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No.:	008/TB/2003/1.5.					Jayapura, JanuarI 2003



PENGANTAR

Laporan ini meliputi kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh Sekretariat Keadilan & Perdamaian (SKP) selama tahun 2002. Laporan ini bertujuan disampaikan kepada berbagai organisasi mitra kerja, dan untuk dijadikan bahan informasi bagi siapa saja yang ingin mengetahui kegiatan SKP Jayapura.

Status dan Personalia SKP
Sejak permulaan (Juli 1998) SKP didirikan sebagai bagian integral karya Keuskupan Jayapura. Saat ini SKP memperkerjakan empat tenaga staf: Theo van den Broek ofm, Budi Hernawan ofm (sedang berstudi di ANU di Canberra, Australia, mulai Juli 2002 sampai tahun 2004), Frederika Korain SH dan  Rudolf Kambayong ofm, ditambah seorang tenaga logistik kantor, Fransiska Mahuse. Secara formal dan yuridis SKP berkarya dibawah tanggung jawab Uskup Jayapura, Mgr. Dr. Leo Laba Ladjar ofm.
Selama tahun 2002 jumlah tenaga pada SKP sangat kekurangan, mengingat bahwa sepanjang tahun staf hampir tidak pernah lengkap, dan usaha untuk menambah tenaga staf ternyata mengalami kegagalan. Selama pertengahan pertama tahun 2002 masing-masing anggota staf terlibat dalam kegiatan di luar kantor SKP untuk beberapa bulan; sejak bulan Juli salah seorang anggota staf menjalankan tugas belajar di luar negeri. Boleh dikatakan bahwa SKP dijalankan oleh rata-rata dua tenaga staf selama pertengahan pertama tahun 2002, dan oleh tiga tenaga staf selama pertengahan kedua.   

Rangkuman kegiatan SKP tahun 2002
Dalam laporan ini kami akan meninjau sejumlah jenis kegiatan SKP selama tahun 2002. Sebagai titik tolak kami memanfaatkan suatu rangkuman kegiatan sebagaimana digambarkan dalam daftar kegiatan di bawah ini:

RANGKUMAN KEGIATAN SKP JAYAPURA TAHUN 2002

TGL.
KEGIATAN
KETERANGAN
BIDANG
1 – 4 Jan.
Kunjungan kerja di Merauke
Pengembangan SKP Merauke
Jaringan kerja
1 – 10 Jan.
Kunjungan kerja di Ilaga
Investigasi peristiwa berdarah Ilaga 2001
Advokasi 
8 Jan.
Pertemuan dgn MSF 
Tukar-menukar pikiran
Jarigan kerja
10 Jan.
Pertemuan dgn Kepala Dinas Kesehatan
Tindaklanjut permasalahan korupsi di Okbibab
Advokasi 
11 Jan.
Pertemuan dgn PDP, Kontras, LBH
Tukar-menukar pikiran
Jaringan kerja
14 – 17 Jan.
Kunjungan kerja di Oksibil
Investigasi soal peranan mantan-OPM & Kopassus
Advokasi 
20 Jan.
Pertemuan dgn delegasi Amnesty Int.
Tukar-menukar pikirian
Jaringan kerja
22 Jan.
Pertemuan dgn pemimpin-pemimpin agama
Persoalan investigasi kasus Theys
Advokasi 
28 Jan.
Pertemuan dgn Komandan Kopassus
Kasus di Oksibil
Advokasi 
29 Jan.
Pertemuan dgn Kedutaan Kanada
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
2 Febr.
Pertemuan dgn Parlement Eropa
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
4 Febr.
Pertemuan dgn Commongrounds
Tukar-menukar pikiran
Jaringan kerja
8 Febr.
Pertemuan dgn Uskup-Uskup se-Papua
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
14 Fber.
Coffee-morning dgn Kapolda
Tukar-menukar pikiran
Jaringan kerja
15 Febr.
Pertemuan dgn Missio Belanda
Tukar-menukar pikiran
Jaringan kerja
16 – 18 Febr.
Kunjungan kerja ke Vanimo
Pemantauan keadaan pengungsi
Investigasi 
18 Febr.
Pertemuan dgn Kedutaan Belanda & Prancis
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
20 Febr.
Peluncuran buku tahunan
Memoria Passionis di Papua
Informasi 
21 Febr.
Pertemuan dgn Kedutaan USA 
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
22 Febr.
Pertemuan dengan dua “ahli polisi”
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
25 – 28 Febr.
Konferensi UNHCR di Bali
Persoalan pengungsi
Jaringan kerja
27 Febr.
Konferensi Besar Masyarakat Adat
Pengembangan sikap  dewasa ini
Membangun budaya damai 
27 Febr.
Bedah UU Otsus
Sumbang tanggapan
Informasi 
28 Febr.
Pertemuan dgn USAID
Peluang bantuan
Jaringan kerja
8 Maret
Ibadat Puasa di Paroki APO
Makna Masa Puasa
Membangun budaya damai
12 – 17 Maret
Pelatihan di Ilaga
Pelatihan HAM
Pelatihan 
14 Maret
Pertemuan dgn Alternatives
Peluang bantuan
Jaringan kerja
14 Maret 
Pertemuan dgn NOVIB
Peluang bantuan SKP Agats
Jaringan kerja
18 – 20 Maret
Pelatihan di Bidogai
Kelompok Perempuan
Pelatihan 
19 Maret
Pertemuan dgn delegasi Komisi Eropa
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
20 Maret
Seminar perpisahan At Ipenburg
Peranan Gereja-Gereja di Papua
Penyadaran 
25 Maret
Pertemuan dgn Keduataan Belgia
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
1 – 14 April
Menghadiri sessi UNCHR di Geneva
Uraian keadaan di Papua
Informasi & Advokasi
10 April
Pertemuan dgn pemimpin agama di Papua
Seruan damai kepada Gubernur dan DPRP
Membangun budaya damai
10 April
Pertemuan dgn pemimpin agama di Papua
Kasus Abepura; seruan kepada Jaksa Agung
Advokasi 
13 –20 April
Pertemuan dgn Justitia et Pax, Australia
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
15 April
Pertemuan dgn International Crisis Group (ICG)
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
16 April
Pertemuan dgn Kedutaan USA
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
20 April 
Pertemuan dgn HIVOS
Peluang bantuan
Jaringan kerja
21 April
Pertemuan dgn Palang Merah Int.
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
25 April
Pertemuan dgn Initiatives for Change (Belanda)
Uraian keadaan di Papua
Membangun budaya damai 
25 April
Pertemuan dgn Cordaid (Belanda)
Peluang bantuan
Jaringan kerja
2 Mei
Pertemuan dgn Kedutaan Australia
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
3 Mei
Lokakarya PBHI di Bogor
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
10 Mei
Pertemuan dgn Elsham, Kontras & LBH
Persoalan investigasi kasus Theys
Advokasi 
13 – 16 Mei
Lokakarya di Wamena
Follow-up untuk Kelompok Peduli
Pelatihan 
14 Mei
Pertemuan dgn PDP
Soal dialog politik nasional
Mambangun budaya damai 
15 Mei 
Pertemuan dgn Delegasi Sorong
Persoalan Laskar Jihad
Informasi 
16 Mei
Pertemuan dgn Caritas Australia
Peluang bantuan
Jaringan kerja
17 – 21 Mei
Kunjungan kerja di Merauke
Bersama Caritas Australia
Jaringan kerja
20 Mei – 30 Juni
Masa refleksi pribadi
Sukabumi
Pembinaan
22 Mei
Pertemuan dgn Caritas Australia
Tukar-menukar pikiran
Jaringan kerja
23 Mei
Pertemuan dgn Siegfried Zoellner
Jaringan Papua di Jerman
Jaringan kerja
27 – 28 Mei
Seminar Dinas Agama di Papua
Pelbagai persoalan aktual
Informasi
1 Juni – 6 Juli
Sr. Maya (PBHI Jkt) di SKP
On the job training
Pelatihan 
5 Juni
Pertemuan dgn Alternatives
Peluang bantuan
Jaringan kerja
5 Juni
Pertemuan dgn USAID
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
6 Juni
Pertemuan dgn Alternatives
Peluang bantuan
Jaringan kerja
7 Juni
Pertemuan dgn SET-Foundation
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
7 Juni
Pertemuan dgn CRS Yogya
Tukar-menukar pikiran
Jaringan kerja
10 – 13 Juni
Kunjungan kerja di Abmisibil
Follow-up untuk kelompok peduli
Pelatihan 
10 - 12 Juni
Lokakarya Kontras di Papua
Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Membangun budaya damai 
11 – 21 Juni
Kunjungan kerja di Timika & Paniai
Kunjungan orientasi
Informasi 
17 Juni
Pertemuan Adat Hedam Ayapo
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
18 Juni
Pertemuan dgn pemimpin agama di Papua
Konsep “membangun budaya damai”
Membangun budaya damai 
20 Juni
Pertemuan dgn CSSP Jakarta
Peluang bantuan
Jaringan kerja 
23 Juni
Pertemuan dgn konsultan BP
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
24 – 30 Juni
Pelatihan di Welesi
Pelatihan HAM
Pelatihan 
29 Juni – 3 Juli
Kunjungan kerja di Wamena
Kunjungan orientasi
Informasi 
1 Juli – 8 Agustus
Sdr. Rudolf (SKP) di PBHI
Magang & orientasi
Pendidikan staf
6 Juli
Studi pada ANU di Canberra
Program studi 2 tahun
Pendidikan staf
8 Juli
Pertemuan dgn CRS Yogya
Tukar-menukar pikiran
Jaringan kerja
8 Juli
Pertemuan dgn Kedutaan Australia
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
12 Juli
Pertemuan dgn CRS Yogya
Tukar-menukar pikiran
Jaringan kerja
16 Juli
Pertemuan dgn Justitia & Pax Jerman
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
17 Juli
Pertemuan dgn CSSP Jkt
Evaluasi program
Jaringan kerja
22 Juli
Pertemuan dgn World Alliance of Reformed Churches
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
23 Juli
Pertemuan dgn Pangdam XVII Trikora 
Persoalan kegiatan TNI di Oksibil
Advokasi 
27 Juli
Pertemuan mahasiswa Papua-Surabaya
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
29 Juli
Pertemuan mahasiswa Papua-Malang
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
29 –30 Juli
Seminar oleh IRIS Indonesia
Critical development issues in Papua
informasi
30 Juli
Pertemuan dgn CRS Yogya
Tukar-menukar pikiran
Jaringan kerja
3 Agustus
Palang Merah Internasional
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
6 Agustus
Pertemuan dgn KAIROS
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
7 Agustus
Seminar Forum Kemahasiswaan Maluku-Papua
Kejahatan Negara di Papua
Penyadaran 
9 Agustus
Pertemuan dgn delegasi Jepang
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
13 Agustus
Pertemuan dgn pemimpin agama di Papua
Kegiatan pada tgl. 21 September, Prayer Day for Peace
Membangun budaya damai 
15 Agustus
Pertemuan dgn USAID
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
17 –18 Agustus
Pelatihan Mahasiswa Papua di Bogor
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
18 – 30 Agustus
Lokakarya Membangun budaya damai di Yogya
Pengembangan buku petunjuk utk mambangun budaya damai
Membangun budaya damai 
12 – 14 Sept.
Kunjungan kerja di Oksibil
Follow-up untuk kelompok peduli
Pelatihan 
18 Sept.
Seminar PMKRI
Kejahatan negera di Papua
Penyadaran
18 – 24 Sept.
Kunjungan kerja di Oksibil
Pelatihan utk kelompok ibu-ibu
Pelatihan 
21 Sept.
Gerakan Doa Damai Internasional 21 September
Para pemimpin agama di Papua bergabung dalam “gerakan doa damai”
Membangun budaya damai
23 – 29 Sept.
Pelatihan di Elagaima
Pelatihan HAM
Pelatihan 
3 Okt.
Pertemuan dgn Kedutaan Kanada
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
7 Okt.
Wawancara dgn TV Belanda
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
8 Okt.
Pertemuan dgn Kedutaan USA
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
14 Okt.
Pertemuan dgn Kedutaan Norway & Inggris
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
15-16 Okt.
Konferensi Perdamaian
Konferensi oleh Elsham & Polda & DPRP
Membangun budaya damai 
17-20 Okt.
Lokakarya Nasional di Yogya
Perdamaian dan Resolusi Konflik
Mambangun budaya damai 
7 Nov.
Pertemuan dgn Kapolda baru
Tukar-menukar pikiran
Informasi 
8 Nov.
Pertemuan dgn Wakapolda
Persoalan Timika dll.
informasi
11 Nov. – 12 Des.
Norbert Yumpte SKP Sorong
On the job training
Pelatihan 
15 Nov.
Pertemuan dgn KomNas Perempuan
Tukar-menukar pikiran
Jaringan kerja
18 Nov.
Pertemuan dgn Elsham, LBH, Kontras, GKI
Surat somasi Pangdam kepada Elsham (Timika-case)
Jaringan kerja
20 Nov.
Pertemuan dgn Cordaid
Persiapan lokakarya membangun budaya damai
Jaringan kerja
19 - 25 Nov. 
Peringatan Hari Anti-kekerasan Perempuan & Anak
Kegiatan oleh koalisi perempuan 
Membangun budaya damai 
25 – 30 Nov.
Lokakarya SKP Jayapura
Membangun budaya damai
Membangun budaya damai
1 Des.
Pertemuan dgn Kedutaan Belanda & Selandia Baru
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
3 Des.
Pertemuan dgn Palang Merah Internasional
Uraian keadaan di Papua
Informasi 
3 Des.
Pertemuan dgn Bas Suebu
Tukar-menukar informasi
Informasi 
13 –16 Des.
Kunjungan kerja ke Oksibil
Follow-up untuk kelompok ibu-ibu
Pelatihan 
20 Des.
Pertemuan dgn Konsorsium Lembaga HAM
Pengembangan pola kerjasama
Jaringan kerja

