Api membara di Papua

Jayapura, 4 Agustus 2005. Sejak Deklarasi Dewan Adat Papua (DAP) di Manokwari, 3 Februari 2005 bahwa DAP akan mengembalikan Otsus ke Jakarta, berbagai isu dan gosip berkembang di Papua. “Kita akan merdeka tanggal 15 Agustus”. “Pergi semua pendatang dari Papua!” “Kofi Annan, Sekjen PBB, akan datang dan akan kasih kemerdekaan bersama dengan Belanda dan Amerika”. Isu-isu semacam ini beredar luas di antara masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan seperti Jayapura, Biak, Sorong, dan Timika.

29 Juli 2005 yang lalu, DAP menggelar jumpa pers di Jayapura guna menegaskan rencana menggelar demo damai di semua kantor DPRD kabupaten dan provinsi. Langkah ini adalah bagian dari serangkaian kegiatan dalam rangka pengembalian otsus yang meliputi seminar untuk evaluasi Otsus pada tgl. 6 dan 8 Agustus 2005 serta peringatan Hari Bangsa-bangsa Pribumi 9 Agustus 2005. Yang menarik adalah bahwa rencana ini beriringan dengan keluarnya RUU 2601 oleh Senat Amerika Serikat yang memuat pernyataan penting mengenai Papua dan Aceh di Artikel 1115. Langkah politis yang didorong oleh Eni Faleomavaega (anggota Konggres Negara Bagian Samoa) dan Donald Wayne (anggota Konggres) memicu berbagai tafsiran dan prasangka yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat Papua.

Guna menaggapi berbagai isu dan kesimpangsiuran informasi, LP3BH Manokwari mengeluarkan pernyataan publik yang merupakan hasil penelitian mereka guna menelanjangi kesalahpahaman dan kebingungan di antara masyarakat sekaligus untuk menanggapi berbagai macam informasi yang menyesatkan. ELSHAM Jayapura juga mengeluarkan pernyataan serupa pada tanggal 3 Agustus 2005.

Keputusan politik Amerika Serikat ini serta merta mengundang reaksi dan tanggapan luas dari berbagai pejabat dan politisi, termasuk Presiden, anggota-anggota DPR-RI, anggota DPRD Papua dan tokoh-tokoh partai politik. Hampir seluruhnya mengeluarkan pernyataan senada bahwa tindakan Senat AS tersebut melanggar prinsip kedaulatan dan merupakan tindakan campur tangan urusan dalam negeri orang lain. Mereka akan melakukan lobi dengan Konggres AS meskipun jelas-jelas pemerintah AS menyatakan dukungan tegas terhadap keutuhan wilayah NKRI.

Melalui jaringan kami di banyak tempat di Papua, SKP Jayapura mendapatkan laporan bahwa umumnya keadaan sejauh ini berjalan tenang dan normal. Masyarakat tetap pergi ke kantor. Anak-anak tetap ke sekolah, layanan umum berjalan biasa kecuali di tempat seperti Wamena dimana layanan umum telah lumpuh sejak tahun lalu karena dugaan korupsi di tubuh pemerintah daerah kabupaten ini (*).

