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Persidangan lanjutan tanggal 16 Agustus 2004 masih pada agenda mendengar keterangan saksi korban. Saksi yang dihadirkan (1) Pieter Kogoya dari komunitas korban di jalan baru Kotaraja, (2) Japam Yogosan dari Komunitas korban Abepantai. Japam sendiri kurang lancar berbahasa Indonesia hingga harus didampingi oleh Agus .W selaku penerjemah bahasa. (3) Bpk. Manase Ara. Beliau adalah ketua RT 003/RW 03 Kelurahan Hendam – Abepura. Dia sebagai saksi dari pihak korban tetapi bukan korban. Sidang pada 16 Agustus 2004 adalah sidang ke-6 terhitung sejak sidang pertama tanggal 7 Mei 2004.

Di bawah ini beberapa cacatan mengenai proses persidangan terutama  keterangan para saksi dalam persidangan.  Apa yang disampaikan dalam persidangan penyadur menyajikannya dalam bahasa bertutur narasi. Demikian: 

Pieter Kogoya      
Kami (baca: Pieter) memberi kesakasian sesuai dengan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar dan apa yang kami alami, dari kediaman (tempat kejadian) sampai ke Polres Jayapura. 

Kepada Jaksa, Hakim dan pengunjung sidang, Pieter bercerita, pada saat kejadian (penyerangan Polsek Abepura dan pembakaran toko), kami sedang tidur di rumah. Dan pagi itu ketika kami bersama teman – teman sedang membersihkan lingkungan berhubung persiapan  Pesta Natal, dikagetkan oleh 2 truk Brimob. Kami bersama warga  di lingkungan disuruh berhenti bekerja. Kemudian kami disuruh berkumpul sambil ditendang dengan sepatu lars, dipukul dengan popor senjata hingga badan kami berlumuran darah. Dari sana kami disuruh berkumpul di jalan raya sambil jongkok dan tangan berada di atas kepala. Disitu kami melihat Bpk. Hesegem (anggota DPR  ?)  berusaha menghentikan tindakan Brimob, namun Bpk. Hesegem ditampar oleh Brimob dan disuruh pergi. Kami kemudian dibawa ke Markas Brimob dan selanjutnya di bawa ke Polres Jayapura. Dalam perjalan kami diminta untuk menunduk sambil menutup mata. Karena bigung, takut dan tidak tahu dibawa kemana, kami memberanikan diri untuk melihat keluar guna mengetahui posisi tempat kami sebenarnya. Sebagai akibat kami ditusuk dengan popor senjata hingga pelipis mata bagian atas pecah. Setelah tiba di Polres Jayapura kami bersama dengan teman – teman didorong dari atas mobil hingga terjatuh ke tanah dan saling menindih satu dengan yang lain. Sementara itu, polisi sendiri sedang berbaris dalam dua barisan dan ada yang sedang memegang stok (karet manta). 

Kemudian kami bersama teman disuruh jongkok sambil berjalan di antara dua barisan polisi. Selama berjalan dengan posisi jongkok kami dipukul dan ditendang bagai bola. Setelah itu kami lalu diantar ke dalam tahanan ternyata disana sudah ada teman – teman lain. Namun kami belum mengetahui dari mana mereka datang. Sementara itu kami bersama dengan teman – teman yang datang dari jalan baru seluruhnya berjumlah 47 orang. Setelah kami masuk ke ruang tahanan disana sudah ada satu orang meningal dunia. Hal ini kami beritahukan kepada petugas tetapi kata petugas dia sedang tidur. Setelah itu dua polisi datang dan mengambil teman itu (mayat) keluar. Nama teman yang meninggal itu Ori. Kondisi ruang tahanan saat itu penuh dengan darah. Kemudian Pieter dipanggil oleh petugas untuk dimintai keterangan dibagian reserse. Disana kami ditanya apakah mengetahui penyerangan Mapolrek Abepura semalam, namun dijawab tidak tahu. Dengan jawaban itu kami dipukul dan dipaksa untuk mengakui bahwa kamilah yang melakukan penyerangan, namun sekali lagi kami mengatakan bahwa kami tidak tahu. Sekembalinya dari pemeriksaan, rambut teman – teman telah dicat dengan cat putih untuk membedakan antara yang berasal dari jalan baru dan yang berasal dari tempat lain. Setelah itu saya (Pieter) dipulangkan dengan mengunakan truk polisi tanpa memberikan ongkos pengobatan. 

Mengenai pengobatan kami sempat berobat di Rumah Sakit Dian Harapan Waena dengan biaya dari gereja dan Elsham Papua. Berapa besar biaya pengobatannya saya (Pieter) tidak tahu. Bersamaan dengan kesaksian Pieter, Pieter juga telah membuat  daftar kerugian, yang oleh Hakim diminta untuk menyerahkannya kepada Jaksa pada saat itu.

