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Dengan hormat,

Bersama ini kami Tim Kemanusiaan Wamena khususnya Bagian Investigasi menyerahkan hasil pekerjaan kami kepada para pimpinan Gereja di Papua yang telah menugaskan kami selama ini. Tugas tersebut telah selesai kami laksanakan untuk bagian pencarian fakta atau investigasi dan dituangkan dalam laporan yang berjudul : PERISTIWA TRAGEDI KEMANUSIAAN WAMENA 6 OKTOBER 2000 SEBELUM DAN SESUDAHNYA. 

Kami merasa lega bahwa akhirnya tugas ini selesai dilaksanakan tetapi terlebih semoga dengan publikasi laporan ini, kepentingan masyarakat yang hidup di Baliem dan Tanah Papua dilayani dengan langkah yang tidak mudah ini. Tugas yang dipercayakan kepada kami tidak ringan karena kami ditugaskan untuk mengusut permasalahan yang ternyata jauh lebih kompleks daripada peristiwa 6 Oktober 2000 itu sendiri. Karenanya, kami sajikan dua bagian penting:  latarbelakang dan analisis masalah agar setiap orang yang membaca laporan ini mampu mengerti duduk soal Wamena secara lebih lengkap, akurat, dan berimbang.

Tugas selanjutnya masih dikerjakan oleh Tim Kemanusiaan Wamena, khususnya Bagian Bantuan Hukum yang terus terlibat dalam persidangan kasus Wamena. Karena itu kami mohon perhatian dan dukungan dari para pemimpin Gereja di Papua dan seluruh masyarakat agar persoalan ini ditangani bersama secara jernih dan bijaksana.


Jayapura, 24 Januari 2001

Koordinator Bagian Investigasi,	Anggota Tim Investigasi,



J. Budi Hernawan ofm	Piet Sau
SKP Keuskupan Jayapura	KONTRAS Papua



Koordinator Umum,	Koordinator Bagian Bantuan Hukum,



Yohanis Bonay SH	Demianus Wakman SH
Els-HAM Papua	LBH Jayapura

PENGANTAR


L
aporan berikut ini merupakan hasil dari penggalian fakta mengenai peristiwa kekerasan tanggal 6 Oktober 2000 di Wamena (lihat peta terlampir) oleh Tim Kemanusiaan Wamena Bagian Investigasi yang bekerja atas mandat dari lima pimpinan gereja-gereja Tim Kemanusiaan Wamena adalah kelompok kerja—terdiri dari SKP Keuskupan Jayapura, Kontras Papua, Els-HAM, dan LBH Jayapura—yang dibentuk oleh lima pimpinan Gereja di Jayapura (GKI, GKII, GIDI, Gereja Baptis, Gereja Katolik Keuskupan Jayapura) tanggal 10 Oktober 2000. Tim ini ditugaskan untuk tiga hal pokok: [1] menggali fakta peristiwa, [2] melakukan pendampingan hukum, [3] melaksanakan pelayanan medis. . Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan mengingat keterbatasan akses informasi akibat kebijakan isolasi daerah oleh Bupati Jayawijaya, laporan ini akhirnya berhasil disusun. 

Laporan ini secara sistematik terdiri atas tiga bagian inti yang diapit oleh kata pengantar dan lampiran:

I.	Latarbelakang Peristiwa
Bagian ini akan menguraikan perkembangan situasi kemasyarakatan yang terjadi dalam perjalanan tahun 1999 – 2000 di lembah Baliem.

II.	Uraian Peristiwa 6 Oktober 2000
Bagian ini akan menguraikan rangkaian fakta dalam peristiwa 6 Oktober 2000 dan berbagai kesaksian baik dari saksi, saksi korban, dan pihak kepolisian setempat.

III.	Analisis Pasca  Peristiwa 6 Oktober 2000
Bagian ini menguraikan dampak-dampak yang terjadi akibat peristiwa 6 Oktober 2000 itu.

IV.	Kesimpulan 
Bagian ini akan meneliti unsur-unsur kunci yang menggerakkan peristiwa 6 Oktober 2000 sebagai rangkuman laporan dan menggariskan rekomendasi kepada berbagai pihak guna menyelesaikan akar persoalan yang ada.

V.	Rekomendasi
Dalam bagian ini akan dirumuskan usulan-usulan kepada setiap pihak yang terkait dengan situasi Baliem demi pemulihan situasi yang ada.

VI.	Lampiran-lampiran
Bagian ini merupakan kumpulan data statistik yang terperinci mengenai : [1] korban, [2] pengungsi, [3] tahanan, [4] peta wilayah, [5] pernyataan-pernyataan resmi instansi pemerintah, presidium, masyarakat. 


BAGIAN I
LATAR BELAKANG


B
agian ini coba menguraikan secara singkat dua latarbelakang yang menjadi kerangka pijakan untuk menempatkan peristiwa Wamena dalam situasi sosio-politik yang ada di Jakarta dan Jayapura maupun di wilayah Baliem terhitung dari Kongres Papua II 29 Mei-4 Juni 2000.

A.	Kondisi sosio-politik di Jakarta dan Jayapura
Mulai dengan saat berlangsungnya Kongres Papua II, sikap elit politik di Jakarta menjadi lebih keras terhadap aspirasi masyarakat Papua. Sikap yang dipegang dan diungkapkan secara terbuka adalah bahwa masalah Papua adalah masalah separatisme (lihat pernyataan sekitar kongres Juni 2000). 