Selanjutnya kami akan menguraikannya dilihat dari lima aspek kegiatan SKP selama ini, sebagai berikut :
I.	Aspek Advokasi
II.	Aspek Informasi / Penyadaran
III.	Aspek Pembinaan / Pelatihan
IV.	Aspek “Membangun Budaya Damai”
V.	Aspek Jaringan Kerja




ASPEK ADVOKASI

Keterlibatan SKP di bidang advokasi dapat disimpulkan dari lima kegiatan sbb.:

	Selama pertengahan pertama tahun 2002 SKP melibatkan diri dalam beberapa kegiatan yang langsung berkaitan dengan “kegiatan advokasi”. Termasuk dalam kegiatan ini: dua investigasi, masing-masing di wilayah Kabupaten Puncak Jaya (Ilaga) pada bulan Januari 2002, dan di wilayah Kabupaten Jayawijaya (Mabilabol-Oksibil) pada bulan Januari 2002 -ditambah dengan investigasi tambahan pada bulan Mei 2002. 


	Secara tidak langsung SKP memberikan perhatian pula kepada kasus pembunuhan terhadap Bp. Willem Onde serta adyudannya, John Tumin Kandam di sekitar Asike, Kabupaten Merauke (10 Sept. 2001) dan peristiwa berdarah di Kimaam, Kabupaten Merauke (25 Juli 2001, 24 Agustus 2001, 28 November 2001) dengan membantu SKP Keuskupan Agung Merauke untuk menyusun laporan peristiwa-peristiwa tersebut.


	Selanjutnya kegiatan advokasi SKP berkaitan dengan memantau perkembangan investigasi dalam kasus Abepura (7 Des. 2000), dalam kasus pembunuhan Bp. Theys Eluay serta sopirnya (10 Nov. 2001), dan penembakan di Timika / Mile 62 (31 Agustus 2002).


	Berhubungan dengan keberadaan pengungsi-pengungsi Papua di Vanimo (sejak bulan Desember 2001) SKP mengadakan suatu kunjungan-survey keadaan di Vanimo pada bulan Februari 2002.


	Secara khusus SKP mengambil peranan dalam Sidang Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang terselanggara selama bulan Maret-April 2002 di Geneva, Swiss.


PERISTIWA DI ILAGA. 
Pada bulan Juli-Agustus SKP terlibat dalam kegiatan mediasi untuk membebaskan dua warga negara Belgia yang disandera oleh sekelompok TPN di Ilaga. Mediasi itu dapat diakhiri pada tanggal 16 Agustus 2001, sewaktu kedua sandera dilepaskan dan masyarakat telah menyadari bahwa kegiatan mereka tidak dapat dibenarkan. Seluruh proses dapat dijalankan tanpa kekerasan, dan pihak Polisi Papua telah menjamin bahwa tidak akan ada tindakan balasan dari aparat keamanan.

Suasana tenang dan damai mulai terganggu sesaat sekelompok kecil (tidak jelas identitasnya) merampas senjata dari aparat keamanan di Ilaga dan seorang anggota masyarakat dieksekusi  (tanpa proses apapun) di tempat oleh aparat keamanan. Dalam kelanjutannya terjadi serangakaian tindakan kekerasan baik oleh masyarakat maupun oleh aparat keamanan, dan selama berbulan-bulan keadaan di Ilaga menjadi tegang.

