketiga tentang masukan dalam 
pengangkatan OAP. 

Perubahan yang dilakukan 

Selain isu-isu tradisional terkait permasalahan-permasalahan Papua—seperti yang terekam dalam 
Papua Road Map 2018—masalah utama lainnya yang mesti menjadi perhatian pembuat kebijakan 
adalah belum baiknya tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, terutama terkait pencegahan korupsi, 
kinerja lembaga perwakilan, dan representasi politik OAP di DPRP/K. 

Dari sisi tata kelola pemerintahan, berdasarkan data KPK di tingkat provinsi, dan dua kota yang berada 
di ibukota provinsi, menunjukkan terdapat variasi kinerja antara masing-masing indikator tata kelola 
pemerintahan. Dari delapan (8) indikator yang diukur, pencapaian tata kelola pemerintahan di Kota 
Jayapura berada di bawah rata-rata nasional. Pencapaian terendah berada pada indikator Tata Kelola 
Dana Desa, Kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan Manajemen Aset Daerah. 
Dibandingkan Kota Jayapura, pencapaian Kota Manokwari cukup baik. Namun, dari delapan (8) 
indikator, terdapat empat (4) indikator yang berada di bawah rata-rata nasional, yaitu: perencanaan dan 
penganggaran APBD, manajemen ASN, pengadaan barang dan jasa, dan tata kelola dana desa. 
Sementara bila dibandingkan pada level provinsi, pencapaian Provinsi Papua tampak lebih baik 
dibandingkan Provinsi Papua Barat (untuk selengkapnya lihat Tabel 1). 

Tabel 1. Pencapaian Indikator Tata Kelola Pemerintahan terkait Pencegahan Korupsi 

 

Indikator Tata Kelola 
Pemerintah 

Nasional 

(%) 

Kota 
Jayapura 

(%) 

Kota 
Manokwari 

(%) 

Provinsi 
Papua 

(%) 

Provinsi 
Papua Barat 

(%) 

Perencanaan dan penganggaran 
APBD 71,5 48 52 91 61 

Manajemen ASN 68,6 43 53 61 57 

Pelayanan terpadu satu pintu 67,4 50 88 75 53 
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Kapabilitas APIP 63,7 22 82 55 49 

Pengadaan barang dan jasa 62,1 33 58 66 25 

Tata kelola dana desa 59,7 10 36 * * 

Manajemen aset daerah 58,0 28 61 52 42 

Optimalisasi pendapatan daerah 47,6 29 80 75 85 

 
Sumber: Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan, KPK (Data Per Januari 2020) dan diakses melalui: 
https://korsupgah.kpk.go.id/ (*: dana desa dikelola kabupaten/kota) 

Kinerja tata kelola dan kinerja pemerintahan yang lemah itu juga tampak dari pencapaian Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) Papua. Dalam 10 tahun terakhir, IPM Papua masih berada di bawah 
rata-rata nasional. Selain itu, dari sisi peningkatan kualitas rekrutmen, kapasitas anggota dewan serta 
modernisasi lembaga perwakilan juga belum ada yang dibenahi secara berarti. Belum lagi dari sisi 
representasi, pada Pemilu 2019 lalu menunjukkan rendahnya keterpilihan OAP dibandingkan non-
OAP (lihat Tabel 2). Rendahnya keterpilihan OAP tersebut bisa terjadi karena berubahnya komposisi 
demografi pemilih pada sejumlah daerah di wilayah Papua atau berpindahnya OAP ke desa-desa serta 
kemampuan dalam melakukan sosialisasi dan kampanye. Untuk mengatasi rendahnya keterpilihan 
OAP, UU Otsus yang baru memberikan afirmasi politik kepada OAP untuk dapat diangkat menjadi 
anggota DPRD dalam Pemilu 2024 mendatang sebesar ¼ dari jumlah kursi DPRP/K.  

Tabel 2. Keterpilihan OAP dan Non-OAP Pada Pemilu 2019 

No Nama Kab/Kota Jumlah 
Kursi 

Keterpilihan 
OAP 

Keterpilihan 
Non-OAP 

1 Kota Jayapura 40 13 27 

2 Kab Jayapura 25 7 18 

3 Kab Sarmi 20 7 13 

4 Kab Boven Digoel 20 4 16 

5 Kab Merauke 30 3 27 

6 Kab Keerom 23 7 16 

7 Kab Sorong 20 3 17 

8 Kab Fakfak 20 8 12 

9 Kab Raja Ampat 20 9 11 

10 Kota Sorong 30 6 24 

11 Kab Teluk Wondama 25 11 14 
Sumber: https://dpr-papua.go.id/ diakses per 20 Agustus 2021 

Bagian di bawah ini menjelaskan perubahan-perubahan penting yang dilakukan dalam revisi UU Otsus 
Nomor 21/2001 menjadi UU Nomor 2/2021 (selengkapnya dapat melihat Tabel 3). Pertama, 
peningkatan alokasi dana otonomi khusus dari 2% dana alokasi umum menjadi 2,25%. Dalam UU 
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baru tersebut, pemerintah bersama DPR juga berhasil membagi sasaran alokasi dana secara lebih rinci. 
Misalnya, 1% digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan dan 1,25% digunakan untuk 
pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Pada UU sebelumnya (21/2001), dana otsus 
sebesar 2% hanya digunakan untuk pendidikan dan kesehatan. 