Saat dilangsungkan Sidang Umum MPR bulan Agustus 2000, masalah Papua telah menjadi salah satu bahan komoditi politik yang bermuara pada tekanan dari DPR dan MPR-RI kepada Presiden (pemerintah) untuk menindak secara tegas aspirasi Merdeka masyarakat Papua. Desakan yang makin kuat terhadap pemerintah semakin mereduksi persoalan kemanusiaan di Papua menjadi hal-hal teknis menyangkut bendera Papua dan mempersoalkan pemulihan nama Irian Jaya menjadi Papua seperti telah disetujui secara lisan oleh Presiden RI sewaktu berkunjung ke Jayapura tgl. 31 Desember 1999. Sikap ini semakin menjadi sikap umum di kalangan para elit politik nasional sekaligus telah menjadi kerangka struktural kebijakan meskipun DPRD Tk. I Irja sebagai representasi sah masyarakat di Propinsi Irja telah mensahkan Keputusan No. 7/DPRD/2000 tentang “Pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua” tanggal 16 Agustus 2000.

Sikap dan kerangka struktural ini akhirnya melahirkan sebuah kebijakan dari pemerintah saat Kapolri baru, Jend. Pol. Bimantoro menginstruksikan kepada Kapolda Irian Jaya, Brigjend. Pol. S.Y Wenas, mengenai penurunan Bendera Papua sesaat dilantik oleh Wapres Megawati tgl. 23 September 2000. Atas dasar instruksi Kapolri tersebut, Kapolda Papua segera meneruskan instruksi itu kepada seluruh kapolres di Tanah Papua. Kapolres Jayapura, Superintenden Daud J. Sihombing, mengeluarkan surat kepada Presidium Dewan Papua (disingkat: Presidium) untuk menurunkan bendera Papua Surat Kapolres Jayapura No.: B/857/IX/2000, tertanggal 29 September 2000 tentang Penurunan Bendera Bintang Kejora. dengan merujuk kepada briefing Kapolri tertanggal 27 September 2000.

Sebagai tanggapan atas surat edaran dari Kapolres Jayapura tersebut, pada tanggal 3 Oktober 2000 pihak Presidium mengadakan pertemuan dengan Muspida Tk.I (Pjs. Gubernur, Pangdam XVII/Trikora, rektor Uncen, Kapolda), Dan Lantamal, Kepala Kejaksaan tinggi Irja, tanpa dihadiri oleh Ketua DPRD Irja (TN. Kaiway) karena ybs. harus memimpin sidang pemilihan gubernur Papua. Dalam pembicaraan tersebut, presidium dengan jelas-jelas meminta dengan sangat supaya instruksi Kapolri tersebut ditunda sampai Presidium bertemu dengan Presiden. Akhirnya disepakati : patokan penurunan bendera tgl. 19 Oktober 2000 tetapi bukan harga mati melainkan menunggu pertemuan antara Presidium dengan Presiden RI dan Menkosospolkam tentang masalah penurunan bendera dan nama Papua Lihat “Notulen Pertemuan Antara Muspida Propinsi Irian Jaya dengan Presidium Dewan Papua di Gedung Negara Tanggal 03 Oktober 2000” yang ditandatangani oleh Ir. Sabirin Harahap M.Mt, tertanggal 7 Oktober 2000, bagian III (KESIMPULAN) Butir 1. .

Akan tetapi, tiga hari kemudian, 6 Oktober 2000  pecah insiden Wamena dan presidium menelpon Kapolda Irja, Brigjen. S.Y. Wenas, dan menyesalkan mengapa kesepakatan tidak dipegang sebab pihak Presidium mengaku mendapatkan data dari Wamena yang menyatakan bahwa Brimob bertindak atas dasar instruksi Kapolda Irja. Setelah dikonfirmasikan oleh Mediator Presidium, Willy Mandowen, tindakan itu diambil karena ada banyak bendera Papua yang dikibarkan di Wamena. Pak Willy menanggapi bahwa dalam kesepakatan dengan muspida tidak diatur soal jumlah sehingga dipertanyakan mengapa sekarang soal jumlah menjadi dalih oleh pihak Kapolda.

7 Oktober 2000  Presidium mengadakan rapat di Jayapura dengan membuahkan sejumlah rencana sbb:
1.	Mengeluarkan Surat Pernyataan Lihat surat pernyataan Presidium Dewan Papua no. A-01-190/PDP/B-IX.2000 tertanggal 7 Oktober 2000. yang ditujukan kepada Presiden RI berisikan: [1] minta diadakan rapat polkam yang melibatkan Presidium, Muspida Irja guna membahas bendera dan nama Papua yang sudah disahkan oleh DPRD Irja; [2] mengukuhkan penetapan Papua sebagai Zona Damai; [3] mendesak Pemerintah Pusat agar beritikad baik dalam penegakan hukum; [4] Pemerintah Pusat harus menjelaskan secara terbuka dan jujur mengenai penempatan pasukan militer besar-besaran di Papua; [5] meminta perlindungan sosial, politik, dan keamanan kepada Presiden dan Pemerintah RI.
2.	Akan mengadakan aksi damai hari Senin, 9 Oktober 2000 untuk mendesak DPRD Papua
3.	Akan mengirim utusan ke Wamena untuk berunding dengan masyarakat dan aparat keamanan setempat. Yang diutus adalah Pdt. Komba, Pdt. Herman Awom, dua mahasiswa dari Panel.
4.	Mendesak segala pihak untuk segera menjadikan Papua sebagai Zone Damai.


B.	Kondisi sosio-politik di Baliem
Suasana kemasyarakatan di wilayah Baliem untuk sebagian besar digerakkan oleh dinamika sosio-politik yang terjadi di tingkat Jakarta dan Jayapura. Unsur-unsur berikut ini menunjukkan pengaruh tersebut, yakni:
1.	proses sosialisasi hasil Kongres Papua II di Baliem
2.	perkembangan Satgas Papua di Baliem
3.	sistem penyebaran informasi antara Presidium dengan masyarakat biasa
4.	perpecahan di antara masyarakat Baliem
5.	kekaburan pemimpin dan tatanan hukum di Baliem

