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Dialog pemimpin Gereja se-Indonesia dengan calon presiden-wakil presiden RI 2004-2009 di hotel Sentani Indah

PENYAMPAIAN
KEPRIHATINAN DAN HARAPAN PEMIMPIN GEREJA SE – INDONESIA
KEPADA
CALON PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2004/ 2009
SENTANI:  24 – 25 AGUSTUS 2004

PENGANTAR

Umat Kristen dan Katolik adalah bagian integral dari masyarakat dan bangsa Indonesia yang ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan untuk kesejahteraan bersama seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai Anak Bangsa, Umat Kristen dan Katolik  ikut merasakan semua kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan warga masyarakat terutama kaum miskin yang tersisih, dan karena itu kami sebagai pemimpin-pemimpin Gereja terpanggil untuk bersama-sama menggumuli pokok-pokok keprihatinan warga masyarakat tersebut yang juga menjadi keprihatinan para pemimpin gereja se-Indonesia. Pokok-pokok  keperihatinan ini diangkat dari realitas sehari-hari dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara sampai dengan saat ini.
Adapun yang menjadi dasar pemimpin-pemimpin gereja se-Indonesia memprakarsai pertemuan dialog ini antara lain:
	Keinginan untuk mewujudkan demokrasi secara konsekwen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga kedaulatan rakyat benar-benar dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat. 

Gereja ingin menyuarakan pikiran dan perasaan umatnya serta menyalurkannya untuk diketahui para pemimpin negara dengan harapan untuk didengar dan diimplementasikan. 
	Selain meyampaikan pokok-pokok keprihatinan itu, kami juga mengajukan beberapa pertanyaan yang kiranya ditanggapi sehubungan dengan pengetrapan visi dan misi kepemimpinan Calon Presiden/Wakil Presiden periode 2004 - 2009 mendatang.



POKOK KEPRIHATINAN

HUKUM, HAM DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

4. 	Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum bukan pada kekuasaan dan  semua warga Negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Namun dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum belum berfungsi untuk kepentingan semua warga. Di sana-sini kami menemukan bahwa terjadi inkonsistensi dari pihak penegak hukum dan pemegang kekuasaan, pada segala lapisan dan tingkatan. Terkesan hukum hanya berlaku untuk kelompok masyarakat kecil sehingga rasa keadilan tidak pernah menyentuh rakyat kecil. Dari paparan ini tercermin lemahnya kemauan bangsa atau terutama para policy makers dalam bidang hukum dan keadilan untuk menegakkan supremasi hukum.
5. Kami mengamati dengan jelas radikalisme yang berkembang di Indonesia yang menghancurkan tatanan hidup bersama yang sudah lama dibangun dalam komitmen bangsa, yakni konsensus untuk hidup bersama dalam keanekaan ragaman atau Bhineka tunggal Ika. Radikalisme ini kemudian mengambil wujud dalam bentuk konflik terbuka, dan yang sangat terasa adalah kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kasus-kasus dari Situbondo, Jawa Tengah, Jakarta, Maluku dan Poso menjadi bukti rapuhnya komitmen dari hidup bersama dalam keanekaan, suatu pengingkaran terhadap pluralisme yang ada. Kami menyayangkan bahwa ternyata radikalisme yang melahirkan konflik horizontal antar masyarakat tidak pernah terselesaikan. Realitas ini sangat menyakitkan pihak-pihak yang menjadi korban dari peristiwa-peristiwa tersebut.
6. 	KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotsime) yang sudah menggurita saat ini tidak luput dari perhatian kami. Gejala ini bagaikan virus yang merebak ke segala lapisan pemegang kekuasaan baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Data dan fakta memang sulit ditemukan namun pengalaman penggembalaan kami memperlihatkan adanya praktek KKN tersebut, dan yang memprihatinkan ialah penyelesaiannya cenderung bertele-tele dan atau dipetieskan.
7. Hidup bersama membutuhkan komitmen untuk mengakui keberadaan orang lain sebagai sesama, bukan berdasarkan atas ras, agama dan suku tetapi pada martabat manusia. Kami mengalami bahwa dalam beberapa kasus, semboyan toleransi hanya merupakan jargon yang menutup gerak langka kami dalam karya penggembalaan terhadap umat. 
8. Banyak kasus kejahatan terhadap manusia, menunjukkan bahwa penghargaan terhadap manusia masih rendah. Pemberian stigmatisasi negatif seperti bodoh, subversif, OPM/TPN merupakan pembunuhan karakter yang mengisolasi orang-orang yang bersangkutan. 