SKP mengadakan investigasi mengenai peristiwa ini dan menerbitkan suatu laporan lengkap yang berjudul: Peristiwa Kekerasan 28 September 2001 Di Kecamatan Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, Jayapura, April 2002. Laporan ini disampaikan kepada segala pihak yang berkepentingan, namun kurang jelas sejauh mana isi laporan ini ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang.

SUASANA DI OKSIBIL 
Beberapa tahun lalu SKP telah melaporkan suasana ketegangan di wilayah Pegunungan Bintang (Oksibil-Okbibab) yang menjadi akibat dari kegiatan OPM setempat serta tindakan represi oleh aparat keamanan selama puluhan tahun (laporan: Dampak Kehadiran Aparat Kemanan Bagi Situasi Kemasyarakatan Dan HAM Di Wilayah Pegunungan Bintang, Tahun 1998 – Awal 1999, Juli 1999). Akhirnya pada tahun 1999 keadaan menjadi lebih baik dan masyarakat pelahan-lahan keluar dari sikap kebisuan dan ketakutan dan Kopassus ditarik kembali dari wilayah ini.

Pada akhir tahun 2001 suasana menjadi tegang kembali. Sementara waktu pasukan Kopassus sudah ditempatkan kembali lagi di wilayah ini. Ketegangan berasal dari kegiatan seorang mantan-anggota OPM yang ‘sedang dibina’ oleh Kopassus. Melalui beberapa kunjungan oleh mantan-OPM ini yang berasal dari wilayah Oksibil, serta kegiatannya yang tidak jelas – a.l. membuat daftar anggota OPM, dan merekayasa pengambilan senjata milik OPM yang disimpan oleh warga biasa di kampong - yang ternyata didukung oleh Kopassus, hingga menimbulkan kecurigaan. Masyarakat sekali lagi menjadi takut dan gelisah. Akhirnya yang bersangkutan mengancam sejumlah tokoh masyarakat akan dibunuh oleh Kopassus. Delapan tokoh yang menjadi sasaran ancaman ini akhirnya lari menyembunyikan diri.

SKP mengadakan investigasi di tempat, bertemu dengan segala pihak yang berkepentingan – termasuk kedelapan tokoh yang menjadi sasaran – dan mempertemukan masyarakat dengan unsur Kopassus serta unsur aparat keamanan lainnya (selain pejabat sipil, Camat yang lazimnya tidak ada di tempat dan tidak berfungsi sama sekali di wilayah ini) sampai semua yang terjadi didiskusi secara terbuka, dan suatu kesepakatan bersama tercapai. Oleh masyarakat dituntut supaya mantan-anggota OPM tidak boleh lagi datang ke wilayahnya.

Karena suatu kesepakatan tercapai maka SKP memutuskan untuk tidak menerbitkan suatu laporan publik, namun membulatkan kegiatannya dengan mengadakan suatu pertemuan langsung dengan Komandan Kopassus di Jayapura. Dalam pertemuan kejadian dilaporkan, dan kesepakatan yang tercapai akhirnya diterima oleh Komandan Kopassus, termasuk tuntutan masyarakat supaya mantan-anggota OPM binaan Kopassus tidak akan mengunjungi daerah asal mereka lagi tanpa melaporkan diri dulu kepada Lembaga Masyarakat Adat setempat. Kopassus akan ditarik dari Mabilabol.

Walau kesepakatan tadi diteguhkan oleh Komandan Kopassus, SKP menerima berita bahwa kegiatan sejenis – seperti akhir tahun 2001 – terjadi lagi pada bulan April dan Mei 2002. Maka, SKP melengkapi laporannya dan menerbitkannya: Laporan Suasana Kemasyarakatan Di Wilayah Kecamatan Oksibil, Jayapura, Februari-Juni 2002. Sebagai tindaklanjut SKP bertatap muka dengan Pangdam Trikora – didampingi oleh enam orang stafnya, termasuk Komandan Kaposus yang baru – pada tanggal 23 Juli 2002 untuk menyuarakan keprihatinan serta ketidaksetujuannya dengan kebijaksanaan yang diperlihatkan oleh TNI. Sementara waktu suasana tenang kembali.



PERISTIWA DI ASIKE-MUTING
Pada tanggal 10 September 2001 dua orang, yakni Willem Onde, mantan pemimpin OPM, dan pembantunya, John Tumin Kandam, dibunuh di Kabupaten Merauke, dekat Asike. Kedua mayat ditemukan selama lima hari setelah hari pembunuhan. Walau pembunuhan terhadap dua orang tersebut diberitakan dalam harian lokal, peristiwa ini kurang mendapat perhatian lebih lanjut, malahan didiamkan begitu saja.

Willem Onde cukup dikenal masyarakat Papua, a.l. karena aksi penyanderaan awal tahun 2001 yang melibatkan karyawan, warga-warga asing, salah satu perusahaan kayu, PT Korindo. Persoalan itu akhirnya dapat diatasi dan Willem Onde diberikan kesempatan untuk bertemu dengan petinggi-petinggi pemerintah pusat di Jakarta.

Setelah menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib pada tgl. 27 Mei 1997, Willem Onde diketahui bekerja sama dengan pihak keamanan (Kopassus). Pertengahan tahun 2001 bentuk kerjasama ini diakhiri setelah terjadi ketegangan antara kedua pihak. Tiga bulan kemudian Willem Onde bersama asistennya dibunuh dalam perjalanan dari Asike ke Muting.

Pembunuhan ini tidak pernah menjadi bahan investigasi. Akhirnya SKP Keuskupan Agung Merauke (SKP KAM) menerbitkan suatu laporan, sambil bertanya “mengapa peristiwa pembunuhan ini begitu lama didiamkan dan tidak pernah diinvestigasi?”. SKP Jayapura membantu SKP KAM untuk menyusun dan menerbitkan laporan ini yang berjudul: “Mengapa pembunuhan terhadap Willem Onde dan John Tumin Kandam belum diinvetigasi?”, Merauke, Juni 2002. Setahu kami laporan ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

PERISTIWA DI PULAU KIMAAM
Persoalan di Kimaam berkaitan dengan beberapa kejadian selama tahun 2001. Pada tanggal 25 Juli 2001 sekelompok masyarakat lokal menyerang salah satu kapal nelayan berawak 15 orang. Dalam serangan ini 12 orang awak dibunuh. Pada tanggal 24 Agustus 2001 sebuah kapal nelayan dibakar dan awaknya – 19 orang - dibunuh oleh sekelompok masyarakat setempat di Pulau Kimaam. Pada tanggal 28 November 2001 sekelompok masyarakat Kimaam mendatangi pusat kota Kimaam (lapangan Maskura) untuk mengadakan demo dan menyampaikan protesnya atas kebijakan pemerintah yang telah menghilangkan sumber nafkah masyarakat setempat dengan memberikan konsesi perikanan kepada pelbagai perusahaan. Sebelum terjadi “negosiasi atau dialog” aparat keamanan mengarahkan tembakan pada kelompok masyarakat ini; satu orang mati di tempat sedangkan dua orang terkena luka parah.

Bersama beberapa instansi lainnya SKP KAM mengadakan investigasi persoalan di Kimaam; sudah tentu bahwa persoalan sangat kompleks dan berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah selama tahun-tahun yang silam ini. Kebijaksanaan berkaitan dengan perizinan kepada pelbagai perusahaan perikanan untuk beroperasi – tanpa diawasi lebih lanjut atau dibatasi wilayahnya secara nyata. Pada dasarnya masyarakat merasa “ditelanjangi” dan dirampas sumber ekonomi mereka. SKP Jayapura membantu SKP KAM untuk menyusun dan mnerbitkan laporan investigasinya, yang berjudul: “Peristiwa kali Korimen – Kontuar – Lapangan Maskura Kimaam, Kecamatan Kimaam, Kabupaten Merauke, Papua”, Laporan Tim Pencari Fakta, Merauke, 15 April 2002. 

PEMANTAUAN PERKEMBANGAN INVESTIGASI
SKP juga memfasilitasi sejumlah reaksi/seruan oleh pimpinan gereja dan pimpinan agama-agama, termasuk (1) tanggapan atas meningkatnya kekerasan di Papua, dan usaha untuk meningkatkan kepekaan terhadap bahaya hilangnya rasa kemanusiaan dengan menggunakan kekerasan, dan (2) tanggapan atas permintaan ditegakkannya keadilan, termasuk keinginan adanya penelitian yang independen terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. 