Ad.1  Proses sosialisasi hasil kongres Papua II
Pasca Kongres Papua II, di seluruh Papua diadakan kegiatan yang disebut dengan sosialisasi hasil kongres. Kegiatan tersebut dilaksanakan juga di Baliem oleh anggota Presidium: Pdt. Obeth Komba, Bpk. Agus Alua, Bpk. Thaha Alhamid, Bpk. Benny Giyai dan para anggota panel di antaranya: Bpk. Yafet Yelemaken, Ibu Amelia Jigibalom, Bpk. Murjono Murip. Untuk wilayah Wamena kota, sosialisasi hasil kongres dihadiri oleh Kapolres sendiri: Superintendent Daniel Suripatty tetapi bupati dan Ketua DPRD Tk. II Jayawijaya tidak pernah hadir. Dari sejumlah sumber diperoleh gambaran bahwa sosialisasi di Wamena dengan hasil kongres yang menggariskan sejumlah segi utama Lihat Laporan Hasil Kongres Papua II 29 Mei - 4 Juni 2000.: [1] pencarian jatidiri bangsa Papua a.l. dalam wujud pemakaian nama 'Papua' sebagai identitas orang Papua; [2] segi pelurusan sejarah; [3] perjuangan aspirasi kemerdekaan Papua lewat cara dialog damai. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa kegiatan sosialisasi adalah kegiatan massal sehingga selalu melibatkan massa dalam jumlah besar, berisi pidato-pidato tanpa teks yang bersemangat, dan setiap kali diiringi dengan lagu atau seruan-seruan penyemangat massa. Karenanya isi pidato atau seruan tidak jarang lebih diwarnai unsur emosional yang mudah ditafsirkan berlebihan Kegiatan sosialisasi serupa dengan kegiatan kampanye partai-partai politik menjelang pemilu baik suasana maupun isinya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak janji dalam kampanye parpol ternyata tidak dipenuhi dan masyarakat sudah tahu hal ini sebelumnya.. 

Sementara itu di lingkungan kecamatan yang jauh dari pusat Kabupaten, sosialisasi berkembang di luar garis kebijakan kongres sendiri karena masyarakat mempersepsi hasil kongres secara berlebihan; sementara di pihak panel, kadangkala terlontar sejumlah janji yang kurang realistik. Unsur yang paling tertanam di hati masyarakat Baliem dan Papua pada umumnya, adalah bahwa “M (erdeka)” adalah harga mati.

Ad. 2 Perkembangan Satgas Papua di Baliem
Salah satu pokok yang menjadi bahan sosialisasi adalah pembentukan Satgas Papua sebagai instansi yang dipercaya oleh masyarakat Papua untuk mengamankan proses penyaluran aspirasi kemerdekaan. Perkembangan Satgas Papua di Baliem sangat pesat. Misalnya, di Kecamatan Kurulu (satu dari 28 Kecamatan di Kabupaten Jayawijaya) berdiri 18 posko Satgas Papua. Kegiatan dalam posko biasanya berpusat pada penjagaan bendera Papua yang dikibarkan dan kegiatan latihan-latihan fisik semi-militer. Umumnya Satgas Papua berisikan kaum laki-laki dewasa; dan satu-dua orang perempuan.

Kehadiran Satgas Papua boleh dikatakan berdampak ganda: positif dan negatif. Dampak positif adalah memberantas orang mabuk dan penjualan minuman keras yang sangat mengganggu kehidupan harian masyarakat Baliem. Di sejumlah tempat, Satgas Papua juga melindungi guru-guru yang sudah lama tinggal di tempat tersebut; juga saat terjadi tragedi kemanusiaan 6 Oktober 2000. 

Dampak negatifnya adalah pertama, bahwa karena kaum laki-laki terkonsentrasi dalam posko, kehidupan keluarga-keluarga yang menjadi tanggung jawabnya sangat terganggu. Kaum perempuan mau tak mau harus menanggung seluruh beban pekerjaan, nafkah, tanggung jawab keluarga. Secara komunal, kebun-kebun/ ladang yang menjadi dasar hidup masyarakat kurang terpelihara karena mayoritas tenaga kerja terserap dalam kegiatan posko. Ada bahaya kelaparan jika kebun-kebun tidak segera dikerjakan. Hal kedua adalah bahwa kehadiran Satgas Papua mendorong terciptanya suasana militeristik di segenap sudut Wilayah Baliem dengan sistem pos-pos pemeriksaan, sistem komando, menjatuhkan denda kepada pihak yang dianggap melanggar ketertiban. Tidak jarang sikap militeristik itu mendatangkan kesulitan yang tidak sedikit di antara sesama masyarakat. Hal ketiga adalah kehadiran Satgas Papua serentak membuka peluang munculnya unsur kelompok tandingan atau mengundang reaksi kontra dari pihak aparat keamanan.

Ad. 3 Sistem Penyebaran Informasi antar Presidium dengan masyarakat biasa 
Sudah menjadi kenyataan bahwa semenjak Kongres Papua II, mayoritas masyarakat Papua sangat menghargai dan mengikuti arahan Presidium Dewan Papua. Presidium telah menjadi pedoman gerak bagi masyarakat Papua secara luas. Presidium juga mengambil langkah dalam melaporkan kegiatan-kegiatan Presidium dan Kongres kepada Presiden RI. Presidium juga mengadakan perjalanan sosialisasi masalah Papua ke dunia internasional. Sebagai kelompok pemimpin, Presidium memang telah menempatkan diri seperti diamanatkan dalam Kongres Papua II. Yang menjadi kendala adalah bagaimana menyamakan persepsi antara Presidium dengan masyarakat biasa. Kerapkali informasi yang dimiliki Presidium tidak bisa menyebar kepada masyarakat hingga kampung-kampung. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab menggelembungnya harapan masyarakat hingga tidak realistik lagi.