Kedua, perubahan mekanisme penetapan anggota legislatif. Pada pasal 6 dan 6A disebutkan bahwa 
anggota DPRP/K dipilih melalui pemilihan umum dan sebesar ¼ dari jumlah anggota DPRP/K 
diangkat dari unsur OAP. Artinya, dalam pemilu nanti, sebesar ¼ akan diangkat menjadi anggota 
dewan, dan sisanya dipilih secara langsung melalui pemilu. Bila mengacu pada UU tersebut, yang 
disebut dengan OAP adalah seseorang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-
suku asli Papua dan/atau orang yang diterima atau diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua. 

Ketiga, pembentukan badan khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan 
koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua. Badan tersebut 
bertanggungjawab kepada Presiden dan diketuai oleh wakil presiden serta beranggotakan Menteri 
Dalam Negeri, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan dan satu orang perwakilan setiap provinsi. 
Untuk mendukung pengawasan dan koordinasi, badan khusus dapat membentuk lembaga 
kesekretariatan yang berkantor di Papua. 

Keberadaan badan khusus ini tentu harus kuat dari sisi pendanaan dan struktur organisasi. Peran 
lembaga juga harus benar-benar diatur secara jelas di tingkat Peraturan Pemerintah agar nanti tidak 
terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga-lembaga di tingkat lokal, seperti pemerintahan 
daerah dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Sekretariat Badan tersebut harus dikepalai oleh seseorang 
yang memahami permasalahan Papua dengan baik, dapat diterima oleh suku-suku dan kelompok 
politik di Papua, serta mempunyai koneksi yang bagus di tingkat pusat. Badan tersebut juga harus 
mendapatkan penganggaran yang jelas, sehingga dapat secara optimal melakukan tugas-tugas 
pengawasan dan koordinasi di wilayah Papua. 

Keempat, peniadaan klausul partai politik lokal. Dalam UU Otsus yang lama, terdapat klausul 
pendirian partai politik lokal. Namun, pada UU yang baru klausul tersebut dihapuskan. 

Tabel 3. Perbandingan antara UU Otsus 21/2001 dan UU 2/2021 

 

Keterangan Lama (UU 
21/2001) Baru (UU 2/2021) Pasal 

Anggota 
legislatif 

Dipilih dalam 
pemilu 

Dipilih melalui pemilu dan diangkat dari 
unsur OAP. Jumlah yang diangkat sebesar 
1/4 dari jumlah anggota DPRP dan DPRK. 
Ketentuan selanjutnya diatur oleh Peraturan 
Pemerintah. 

6 dan 6A 

Partai politik 
lokal 

Dapat membentuk 
partai lokal Dihapus Pasal 28 

Penerimaan 
Dana Otsus 

2% untuk 
pendidikan dan 
kesehatan 

2,25% dari dana alokasi umum (1% untuk 
pembangunan, kesejahteraan dan 1.25% 
untuk pendidikan, kesehatan dan 
pemberdayaan ekonomi). 

Pasal 34 
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Badan 
Khusus Tidak diatur 

Badan khusus Papua yang bertanggung-
jawab pada Presiden, dan diketuai oleh 
Wapres. 

Pasal 68A 

Sumber: UU 21/2001 dan UU 2/2021 (diolah oleh penulis) 

Implikasi UU Otsus Baru 

Afirmasi politik sebesar ¼ bagi OAP per jumlah kursi di DPRP atau DPRK yang dapat diangkat 
menjadi anggota legislatif dapat membawa implikasi politik dan elektoral dalam Pemilu 2024 nanti. 
Dari sisi kalkulasi politik, akan terjadi peningkatan jumlah anggota dewan yang berasal dari OAP 
dibandingkan pemilu sebelumnya. Bagian ini akan menjelaskan beberapa implikasi politik dan 
kebijakan dari regulasi tersebut. 

