KETERANGAN PERS 
IMPUNITAS(bebas dari proses hukum) NEGARA  BERLINDUNG  DI  DALAM ADMINISTRASI PERADILAN HAM 
Pelanggaran HAM Berat Abepura 7 Desember 2000
___________________________________________________________________________________
Tersangka kejahatan HAM Abepura dan para pendukungnya masih demikian banyak, naik jabatan dan berkuasa. Para korban dan keluarganya  yang menderita berada di lingkungan dimana para tersangka bebas berkeliaran di sekitar tempat kejadian. Maka  setiap saksi yang akan memberikan keterangan memberatkan  adalah dianggap musuh.Maka pilihan yang beradab untuk meredam balas dendam dan cara-cara anarkis adalah memberikan  pemulihan efektif (effective remedy),kepuasan (satisfaction) dan jaminan tidak terulangnya lagi pelanggaran (guarantees of non repetition) terhadap para korban dan keluarganya.

Pada 1 September 2003, Komunitas Korban Abepura menulis surat permohonan terhadap Jaksa Agung R.I, M.A.Rahman agar Tim Penyidik Pelanggaran HAM berat mengeluarkan  surat dakwaan yang mencantumkan tuntutan atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami dan harus diganti khususnya oleh POLRI. Meskipun demikian Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : 01/HAM/ABEPURA/01/2004 atas nama terdakwa Brigjen. Drs. Johni Wainal Usman (Mantan Dansat Brimob Jayapura/Papua) dan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: 02/HAM/ABEPURA/02/2004 atas nama terdakwa Kombes Pol. Drs.Daud Sihombing,S.H.(Mantan Kapolres Jayapura/Papua) tidak mencantumkan sedikitpun tentang tuntutan kerugian materiil dan immaterial yang diderita korban. Hal ini sangat mengkhawatirkan upaya pemenuhan rasa keadilan korban dalam  tuntutan. 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura mendukung hasil temuan KPP HAM  Papua/Irianjaya, dimana 25 orang aparat kepolisian diduga keras  terlibat dan melakukan peyisiran brutal terhadap masyarakat sipil di Asrama Ninmin, Yapen Waropen dan Ikatan Mahasiswa Ilaga (IMI) serta pemukiman warga Kobakma Mamberamo, Suku Lani dan Suku Yali. Aparat ketika itu, saat pengejaran dan penyisiran, telah melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang terhadap 105 orang, pembunuhan kilat (summary killing) terhadap Elkius Suhuniap di daerah Skyline, Jayapura Selatan.  Aparat juga sudah melakukan penyiksaan (torture) secara berulang-ulang terhadap 9 orang perempuan dan 96 orang laki-laki yang berakibat meninggalnya Orry Ndronggi dan Joni Karunggu di Mapolres Jayapura (dead of custody).  Selain itu, tindakan aparat itu juga berakibat terjadinya pengungsian secara tidak suka rela (involuntary displace persons), pelanggaran hak milik (right of poverty) masyarakat setempat. Selain aparat ketika itu kerap melontarkan makian-makian yang merendahkan martabat Orang Wamena, merendahkan posisi perempuan, melecehkan agama Kristen, dan merendahkan status sosial.
Komunitas Korban Abepura mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial yang diderita sampai saat ini. Akibat penyiksaan yang sudah diderita sejak tahun 2000, Awal tahun 2003 tiga (3) orang korban dari Jl. Baru, Kotaraja meninggal. Mereka adalah Upenus Kogoya, Temandor Kogoya, dan Robi Wenda. Upacara kedukaan tiga saudara tersebut telah membuat keluarga korban mengeluarkan biaya puluhan juta rupiah. Ditambah dengan ketidakmampuan Arnold Mundu Soklayo karena lumpuh yang dideritanya sehingga meninggal dunia juga pada 13 April 2004. Berbagai bentuk kerugian dialami para korban, antara lain: (1) Kerugian Fisik: meliputi kehilangan nyawa, cacat tubuh permanen dan luka-luka berat dan ringan, sehingga para korban dan keluarganya harus mengeluarkan sejumlah biaya pengobatan,  perawatan, pemakaman dan pengungsian. Kerugian disini juga  termasuk hilang dan rusaknya harta milik para korban berupa bangunan, perabot dan perkakas rumah tangga, pakaian pribadi, sarana belajar dan uang tunai; (2) Kerugian Mental: meliputi trauma berkepanjangan, kehilangan kepercayaan, kemarahan terpendam, merasa tak dihargai dan memikul beban stigma sosial karena dianggap sebagai “separatis”; (3) Kesempatan yang Hilang: meliputi hilangnya kesempatan atas waktu untuk mendapatkan pendidikan, mengikuti ritual adat dan keagamaan, bersosialisasi sehat dengan masyarakat sekitar serta kesempatan menjalani hidup normal sehari-hari.