Ad. 4 Perpecahan di antara masyarakat
Seiring dengan perkembangan aspirasi kemerdekaan di Papua, berkembang juga kubu-kubu pendukung masing-masing kelompok. Di Baliem, di antara masyarakat sendiri terbelah antara kubu M(erdeka) dengan kubu O(tonomi)--yang diidentikkan dengan pro-pemerintah—secara cukup nyata. Setiap langkah yang berusaha menangani kehidupan harian: mengolah kebun dengan lebih baik, memajukan pendidikan, menangani kesehatan, memperbaiki jembatan, segera dicap sebagai kelompok O oleh kelompok M. Dengan demikian pelan-pelan keduanya sudah tidak bisa bertemu lagi. Hal ini masih diwarnai juga dengan perseteruan antar fam yang sudah berlangsung turun-temurun di Baliem yang dulu terwujud dalam perang suku.

Dengan kelompok etnis lain, terdapat juga jurang yang makin renggang karena tidak ada ruang bicara yang bebas antara kelompok etnis lain dengan kelompok Papua. Seluruh dinamika perjuangan aspirasi M cukup mengeksklusifkan kelompok-kelompok etnis lainnya tidak hanya di Wamena tetapi di Papua seluruhnya.

Ad. 5 Kekaburan kepemimpinan dan tatanan hukum
Dalam perkembangan situasi masyarakat di Papua, pihak pemerintah dan pimpinan Polri/ TNI kiranya belum memiliki format yang tepat selain pola 'menjalankan instruksi  dari Pusat'. Bupati dan DPRD Tk.II tidak mampu mengolah dinamika kehidupan masyarakat sehingga semuanya berkembang menurut iramanya sendiri. Indikasi yang paling jelas adalah seringnya Bupati tidak hadir di Wamena sehingga tidak sepenuhnya mengalami sendiri setiap tahap dalam dinamika kehidupan masyarakat. Banyak kali unjuk rasa masyarakat bermuara ke DPRD Tk. II dan ditampung di situ tanpa menghasilkan satu kebijakan politis yang melayani kebutuhan masyarakat luas.

Hal ini cukup jelas dalam peristiwa Wamena dimana pemerintah daerah Tk.II dan Polres tidak mampu untuk menangani perkembangan masyarakat dalam bulan-bulan terakhir hingga perlu menggunakan kekerasan untuk menangani masyarakat. 

BAGIAN II
URAIAN PERISTIWA 6 OKTOBER 2000


A. KRONOLOGI

Rabu, 4 Oktober 2000
Ada usaha penurunan bendera Bintang Kejora di wilayah Sinakma oleh Brimob tetapi gagal terlaksana karena sudah sempat diketahui oleh pihak Satgas Papua di setiap posko, tempat Bendera Papua dikibarkan.

Kamis, 5 Oktober 2000
Ada desas-desus yang berkembang pada malam hari bahwa bendera Bintang kejora di salah satu posko Satgas di wilayah Sinakma telah diturunkan secara paksa oleh pasukan Brimob dan benderanya sudah dirobek-robek serta poskonya pun dibakar. Ternyata hal ini tetap tinggal sebagai kabar angin. 

Jumat, 6 Oktober 2000
Pk. 06.15 WIT,
Di lapangan Mapolres Jayawijaya dilaksanakan penyiagaan pasukan oleh Kapolres Jayawijaya Superintenden Daniel Suripatty untuk menurunkan Bendera Bintang Kejora. Penyiagaan iini berlangsung sekitar 30 menit. Selanjutnya, atas perintah Kapolres Jayawijaya, Daniel Suripatty, pasukan gabungan polri yang sebagian besar terdiri dari anggota Brimob dibantu TNI mulai bertindak. 

Posko Sinakma Atas
Di Posko Sinakma Atas, Satgas Papua menurunkan sendiri bendera Papua yang ada di tempat tersebut sehingga tidak terjadi tindak kekerasan dari pihak polisi. “Brimob tidak datang turunkan bendera di Sinakma Atas ini. Di Sinakma ini memang ada tiga (3) posko satgas Papua, tetapi bendera kami turunkan sendiri. Brimob hanya beraksi di Sinakma bawah--Jl. Bhayangkara, Posko di PGRI dan YPK, dan selanjutnya di posko-posko lain hingga akhirnya posko induk di pasar lama, Jl.Trikora. Saat kejadian, warga Sinakma atas tidak turun ke kota baik untuk menonton atau pun untuk menyerang. Semuanya tertahan tetap di tempat, berjaga di tempat masing-masing. Karena pada saat kejadian baik di posko induk maupun di Wouma itu, ada berita sampai ke kami warga Sinakma atas bahwa Pak Dandim 1702 Jayawijaya minta supaya orang Sinakma Atas tidak turun ke kota.” Demikian ungkap informan dari Sinakma Atas. 

Pk. 06.45 WIT di Posko I Agung Mulia, Jl. Bhayangkara, Sinakma Bawah
Pasukan gabungan yang terdiri dari Dalmas (Pengendalian Massa) Polres, Brimob dan TNI, dibawah pimpinan Kapolres Daniel Suripatty, didampingi para kepala stafnya beraksi melakukan penurunan Bendera Bintang Kejora  secara paksa di Posko I. Semua anggota satgas lari karena aparat mengeluarkan tembakan beberapa kali. Tidak ada korban karena tidak ada perlawanan. Bendera diturunkan lalu tiangnya dipotong dengan gergaji mesin; sedangkan honai posko dibakar. Bendera dibawa polisi. 6 orang anggota Satgas Papua ditangkap dan dibawa ke Mapolres, yakni:
1.	Yeremias Mosip (laki-laki, 30 tahun, petani, dari Desa Ibele)
2.	Martinus Heleue Kalolik (laki-laki, 27 tahun, siswa SMU YPK, dari Desa Hulekama)
3.	Ananias Kosay (laki-laki, 30 tahun, pemuda, dari Desa Aikima)
4.	Primus Oagay (laki-laki, 28 tahun, Pegawai Dinas Sosial, dari Desa Kulagaima)
5.	Marthen Komba (laki-laki, 25 tahun, penganggur, asal Desa Piramid)
6.	Niko Meage (laki-laki, 27 tahun, Kepala Desa Landia)

