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KETERANGAN PERS

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KASUS ABEPURA
TENTANG
PROSES PENYIDIKAN KEJAKSAAN AGUNG TERHADAP INSIDEN TRAUMATIS ABEPURA 7 DESEMBER 2000


Mencermati proses penyelesaian pelanggaran HAM Timor-Timur, kehadapan kita diperlihatkan secara terang benderang ketidaksanggupan Negara dalam membangun independensi peradilan HAM di mata dunia internasional. Cengkeraman kekuasaan politik telah membebaskan para petinggi militer dari pertanggungjawaban komando (command responsibility).  Tuntutan 10 tahun penjara dari jaksa penuntut umum telah dibebankan kepada pejabat sipil dan milisi dengan vonis ringan.  Kasus lain yang diamanatkan oleh Kepres No. 53 tahun 2001 dan rekomendasi DPR RI No. 44/DPR-RI/III 2001 adalah Kasus Tanjung Priok 1984 yang telah melewati batas waktu penyidikan, ternyata sampai saat ini belum dilakukan penuntutan perkara oleh pihak Kejaksaan Agung.  Begitu pun dengan Kasus Trisaksti dan Semanggi 1998 yang dikacaukan dengan politisi administrasi berkas penyelidikan yang membuat ketegangan kinerja antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

Satu-satunya kasus pelanggaran HAM dari sekian banyak pelanggaran HAM di tanah Papua, yang peristiwanya terjadi setelah diberlakukannya UU Pengadilan HAM No. 26/2000 dan saat ini sedang dalam proses hukum adalah Kasus Appear 7 Desember 2000.  Di hadapan Negara, masyarakat nasional dan internasional, orang Papua akan membuka kembali rekaman ingatan penderitaan terhadap insiden Traumatis Appear.  Dini hari, 7 Desember 2000 sekelompok massa telah melakukan penyerbuan ke Mapolsek Appear yang mengakibatkan Bripka Petru Eppa meninggal dunia dan tiga anggota polisi lainnya luka-luka.  Disertai pembakaran ruko yang berjarak 100 meter dari Mapolsek.   Terjadi juga penyerangan dan pembunuhan satpam di kantor Dinas Otonom Kotaraja.  Dalam meminta bantuan tenaga pengamanan, Kapolres Jayapura AKBP Drs. Daud Sihombing, SH setelah menelpon Wakapolda Brigjen Pol Drs. Moersoetidarno Moerhadi D.  langsung melaksanakan perintah operasi untuk pengejaran dan penyekatan ke tiga asrama mahasiswa dan tiga pemukiman penduduk sipil.  Di Asrama Ninmin satuan Brimob melakukan pengrusakan, pemindahan paksa (involuntary displace persons), ancaman, makian, pemukulan dan pengambilan hak milik (right to property) mahasiswa.  Di asrama Yapen Waropen satu mahasiswa terserempet peluru.  Yang lainnya dipukul, ditendang, dan dilempar ke dalam truk untuk dibawa ke Mapolsek.  Begitu pula penyiksaan dan penangkapan terjadi di asrama IMI (Ikatan Mahasiswa Ilaga).  Penangkapan dan penyiksaan (persecution) berulang-ulang terjadi juga di pemukiman penduduk sipil kampung Wamena Abepantai, suku Lani asal Memberamo di Kotaraja, dan suku Yali di Skyline.  Telah terjadi pembunuhan kilat (summary killing) oleh anggota Brimob, Elkius Suhuniap di Skyline.  Dan telah terjadi kematian dalam tahanan Polres Jayapura (dead in custody) akibat penyiksaan (torture) terhadap Joni Karunggu dan Orry Dnronggi.





