
GEREJA-GEREJA PAPUA 
 
 
Kepada Yang Terhormat. 
Kepala Kepolisian Republik Indonesia 
Jendral Pol. S. Bimantoro 
Di Jakarta 
 
 
Salam sejahtera, 
 
 
Melalui surat ini kami, para pemimpin Gereja-gereja di Papua, hendak mengemukakan 
keprihatinan kami sehubungan dengan keselamatan para saksi yang berkaitan dengan kasus 
penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua. 
 
1. Kami senantiasa mengikuti dengan cermat perkembangan penanganan kasus penculikan 

dan pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua yang telah mendatangkan ketakutan yang 
mendalam terhadap para saksi mengingat perkara tersebut memiliki dimensi politik yang 
amat serius. 

2. Sebagai gembala-gembala Umat Allah, kami telah dimintai jaminan perlindungan dari pihak 
saksi dan keluarganya yang tengah mengalami kebingungan dan ketakutan sehingga kami 
berupaya sekuat tenaga untuk menjaga keselamatan jiwa umat kami. 

3. Karena secara fisik kamipun tidak mampu memberikan jaminan keamanan, maka kami 
dengan hormat mohon kepada Bapak selaku komando tertinggi jajaran kepolisian di 
Indonesia untuk secara yuridis formal dan secara fisik memberikan jaminan perlindungan 
kepada semua saksi yang menjadi sumber informasi bagi pengungkapan fakta penculikan 
dan pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua. 

4. Kami, para pemimpin Gereja di Papua, mendukung upaya pihak kepolisian untuk 
mengungkapkan kebenaran dengan memaparkan semua fakta mengenai penculikan dan 
kematian Ketua Presidium Dewan Papua demi tegaknya keadilan di Tanah Papua ini. 

5. Kami mendesak pembentukan tim investigasi independen yang memiliki kredibilitas tinggi 
dengan melibatkan Komnas HAM dan ahli-ahli hak asasi manusia internasional untuk 
mengungkapkan fakta penculikan dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay secara independen, 
tidak memihak, dan transparan demi rasa keadilan masyarakat Papua yang terus-menerus 
dilukai. 

 
Demikianlah keprihatinan kami, para Gereja-gereja, yang kami ungkapkan kepada Bapak selaku 
pemegang komando tertinggi jajaran kepolisian di Indonesia.  
 
 

Jayapura, 22 November, 2001 
Teriring salam dan hormat kami, 

 
 
 
 
 
 

Pdt. Herman Saud M.Th Mgr. Leo Laba Ladjar OFM 
Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Uskup Jayapura 
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Pdt. DR. Benny Giay 
Gereja Kemah Injil di Irian Jaya 

 
 
 
 
Tembusan: 
1. Persekutuan Gereja-gereja Indonesia di Jakarta 
2. Konferensi Waligereja Indonesia di Jakarta 
3. Komnas HAM di Jakarta 
4. Presidium Dewan Papua di Jayapura 
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	Pdt. DR. Benny Giay