Pk. 06:55 WIT di Posko II YPK Jl. Bhayangkara 
Pasukan Brimob menurunkan bendera Bintang Kejora di Posko II- YPK, Jl. Bhayangkara, 100 m dari posko I- PGRI. Posko II ini berada di depan gubuk anak-anak sekolah dari kampung-kampung yang kebetulan sekolah di PGRI dan YPK. Pasukan datang dengan tembakan peringatan beberapa kali. Mereka datang dengan menggunakan tiga buah truk dan dua mobil. Semua anggota satgas melarikan diri mencari perlindungan ke asrama YPK, 50 m dari TKP. Tembakan beruntun menyusuli mereka. Tidak ada korban jatuh. Tiang bendera baik Merah Putih maupun Bintang Kejora langsung digergaji dengan gergaji mesin. Dua bendera diturunkan secara paksa oleh aparat, honai posko dirusak/ dirobohkan tetapi tidak dibakar. Bendera dibawa ke Mapolres, tujuh (7) orang dipaksa naik ke atas truk aparat: 6 orang di antaranya adalah anak sekolah dan wakil ketua satgas di posko II-YPK. 

Ke 7 (tujuh) orang satgas yang ditangkap saat itu adalah: 
1.	Ismael Omoldoman  (laki-laki, 37 tahun), tukang bangunan, wakil ketua posko, 
2.	Jan Pieter Siringon (laki-laki, 17 tahun),  SMK Yapis, anggota Satgas
3.	Seartiel Siringon (laki-laki, 18 tahun), SMK Yapis, anggota
4.	Otniel Taes (laki-laki, 18 tahun), SMK Yapis, anggota
5.	Demianus Kabak (laki-laki, 29 tahun), penganggur, anggota
6.	Enos Biridoman (laki-laki, 20 tahun), penganggur, anggota
7.	Elias Kabak (laki-laki, 18 tahun), penganggur anggota

Pk. 07:15 WIT di Posko III Kama I, Sinapuk
Pasukan Brimob bersama ketujuh orang (gelombang pertama) dari posko II itu tiba di posko satgas Lokasi III (posko III) di Sinapuk. Di sana hanya seorang bapak, Yurdi Kogoya (24 th) dan dua orang ibu, yakni: Tuminah (35 th) dan Kendina (27 th), yang berada di dalam honai. Ketika pasukan mulai mendobrak pintu pagar untuk masuk menurunkan bendera Bintang Kejora, bapak itu berkata “Kamu mau menurunkan bendera atas perintah siapa? Apakah Presiden yang perintah?” Menjawab itu, Kapolres Jayawijaya berkata dengan tegas, “Saya ini Kapolres Jayawijaya. Saya yang perintahkan untuk turunkan bendera Bintang Kejora.” Brimob bertindak dengan menurunkan bendera dan tiang bendera digergaji. Dua (2) orang anggota satgas yang baru muncul dari rumah kediamannya yang tidak jauh dari posko langsung dipaksa naik ke truk, yakni Alpius Matuan (26 th, asal dari Desa Kama) dan Pieter Matuan (20 th, asal dari Desa Kama). Honai Posko tidak dirusak aparat karena merupakan rumah penduduk, milik bapak tersebut; sedangkan bendera disita oleh polisi. Sementara itu berita tentang aksi penurunan bendera Bintang Kejora oleh aparat keamanan sudah meluas ke posko-posko lain di seluruh Wamena Kota. Para anggota Satgas Papua dan para pendukungnya mulai melakukan aksi pemalangan jalan di dalam kota dengan merobohkan pohon dan meletakkannya di jalan-jalan, membakar ban-ban mobil, memasang drum-drum kosong di jalan-jalan, dan menimbun batu-batu di setiap jalan yang ada.

Pk. 07:30 WIT di Posko IV, Kama, Jl. Pasar Baru
Pasukan  tiba di posko IV di Kama yang biasa dikenal juga dengan sebutan posko Jibama. Mereka langsung menurunkan bendera secara paksa, tiang bendera digergaji dengan gergaji mesin. Honai posko dibakar, seorang anggota satgas ditendang oleh Brimob hingga jatuh tersungkur tak berdaya, lalu ditarik dengan kasar naikkan ke atas truk. Di posko ini tidak ada perlawanan dari pihak satgas Papua. Akhirnya ada sebelas orang Satgas Papua yang ditangkap dan dinaikkan ke truk polisi untuk dibawa ke Polres, yakni:
1.	Melianus Matuan (laki-laki, 20 tahun, Desa Kama)
2.	Marselino Matuan (laki-laki, 25 tahun, Desa Kama)
3.	Paulus Matuan (laki-laki, 49 tahun, Desa Kama, Kepala Suku Kama)
4.	Pieter Matuan (laki-laki, 22 tahun, Desa Kama)
5.	Yohanes Itlay (laki-laki, 30 tahun, Desa Kama)
6.	Carlos Lagawan (laki-laki, 20 tahun, Desa Kama)
7.	Kornelis Itlay (laki-laki, 25 tahun, Desa Kama)
8.	Henky Matuan (laki-laki, 29 tahun, Desa Kama)
9.	Tobi Lokobal (laki-laki, 18 tahun, Desa Kama)
10.	Musa Hisage (laki-laki, 26 tahun, Desa Kama)
11.	Wemi Matuan (laki-laki, 18 tahun, Desa Kama)

Pk. 07:45 WIT di Posko V, Doksar (Pertigaan Hom-hom-Pikhe-Pasar Baru)
Pasukan tiba di posko V di Doksar atau Pertigaan Hom-hom, Pikhe dan Pasar baru di Jl. Pikhe. Posko ini berdampingan dengan Pos Penjagaan Kehutanan Jayawijaya. Di posko Pikhe ini, masyarakat sudah siap bersama para anggota Satgas Papua untuk mempertahankan bendera Bintang Kejora. Melihat kesiagaan masyarakat yang memenuhi lokasi itu untuk mempertahankan bendera Papua, Kapolres Jayawijaya dengan menggunakan megaphon memerintahkan supaya bendera segera diturunkan dari tiang. Masyarakat tidak mau membiarkan bendera Bintang Kejora itu diturunkan. Tampak beberapa anggota Satgas Papua berdiri mengelilingi tiang bendera, siap mati ditembak. Kapolres memerintahkan pasukan untuk bertindak. Rentetan tembakan ke udara dikeluarkan oleh anggota brimob dan polisi serta gergaji mesin dibunyikan. Terjadi bentrokan fisik antara pasukan gabungan dengan satgas Papua mengakibatkan dua orang anggota satgas luka-luka, satu orang Brimob luka-luka. Brimob kembali mengeluarkan tembakan beruntun dan maju dengan gergaji mesin ke arah dua tiang bendera yang berakibat anggota satgas mundur.

