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Damai Sejahtera,

         Untuk dan atas nama klien kami “ Komunitas Korban Abepura 7 Desember 2000”, sehubungan dengan telah dilimpahkannya berkas perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Abepura, dengan terdakwa Brigjend. Johny Wainal Usman dan AKBP (Pol) Daud Sihombing, S.H., oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Pengadilan HAM di Makassar pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2004, dengan ini kami akan menyampaikan beberapa hal:

	Bahwa berlarut-larutnya pelimpahan berkas perkara pelanggaran HAM berat Abepura oleh JPU ke Pengadilan HAM dikarenakan berkas perkara tersebut akan dilimpahkan oleh JPU dengan kehadiran terdakwa akan tetapi hingga berkas tersebut  dilimpahkan terdakwa tidak hadir. Ini menunjukkan indikasi bahwa JPU dengan sengaja mmengulur-ulur waktu  pelimpahan berkas perkara  agar semakin sulitnya pembuktian perkara tersebut;


	Bahwa  alasan tidak hadirnya para terdakwa pada saat pelimpahan berkas tersebut walaupun JPU telah meminta para terdakwa untuk hadir pada saat pelimpahan berkas perkara  adalah dikarenakan para terdakwa sedang menjalankan tugas negara;


	Bahwa ketidak hadiran para terdakwa ketika berkas tersebut dilimpahkan oleh JPU ke Pengadilan HAM menunjukkan bahwa terdakwa telah melecehkan hukum dan juga menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mempertanggung jawabkan tindakannya di muka hukum;


	Bahwa adapun alasan para terdakwa tidak dapat hadir pada saat pelimpahan berkas perkara dengan alasan sedang menjalankan tugas negara adalah merupakan alasan yang sangat mengada-ada dan alasan tersebut merupakan salah satu cara dari para terdakwa untuk menghindar dari tanggung jawab hukum atas dugaan tindakan pelanggaran HAM berat Abepura yang dilakukan oleh para terdakwa;


Berdasarkan hal tersebut diatas, kami selaku kuasa hukum korban Abepura yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil  Untuk Kasus Abepura  meminta kepada Bapak untuk membebas tugaskan para terdakwa. Sehingga tidak memiliki alasan untuk tidak hadir dalam persidangan Pengadilan HAM Berat Abepura  sehingga persidangan pelanggaran HAM Berat Abepura dapat berjalan dengan lancar dan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dan menurut pandangan kami  apabila para Terdakwa tersebut tidak dibebas tugaskan dari kepolisian ada indikasi yang sangat kuat para terdakwa akan menggunakan kewenangannya sebagai aparat kepolisian untuk mengintimidasi para korban, menghilangkan barang bukti, dan juga mengulangi kembali tindakan pelanggaran HAM berat. 
 
Demikianlah surat dari kami, atas perhatian dan kerjasmanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 April 2004
Hormat Kami
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
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