Pertama, implikasi pada pengaturan ulang daerah pemilihan (dapil). Adanya akomodasi bagi ¼ OAP 
tentu akan mengubah desain dan distribusi kursi dalam pemilu, baik alokasi jumlah kursi per daerah 
pemilihan atau mekanisme pengangkatan bagi ¼ OAP. Sebagai contoh, untuk DPRP Papua, saat ini 
memiliki kursi sebesar 55 kursi yang tersebar di tujuh daerah pemilihan dan Papua Barat memilih 45 
kursi yang tersebar di lima daerah pemilihan. Dengan adanya UU 2/2021 yang memberikan afirmasi 
bagi ¼ bagi OAP membuat terjadinya perubahan komposisi anggota DPRP dari partai politik, dari 55 
kursi menjadi 42 kursi dan di Papua Barat dari 45 kursi menjadi 34 kursi. Penetapan alokasi dan 
distribusi ¼ per jumlah total kursi DPRD bisa saja ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah 
pemilih pada setiap daerah (kabupaten/kota atau kecamatan). 

Kedua, implikasi politik di DPRD terutama terkait syarat pembentukan fraksi dan teknis persidangan 
di DPRD. Peraturan Pemerintah nanti harus memastikan bagaimana pengaturan terkait fraksi, apakah 
agregat ¼ kursi dari OAP tersebut dapat membentuk sebuah fraksi atau tidak. Hal tersebut akan 
berkaitan dengan revisi UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terutama pasal terkait 
pembentukan fraksi. Dalam UU MD3, pembentukan fraksi di DPRD hanya dapat dibentuk oleh partai 
politik yang mendapatkan kursi paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD Provinsi. 
Sementara, ¼ OAP bukan bagian dari partai politik. 

Untuk hal tersebut perlu diatur legalitas ¼ OAP untuk dapat membentuk fraksi politik di DPRD. 
Kejelasan terkait fraksi ini menjadi penting karena akan berkaitan dengan hal-hal lainnya seperti 
pembentukan Peraturan Daerah (Perda), proses pengambilan keputusan dan kuorum terhadap Perda, 
proses pengusulan hak interpelasi, angket atau menyampaikan pendapat. Hal lainnya yang perlu diatur 
adalah terkait komposisi di pimpinan DPRP dan DPRK dan pengaturan pergantian antarwaktu bila 
ada anggota yang meninggal, mengundurkan diri atau diberhentikan. Bila utusan perwakilan OAP 
tersebut dapat membuat fraksi, hal tersebut akan mengubah wajah politik di DPRD. Hal itu terjadi 
karena kemungkinan jumlah total kursi OAP diprediksi akan lebih banyak dari kursi partai yang akan 
terbagi ke sejumlah partai politik di DPRD. 
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Desain dan Mekanisme Pengangkatan 

Bagian ini menjelaskan beberapa pendekatan dan desain pengangkatan terhadap ¼ OAP dalam 
komposisi DPRP/K di Papua. Pengaturan terkait hal tersebut penting agar tidak menjadi sumber 
masalah baru di kemudian hari. Pertama, prinsip-prinsip utama dalam pengangkatan. Untuk 
memastikan agar proses pengangkatan OAP ini dapat memastikan kualitas dan profesionalitas 
DPRP/K yang akan diangkat, perlu diatur prinsip-prinsip utama dalam pengangkatan. 

Setidaknya prinsip-prinsip di bawah ini dapat diadopsi dalam peraturan teknis nanti, yaitu (a) prinsip 
demokratis dan inklusivitas. Harus tersedia forum yang disepakati untuk memilih anggota perwakilan 
yang akan diangkat. Selain itu juga perlu ada fit and proper test untuk memastikan kualitas dan 
profesionalitas calon. Inklusivitas ini juga misalnya juga terkait adanya diversifikasi calon berdasarkan 
usia, jenis kelamin, asal daerah dan lainnya; (b) prinsip keadilan dan keberimbangan. Pemilihan calon 
anggota yang akan diangkat nanti harus memastikan adanya kesempatan yang sama bagi setiap OAP 
untuk dapat diangkat dan hendaknya mewakili demografi daerah serta komposisi yang adil di antara 
suku-suku di daerah tersebut. 

Pertanyaan selanjutnya siapakah yang berwenang untuk mengusulkan nama-nama yang akan diangkat 
menjadi anggota legislatif dan bagaimana prosesnya? Terdapat dua mekanisme yang bisa dilakukan 
yaitu pengambilan keputusan secara berjenjang melalui Musyawarah Masyarakat Adat dari tingkat 
kampung, desa, kecamatan hingga konsultasi melalui MRP. 

Selain itu juga perlu dipikirkan terkait kriteria dan persyaratan OAP yang dapat diusulkan untuk 
diangkat, misalnya bukan anggota partai politik tertentu, atau mendapatkan rekomendasi dari 
masyarakat adat atau MRP serta mempunyai pengalaman di komunitas atau perwakilan langsung dari 
suku-suku di masyarakat adat. 