Kejadian ini membuat masyarakat panik dan lari dari tempat kejadian, yang lainnya langsung berlari menuju kota. Sementara itu, bendera diturunkan secara paksa oleh aparat dengan memotong tiang baik bendera Merah Putih maupun Bintang Kejora dengan gergaji mesin. Setelah tiang-tiang ditumbangkan barulah bendera disita oleh Brimob; honai posko dirusak tetapi tidak dibakar; 8 orang anggota Satgas Papua ditangkap dan dinaikkan ke atas truk dan dibawa ke Polres :
1.	Yohakim Huby (laki-laki, 32 th, dari Desa Pikhe)
2.	Frans Huby (laki-laki, 36 th, dari Desa Hubykosy)
3.	Heri Kosay (laki-laki, 25 th, dari Desa Hubykosy)
4.	Hendrik Siep (laki-laki, 42 th, dari Desa Pikhe)
5.	Agus Sorabut (laki-laki, 30 th, dari Desa Jibama)
6.	Jakson Itlay (laki-laki, 32 th, dari Desa Hubykosy)
7.	Edi Marian (laki-laki, 32 th, dari Desa Pikhe)
8.	Hubertus Pawika (laki-laki, 28 th, dari Desa Pikhe)

Pk. 07:50 WIT di Posko Honai Resor, Jl. Pikhe
Pasukan mulai beraksi lagi di posko Honai Resort di Jl. Pikhe. Saat pasukan yang dipimpin oleh Kapolres datang ke posko, satgas coba menutup jalan masuk ke posko sambil bersiap dengan panah. Pasukan gabungan lalu mengepung. Pada saat itu, Jakson Jikwa (penginjil dari Gereja Baptis Honai Resor, 35 tahun) datang berusaha menengahi dan mencegah bentrokan. Penginjil Jakson berusaha membujuk supaya baik pasukan keamanan maupun satgas tidak bertindak brutal. Akhirnya menghormati dua bendera, bendera Merah Putih dan Bintang Kejora diturunkan baik-baik. Penginjil menurunkan bendera Merah Putih dan seorang anggota Brimob menurunkan bendera Bintang Kejora. Saat bendera sudah diturunkan, penginjil bermaksud melepaskan ikatan tapi tiba-tiba salah seorang anggota Brimob memukulnya dengan popor senapan. Pukulan yang sama terjadi pada Teri Wenda saat dia hendak melepas ikatan bendera Bintang Kejora hingga kepalanya berdarah. Selanjutnya kedua bendera dibawa oleh Brimob.

Bendera diturunkan secara paksa, tiang bendera dipotong dengan gergaji mesin oleh pasukan gabungan; honai posko dirusak; bendera disita oleh Brimob; 21 orang ditangkap dan dipaksa naik truk, yakni:
1.	Timanus Kogoya (laki-laki, 25 th, dari Desa Pikhe)
2.	Pilius Wenda (laki-laki, 27 th, dari Desa Pikhe)
3.	Les Wenda (laki-laki, 26 th, dari Desa Pikhe)
4.	Atinus Wenda (laki-laki, 35 th, dari Desa Pikhe)
5.	Teri Wenda (laki-laki, 36 th, dari Desa Pikhe)
6.	Isak Wenda (laki-laki, 34 th, dari Desa Pikhe)
7.	Yoel Wenda (laki-laki, 26 th, dari Desa Pikhe)
8.	Jules Wenda (laki-laki, 22 th, dari Desa Pikhe) 
9.	Elius Wenda (laki-laki, 23 th, dari Desa Pikhe)
10.	Jakson Jikwa (laki-laki, 35 th, dari Desa Pikhe)
11.	Ukien Wenda (laki-laki, 22 th, dari Desa Pikhe)
12.	Elipius Wenda (laki-laki, 20 th, dari Desa Pikhe)
13.	Aman Jikwa (laki-laki, 20 th, dari Desa Pikhe)
14.	Lamber Kogoya (laki-laki, 30 th, dari Desa Pikhe)
15.	Gonam Kogoya (laki-laki, 35 th, dari Desa Pikhe)
16.	Yosep Kogoya (laki-laki, 30 th, dari Desa Pikhe)
17.	Ben Jigibalom (laki-laki, 29 th, dari Desa Pikhe)
18.	Lukas Kogoya (laki-laki, 30 th, dari Desa Pikhe)
19.	Nas Wenda (laki-laki, 30 th, dari Desa Pikhe)
20.	Yalinus Yanengga (laki-laki, 25 th, dari Desa Pikhe)
21.	NN, gembala Sidang Gereja Baptis  (laki-laki, 40 th, dari Wanggogome)

Sekitar pk. 08.00 WIT di Pertigaan Doksar
Tak lama sesudah penurunan bendera, datanglah satu taksi kijang dari Kurulu. Seorang tenaga TU SLTPN I Kurulu bernama Yohanes Audi Sumolang (36 th) bersama Kepala Suku Besar Yiwika, Dauke Mabel (55 th), dan istrinya: Palekdek Faluk (52 th) berada di dalam taksi yang bermaksud ke kota Wamena untuk urusan keluarga. Taksi itu hendak dihentikan Satgas Papua di Posko Doksar. Sopir taksi takut dan tidak menghentikan kendaraannya. Menyadari hal ini Satgas Papua melempar batu dan membidik dengan panah ke arah Audi tetapi coba dihalangi oleh Dauke Mabel yang bermaksud melindungi orang tersebut serta istri Dauke. Tindakan penyelamatan ini mengakibatkan Dauke mengalami patah rahang, istrinya terluka di dagu, dan tenaga TU mengalami luka di bagian kepala. Menyadari situasi sedemikian sopir taksi segera lari menyelamatkan diri ke Polsek Hom-hom. Karena luka-luka, mereka dibawa oleh Polisi ke RSUD Wamena guna memperoleh perawatan. Bpk. Dauke Mabel akhirnya dirujuk untuk dirawat di RSUD Dok. II Jayapura pada hari Sabtu, 7 Oktober 2000.