Setelah pelimpahan berkas perkara KPP HAM Papua Irian Jaya dan Tim Tindak Lanjut KPP HAM Papua/Iran Jaya tertanggal 28 Maret 2002 dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Agung.  Maka menurut UU pengadilan HAM No. 26/2000, Akhir September ini talah memasuki batas waktu 90 hari tahap kedua penyidikan.  Tetapi belum ada keterangan pers Kejaksaan Agung terhadap perkembangan proses penyidikan.  Maka untuk menghindari pembelokan kasus dan upaya membangun kepercayaan masyarakat sipil terhadap kinerja Kejaksaan Agung, Kami, LSM-LSM dan Kelompok Mahasiswa (PBHI, YLBHI, LBH Jakarta/Papua, Kontras Papua, Elsam, Elsham Papua/Jakarta, dan SKP Jayapura, JPIC-OFM, ISAI, Front Nasional Mahasiswa Papua Barat, dan Solidaritas Mahasiswa untuk Kemanusiaan di Papua) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Appear telah melakukan Audiensi dengan pihak Kejaksaan Agung tertanggal 11 September 2002 pukul 14.50-16.00 WIB.  Koalisi diterima di ruang Tindak Pidana Umum Muda oleh Wakil Jaksa Agung: Fachri Nasution, SH, Ketua Tim Satgas HAM: BR Pangaribuan SH, Sekretaris Tim Satgas HAM: K Lere SH, Kepala Unit Penyidikan: Syamsul Bachri, SH.MH dan Tenaga Ahli HAM: Putu Sutedja SH dengan hasil pembicaraan sebagai berikut:

	Pihak Kejaksaan Agung membenarkan laporan Penyelidikan KPP HAM Papua/Irian Jaya bahwa dalam Peristiwa Appear 7 Desember 2000 telah terjadi Pelanggaran HAM berat oleh kepolisian terhadap masyarakat sipil.  Dan sampai saat ini sudah ditemukan dua tersangka pelaku tindak langsung setingkat pemberi komando operasi dari aparat kepolisian.  Dan masih akan dilakukan penyidikan sampai perpanjangan tahap ketiga selama 60 hari oleh Pengadilan HAM sesuai UU Pengadilan HAM No. 26/2000 pasal 22 (3).  Menurut  Kejagung batas akhir penyidikan terhitung tanggal 29 November 2002.


	Proses penyidikan yang tersendat-sendat dan terbebani oleh alasan tehnis dikarenakan :
	Para saksi dari Kepolisian tidak memahami sepenuhnya jenis kasus pelanggaran HAM berat sehingga mereka juga menuntut HAM Polisi.

Sesuai rekomendasi KPP HAM Papua/Irian Jaya nama para saksi dari kepolisian ketika diperiksa ternyata banyak yang tidak mengakui melakukan penangkapan, penganiayaan, penyiksaan apalagi penembakan.
Administrasi birokrasi kepolisian yang sulit ditembus untuk menghadirkan saksi polisi seprti pemindahan tempat tugas dan jadual pemeriksaan yang tidak dipatuhi.
Para saksi korban tidak mampu memberikan keterangan tentang identifikasi pelaku langsung di lapangan mengingat hari masih gelap dan mereka harus menundukkan kepala ketika terjadi penangkapan.
Anggaran penyidikan yang kurang disertai biaya penyidikan yang cukup mahal menurut Kejaksaan Agung.  

	Atas kondisi penyidikan yang demikian, pihak Kejaksaan Agung menawarkan kerjasama kepada Koalisi untuk membantu menghadapkan saksi-saksi terutama saksi korban yang bisa mengidentifikasi pelaku secara jelas.


	Koalisi juga meminta jaminan kepada pihak Kejaksaan Agung untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, korban dan keluarganya selama proses penyidikan dan penuntutan juga kepada pengadilan pada tahap pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2/2002.


	Melihat penderitaan fisik dan mental yang dialami korban dan keluarganya sampai saat ini.  Koalisi menganggap bahwa Peraturan Pemerintah No. 2/2002 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat di dalam operasionalnya tidak mampu meringankan penderitaan korban dan keluarganya yang harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak (psl. 2).  Hal ini membuat korban dan keluarganya makin sulit mempercayai rasa keadilan di Negara ini.


	Koalisi akan tetap melakukan control terhadap independensi Kejaksaan Agung di dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku-pelaku dan penanggung jawab Pelanggaran HAM berat Appear 7 Desember 2000 hingga sampai pada tahap putusan di pengadilan HAM agar terbebas dari intervensi kekuasaan, politih dan uang.


Demikian keterangan pers kami sebagai salah satu cara mengontrol transparansi kinerja Kejaksaan Agung dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik Pelanggaran HAM berat Appear 7 Desember 2000.  Semoga keterangan ini bisa membantu masyarakat korban dalam mendapatkan informasi atas penegakkan keadilan di Papua.


Jakarta, 17 September 2002





