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Ratusan massa dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua saat
menggelar aksi untuk merayakan Hari Kemerdekaan Papua Barat dan menuntut penutupan PT Freeport
Indonesia, di Jakarta, 1 Desember 2017. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat kembali membuka dokumen tentang peristiwa
yang terjadi di Indonesia pada masa 1960-an. Salah satu arsip yang telah
dideklasifikasi adalah tentang perjuangan Papua meraih kemerdekaan.
Dokumen itu mencatat, Papua telah meminta Amerika Serikat mendanai dan
memberikan senjata untuk perang melawan tentara Indonesia pada pertengahan 1960.
Dokumen-dokumen itu juga merekam keluhan orang Papua pada saat terjadi bentrok
dengan pasukan keamanan Indonesia. Para nasionalis Papua telah menarik perhatian di
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Baca juga: 4 Tuntutan Koalisi Sipil untuk Papua tentang Penyanderaan Warga
Para periset saat ini sedang berupaya menyajikan dokumen-dokumen itu secara online.
Seperti yang dilansir dari AP, berkas itu berisi ribuan halaman telegram diplomatik
antara Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besar AS di Jakarta. Dokumen itu
mencatat sejarah dari 1960 dan baru dideklasifikasikan pada awal tahun ini. 37 kotak
telegram disimpan di Arsip Nasional dan Administrasi di Maryland.
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Dokumen itu mencatat ada sekitar 1.000 orang Papua yang hak pilihnya dicurangi untuk
memperkuat kontrol Indonesia pada 1969. Sebelum aneksasi, Belanda menyatakan
tidak keberatan jika Papua mempersiapkan pemerintahannya sendiri. Pada 1967,
Pemerintah Amerika Serikat membantu perusahaan pertambangan, Freeport untuk
mengeksploitasi deposit tembaga dan emas yang kaya di Papua.
April 1966, dokumen dari kabel telegram antara Departemen Luar Negeri mencatat
"kefasihan dan intensitas" Markus Kaisiepo, seorang pemimpin Papua yang diasingkan.
Kaisiepo berbicara dengan pejabat senior Amerika Serikat tentang penderitaan
orang-orang Papua di bawah kekuasaan Indonesia.
Kaisiepo mengatakan bahwa orang Papua bertekad untuk memiliki kemerdekaan namun
sama sekali tanpa sumber keuangan atau peralatan militer yang dibutuhkan untuk
melawan Pemerintah Indonesia. Kaisiepo, bertanya apakah Pemerintah Amerika Serikat
bisa memberikan bantuan.
“Apakah Amerika dapat memberikan uang dan senjata secara diam-diam untuk
membantunya dan gerakannya," ujar Kaisiepo saat itu. Permintan Kaisiepo ditolak, sama
halnya dengan permintaan pemimpin Papua lainnya, Nicolaas Jouwe. Ia ditolak saat
meminta dana dan senjata ke Amerika Serikat dan Australia pada September 1965.
Baca juga: Bicara Pentingnya Trans Papua, Jokowi: Ini Kayak Telur dan Ayam
Dokumen-dokumen tersebut juga menunjukkan bagaimana pejabat pemerintahan
Indonesia menjarah wilayah Papua setelah Indonesia mencaploknya pada tahun 1962.
Hal itu membawa jatuhnya standar hidup, memicu kemarahan hingga menjadi
pemberontakan secara langsung.
Namun, yang paling menjadi perhatian dunia adalah keengganan Pemerintah Indonesia
untuk menghormati perjanjian yang diawasi Amerika Serikat dan diawasi oleh PBB
dengan Belanda. Perjanjian itu mengamanatkan bahwa orang Papua akan memutuskan
apakah akan bersama dengan Indonesia atau menjadi penguasa sendiri.
Victor Yeimo, ketua Komite Nasional Papua Barat yang pro kemerdekaan, mengatakan
bahwa dokumen tersebut "sangat penting" karena mereka memberikan bukti kejahatan
terhadap orang Papua oleh militer Indonesia dan peran Amerika Serikat dalam menolak
penentuan nasib sendiri.
Victor mengatakan, kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat memainkan peran
besar
dalam
penjajahan Papua Barat.
"Informasi
yang
diperoleh
dari
dokumen-dokumen ini menunjukkan kepada dunia dan generasi sekarang bahwa Amerika
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Serikat dan Indonesia selalu saling membantu dalam menyembunyikan kebenaran
selama ini,"kata Victor seperti dikutip AP.
RIANI SANUSI PUTRI
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