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H.R. 2601
Rancangan Undang-undang Hubungan Internasional
Tahun Anggaran 2006 dan 2007 Teks asli tersedia dalam bahasa Inggris dan dapat diakses melalui website www.house.gov bagian “bill or law”.
(disetujui atau disahkan oleh Senat Amerika Serikat) Terjemahan ini dikerjakan oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupuan Jayapura dan bukan merupakan terjemahan resmi dari Senat Amerika. Terjemahan ini tidak memiliki maksud apapun selain untuk kepentingan pendidikan publik dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi yang dijamin oleh UUD 1945 Amandemen Kedua Pasal 28F.

Bagian 1115. Perkembangan-perkembangan dan kebijakan terhadap Indonesia

	Pernyataan Konggres berkaitan dengan Perkembangan terkini, Hak asasi Manusia dan pembaruan, Konggres:
	mengakui kemajuan yang mengagumkan dalam hal demokrasi dan desentralisasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam tahun-tahun terakhir dan mendukung rakyat Indonesia agar tetap berada dalam derap dan tingkat pembaruan-pembaruan yang sedang berlangsung;

mengukuhkan:
	belasungkawa mendalam kepada  rakyat Indonesia atas korban jiwa akibat bencana tsunami 26 Desember 2004; dan
tekad bulat Amerika Serikat untuk meneruskan bantuan kemanusiaan dan usaha pembangunan kembali di wilayah-wilayah yang terkena dampak;
	mengungkapkan harapan bahwa sesudah tragedi tsunami pemerintah Indonesia dan pihak-pihak lain akan berhasil mencapai dan melaksanakan penyelesaian damai mengenai konflik yang telah berlangsung lama di Aceh;
mendukung Pemerintah Indonesia dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi akses dunia internasional ke Aceh sesudah tsunami 26 Desember, dan mendesak agar LSM-LSM dan media massa Internasional diberi kesempatan luas di seluruh Indonesia, termasuk Papua dan Aceh;
mencatat dengan penuh perhatian bahwa:
	pembaruan kekuatan bersenjata Indonesia belum sejalan dengan arus pembaruan politik yang demokratis, dan bahwa tentara Indonesia tunduk pada kendali dan pengawasan sipil yang tidak memadai, kurang transparan dalam penggunaan dana, dan terus menekankan peran pengamanan dalam urusan dalam negeri Indonesia;
anggota-anggota tentara Indonesia tetap melakukian berbagai pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penahanan sewenang-wenang, khususnya di wilayah-wilayah yang mengalami konflik komunal dan separatis;
Pemerintah Indonesia pada umumnya gagal mengadili para prajurit dan polisi atas pembunuhan kilat dan pelanggaran berat hak asasi manusia, baik dulu dan kini, seperti kekejaman yang dilakukan di Timor Timur sebelum kemerdekaannya dari Indonesia;
	mengutuk tindakan intimidasi dan pelanggaran hak asasi manusia serta organisasi-organisasi kemasyarakatan oleh anggota TNI dan milisi-milisi yang didukung oleh TNI, dan mendesak diadakannya investigasi yang menyeluruh atas peracunan yang mematikan atas diri aktivis HAM, Munir pada bulan September 2004;
mendesak pemerintah Indonesia dan TNI untuk terus melakukan kerjasama penuh, aktif dan tanpa batas dengan Biro Penyelidik Federal (FBI) dari Departemen Kehakiman dalam penyelidikan atas peristiwa penyerangan tanggal 31 Agustus 2002 di dekat Timika, Papua, yang telah menewaskan tiga orang (termasuk dua orang warga Amerika, Rick Spier, dan Ted Burgon) dan mencederai 12 orang lainnya, dan melukai 12 orang lainnya, dan untuk mengusahakan sungguh-sungguh dakwaan, penyelidikan dan penyidikan seluruh pihak yang terlibat.
	Temuan-temuan berkaitan dengan Papua, Konggres menemukan hal-hal sebagai berikut:
	Papua, provinsi yang kaya sumber daya alam dan penduduk aslinya mayoritas berdarah Melanesia, sebelumnya adalah wilayah jajahan Belanda.
Saat Indonesia mengklaim Papua sebagai bagian dari wilayahnya sejak kemerdekaannya pada akhir tahun 1940-an, Papua tetap berada di bawah kendali pemerintah Belanda hingga 1962.