Japam Yogosan                    
Kami didatangi oleh Brimob di rumah dan diminta untuk berkumpul di gereja. Disana sudah ada teman – teman lain seperti Matias Heluka, termasuk Arnold Mundo Soklayo yang telah meninggal dunia. Bersama dengan teman – teman diarahkan ke sekitar pohon Mangga, disitu kami disiksa. Kami kebingungan dengan semua yang terjadi apalagi sampai disiksa oleh aparat Brimob. Kemudian bersama dengan Matias Heluka, Arnold Mundo Soklayo dan Joni Wanimbo dibawa ke Polsek Abepura. Disana diperintahkan   membuka pakaian. Kami terkejut karena selain kami dan teman – teman yang baru tiba di Mapolsek Abepura, sudah ada teman – teman lain disana. Selama di Mapolsek kami dipukul dengan popor senjata, ditendang dengan sepatu lars, dipukul dengan balok, jari – jari diikat dengan tali rafia. Bersama dengan beberapa teman – teman lain dimasukan ke dalam satu ruangan sempit. Ketika diinterogasi oleh petugas, kami disuruh menandatangani surat, tanpa mengetahui isi surat tersebut. Namun kami tidak dapat menandatanginya karena tidak tahu membaca dan menulis. Kemudian kami dipulangkan kurang lebih Pukul 12 siang tanpa memberikan biaya pengobatan.

Manase Ara (ketua RT 003/RW 03)
Bpk. Manase menyampaikan kesaksiannya: kami adalah Ketua RT 003/RW 03 sehingga mengetahui asrama Ninmim dan warga, termasuk Ketua asrama Ninmim Peneas Lokbere karena sering berurusan menyangkut KTP, dll. Mengenai kejadian penyerangan Mapolsek Abepura, kami tidak tahu – menahu. Namun pada malam hari itu (malam kejadian) kami ada di rumah dan sedang siap untuk tidur. Namun ketika mendengar orang berteriak ada kebakaran di “Lingkaran” (lingkaran adalah tempat di sekitar Pusat Kota Abepura; dari Saga Mall di bagian timur, dari kantor Pos Papua dan toko Aneka di bagian barat, ke arah selatan melalui Polsek Abepura; ke arah timur Jln. Geryawan sampai batas pertokoan  dan ke arah barat juga sampai batas pertokoan), kami sempat keluar. Kami melihat seorang bercelana pendek, memegang anak panah, berambut panjang berlari ke atas (daerah disekitar asrama Ninmim sambil mengatakan,” kalau berani naik”. Kami tidak mengenal orang itu tetapi yakin orang itu bukan berasal dari asrama Ninmim. Kami juga melihat Brimob mengumpulkan penghuni asrama Ninmim pada malam kejadian. Keesokan harinya kami didatangi Brimob dan menanyakan alamat asrama Wamena, namun kami menjawab, disini tidak ada asrama Wamena, bahkan tidak tahu dimana karena memang tidak ada asrama Wamena di wilayah kami. Kami baru mengetahui bahwa Mapolrek Abepura diserang oleh sekelompok orang tak dikenal pada pagi itu. Pada sore hari kami datang ke asrama Ninmim dan melihat; asrama dalam keadaan rusak, ada gumpalan darah di tempat dimana Brimob mengumpulkan penghuni asrama Ninmim. Dari Peneas Lokbere kami mendapat laporan bahwa 2 orang penghuni asrama Ninmim meninggal dunia. Namun kami tidak tahu nama korban yang meninggal, kapan mereka dikuburkan dan dimana. Mengenai aktifitas asrama Ninmim, kami tidak tahu persis. Tetapi kami punya kesan bahwa semua penghuni asrama Ninmim baik – baik karena kami sering mengikuti ibadat bersama mereka.

Setelah mendengar kesaksian korban, para terdakwa (Johni Wainal Usman dan Daud Sihombing) diberikan kesempatan untuk menanggapinya. Demikian tanggapannya:

Menurut Pak Johni, dia sendiri yang memerintah agar Pieter dan teman - temannya langsung dibawa ke Polres Jayapura. Sedangkan kepada Pak RT, Pak Daud Sihombing menanyakan perihal situasi Papua di tahun 2000, maraknya permintaan merdeka dan penaikan bendera Bintang Bejora. Dia juga menanyakan keberadaan asrama – asrama di lingkungan Abepura. Mengenai keberadaan asrama – asrama, Pak RT mengatakan bahwa ia hanya tahu asrama Ninmim.   

Terhadap proses dan keterangan para saksi korban, para pendamping hukum saksi korban mengaku cukup puas atas keterangan  - keterangan yang disampaikan oleh para saksi korban. 
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