Pk. 08.00 WIT,
Pasukan gabungan itu tiba kembali di Mapolres. Penyiksaan terhadap para tahanan sewenang-wenang, sekitar 80 orang itu mulai berlangsung. Mereka dipukul, ditendang, diinjak, kumis dicabut, dipukul dengan popor senjata atau kayu bertubi-tubi dari semua anggota pasukan yang ada di Mapolres. Pasukan beristirahat sebentar. Bendera Bintang Kejora di posko Induk, Jl. Trikora belum diturunkan; sementara massa sudah berkumpul di posko Induk dan siap untuk mempertahankan Bendera Papua.

Di Mapolres, Kapolres Jayawijaya memberikan instruksi lagi kepada seluruh anggota pasukan gabungan itu untuk melakukan penurunan bendera Bintang Kejora di Posko Induk, Jl.Trikora, kompleks Pasar Lama. Sementara penyiagaan pasukan berlangsung, penambahan personil pasukan dari Brimob maupun TNI-AD tiba di Mapolres. 

Pk. 10.00 WIT di Posko Induk, Jl. Trikora-Kompleks Pasar Lama.
Atas perintah Kapolres, pasukan mulai beraksi lagi di posko induk di Jl.Trikora kompleks Pasar lama Wamena kota. Pasukan gabungan itu langsung bergerak ke posko Induk yang tidak jauh dari Mapolres. Jaraknya kira-kira 100 meter. Suasana tegang. Masyarakat menghadang pasukan dengan busur-panah, tombak, dan parang. Melihat hal ini, Kapolres segera memanggil Yesaya Pigome yang dikenalnya. Kapolres mengatakan kepada Yesaya Pigome supaya memerintahkan satgas mengumpulkan alat-alat tajam. Sebelumnya pemuda dan satgas diperintahkan agar angkat tangan, selanjutnya Yesaya Pigome mengatakan kepada Kapolres, “Bapak, dalam situasi seperti ini apa bila saya memerintahkan satgas mengumpulkan panah dan tombak, pasti saja saya akan diancam (panah) oleh satgas, jadi kalau bisa kita turunkan dulu bendera-bendera yang ada di posko pinggiran kota dan yang ada di posko induk, kita turunkan bersama”. 

Mendengar usulan Yesaya Pigome, Kapolres tidak terima. Kapolres mundur tiga langkah ke belakang, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk bertindak. Dengan disertai dengan rentetan tembakan, pasukan polisi mendekati tiang bendera dan dengan menggunakan gergaji mesin kedua tiang bendera dipotong. Maka terjadilah bentrokan antara rakyat dan pasukan gabungan. Beberapa orang satgas luka tertembak. 

Ketika massa yang berada dipertigaan Jl. Trikora dan Jl. Ikan Tawes melihat seorang satgas tertembak di paha belakang dan tumit kaki kirinya, massa mulai beraksi mengambil batu dan mulai melempari rumah-rumah yang ada di pinggiran jalan sekitar Apotik Delta Cipta, maka datanglah Brimob mengejar massa dengan tembakan, massa lari. Saat itu Bpk. Eliezer Alua yang sedang berjalan bersama anaknya laki-laki, Frans Alua (8 tahun), di pertigaan Jl. Tawes dan Jl. Sulawesi terkena tembakan. Dia masih sempat berlari masuk ke rumah Bpk. Frans Yogi yang ada di pinggir jalan Tawes dan meninggal di situ.

Akhirnya, tiang bendera dipotong; honai posko dibakar; bendera disita. Di tempat kejadian ini, terdapat sejumlah korban baik dari pihak pasukan gabungan maupun dari masyarakat dan satgas Papua. Dari pihak pasukan, ada dua (2) anggota kepolisian yang terluka tembak, yakni:
	Serda Mochtar Odewelo (21 th), anggota Dalmas Polres Jayawijaya, luka tembak di bagian pantat, dan

Serda M. Arifin (22 th), anggota Brimob Jayawijaya, luka tembak di siku tangan kanan.
Sedangkan korban dari masyarakat yang teridentifikasi sebanyak 10 orang, yakni:
	Eliezer Alua (laki-laki, 50-an tahun), ditembak mati

Umaryono (laki-laki, 22 tahun), luka tembak
Anthon Aso (laki-laki, 27 tahun, Anggota Satgas Papua), luka tembak
Thomas Itlay (laki-laki, 26 tahun, Anggota Satgas Papua), luka tembak
Merius Jikwa (laki-laki, 23 tahun, Anggota Satgas Papua), luka tembak
Daud Alua (laki-laki, 24 tahun, Anggota Satgas Papua), luka tembak
Yesaya  Pigome (laki-laki, 25 tahun, Anggota Satgas Papua), luka tembak
Keniken Jikwa (laki-laki, 27 tahun, Anggota Satgas Papua), luka tembak
Opitis Pagawak (laki-laki, 24 tahun, Anggota Satgas Papua), luka tembak
Deni Itlay  (laki-laki, 25 tahun, Anggota Satgas Papua), luka tembak

