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Salam Perjuangan,

	Sehubungan dengan tidak adanya kepastian akan  digelarnya persidangan perkara pelanggaran HAM berat Abepura di pengadilan HAM yang berkedudukan di Makassar, yang disebabkan tidak dapat dilimpahkannya berkas perkara penyidikan ke Pengadilan HAM dengan alasan bahwa terdakwa yaitu AKBP Daud Sihombing,S.H. dan Brigjend (pol) Jhoni Wainal Usman tidak  pernah hadir karena sedang menjalankan tugas negara ketika dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum untuk diserahkan kepada pihak Pengadilan HAM di Makasaar, maka kami  Tim advokasi korban Abepura  selaku kuasa hukum korban kasus Abepura, menyampaikan beberapa hal mengenai hal tersebut, yaitu:

	Terhadap permasalahan tersebut, seharusnya Terdakwa sejak awal  pemeriksaan perkara ini ditahan oleh JPU untuk kepentingan penyidikan akan tetapi JPU tidak menggunakan kewenangannya tersebut dan JPU tidak pernah transparan terhadap publik mengenai pertimbangan tidak ditahannya para terdakwa oleh JPU;

 
	Tidak ditahannya para terdakwa oleh JPU membuktikan ada indikasi yang sangat kuat bahwa pihak Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja mengulur waktu pelimpahan berkas perkara pelanggaran HAM berat Abepura yang akan mengakibatkan sulitnya pembuktian perkara ini di dalam persidangan nanti serta JPU telah memberikan kesempatan yang sangat luas kepada terdakwa untuk mengulangi perbuatannya ;


	Tidak ditahannya para terdakwa membuktikan  bahwa JPU sangat takut untuk mengajukan para terdakwa ke muka sidang pengadilan HAM serta membuktikan JPU sebagai penyidik tidak memiliki kewibawaan di hadapan para terdakwa;


	Alasan JPU  bahwa terdakwa tidak dapat dihadirkan karena terdakwa sedang menjalankan tugas negara adalah alasan yang tidak masuk akal  sebab JPU tidak pernah melakukan tindakan apapun untuk mendesak Kapolri untuk membebas tugaskan para terdakwa. Hal ini membuktikan bahwa JPU tidak memiliki niat untuk membawa perkara pelanggaran HAM berat Abepura ke muka sidang pengadilan HAM atau dengan kata lain ada upaya dari JPU untuk “mempeti es kan” perkara ini serta juga membuktikan bahwa JPU tidak memihak korban akan tetapi justru berpihak kepada para terdakwa;  


Berdasarkan tiga hal diatas tersebut, tidak dapat dilimpahkannya berkas perkara ke pengadilan HAM hingga saat ini merupakan kesalahan JPU karena tidak dapat mengahadirkan para terdakwa. Dan menurut pandangan kami selaku kuasa hukum dari korban, JPU sebagai menyidik telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk bebas berkeliaran dan juga memberikan kesempatan yang luas kepada terdakwa untuk  kembali mengulangi tindakannya tersebut. Hal ini berarti JPU yang seharusnya memiliki fungsi untuk membuktikan  keterlibatan terdakwa dalam pelanggaran HAM Berat Abepura  justru menjadi bagian dari pelanggaran HAM Berat Abepura.

Demikianlah siaran pers dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Makassar, 31 Maret 2004
KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KASUS ABEPURA











































	