Berangkat dari kesadaran para korban pelanggaran HAM berat Abepura yang sudah menderita sedemikian itu. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura yang beranggotakan: PBHI, ELSAM Jakarta, ELSHAM Papua, LBH Papua, KONTRAS Papua, SKP Jayapura, Sinode GKI Papua, ALDP, LP3AI, LBH P2I, LBH Ujung Pandang, MILL, KOPEL,  lewat 50 advokat dan pembela umum kini sedang memperkarakan 2 orang pejabat Kepolisian Polda Papua/Irian Jaya, yakni Brigjen (Pol) Drs. Johny Wainal Usman dan Kombes Daud Sihombing, S.H., yang merupakan terdakwa dalam perkara pelanggaran HAM berat tersebut di Pengadilan HAM Makassar.   Berdasarkan Undang-undang HAM No.39 tahun 1999 pasal 17  tentang Hak memperoleh Keadilan dan pasal 100 dan 101 tentang partisipasi masyarakat. Pada 7 Mei 2004, dimana pertama kali Persidangan Abepura digelar, Koalisi mengajukan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dengan mekanisme class action (gugatan perwakilan) kepada Ketua Pengadilan HAM di Makassar.  Sebulan kemudian, 7 Mei 2004 Koalisi diundang oleh Majelis Hakim HAM adhoc atas nama Jalaluddan, S.H. (Hakim P.N. Jakarta Utara) untuk Ketua Majelis Hakim atas berkas terdakwa Johny Wainal Usman dan Edy Wibisono, SE. SH.MH (Hakim P.N. Jakarta Utara) atas berkas terdakwa Daud Sihombing untuk membacakan permohonan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian di hadapan Sidang. 

Sebelum ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penasehat Hukum Terdakwa Denny Kailimang, S.H.  menyatakan keberatan atas permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut dikarenakan bahwa mekanisme class action seperti itu tidak diatur dalam UU Pengadilan HAM  No. 26/2000. Perihal restitusi, kompensasi, dan  rehabilitasi sudah dicantumkan  pada pasal 35  ayat 1,2,3. dan  Peraturan Pemerintah No.3/2002  sehingga mereka mengajukan supaya penggabungan perkara ganti kerugian ditolak. Sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) H. Mailan Syaref, S.H.(Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel) atas tersangka Johny Wainal Usman dan H. Burhanuddin Achmad (Jaksa Senior Asisten Pengawasan Kejati Sulsel) menanggapi agar Permohonan Koalisi dipertimbangkan/diterima. Berdasarkan Psl 10 dan 35 UU Pengadilan HAM No.26/2000, Psl 98-101 KUHAP, Peraturan Makamah Agung No. M.01.PW.07.03 dan PP No. 3 Tahun 2002.

Setelah diskors selama 30 menit, akhirnya hakim menetapkan untuk tidak menerima/menolak permohonan koalisi tersebut dengan alasan bahwa Mekanisme class action tidak dikenal dalam UU Pengadilan HAM  No.26/2000. Menurut Majelis Hakim pemberian restitusi, rehabilitasi,dan kompensasi  telah diatur pada pasal 35 UU No. 26/2000 dan PP No. 3/2002. Menurut Hakim karena Kejahatan melawan kemanusiaan  ini extra ordinary crime sehingga mekanisme Class Action ini dianggap pembuktian yang mudah karena Pengadilan HAM pembuktiannya cukup kompleks. Koalisi disarankan supaya   mengajukan permohonan ganti kerugian  secara individu kepada JPU dan dimasukkan dalam dakwaan atau menempuh prosedur Gugatan  Perdata di Pengadilan Negeri Jayapura. Tanggal 8 Juni 2004  Para Advokad segera mengajukan permohonan banding ke Panitera Pengadilan HAM.

Administrasi peradilan HAM Indonesia ada di dalam lingkaran kekuasaan, politik, dan uang. Sejak kasus ini masuk di tingkat penyidikan, wibawa hukum sudah banyak dikalahkan oleh  jabatan para tersangka. Adapun beberapa kejanggalan hukum acara  yang kami lihat adalah:
	Kasus Kejahatan terhadap Kemanusiaan di dalam UU Pengadilan HAM No. 26 tahun 2000 yang diadopsi dari Statuta Roma sebagai hukum Internasional lebih mengutamakan prinsif leks spesialis (Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000) dibanding leks generalis. Dimana Hakim dalam hal ini hanya mendasarkan argumentasinya hanya pada  Psl.35 UU Pengadilan HAM No.26/2000 dan PP No. 3/2002.