Pada awal tahun 2002 sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia belum diinvestigasi hingga tuntas. Dua kasus yang paling diberikan perhatian adalah kasus Abepura (7 Des. 2000) dan kasus pembunuhan terhadap Theys (10 Nov. 2001). 
Kasus Abepura sebenarnya sudah diinvestigasi dibawah naungan KomNas HAM, namun laporan hasil investigasi (Mei 2001) tetap belum ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Agung di Jakarta, sampai dibawa ke pengadilan HAM sesuai dengan UU Pengadilan HAM No. 26 Tahun 2000. Ada kesan bahwa terdapat upaya yang sistematis agar kasus ini “dilupakan”, maka SKP bergabung dengan baik para Pemimpin Agama di Papua (10 April; 7 September), maupun dengan LSM-LSM mitra kerja (17 September) untuk mendesak pihak yang berwenang supaya kasus ini ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
Pemantauan sejenis diadakan berhubungan dengan perkembangan dalam proses investigasi kasus pembunuhan terhadap Bp. Theys Eluay. Upaya SKP bersama mitra-mitra kerja bertujuan supaya akhirnya diadakan suatu investigasi yang sungguh-sungguh obyektif dan benar (tgl. 22 Januari; 2 Februari; 10 Mei);. Upaya yang sama diadakan berhubungan dengan diadakannya investigasi dalam kasus penembakan / pembunuhan terhadap tiga tenaga kerja PT Freeport di Mile 62 pada tanggal 31 Agustus 2002 (7 September).
Desakan demikian terungkap dalam sejumlah surat atau seruan sebagaimana didaftarkan pada “daftar tulisan” yang kami lampirkan pada laporan tahunan ini.

PERSOALAN PENGUNGSI
Pada akhir tahun 2000 sejumlah warga Papua mengungsi ke negara tetangga, dan akhirnya diberikan tempat di Vanimo. Selama tahun 2001 terdapat pelbagai upaya oleh pemerintah daerah untuk memulangkan mereka ke Papua, namun upaya-upaya itu tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Pihak Gereja Katolik baik di Papua maupun di Vanimo (PNG) mengutamakan suatu pendekatan perikemanusiaan yang bersisi dua: [1] memberikan bantuan kemanusiaan seperlunya, supaya para pengungsi dapat hidup dengan layak, dan [2] mendukung pemulangan mereka dibawah persyaratan bahwa pemulangan ini terjadi secara sukarela, dan dipantau oleh instansi-instansi kemanusiaan nasional (gereja-gereja) dan internasional (UNHCR).

SKP (bersama seorang tokoh gereja Kingmi, Dr. Benny Giay) mengadakan suatu kunjungan kerja ke kamp pengungsian di Vanimo pada bulan Februari 2002, dan melaporkan keadaan para pengungsi kepada instansi-instansi yang berkepentingan. Pada saat dikunjungi kelompok pengungsi berjumlah 324 orang (terdiri dari 113 orang laki-laki dewasa, 85 orang perempuan dewasa, dan 126 anak). Karena menjadi suatu beban yang nyata, dan karena kurang jelas sikap pemerintah PNG (dalam soal bantuan atau dalam soal pemberian status sebagai pengungsi) kehadiran para pengungsi di Vanimo makin hari makin disoroti dengan kritis oleh warga-warga PNG, sedangkan di Papua dampak para pengungsi terungkap dalam suatu stigmatisasi “masyarakat pegunungan” sebagai “masyarakat pengacau”. Sampai pada akhir tahun ini para pengungsi – jumlahnya sering berubah – masih ada di negara tetangga, dan suatu penyelesaian persoalan ini masih tidak begitu jelas. Sehubungan dengan terjadinya penembakan di sekitar perbatasan (Wutung; bln. Desember 2002) dapat diperkirakan posisi para pengungsi (dan anggota OPM/TPN) yang berada di PNG akan dijadikan bahan diskusi yang hangat, bahkan akan menjadi salah satu pokok yang menentukan dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan PNG. Boleh jadi bahwa kelompok pengungsi akan menjadi korban utama dalam pertikaian diplomatik demikian.

KESAKSIAN DI DEPAN KOMISI HAM PBB
Diundang oleh mitra kerja kami, yakni Franciscans International di Geneva, SKP diberikan kesempatan untuk menghadiri sidang tahunan Komisi HAM PBB di Geneva. Selama dua minggu kami memperkenalkan diri dengan “dunia internasional” ini. Disamping memberikan suatu kesaksian langsung di dalam sidang Komisi HAM PBB ini, kami juga memanfaatkan kesempatan untuk bertemu dengan perwakilan permanen manca negara di Geneva (antara lain dengan perwakilan permanen Republik Indonesia). Dalam semua kesempatan kami berupaya untuk memberikan tambahan pemahaman mengenai permasalahan yang sebenarnya di Papua. 
Kehadiran dalam kegiatan internasional ini juga memberikan peluang untuk memperoleh suatu gambaran mengenai kekuatan serta kelemahan instansi-instansi internasional (termasuk peranan para Special Rapporteur -Pelapor Khusus) dalam perjuangannya untuk memajukan penegakan hukum di dunia kita dewasa ini. Sudah tentu jika perjuangan itu sering sangat terkait dengan kepentingan-kepentingan politik masing-masing negara anggota Komisi HAM PBB, hingga sering tenggelam dalam suatu ‘campuran kepentingan’. Namun demikian peranan Komisi HAM PBB tetap sangat penting dan patut diandalkan sebagai sarana pengawasan serta penegakan hukum, dan sebagai sarana penjamin hak-hak asasi di forum internasional. 
Kami menilai bahwa kegiatan SKP (bersama mitra kerja) di tingkat internasional ini dapat membantu untuk menempatkan persoalan Papua dalam perspektif yang luas dan membantu kami sendiri untuk lebih memahami sikap yang diambil oleh pelbagai pemerintah negara-negara asing secara resmi.  
ASPEK INFORMASI / PENYADARAN
Suasana sosial-politik di Indonesia secara umum dan khususnya di Papua menjadi sangat rumit sepanjang tahun ini. Bukan kejutan jika kerumitannya berarti bahwa perkembangan-perkembangan sulit dimengerti oleh sebagian besar masyarakat disini. Khususnya hal itu benar  untuk orang-orang di luar pusat-pusat kota utama, yakni di pedalaman dan daerah-daerah pesisir yang terpencil. Bukan mereka saja, namun juga instansi-instansi lain – termasuk instansi-instansi luar negeri - yang tidak langsung mengalami perkembangan-perkembangan di Papua, merasa sulit untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di Papua ini. Ternyata sosialisasi unsur-unsur kebijakan dari para aktor / penentu kebijakan di Propinsi Papua kurang berjalan atau dijalankan secara kurang efektif, atau transparansi kebijakan-kebijakan sendiri kurang diutamakan. Maka, seperti tahun-tahun yang silam,  sepanjang tahun 2002 SKP telah terlibat didalam sejumlah upaya untuk mensosialisasikan pemahamannya tentang perkembangan yang terjadi.

Buku Tahunan dan Terbitan Tulisan UU Otsus
Satu unsur penting dalam agenda SKP untuk tahun 2002 yakni rencana menyusun dan menerbitkan buku tahunan tentang peristiwa-peristiwa selama 2001 (sama seperti buku tahunan 1999 dan 2000). Selama tahun 2002 buku tahunan ini telah dikerjakan oleh SKP dengan tujuan memberikan suatu ringkasan peristiwa selama 2001 maupun beberapa analisis singkat tentang unsur / perkembangan yang bisa dibaca dari peristiwa-peristiwa yang sudah dilaporkan. Sekali lagi terbatasnya waktu dan staf mengakibatkan tertundanya penerbitan buku tahunan dimaksud. Namun demikian, dengan senang hati kami dapat mencatat bahwa buku sedang dicetak dan akan diedarkan paling lambat bulan Maret 2003. 

Satu tulisan lain diedarkan secara luas (oplah 3000 eksemplar) melalui terbitan yang berjudul: “Mengatasi keterpecahan yang melumpuhkan”. Tulisan ini “Mengatasi keterpecahan yang melumpuhkan”, oleh Theo van den Broek ofm. Jakarta, Januari 2002 (ISBN 979-9381-20-7) dimaksudkan untuk membantu masyarakat memahami latarbelakang serta isi UU Otonomi Khusus untuk Papua. Inti tulisannya yakni menyadarkan masyarakat bahwa penerimaan isi Otonomi Khusus tidak bertentangan dengan aspirasi politik lainnya. SKP menerbitkan tulisan ini karena terdorong oleh pengalaman dan pengamatan bahwa terjadi peningkatan polarisasi yang sangat melumpuhkan hingga adanya perpecahan antara sebagian masyarakat yang mendukung Otonomi dan sebagian masyarakat yang mendukung aspirasi kemerdekaan.

