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LEMBAGA PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN BANTUAN HUKUM (LP3BH)
MANOKWARI


PENJELASAN TERBUKA

Pengantar
Dalam beberapa waktu belakangan ini LP3BH sering kali memperoleh pertanyaan dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Papua, tentang “apa yang akan terjadi pada tanggal 15 Agustus”, dan “benarkah bahwa Belanda akan menyerahkan kemerdekaan Papua pada tanggal tersebut.”  Berdasarkan pengalaman selama ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini apabila tidak memperoleh jawaban yang memadai memiliki dampak yang besar untuk berkembang menjadi rumor yang tidak jelas ujung pangkalnya dan bisa menjadi sumber keresahan pada masyarakat luas.
Sebagai lembaga pengkajian bantuan hukum, LP3BH memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas atas dasar informasi yang dapat dipercaya kebenarannya, yang juga tersedia untuk diakses oleh publik.  Hal yang sama juga berlaku untuk hal-hal yang disebut di atas.  Dokumen ini adalah penjelasan tertulis atas dasar riset yang dilakukan oleh LP3BH atas catatan-catatan yang tersedia dari berbagai sumber.

Isu “15 Agustus”
Khusus mengenai isu “tanggal 15 Agustus”, catatan LP3BH menunjukkan bahwa hal ini terkait dengan pernyataan yang dikeluarkan pada akhir Sidang Dewan Adat Papua III yang dilaksanakan pada tanggal 2 – 4 Februari lalu di Manokwari.  Pernyataan tersebut kurang lebih adalah bahwa apabila pemerintah Republik Indonesia tetap tidak menunjukkan keseriusan untuk melaksanakan Undang-undang Otonomi Khusus Papua secara konsekuen, maka rakyat Papua akan mengembalikan undang-undang tersebut.  Harian nasional sore “Sinar Harapan” telah memberitakan hal tersebut pada terbitan tanggal 19 Juli 2005 di bawah judul “15 Agustus, Rakyat Papua Kembalikan Otonomi Khusus”, dan “Korupsi dan Intervensi Pemerintah Jadi Pemicu”.  
Dari informasi yang kami terima, pengembalian Undang-undang Otonomi Khusus itu akan dilakukan dalam bentuk demonstrasi damai ke DPRD setempat.  Penolakan itu akan disampaikan secara tertulis kepada DPRD untuk dilanjutkan kepada pemerintah pusat.  Sama sekali tidak direncanakan adanya tindakan-tindakan lain di luar demonstrasi damai itu.  

Isu “Penyerahan Kemerdekaan Oleh Belanda” atau yang terkait dengan hal itu
	Dari penelusuran yang dilakukan oleh LP3BH, rupanya isu ini muncul terkait dengan penelitian kesejarahan tentang Papua, khususnya tentang apa yang terjadi pada sebelum, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Penentuan Nasib Sendiri (Pepera).  Penelitian itu dilakukan suatu tim yang dipimpin oleh Profesor Pieter Drooglever, seorang ahli sejarah dari Institut Kesejarahan Belanda (Institute of Netherlands History) yang berkedudukan di Den Haag.  
	Pada bulan Desember 1999, atas permintaan seorang anggota Parlemen Belanda yang bernama Eimert van Middelkoop, Menteri Luar Negeri Belanda Van Aartsen memerintahkan dilakukan penelitian independen tentang Pepera 1969.  Pada bulan Mei 2000, 6 (enam) orang anggota Parlemen Belanda berkunjung ke Papua, termasuk di antara mereka adalah Eimert van Middelkoop, di bawah pimpinan Margreeth De Boer sebagai kepala delegasi.  Di depan tokoh-tokoh masyarakat di Jayapura, Eimert van Middelkoop menjelaskan tentang penelitian dimaksud yang telah diserahkan pelaksanaannya kepada ahli sejarah senior Belanda Profesor Pieter Drooglever.
Seperti diketahui, Pepera (yang merupakan singkatan Indonesia terhadap istilah “Act of Free Choice” atau yang lebih tepat diterjemahkan dengan “Tindakan Pemilihan Secara Bebas”) adalah hasil dari New York Agreement yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 di Markas Besar PBB di New York oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio dan J. Herman van Royen C.W.A. Schurmann yang mewakili Pemerintah Kerajaan Belanda.  Ketika reformasi dimulai di Indonesia pada tahun 1998, banyak pihak di Papua, yang selama lebih dari 30 tahun harus berdiam diri, berkesempatan untuk menyuarakan pendapatnya tentang pelaksanaan Pepera yang menurut mereka berlangsung tidak adil dan penuh dengan intimidasi.  Hasilnya pun tidak menunjukkan apa yang sebenarnya merupakan keinginan rakyat Papua.  Hal itu secara jelas terlihat dari hasil Kongres II Papua yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 3 Juni 2000 di Jayapura.
Dari informasi yang dikumpulkan oleh LP3BH, termasuk dari sumber-sumber di Belanda sendiri, penelitian yang dilakukan oleh Profesor Pieter Drooglever tersebut sudah hampir selesai, dan diperkirakan rampung akhir tahun ini.  Hasilnya akan diserahkan kepada pihak Parlemen Belanda yang memberikan penugasan tersebut.  Selain itu, karena penelitian ini adalah penelitian ilmiah-independen, maka hasilnya dapat diakses oleh siapa saja.  Hingga sekarang belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh Profesor Pieter Drooglever tentang kesimpulan-kesimpulan apa saja yang telah ia tarik dari penelitian yang dilakukannya itu.
Selain penelitian yang dilakukan oleh Profesor Pieter Drooglever sebagaimana yang dikemukakan di atas, perhatian terhadap masalah keabsahan Pepera tahun 1969 di Papua juga diberikan oleh pihak-pihak lain di tingkat internasional.  Mereka di antaranya adalah Uskup Agung Afrika Selatan Desmond Tutu yang pada tanggal 24 Februari 2004 mengeluarkan pernyataan yang mendesak Sekretaris Jenderal PBB untuk memulai suatu penelitian tentang keterlibatan PBB dalam Tindakan Penentuan Nasib Sendiri (Act of Free Choice) di Papua Barat yang kini banyak dipersoalkan oleh berbagai pihak.  
Desakan terhadap perlunya peninjauan kembali terhadap keabsahan pelaksanaan Tindakan Penentuan Nasib Sendiri (Act of Free Choice) atau Pepera juga dilakukan oleh anggota kongres Amerika Serikat Eni Faleomavaega dan Donald Payne.  Mereka memasukkan hal tersebut ke dalam Draf RUU “State Department Authorization Act for FY2006” yang telah disahkan oleh Komisi Hubungan Internasional pada tanggal 9 Juni 2005 untuk dibahas lebih lanjut oleh Senat dan Parlemen Amerika Serikat.  Anggota Kongres Faleomavaega dan Payne pada tanggal 14 Maret 2005 memperoleh dukungan dari 37 anggota kongres Amerika Serikat lain yang tergabung dalam Black Caucus.  Mereka mendesak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat maupun Sekretaris Jenderal PBB untuk melakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan Pepera tahun 1969 di Papua.