Pada tanggal 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda menandatangani sebuah perjanjian Perserikatan Bangsa-bangsa di New York (biasa disebut Perjanjian New York) yang mengalihkan penguasaan Papua pertama-tama kepada UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority), dan kemudian kepada Indonesia pada tahun 1963, menyusul “sebuah Penentuan Pendapat Rakyat guna memberikan kemungkinan kepada penduduk apakah mereka ingin tetap tinggal di dalam Indonesia”.
Dalam Perjanjian New York, Indonesia secara resmi mengakui hak pilih semua orang dewasa [di Papua] … untuk ambil bagian dalam tindak penentuan nasib sendiri yang dilaksanakan sesuai dengan tatacara internasional” dan dengan sunguh-sungguh berjanji “untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk melaksanakan kebebasan memilih…sebelum akhir tahun 1969”.
Dalam bulan Juli dan Agustus 1969, Indonesia menyelenggarakan sebuah Penentuan Pendapat Rakyat yang di dalamnya 1,025 orang Papua dewasa memilih secara mufakat untuk bergabung dengan Indonesia, dalam situasi dimana mereka berada dalam berbagai bentuk manipulasi baik secara terselubung maupun terang-terangan.
Dalam masa pendudukan, penduduk asli Papua mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang berskala luas, pengerukan kekayaan alam, kerusakan alam dan dominasi perdagangan oleh komununitas pendatang, dan berbagai individu dan kelompok memperkirakan bahwa lebih dari 100.000 orang Papua dibunuh selama pemerintahan Indonesia, terutama di bawah pemerintah Sukarno dan Suharto.
Selagi Amerika Serikat mendukung keutuhan wilayah Indonesia, sepanjang sejarahnya, ketergantungan Indonesia kepada kekerasan sebagai daya pengendali telah menjadi kontra produktif, dan pelanggaran hak asasi manusia oleh kekuatan militer telah mendorong sentimen kemerdekaan di antara banyak orang Papua.
Meski parlemen Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua pada bulan Oktober 2001 yang dimaksudkan untuk mengalokasikan bagi hasil dan kewenangan membuat keputusan yang lebih besar bagi Pemprov Papua, janji otonomi khusus belum secara efektif dipenuhi dan telah dirongrong dalam pelaksanaannya, seperti dengan arah kebijakan pemeringah yang saling bertentangan dengan terus membagi-bagi provinsi tersebut yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang di tingkat provinsi.
Alih-alih mengurangi peran militer, Indonesia dilaporkan telah mengirimkan ribuah tentara tambahan ke Papua, dan operasi militer di Pegunungan Tengah sejak musim gugur 2004 telah mendatangkan pengungsian penduduk yang berjumlah ribuan sehingga mereka berada dalam keadaan yang amat rentan. Hal ini menambah rasa tidakpercaya banyak orang Papua kepada Pemerintah Pusat.
Berdasarkan Laporan Tahunan tentang Hak Asasi Manusia 2004 oleh Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat, di Indonesia ‘anggota-anggota TNI telah membunuh, menyiksa, memperkosa, memukul, dan secara sewenang-wenang menahan penduduk sipil dan anggota gerakan separatis’ dan ‘polisi seringkali dan secara sewenang-wenang menahan orang-orang tanpa surat penahanan, dakwaan, atau proses persidangan’ di Papua.
	tuntutan pelaporan
	Laporan tentang Otonomi Khusus – tidak khurang dari 180 hari sesudah tanggal pengesahan RUU ini dan satu tahun sesudahnya, Sekretaris Negara hendaknya menyerahkan laporan tentang pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Papua dan Aceh kepada komisi-komisi dalam konggres yang terkait. Laporan sedemikian hendaknya mencakup
	penjajakan mengenai sejauh mana setiap provinsi tersebut di atas menikmati peningkatan alokasi pendapatan dan kewenangan pengambilan keputusan;
gambaran mengenai akses bagi media massa dan LSM-LSM internasional ke setiap provinsi;
penjajakan peran masyarakat sipil setempat dalam pemerintah dan pengambilan keputusan;
gambaran tingkat kekerasan dan perilaku TNI di setiap provinsi; dan
gambaran mengenai usaha Amerika Serikat untuk memajukan penghormatan hak asasi manusia di setiap provinsi.
	Laporan tentang Penentuan Pendapat Rakyat 1969 – selambat-lambatnya 180 hari sesudah hari pengesahan RUU ini, Sekretaris Negara hendaknya menyerahkan laporan yang menguraikan Penentuan Pendapat Rakyat 1969 kepada komisi-komisi konggres yang terkait.
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