Psl 3 ayat 1 PP No.3/2002 tidak ada penjelasan apakah amar putusan di tingkat pertama berkekuatan hukum tetap atau tidak. Hal ini akan berimplikasi jika dalam amar putusan Pengadilan HAM disebutkan mengenai kewajiban memberikan kompensasi, rehabilitasi dan restitusi bagi korban dan keluarganya. Jika putusan di tingkat pertama dianggap belum berkekuatan hukum tetap,maka bagian amar mengenai pemberian ganti rugi tersebut menjadi tidak enforceable.
Jika kasus dibawa sampai ke tingkat banding-Pengadilan Tinggi, atau dimintakan kasasi ke MA akan timbul masalah batas waktu acara pemeriksaan  (psl 31-33) UU No. 26/2000.
Di dalam PP No. 3 tahun 2002 tidak ada yang mengatur batas waktu kapan pembuatan berita dan pemberian berita acara pelaksanaan putusan pengadilan paling lambat harus dilaksanakan oleh Jaksa Agung sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2 yang ada hanya aturan mengenai batas waktu pelaporan pelaksanaan (psl 5). Juga tidak ada dalam PP No.3 tahun 2002 yang mengatur mengenai batas waktu yang diberikan kepada Jaksa Agung untuk memerintahkan Instansi pemerintah terkait terhitung sejak dilaporkannya keterlambatan pemberian kompensasi atau rehabilitasi oleh korban atau keluarga korban.
Tegasnya PP No.3 tahun 2002 tidak mengatur mengenai mekanisme atau prosedur pengajuan dari korban, atau melaporkan mekanisme pelaporan atas keterlambatan yang terjadi.

	Pengadilan HAM Indonesia tidak mempunyai preseden atas Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dengan Mekanisme Class Action  dimana Hukum Perdata mengikuti/digabungkan dalam hukum acara Pidana.

Anjuran Hakim untuk memasukan gugatan ganti rugi dalam dakwaan jaksa penuntut  umum adalah merupakan hal yang mustahil karena tak mungkin lagi dimasukan dalam dakwaan karena sudah lewat agenda persidangannya, seakan-akan hakim tidak mengerti hukum acara pidana.
Anjuran Hakim yang kedua yaitu gugatan diajukan secara perdata dipengadilan negeri prosedurnya harus ada putusan yang in kracht sementara sidang pidananya baru pada tahapan putusan sela artinya hakim tidak memberikan kesempatan kepada korban untuk menempuh prosedur persidangan dengan biaya ringan,cepat dan sederhana.
Kemungkinan hakim tidak memutuskan dalam amar putusan tentang KRRnya karena tidak ada dalam dakwaan kalaupun hakim putuskan maka hal ini adalah penafsiran hukum yang salah, karena di dakwaannya tidak ada.
Hakim tidak berani dan bijaksana dalam melakukan terobosan hukum

Senin, 14 juni 2004 Eksepsi (Nota keberatan) Penasehat Hukum terdakwa ditolak oleh Hakim pada putusan sela dengan alasan hakim akan melanjutkan persidangan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ke pokok perkara. Untuk selanjutnya tanggal 28 Juni Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.

Perlindungan Korban  

Bahwa surat dari Komunitas Para Korban Abepura No. 05/KKA/2000/II/2004, tertanggal 4 Mei 2004, kepada Para Kuasa Hukum  di Jayapura, Jakarta dan Makassar,  sudah dipastikan bahwa para korban dan keluarganya “menolak” perlindungan yang datang dari aparat kepolisian menyangkut keharusan mereka untuk hadir di muka persidangan. Melalui surat itu, secara khusus para korban sudah menyatakan menyerahkan sepenuhnya keamanan atau perlindungannya kepada Koalisi, terutama bagi saksi korban yang akan dibawa bersaksi ke pengadilan. Yang tiada lain demi terpenuhinya rasa aman bagi mereka selama proses persidangan pengadilan HAM berjalan. 

Atas kehendak para korban tersebut, telah dicapai kesepakatan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU)  H. Mailan Syaref S.H., saat audiensi Koalisi dengan JPU tanggal 25 Mei 2004 di Kejaksaan Tinggi Makassar, bahwa Koalisi selaku Kuasa Hukum para korban dan keluarga korban Abepura akan berperan aktif dalam rangka perlindungan bagi saksi korban dan keluarganya. Kuasa Hukum akan mengawal sejak para saksi korban berangkat dari rumah atau asrama dimana mereka tinggal, selama di penginapan, hingga mereka kembali lagi ke Papua dan selama pengadilan berlangsung. Tindakan ini penting guna menghindarkan kemungkinan segala bentuk tekanan atau kekerasan yang mungkin saja terjadi kembali terhadap saksi korban akibat pengadilan HAM.

Jayapura, 15 Juni 2004