Ternyata buku tahunan 2000 “Memoria Passionis di Papua; Kondisi Hak Asasi Manusia dan gerakan Aspirasi Merdeka: gambaran 2000,”  oleh SKP Keuskupan Jayapura. Jakarta, Januari 2002 (ISBN 979-9381-18-5).
 (oplah 2000 eksemplar) sangat laris dan mudah dipasarkan dengan harga murah (Rp. 20.000 sampai 25.000), sedangkan buku kecil mengenai Otonomi Khusus (harga Rp. 5.000) kurang mendapat perhatian dari masyarakat luas sehingga untuk sebagian besar disebarluaskan secara gratis; kemungkinan besar judul buku kecil ini kurang berbicara dan tidak langsung menyadarkan peminat bahwa tulisan ini menyangkut suatu uraian kritis mengenai UU Otonomi Khusus. Peluncuran resmi kedua tulisan yang dimasudkan pada tanggal 20 Februari 2002, berupa suatu seminar sehari bertempat di kampus STFT Fajar Timur di Abepura, sebenarnya tidak mempengaruhi penyebarluasan secara menonjol. Apalagi perlu diakui pula bahwa sampai saat ini SKP masih kurang aktif mengupayakan penyebarluasan buku tahunan di wilayah yang jauh dari kota Jayapura, Sorong, Merauke. 

Sebenarnya rencana semula tahun 2002 ini untuk menerbitkan lebih banyak tulisan sejenis, namun akhirnya kekurangan staf serta padatnya program SKP tidak memberikan peluang untuk mewujudnyatakan rencana semula tersebut.

Dialog dengan Pemimpin Agama
Selama tahun 2002 SKP melanjutkan upayanya untuk memupuk keterbukaan serta persatuan  antar para Pemimpin Agama di Papua. Untuk sebagian SKP membantu para Pemimpin Agama dengan menyediakan bahan informatif, dan mengajak mereka untuk membahas bersama sejumlah perkembangan yang terjadi. Tema-tema yang sentral dalam pembahasan ini: [1] upaya untuk mengurangi terjadinya penggunaan kekerasan oleh pihak mana saja;  [2] penegakan hukum, lebih-lebih berkaitan dengan investigasi serta penyelesaian beberapa kasus pelanggaran HAM; dan [3] persepsi bersama berkaitan dengan gejala-gejala yang memprihatinkan seperti kehadiran Laskar Jihad, dan kelompok-kelompok sejenisnya. 

Sumbangan dari SKP selama pertemuan-pertemuan dengan para pemimpin agama berupa bantuan informasi untuk menganalisa dan memahami apa yang sedang terjadi, apa saja perkembangan utama dan arahnya, dan untuk merefleksi apa saja bentuk jalan keluar  yang dapat diterima dan bagaimana pemimpin-pemimpin agama dapat memberikan suaranya bertalian dengan sejumlah perkembangan dimaksud. 

Pada umumnya ada suatu keterbukaan sejati antar para Pemimpin Agama di Papua, dan berulang kali mereka menyatakan keprihatinan serta niatnya secara jelas dalam sejumlah seruan atau surat kepada pihak-pihak yang berwenang Lihat lampiran. Mengingat bahwa kerukunan antar agama sering lebih kelihatan di tingkat para Pemimpin tetapi kurang nampak di pelosok-pelosok dimana perbedaan agama mudah dapat dimanipulasi demi kepentingan-kepentingan lain, SKP mulai mengajak perwakilan dari agama lain untuk turut mengambil bagian dalam acara pelatihan HAM yang dilakukan oleh SKP di wilayah pedalaman. Konkritnya, selama pelatihan HAM di Welesi, Kabupaten Jayawijaya (24-30 Juni) SKP turut mengundang Ketua MUI serta Ketua Litbang Gereja Kingmi untuk bergabung dalam diskusi dengan masyarakat di tempat. Ternyata upaya bersama ini sangat membantu masyarakat lokal untuk memahami kerukunan antar orang yang beda agama atau yang malahan beda pendapat. Pengalaman ini memberikan motivasi kepada SKP untuk mengulangi kegiatan bersama ini  pada kesempatan-kesempatan pelatihan di masa mendatang.

Dialog dengan mahasiswa Papua di Jawa
Dalam agenda SKP tahun 2002 diberikan perhatian khusus pada “upaya untuk mengembangkan suatu dialog yang efektif dengan dunia kemahasiswaan”. Sebenarnya SKP bermaksud untuk membuka dialog demikian dengan kalangan mahasiswa di Papua sendiri, namun akhirnya kami perlu mengakui bahwa unsur program ini mengalami kegagalan, sehingga akan dicantumkan kembali untuk Agenda SKP Tahun 2003. 

Yang lebih berhasil yakni pengembangan dialog dengan kelompok mahasiswa Papua yang sedang belajar di pulau Jawa. Hal ini difasilitasi oleh tenaga dari PBHI Jakarta, Sr. Maya, yang selama tahun ini menjalin suatu hubungan kerja yang cukup berarti dengan SKP Jayapura. Tenaga SKP Jayapura tampil lima kali dalam pertemuan-pertemuan mahasiswa di Jawa (3 Mei di Bogor, 27 Juli di Surabaya, 29 Juli di Malang, 17-18 Agustus di Bogor, dan 28 Agustus di Yogyakarta); sedangkan di Papua SKP berkesempatan untuk menyumbang pikiran dalam dua pertemuan / seminar kalangan mahasiswa: [1] Pertemuan Wilayah III Forum Komunikasi Lembaga Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia – FORKOM LKPTKI -, Maluku- Papua (7 Agustus 2002), dan [2] Seminar Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia  - PMKRI -, Papua (18 September 2002).

Dialog dengan perwakilan instansi
Sebagaimana dapat dibaca dari rangkuman kegiatan SKP selama tahun 2002, kebanyakan waktu disediakan untuk berdialog dengan instansi-instansi seperti Kedutaan-Kedutaan, Delegasi Parlemen dan Organisasi-Organisasi dari dalam maupun luar negeri (termasuk konsultan untuk misalnya BP dll.) Dalam rangkuman kegiatan SKP 2002 kami tidak mencantumkan segala pertemuan dengan kalangan wartawan, walau cukup sering terjadi.. Walau kegiatan ini cukup menuntut, mengingat lazimnya dialog dijalankan dalam bahasa asing, kami menilai penting untuk membantu instansi tersebut diatas untuk memperoleh informasi setepat mungkin – menurut uraian kami – sehingga mereka dapat lebih memahami situasi serta perkembangan di Papua selama ini. Dalam kerangka yang sama kehadiran selama sidang Komisi HAM PBB di Geneva memberikan peluang tersendiri untuk berkomunikasi dengan pelbagai instansi / organisasi yang berminat.

Sumbangan pikiran pada seminar-seminar
Perlu dicatat bahwa SKP tetap cukup selektif dalam penerimaan undangan untuk menghadiri salah satu seminar (entah sebagai peserta entah sebagai penceramah). Jumlah undangan memang cukup besar, namun sudah tentu bahwa penerimaan yang terlalu mudah dapat mengganggu pelaksanaan program SKP sendiri secara sangat berarti, dan kurang menunjang pengembangan lembaga kami sendiri. Hal demikian makin terasa pada saat jumlah staf sangat kurang.
Selama tahun 2002 SKP menghadiri 10 konferensi / seminar (termasuk 1 di luar negeri, dan 3 di Jawa-Bali) sebagai peserta dan/atau penceramah, sedangkan beberapa seminar lain dihadiri sebentar saja. 

ASPEK PEMBINAAN / PELATIHAN

Salah satu kegiatan SKP adalah pemberian “pelatihan HAM” di pelbagai tempat di wilayah pedalaman. Kegiatan ini sudah dikembangkan sejak awal berfungsinya SKP. Selama tahun 2002 SKP dapat menjalankan 5 pelatihan (di Ilaga, Bidogai, Welesi, Oksibil dan Elagaima); disamping itu diadakan 3 pertemuan evaluasi kelompok peduli, yakni lanjutan dari pelatihan tahun sebelumnya (di Wamena, Abmisbil dan Oksibil), dan 1 pertemuan tindaklanjut, follow-up pelatihan untuk kelompok Ibu di Oksibil.