Sikap dan Himbauan LP3BH
	Menyikapi berbagai dinamika politik yang berkembang di masyarakat sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka LP3BH menyampaikan himbauan seperti berikut ini:
	Penolakan, pengembalian, atau istilah lain apa pun yang digunakan, terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, hendaknya dilakukan setelah melalui pengkajian yang mendalam terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua selama ini, yaitu sejak UU tersebut disahkan oleh Presiden Megawai Soekarnoputri pada tanggal 21 November 2001.   LP3BH berpandangan bahwa rakyat Papua berhak melakukan pengkajian seperti ini karena: (1) rakyat Papua, khususnya orang-orang asli Papua, adalah subjek dari undang-undang tersebut; dan (2) pasal 78 UU Otsus Papua sangat memungkinkan dilaksanakannya evaluasi tersebut, sesuai dengan bunyinya, bahwa  “Pelaksanaan Undang-Undang ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah Undang-Undang ini berlaku.” 
Apabila penyampaian pendapat direncanakan akan dilakukan di Manokwari dan/atau di tempat-tempat lain di Tanah Papua, LP3BH menghimbau agar hendaknya hal tersebut dilakukan secara damai dengan tidak membuat tindakan anarkis apa pun yang berlawanan dengan hukum dan mengganggu ketertiban umum.  

Pihak DPRD dan pemerintah harus peka dan bersikap pro-aktif untuk menerima, memproses, dan menyampaikan pendapat dari rakyat itu secara benar kepada pihak-pihak yang harus mengetahui tentang aspirasi tersebut, dan memastikan bahwa aspirasi tersebut memperoleh perhatian dan tanggapan yang sebaik-baiknya.
Aparat penegak hukum harus bertindak secara profesional, patuh pada hukum dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan HAM di dalam menjalankan tugasnya, yang ditunjukkan dengan terciptanya rasa aman yang kondusif bagi seluruh rakyat Papua – baik rasa aman di kalangan orang-orang asli Papua maupun masyarakat pendatang.  
Pemerintah pusat Indonesia, DPR RI dan DPD RI, harus mensikapi dinamika yang berkembang di Papua ini secara serius, bijaksana, damai dan berkeadilan.  Dalam berbagai kesempatan LP3BH telah berkali-kali menyampaikan melalui pernyataan di media massa tentang pentingnya pemerintah pusat (termasuk DPR RI dan DPD RI) menghormati berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri tentang Papua.  Apa yang terjadi belakangan ini di Papua sebagian besar diakibatkan oleh ketidakseriusan dan ketidakkonsistenan pemerintah pusat dan DPR RI dalam melaksanakan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan UU tersebut.
LP3BH menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk langsung mencari informasi ke pihak-pihak yang mengetahui dengan baik (tangan pertama) tentang hal-hal yang dikemukakan di atas.  Hal ini penting dilakukan untuk mencegah timbulnya desas-desus yang tidak benar, atau yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang terus menerus mengupayakan segala macam cara untuk menciptakan keresahan, bahkan kekacauan dan kerusuhan di Tanah Papua.  Kejelasan informasi tentang sikap Dewan Adat Papua tentang pelaksanaan Otonomi Khusus Papua sebaiknya langsung ditanyakan pada Dewan Adat Papua di daerah masing-masing.  Profesor Pieter Drooglever dapat dihubungi melalui e-mail ke pieter.drooglever@inghist.nl, atau di nomor telepon + + 70 3156409.  Anggota Kongres Amerika Serikat Eni F.H. Faleomavaega dapat dihubungi dengan surat ke alamat: 2422 Rayburn Office Building, Washington D.C. 20515, atau telepon + + 202 2258577, atau fax.: + + 202 225 8757.  Alamat surat untuk Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta adalah Jl. H.R. Rasuna Said Kav. S-3, Kuningan Jakarta 12950, atau telepon 021 5248200, atau fax. 021 5700734, atau dengan menggunakan email: jak@minbuza.nl.  

Kiranya Tuhan Yang Maha Baik selalu melindungi dan memberikan kedamaian dan perdamaian kepada kita semua.

Manokwari, 21 Juli 2005

Ketua Badan Pengurus,					  Direktur Eksekutif,
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