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

9. Didang politik dan pemerintahan kami juga melihat terjadi kesenjangan yang besar antara pemerintahan dengan rakyat. Sejumlah kebijakan yang ada membingungkan kami, hingga menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintah melayani rakyat atau sebaliknya? 
10. Sehubungan dengan pelaksanaan OTDA atau OTSUS, kami mengamati terjadinya kebijakan ganda yang tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. bahkan bertentangan yang satu dengan yang lain, namun tidak pernah diselesaikan. Kondisi tersebut seakan dibiarkan sehingga menimbulkan konflik horizontal pada lapisan akar rumput.
11. Sebagai bangsa kita boleh lega bawa PEMILU telah berjalan dengan baik. Namun kami mencatat beberapa hal yang rasanya mengganggu nilai keadilaan dari peserta pemilu/konstituen. Anggota legislative yang disahkan untuk duduk dalam lembaga terhormat yang menjadi saluran aspirasi rakyat, justru yang tidak didukung secara mayoritas oleh rakyat. Gejala ini membuat kami bertanya, mewakili siapakah anggota legislative yang disahkan tersebut. Satu sisi dari aspek ini adalah di manakah tempat perempuan dalam legislative?
12. Krisis kepemimpinan menyebabkan ketidak percayaan terhadap pemimpin, entah karena rendahnya aspek keteladanan, entah karena terikat dengan struktur yang membuat orang tidak berdaya mengambil kebijakan, entah karena daya pressure dari kelompok tertentu untuk memenangkan kelompoknya demi kepentingan sesaat, entah karena kapabilitas dari pemimpin. Krisis ketidakercayaan menyebabkan roda pemerintahan tidak berjalan secara normal berdasarkan hukum dan UU.

PEMBANGUNAN WILAYAH - STUDY KASUS PAPUA

13. Pertumbuhan ekonomi cukup menggembirakan. GNP dalam 3 tahun terakir ini sebesar 4 %.  Namun demikian, kami menyaksikan dengan jelas bahwa rakyat miskin bertambah banyak dan sejumlah kecil warga Negara Indonesia menjadi sangat kaya. Terdapat kesenjangan ekonomi yang tinggi. Hal ini membuat kami prihatin bahwa ternyata pembangunan belum menyentuh masyarakat kecil
14. Dalam dunia pendidikan untuk kasus Papua, terdapat begitu banyak anak-anak tidak dapat menikmati pendidikan secara layak. Kondisi obyektif yang membuat guru-guru tidak betah berkarya di kampung-kampung, membuat dunia pendidikan terlantarkan. Kami mendengar akan banyak janji pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa yang berprestasi tetapi tidak mampu janji-janji tersebut belum menjadi kenyataan di tanah Papua.
15. Tingkat kesehatan yang rendah disertai Pelayanan kesehatan yang kurang memadai, SDM tenaga-tenaga medis yang kurang, topografis medan yang berat, rentang kendali yang tak terjangkau dan berkembangnya penyakit HIV/AIDS yang tinggi di Papua merupakan ancaman bagi Papua. 

HARAPAN – HARAPAN

16. Di balik keprihatinan-keprihatinan yang ada, kami mempunyai harapan-harapan yan g ingin kami sampaikan sebagai berikut : 

A. HUKUM, HAM DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Supremasi hukum hendaknya ditegakkan secara konsekwen.
Penegakakan supremasi sipil dengan mengembalikan TNI ke fungsinya.
Kesungguhan POLRI dalam menegakkan law-enforcement.
Penolakan terhadap pemberlakuan Syariat Islam dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.

POLITIK DAN PEMERINTAHAN
Prinsip demokrasi perlu dijadikan landasan dalam pengelolaan negara.
Penempatan posisi jabatan berdasarkan kompetensi.
Prinsip pemerataan harus menjadi prioritas dalam pembangunan, ketimbang prinsip pertumbuhan.
Pemberdayaan terhadap perempuan melalui peraturan perundangan yang dapat diimplementasikan.

PEMBANGUNAN WILAYAH - STUDY KASUS PAPUA
Pembangunan yang berpihak terhadap rakyat.
Memberikan prioritas pengembangan SDM rakyat Papua.
Stigmatisasi negatip seperti: separatis, OPM terhadap sekelompok masyarakat  merupakan pembunuhan karakter, perlu dihilangkan.
Diberlakukannya OTSUS secara menyeluruh, termasuk pembentukan MRP (Majelis Rakyat Papua)
Prioritas pembangunan di Papua difokuskan pada bidang Pendidikan dan Kesehatan rakyat di desa dan distrik.

PERTANYAAN

Bagaimana pandangan /ibubapak tentang masalah kebangsaan dikaitkan dengan pluralitas  bangsa Indonesia ?
Bagaimana pandangan ibu/bapak tentang demokrasi dan permasalahannya di negara ini ?
Bagaimana pandangan ibu/bapak tentang pemberlakuan OTSUS di Papua ?
Bagaimana pandangan ibu/bapak mengakhiri konflik-konflik atas dasar suku, agama, ras, dan politik ?
Bagaimana pandangan ibu/bapak mengenai pemantapan hak asasi manusia di Indonesia ?
Bagaimana usaha-usaha mengatasi radikalisme agama untuk menata Negara menurut hukum satu agama baik secara nasional maupun secara diam-diam di pelbagai daerah.
Bagaimana membangun ekonomi rakyat daripada ekonomi proyek, menolak mengorbankan / menggusur mereka yang paling miskin?
Bagaimana pemberantasan sistim korupsi yang sudah merusak kehidupan berbangsa dan bernegara
 






PENUTUP

Demikian pokok-pokok keprihatinan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Harapan kami bahwa selanjutnya akan mendapatkan perhatian dan tanggapan. Terima kasih.

Para Pemimpin Gereja se Indonesia
Sentani 24 Agustus 2004
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