Kementerian Dalam Negeri bersama KPU juga harus mengatur ulang alokasi jumlah kursi setelah 
mengurangi ¼ dari kursi OAP yang diangkat. Selain itu juga harus dilakukan penghitungan ulang 
terhadap kursi-kursi per daerah pemilihan dan menentukan bagaimana distribusi pengangkatan itu 
dilakukan pada setiap daerah pemilihan. Hal ini penting mengingat perlu juga dilakukan sinkronisasi 
dengan UU 7/2017 dan sebaiknya dilakukan revisi terbatas terhadap UU Pemilu. 

Sebagai ilustrasi pada tabel 4 di bawah ini, DPRD Papua Barat memiliki 45 kursi, setelah dikurangi ¼, 
jumlah kursi DPRD dari DPRD akan berjumlah sekitar 34 kursi. Peraturan Pemerintah nanti harus 
mengatur bagaimana menentukan distribusi 34 kursi tersebut pada lima daerah pemilihan di Papua 
Barat dan alokasi ¼ kursi untuk OAP pada setiap dapil. Sebelum menentukan alokasi kursi partai per 
dapil, perlu kiranya dilakukan pendataan ulang jumlah pemilih pada setiap kabupaten/kota untuk 
mendapatkan perwakilan yang berkeadilan. 
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Tabel 4. Jumlah Kursi DPRD Papua Barat dan Alokasi Kursi Per Daerah Pemilihan 

 

Nama 
Provinsi 

Jumlah 
Kursi 

DPRD 
Daerah Pemilihan Jumlah Kursi 

Per Dapil 
Wilayah Dapil 

(Kabupaten/Kota) 

Papua 
Barat 45 

Papua Barat 1 11 

Manokwari 

Manokwari Selatan 

Pegunungan Arfak 

Papua Barat 2 12 Kota Sorong 

Papua Barat 3 8 
Sorong 

Raja Ampat 

Papua Barat 4 4 

Sorong Selatan 

Tambrauw 

Maybrat 

Papua Barat 5 10 

Fakfak 

Teluk Bintuni 

Teluk Wondama 

Kaimana 

Total 45   
Sumber: Lampiran UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum 

Catatan Akhir 

Inovasi baru terkait afirmasi politik bagi OAP cukup progresif karena mengakibatkan berkurangnya 
alokasi kursi partai politik di DPRD Papua dan Papua Barat. Secara teknis, afirmasi tersebut 
diharapkan dapat menjadi solusi bagi peningkatan representasi politik OAP. Lebih penting dari itu, 
pembuat kebijakan juga perlu mempersiapkan kualitas rekrutmen OAP agar dapat meningkatkan 
kinerja lembaga perwakilan. Bila tidak ada usaha untuk memperbaiki kualitas rekrutmen anggota 
DPRD akan berakibat pada tetap samanya capaian tata kelola pemerintah daerah. 

Selain itu juga perlu melakukan mitigasi potensi konflik politik yang bisa saja akan terjadi akibat regulasi 
tersebut, terutama kontestasi dan perebutan posisi dan alokasi pengangkatan calon anggota legislatif 
di antara suku-suku OAP. Desain peraturan pemerintahan perlu mengatur secara rinci dan rigid melalui 
tinjauan multidisipliner. 

Hal lain yang harus diperhatikan adalah potensi munculnya polarisasi dan fragmentasi politik antara 
OAP dan Non-OAP di tingkat DPRD atau antara perwakilan OAP dengan partai politik. Apalagi di 
tingkat lokal, kekuatan-kekuatan politik di wilayah Papua sangat terfragmentasi. Hal tersebut misalnya 
tampak dari tingginya rata-rata jumlah pasangan calon yang maju di Papua dibandingkan daerah lain 
di Indonesia, tingginya jumlah calon perseorangan serta selisih suara yang dekat antara pemenang 
nomor satu dan dua pada Pilkada 2020 lalu. 
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Sementara untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah, penting juga untuk dipikirkan opsi 
pendekatan pilkada asimetris, khusus di wilayah Papua. Misalnya, tidak semua daerah melaksanakan 
pilkada langsung seperti saat ini. Namun, pada daerah dengan kondisi tertentu, kepala daerahnya bisa 
dipilih oleh DPRD dan mendapatkan persetujuan oleh MRP atau ditetapkan oleh pemerintah pusat. 
Penting dicatat, bahwa pendekatan ini dapat dipertimbangkan hanya untuk Papua dengan sejumlah 
pertimbangannya dan tidak dapat digeneralisasi pada daerah lain di luar wilayah Papua.  

Untuk kasus Papua, sebagai catatan, di level legislatif, proses asimetris tersebut telah dilakukan dalam 
UU 2/2021 dengan memberikan afirmasi politik sebesar ¼ per jumlah kursi DPRD kepada OAP 
untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan tanpa melalui pemilihan langsung. 
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