Menyangkut staf SKP sendiri, secara ekstern diberikan kesempatan magang kepada mitra kerja di Jakarta, Sr. Maya (bulan Juni), tenaga inti SKP Sorong, Sdr. Norbert (bulan November) dan tenaga SKP Merauke, Agats dan Sorong dengan melibatkan mereka dalam persiapan serta pelaksanaan lokakarya “Membangun budaya damai” (bulan November). Secara intern mulai bulan Juli 2002 diberikan kesempatan berstudi kepada staf SKP, Sdr. Budi (di ANU - Canberra, Australia, selama dua tahun) dan kepada Sdr. Rudolf di PBHI Jakata (bulan Juli).

Pelatihan HAM
“Pelatihan HAM” makin berkembang menjadi suatu pelatihan bagi masyarakat sederhana untuk memahami kedaan aktual mereka. Lazimnya diberikan banyak waktu untuk membuat suatu analisis sosial secara bersama, sehingga masyarakat dapat memahami kenapa keadaan dewasa ini terjadi sebagaimana yang dialami. Dalam analisis ini diberikan ruang yang cukup pada uraian “adat yang lama” (sebagai pegangan hidup bersama di masa yang lampau) dan “adat yang baru” (terungkap dalam segala pegangan Hak Hak Asasi Manusia, sebagai pegangan hidup bersama dewasa ini). Ternyata pendekatan yang sederhana ini sangat membantu masyarakat untuk menempatkan diri kembali dalam suasana hidup serta tuntutannya dewasa ini.

Pokok-pokok dari kursus tidak begitu berbeda dengan yang dilaksanakan selama tahun-tahun yang lalu, walau sejumlah penyesuaian diadakan terus-menerus sekedar disesuaikan dengan tuntutan dan suasana tiap pelatihan.   Secara garis besarnya, hal-hal utama dari kursus (lamanya minimal 4 hari penuh) berkaitan dengan [1] pemahaman tentang perkembangan di Papua serta kaitannya dengan persoalan hak asasi manusia seperti  yang dialami di tingkat lokal; [2] refleksi tentang cara-cara menciptakan jalan keluar; dan [3] sejumlah isu khusus yang aktual – yang menjadi perbincangan banyak orang pada saat itu - atau isu tematis seperti persoalan gender. 

Pelatihan sebagaimana dimaksudkan di atas ini diadakan berdasarkan permintaan masyarakat sendiri. Secara khusus SKP berminat untuk memberikan pelatihan demikian di Ilaga, mengingat bahwa pertengahan tahun lalu SKP terlibat dalam proses negosiasi (soal penyanderaan) disana dan mengingat pula bahwa periode penyanderaan itu disusuli suatu tindak kekerasan yang berkepanjangan (akhir September – awal November). SKP menilai penting untuk menawarkan kepada masyarakat Ilaga suatu pekan refleksi bersama guna mencari jalan ditengah-tengah segala pengalaman yang pahit selama tahun yang silam. Di Bidogai, pelatihan khusus ditujukan kepada kelompok Ibu-Ibu, dan untuk sebagian menjadi pelatihan lanjutan dari pelatihan yang diberikan tahun sebelumnya. Pelatihan sejenis diadakan di Oksibil atas permintaan kelompok Ibu-Ibu. Pelatihan ini sebulan kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan suatu pelatihan “usaha ekonomis” sebagai salah satu pintu masuk untuk pembinaan masyarakat menuju suatu kemandirian ekonomis. Perlu dicatat bahwa dalam pelatihan pertama di Oksibil SKP didampingi oleh staf dari LP3A-Papua (suatu lembaga yang khusus memberikan perhatian pada Perempuan dan Anak), sedangkan dalam pelatihan tindaklanjutnya SKP mendampingi YPPW-Papua (suatu yayasan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan ekonomi rakyat). Hubungan kerjasama dalam kedua pelatihan terakhir ini sangat menguntungkan segala pihak dan patut dikembangkan di tahun-tahun mendatang. Dua pelatihan lainnya diadakan di Lembah Balim (di Welesi dan di Elagaima); kedua pelatihan ini adalah kelanjutan dari program pelatihan di wilayah ini sebagaimana sudah dimulai tahun sebelumnya. Beberapa tempat lain di Lembah Balim akan dilayani selama tahun 2003.

Beberapa pertemuan evaluasi diadakan dengan kelompok-kelompok peduli setempat; kelompok-kelompok ini dibentuk setelah “pelatihan HAM” perdana di tempat masing-masing, yakni: Oksibil, Abmisibil dan Wamena. Pertemuan-pertemuan semacam ini tetap merupakan suatu kebutuhan nyata, mengingat bahwa kelompok-kelompok setempat sering mengalami sejumlah kendala yang tak terduga sebelumnya, hingga perlu dijadikan bahan refleksi bersama agar menemui suatu solusi yang tepat. De facto kelompok peduli di wilayah Abmisibil agak macet, hingga pertemuan evaluasi menjadi titik awal bangkitnya kembali kelompok ini.

Training staf SKP
Dalam kerangka pengembangan staf lembaga-lembaga mitra, kami dapat mencatat bahwa kami memberikan kesempatan bermagang kepada mitra kerja kami, masing-masing: [1] seorang mitra kerja di Jakarta, Sr. Maya (yang bertugas di PBHI), yang terlibat dalam pembinaan mahasiswa/I Papua yang sedang berstudi di Jawa, dan [2] kepada tenaga staf SKP mitra di Sorong, Merauke dan Agats. 

Mitra SKP di Jakarta pelahan-lahan dikembangkan karena ternyata program pembinaan terhadap mahasiswa/I Papua di Jawa sangat diharapkan oleh kelompok sasaran sendiri. Mereka dari satu segi sangat berminat untuk turut mengikuti segala perkembangan di Papua dewasa ini, dan sekaligus ingin terlibat dalam kegiatan nyata untuk memperkenalkan diri ditengah-tengah warga Indonesia lainnya di Jawa. Berhubungan dengan program pembinaan ini pula staf SKP Jayapura memanfaatkan kehadiran di Jawa untuk bertemu dengan para mahasiswa/I (seperti terjadi di Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Surabaya dan Malang).

Pengembangan kemitraan SKP-SKP di Papua. Secara khusus diselenggarakan suatu masa magang bagi tenaga SKP Sorong, Norbert Yumte, selama satu bulan, sedangkan sejumlah tenaga SKP Merauke dan Agats diajak untuk mengambil bagian aktif dalam persiapan, pelaksanaan dan evaluasi lokakarya “Membangun Budaya Damai” yang diselenggarakan oleh SKP Jayapura pada akhir bulan November 2002. Ternyata keterlibatan dalam kegiatan bersama seperti ini sangat membantu untuk belajar bersama maupun untuk mempertajam arah perhatian serta kegiatan masing-masing SKP.  

Pengembangan staf SKP Jayapura. Sebagaimana sudah tercatat salah seorang staf inti SKP Jayapura, Budi Hernawan, sekarang berada di Australia (Canberra) untuk menambah pengetahuannya. Program studi akan berjalan selama dua tahun, karena itu diharapkan Budi akan bergabung kembali dengan SKP paling lambat pada pertengahan tahun 2004. Seorang anggota staf lain, Rudolf Kambayong,  menjalankan suatu masa orientasi di Jawa selama beberapa bulan dalam tahun 2002 lalu. 

Berhubungan dengan penyusunan staf SKP perlu kami mencatat bahwa selama tahun ini kami tidak berhasil untuk menambahkan seorang staf yang direncanakan. Sudah diusahakan, namun kurang berhasil. Ternyata tidak begitu mudah untuk menemui seorang tenaga yang baik, bermutu maupun bermotivasi untuk bergabung dengan program SKP. Sudah tentu usaha penambahan tenaga staf akan dilanjutkan selama tahun 2003, karena de facto SKP sudah merasa kewalahan dengan volume kerja. Selama tahun 2002 staf SKP betul dibawah tekanan karena ingin melaksanakan programnya semaksimal mungkin.


ASPEK “MEMBANGUN BUDAYA DAMAI”

Aspek “membangun budaya damai” menjadi fokus utama selama tahun 2002. Sambil menggali isi serta perincian aspek tersebut, menjadi sangat jelas bahwa memang sangat sulit untuk memberikan suatu perumusan konkrit dalam aspek ini. Dapat dicatat jika sepintas lalu aspek ini kian berperan dalam banyak kegiatan SKP, termasuk dalam gaya menangani kasus-kasus kekerasan (advokasi) dan dalam gaya berdialog dengan pelbagai pihak; contohnya: penanganan kasus Oksibil pada awal tahun yang dapat diakhiri dengan suatu “kesepakatan damai” (ternyata sementara waktu saja!). Bila mendengar segala ungkapan publik (pidato-pidato) “Membangun budaya damai” (Papua Tanah Damai) sebenarnya menjadi perhatian banyak lembaga di Papua, termasuk Pemerintah Daerah, Presidium Dewan Papua dan aparat keamanan. Namun demikian terdapat kesan juga bahwa tekanan pada aspek ini makin hari makin menjadi suatu slogan yang kurang diberikan isi sebagaimana mestinya. 