Kegiatan jual-beli di Pasar Lama terhenti. Semua orang berlari mencari tempat perlindungan yang aman.
 
kira-kira pk. 10.00-11.00
Massa telah melumpuhkan kota Wamena dengan pemalangan jalan. Dari segala arah kota Wamena telah dikepung oleh massa. Tetapi setelah ada pengarahan dari anggota Panel Papua dan kepala-kepala suku, massa mulai berangsur-angsur keluar Wamena. Kelompok massa yang datang dari Kurulu dan Pikhe ditahan oleh tua-tua adat di Pikhe dan berhasil dibujuk untuk tidak masuk kota. Kelompok dari arah Hom-hom juga berhasil dibujuk oleh sejumlah tokoh masyarakat dan anggota Panel. Massa dan Satgas kemudian bersiaga di Posko Hom-hom. Kelompok massa yang datang dari arah selatan (Kurima, Hepuba, Hitigima) mundur dan berkumpul di Desa Wouma. Jembatan yang menghubungkan Wamena kota dengan Wouma itu sudah dipalang. Massa bersiap-siap dengan kampak, tombak, panah. Suasana kota sepi mencekam. Warga masyarakat mulai mengungsi ke tempat-tempat yang dianggap aman: gereja-gereja, Kodim, Polres, Mesjid, Lembaga Pemasyarakatan, dan kampung-kampung di luar kota Pengungsi yang keluar Baliem dengan Hercules sulit dipastikan karena tidak ada instansi yang mencatatnya.. (lihat lampiran mengenai daftar pengungsi).

Pk. 12.00 di Posko II YPK, Jl. Bhayangkara.
Meski bendera sudah diturunkan dan posko sudah dirusak, pasukan gabungan masih kembali melakukan penyisiran ke posko ini. Sesaat datang langsung menendang pintu-pintu asrama pelajar Yali, lalu mengeluarkan anak-anak pelajar yang ada didalam gubuk dengan kekerasan, mereka ditendang, dipukul, ditodong dengan senjata, baru tembakan ditelinga mereka, penyiksaan dan intimidasi selama 15 menit di posko.

Ketua LMA Suku Yali yang sekaligus anggota Panel Jayawijaya: John Wilil dan pelajar yang jumlahnya 27 orang ini digiring dari posko ke polres yang jaraknya kurang lebih 700 m, dalam perjalanan mereka dikawal oleh 12 anggota kostrad, 2 polisi disebelah kiri dan kanan jalan. Jumlah polisi bertambah lagi di perjalanan. Selama perjalanan itu 28 orang tersebut disuruh merayap dan dianiaya dengan pukulan popor senjata dan batang Pohon Wilo sepanjang jalan hingga tiba di Jl. Sudirman. John Wilil berada di depan barisan. Rombongan dipisahkan. John Wilil ke kantor bupati Jayawijaya sedangkan27 orang pelajar digiring terus ke Polres dengan jalan jongkok.

Sesampai di depan Kantor Bupati, datanglah Thomas Elosak Spd  memanggil John Wilil untuk masuk ke kantor Bupati atas panggilan Sekwilda Jayawijaya. Tetapi  Thomas Elosak justru menjadi korban pemukulan oleh Brimob dengan ranting pohon Wilo di kepalanya hingga berdarah sehingga dia lari masuk kembali ke kantor Bupati di Jl. Thamrin, Wamena. John Wilil diantar sampai ke gerbang kantor bupati dan disambut oleh 5 orang anggota TNI Kostrad yang berjaga di situ. Mereka ini menembak ke udara persis di dekat telinga John Wilil. 

Saat masuk di ruangan, John Wilil yang berlumuran darah segera dipeluk oleh Pdt. Satia, Bpk. Warikar, Dandim 1702 Wamena, Agus Sularso, dan Sekwilda. John mengadu kepada Dandim dengan mengatakan, “Mengapa anak buah bapak berbuat seperti ini?” Dandim mengatakan bahwa mereka itu bukan anak buahnya tetapi Kostrad sedangkan anak buahnya tidak keluar dari Kodim. Setelah itu, mereka mengadakan rapat bersama anggota panel yang lain yang sudah berkumpul di Kantor Bupati untuk menangani insiden yang sedang terjadi. Sesudah pertemuan, John diantar ke RSUD Wamena oleh Pdt. Otto Kabak dan mendapatkan obat jalan meski memar di kepala belakang belum sempat diperiksa dengan teliti.

Daftar nama 28 orang yang ditangkap di posko II adalah:
No
N a m a
Umur
Pekerjaan
Alamat
01
John Wilil
32 th
Guru honorer, Ketua LMA suku Yali (anggota panel)
Jl. Gatot Subroto 15, (Toar) Wamena
02
Matias Yare
20 th 
Siswa SMU YPPGI, anggota Satgas Papua
Jl. Bhayangkara 
03
Metusalak Yulahap
25 th
Mahasiswa SKIP 
Potikelek, Kompleks Gereja Ebenhezer
04
Alius Alua
26 th
Guru Honorer SPMA
Jl. Bhayangkara
05
Oskar Walela
18 th
Siswa SMU YPK 
Jl. Irian (pabrik tahu)
06
Yapi Mabel
18 th
Siswa SMU YPK
Asrama GJPI, Jl. Irian
07
Riman Nekwek
20 th
Siswa SMU PGRI
Asrama GJPI, Jl. Irian
08
Leo Yare
18 th
Siswa SMU Negeri 
Potikelek, Kompleks Gereja Ebenhezer
09
Robinson Sambom
16 th
Siswa SLTP St. Thomas
Kompleks Lapangan Pendidikan
10
Nelson Siringon
16 th
Siswa SLTP YPK
Asrama GKI, Jl. Bhayangkara
11
Albert Kabak
15 th
Siswa SLTP Yapis
Asrama GKI, Jl. Bhayangkara
12
Paulus Yare
19 th
Siswa SMU PGRI 
Potikelek, Kompleks Gereja Ebenhezer
ÿ