Selama beberapa bulan SKP berupaya mencari jalan untuk menerjemahkan niatnya dalam suatu kegiatan yang nyata. Dalam kerangka persiapan itu pula SKP mengambil bagian aktif dalam dua lokakarya “Peacebuilding” (membangun budaya damai) di tingkat nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, masing-masing oleh CRS (Catholic Relief Services) dan PSKP-UGM (Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian-Universitas Gajah Mada). Kedua pertemuan itu membantu mengembangkan suatu konsep awal yang akhirnya dapat dibahas dengan pelbagai lembaga di Papua selama lokakarya yang SKP selenggarakan pada akhir bulan November. Disamping itu SKP mengambil inisiatif untuk mengerahkan para Pemimpin Agama di Papua, dan salah satu ungkapan istimewa dari komitmen para pemimpin agama ini nampak dalam kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 21 September 2002 di Jayapura, Hari Doa Damai Internasional, yang diprakarsai oleh PBB.

Hari Doa Damai Internasional
PBB telah menyatakan tanggal 21 September sebagai suatu “Hari Doa Damai Internasional” . Para Pemimpin Agama di Papua menanggapi ajakan oleh PBB dengan sangat positif. Pada 21 September (malam minggu) para Pemimpin Agama di Papua – Kristen, Islam, Buddha dan Hindu – bergabung dalam suatu “doa perarakan” di kota Jayapura, ibukota Propinsi Papua. Mereka berhasil mengajak pelbagai lembaga lain untuk turut mengambil bagian dalam kegiatannya. Maka, disamping para Pemimpin Agama, Pimpinan Pemerintah Daerah, Ketua DPR-P, Rektor Universitas, Kapolda dan Pangdam XVII Trikora ikut turun di jalan. Mereka semua didampingi suatu delegasi dari dunia mahasiswa, dan sekelompok masyarakat biasa yang jumlahnya makin bertambah selama perarakan melalui pusat kota Jayapura.

Perarakan ini berlangsung selama empat jam, melalui lima tempat pemberhentian dimana diadakan suatu ibadat singkat sesuai lima agama yang terlibat dalam kegiatan ini. Perarakan diakhiri di markas Polda dimana para pemimpin menyalakan 12 lilin damai sebagai lambang niat serta komitmen bersama untuk “membangun budaya damai”, hingga betul Papua menjadi Tanah Damai.

Kegiatan ini sangat mengesankan karena keunikan penggabungan baik pelbagai tradisi religius maupun pelbagai unsur pimpinan di Papua. Seluruh kegiatan menyatukan para partisipan dalam suatu suasana renungan dan pengharapan. Aspirasi dasar kegiatan ini terungkap dengan jelas dalam teks spanduk yang dipasang umum di seluruh wilayah Jayapura-Sentani, yang berbunyi: “Damaiku, Damaimu, Damai kita, Damai itu Indah”. Dapat dinilai bahwa kegiatan ini memperlihatkan suatu kemauan bersama untuk mempertahankan damai di Papua ditengah-tengah segala ketegangan.

Lokakarya: Membangun Budaya Damai menuju Papua Tanah Damai
Selama minggu terakhir bulan November (25–30 Nov. 2002) SKP telah menyelenggarakan suatu lokakarya yang berlangsung selama empat hari penuh. Untuk itu SKP mengundang 40 peserta yang mewakili sejumlah komponen masyarakat Papua. Komponen-komponen yang hadir: [1] LSM: LBH-Papua, Elsham, YPPW-Papua, LP3A-Papua, LP3BH, PT PPMA dan ALDP; [2] DPR-Papua –komisi F- dan perwakilan LMA - Mandobo, Lemasa / Lemasko; [3] lembaga-lembaga keagamaan: Katolik, Protestan, Islam, Hindu dan Buddha; [4] perguruan tinggi: UNCEN, STTGKI, dan IPI; dan [5] media cetak: Timika Pos, Jubi, Nurani Papua. Seorang wakil dari PDP yang semula menyatakan diri siap untuk berpartisipasi dalam lokakarya akhirnya mengundurkan diri karena segala tenaganya dituntut oleh perkembangan-perkembangan yang sangat memprihatinkan menjelang peringatan 1 Desember. Tenaga staf dari ke-empat SKP di Papua (Jayapura, Merauke, Sorong, Agats) memposisikan diri membantu memperlancar seluruh proses selama lokakarya ini.

Sasaran lokakarya dirumuskan sebagai berikut: 
	Mempertemukan sejumlah ‘penggerak/pelaku’ yang boleh diandaikan berniat dan ingin melibatkan diri dalam karya “membangun budaya damai”.

Mencapai suatu pemahaman yang mendalam mengenai komponen-komponen operasional “membangun budaya damai” sebagai suatu pegangan bersama.
Mencapai suatu pola “pembagian tugas” dan pola kemitraan menyangkut setiap komponen operasional.
Merumuskan suatu program oprasional awal menyangkut setiap komponen “membangun budaya damai”.
Sebagai proses SKP memilih suatu pendekatan yang sangat partisipatif dengan mengundang para peserta untuk berefleksi bersama (baik dalam pleno maupun kelompok diskusi); sebagai masukan SKP menyajikan suatu kerangka acuan “membangun budaya damai” pada awal lokakarya, yang dijadikan bahan titik tolak diskusi selanjutnya. Ternyata pendekatan sedemikian relatif baru bagi kebanyakan peserta, dan dari belakang dinilai sebagai “sangat menyegarkan” dan memberikan peluang bagi para peserta untuk terlibat secara aktif. Selama lokakarya konsep “membangun budaya damai” diperdalami dan secara meraba-raba dilengkapi dengan sejumlah gagasan / saran kegiatan. 

Dengan memprakarsai lokakarya ini SKP juga mewajibkan diri untuk mengembangkan suatu pola tindaklanjut supaya apa yang dihasilkan oleh para peserta tidak hilang atau di-lemaribuku-kan. Maka, pada bulan terakhir tahun 2002, SKP sudah mulai menyusun suatu laporan hasil lokakarya yang akan dipergunakan untuk memperlancar suatu kelanjutan secara berarti. SKP sangat sadar bahwa dengan menyelenggarakan lokakarya bulan November 2002, dengan sendirinya SKP sudah membebankan diri dengan suatu program ke depan yang akan sangat menuntut, dan akan dipusatkan sebagai program terbesar SKP tahun 2003.


ASPEK JARINGAN KERJA


Misi SKP yang begitu banyak tidak dapat diwujudkan tanpa bekerja sama dengan orang maupun organisasi lain. Selama tahun ini SKP mengkonsolidasikan jaringan kerjanya dari satu segi, dan memperluas serta mengintensifkan jaringan kerja dari segi lain.

Konsolidasi jaringan
Dari awal mula SKP bekerja sama dengan sejumlah lembaga di Papua sendiri (LBH, Kontras, Elsham, LP3A-P, YPPW-P; lembaga-lembaga keagamaan), maupun di luar Papua (PBHI Jkt., Elsam Jkt.); kerjasama ini lazimnya berkaitan dengan kegiatan tertentu, lebih-lebih dimana SKP merasa tidak begitu ahli untuk menangani permasalahan yang dihadapi. Suatu konsolidasi hubungan kerja juga berjalan melalui sejumlah pertemuan formal maupun informal dengan rekan-rekan kerja dari lembaga-lembaga lain. Hubungan kerja dengan pelbagai lembaga di luar negeri pada umunya lebih bersifat informatif (artinya: SKP menyalurkan informasi atas inisiatif sendiri atau kalau diminta).

Perluasan jaringan
Selama tahun 2002 SKP mengintensifkan hubungan kerja dengan Franciscans International and Dominicans for Justice and Peace, yang kantor pusatnya di Geneva (Swiss). Mitra kerja ini juga memfasilitasi partisipasi SKP kedalam sidang Komisi HAM PBB pada bulan April 2002. Diharapkan hubungan kerja ini tetap akan dikembangkan. Hubungan kerja dengan suatu lembaga mitra lainnya yakni Caritas Australia juga dikembangkan lebih lanjut selama tahun 2002, dengan memperkenalkannya kepada SKP-SKP lain yang sedang berkembang di wilayah Papua ini.

Secara khusus berhubungan dengan persiapan lokakarya “Membangun Budaya Damai”, selama tahun 2002 SKP mengembangkan suatu hubungan kerja yang sangat berarti dengan dua lembaga internasional, yakni Cordaid dan CRS; terlepas dari kesediaan untuk membantu secara fininsiil, kedua lembaga ini sangat mendukung pengembangan program “membangun budaya damai” dan membantu SKP untuk memperluas wawasannya hingga perencanaan lokakarya tersebut makin terfokus. Kedua lembaga akan tetap mendampingi SKP dalam program tindak lanjut.

Akhirnya perlu kami catatkan hubungan kerja selama tahun 2002 yang dikembangkan dengan suatu lembaga Kanada, yakni Alternatives. Lembaga ini telah mendorong SKP untuk mengembangkan programnya dan memberikan suatu dasar keuangan yang sangat berarti. Hubungan ini diharapkan akan berjalan terus di tahun-tahun mendatang.

PENUTUP

Satu tahun telah lewat lagi dan pada setiap akhir tahun kami selalu bertanya pada diri kami: apakah kegaiatan SKP telah membantu untuk memperbaiki suasana hidup bagi masyarakat di Papua selama tahun ini? Jawabannya tidak mudah dapat diberikan, karena hasil suatu perjuangan sering kurang kelihatan dengan seketika, namun tidak berarti bahwa tidak mungkin akan ada bekas-bekas yang positif. Kami hanya tahu bahwa SKP telah menjalankan misinya sesuai kemampuan dan visi yang ada. Kami juga sadar bahwa program yang dijalankan tidak pernah lengkap dan terus menerus perlu disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan nyata atau perkembangan-perkembangan yang menentukan. SKP hanya dapat menempatkan diri secara terbuka guna mendengar dengan baik, merasa dengan tepat; bermodal ‘telinga yang baik’, ‘perasaan yang setiakawan’ dan ‘hati yang tergerak’ kami yakin bahwa SKP dapat terus melangkah, dan makin siap menjalankan misinya sambil menyadari serta menerima kekurangan yang ada, dan tanpa menuntut suatu keberhasilan yang sangat menonjol atau seketika kelihatan. 

Pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua teman, pendukung dan peminat yang telah memberikan semangat dan dorongan nyata kepada Staf SKP selama tahun ini, dan yang setia akan mendampingi kami selama tahun mendatang. Tanpa “pasukan penyemangat” ini sudah tentu SKP tidak dapat berjalan sebagaimana diharapkan!


									Jayapura, Januari 2003


Sdr. Theo van den Broek, ofm
Direktur Sekretariat Keadilan & Perdamaian        

 
LAMPIRAN

TULISAN SKP SELAMA TAHUN 2002

(beberapa tulisan merupakan seruan gabungan dengan Para Pemimpin Agama di Papua atau bersama dengan LSM-LSM mitra kerja)

LAPORAN-LAPORAN
No. 1	MEMORIA PASSIONIS DI PAPUA, Kondisi Sosial Politik dan Hak Asasi Manusia Gambaran 2000, Jakarta, SKP Jayapura, Januari 2002. 299 pages. ISBN 979-9381-18-5
	(suatu kronologi peristiwa tahun 2000 serta uraian sosial politik dan HAM)
No. 2 	LAPORAN SUASANA KEMASYARAKATAN DI WILAYAH KECAMATAN 
OKSIBIL, berhubungan dengan dampaknya pemanfaatan penduduk mantan-OPM oleh Kopassus Jayapura, SKP Jayapura, Februari-Juni 2002.
No. 3 	LAPORAN DAN ANALISIS: PERISTIWA KEKERASAN 28 SEPTEMBER 2001 DI 
KECAMATAN ILAGA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, SKP Jayapura, April 2002.

TULISAN VARIA
LAPORAN TAHUNAN SKP TAHUN 2001, SKP Jayapura, Januari 2002, 13 hlm.
PERNYATAAN PERS MENGENAI TIM INVESTIGASI INDEPENDEN DALAM KASUS PEMBUNUHAN TERHADAP THEYS ELUAY, oleh pemimpin-pemimpin agama di Papua, 22 Januari 2002.
TIM INDEPENDEN: BARANG APAKAH?, oleh SKP Jayapura, diterbitkan dalam mingguan JUBI, no. 29 Tahun III, 15-21 Januari 2002.
SURAT KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, oleh pemimpin-pemimpin agama di Papua (berhubungan dengan investigasi kasus Theys), 2 Februari 2002.
HUMAN RIGHTS CONDITION IN PAPUA AND THE ROLE OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN AGENCIES, makalah yang disajikan oleh SKP Jayapura kepada UNHCR regional seminar, Bali 26-28 Februari 2002, 10 hlm. 
KELUAR DARI SUASANA TRAUMATIS MENUJU REKONSILIASI, makalah yang disajikan oleh SKP Jayapura kepada KONFERENSI BESAR MASYARAKAT ADAT, Jayapura, 25-28 Februari 2002, 14 hlm.
REFUGEES’ SITUATION IN VANIMO, PAPUA NEW GUINEA, oleh SKP Jayapura, 6 Maret, 2002.
GEREJA-GEREJA DI PAPUA: MENJADI NABI DI TANAH SENDIRI, makalah yang disajikan oleh SKP Jayapura kepada Seminar Perpisahan dr. At Ipenburg, Abepura, 20 March 2002.
STATEMENT TO THE 58TH SESSION OF THE U.N. COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, disajikan oleh SKP Jayapura, Geneva, 9 April 2002.
PERNYATAAN SIKAP DAN SERUAN BERSAMA; seruan kepada Gubernur Propinsi Papua oleh pemimpin-pemimpin agama di Papua untuk mengungkapkan keprihatinan para pemimpin agama berhubungan dengan perkembangan-perkembangan aktual di Papua; menyangkut peningkatan kehadiran Laskar Jihad, Barisan Merah Putih di Papua, dan menyangkut tidak terselesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM. Jayapura, 10 April 2002.
SURAT KEPADA JAKSA AGUNG, oleh pemimpin-pemimpin agama di Papua berhubungan dengan tersendat-sendatnya proses pengadilan dalam Kasus Abepura, Jayapura, 10 April 2002.
SERUAN GABUNGAN KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA oleh SKP Jayapura, ELSHAM Jayapura, LBH Jayapura and KONTRAS Jayapura, untuk mengungkapkan keprihatinan berhubungan dengan perkembangan-perkembangan aktual di Papua dan stausnya investigasi dalam kasus penculikan serta pembunuhan terhadap Theys Eluay serta kehilangan paksa sopirnya. Jayapura, 10 Mei 2002.
MENGISI GAGASAN PEMBENTUKAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI KONTEKS PAPUA, makalah yang disajikan oleh SKP Jayapura kepada lokakarya atas “Menggagas masa depan penegakan HAM” yang diselenggarakan oleh Kontras Papua. Jayapura, Juni 2002, 9 hlm.
ADAT DAN DEMOKRASI; BEBERAPA PIKIRAN, suatu sumbangan pikiran oleh SKP Jayapura kepada Musyawarah Besar Hedam Duliba, Sentani Timur. Jayapura, Juni 2002, 10 hlm.
KEJAHATAN NEGARA DI PAPUA, makalah yang disajikan oleh SKP Jayapura pada Pertemuan Wilayah III Forum Komunikasi Lembaga Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia, Maluku-Papua, yang diselenggarakan di STT IS-KEYNE, Jayapura, 7 Agustus 2002, 11 hlm.
SURAT KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, oleh pemimpin-pemimpin agama di Papua (Gereja Katolik, GKI, GKII, MUI, Pansada Hindu Dharma, dan Majelis Buddhayana), bertalian dengan mutlak perlunya suatu tim investigasi independen berhubungan dengan peristiwa berdarah pada tanggal 31 Agustus 2002, di Mile 62 (Timika/Tembagapura), 7 September 2002
SURAT KEPADA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, oleh pemimpin-pemimpin agama di Papua (Gereja Katolik, GKI, GKII, MUI, Pansada Hindu Dharma, danjelis Buddhayana), bertalian dengan mutlak perlunya tindaklajut atas Kasus Abepura (7 Dec. 2000) dan supaya kasus ini diperlakukan secara efektif sebagai “crime against humanity” sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam UU No. 26 Year 2000, 7 September 2002.
KETERANGAN PERS OLEH KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KASUS ABEPURA, tentang proses penyidikan Kejaksaan Agung terhadap insiden traumatis Abepura 7 Desember 200, Jakarta, 17 September 2002.
MEMBANGUN BUDAYA DAMAI MENUJU PAPUA TANAH DAMAI, acuan kerangka yang disajikan oleh SKP Jayapura pada Lokakarya yang diselenggarakan oleh SKP Jayapura pada tanggal 25 sampai 30 November 2002, 15 hlm. 

