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Menyikapi Dinamika Penanganan Papua

Bagi FGtr, masalah Papua adalah pergumulan kemanusiaan yang sangat serius. Sejak bergabung dengan
NKRI pada I Mei 1963, berbagai masalah yang membelit Papua tak kunjung berakhir, yang ditandai dengan
ragam peristiwa kekerasan demi kekerasan.

Dari trerbagai perkunjun gan yang diselenggarakan oleh Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di
Xndonesia (MPH-PGI) ke Tanah Papua serta mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat Papua, kami
mencatat betapa kompleksnya permasalahan Papua. Ada berbagai persoalan masa lampau yang tidak pernah
diselesaikan secara tuntas, seperti pelurusan sejarah Papua, operasi militer dan pelanggaran HAM serta
masalah hukum dan politik lainnya. Harapan penyelesaian masalah Papua yang dihembuskan oleh
kesepakatan politik dalam rupa lJndang-undang Otonomi Khusus Papua pun ternyata harus kandas di tengah
jalan karena amanat Qndang-undang tersebut tidak sungguh-sungguh diimplementasikan,

IVlengarnati dinamika terkini di Tanah Papua, MPH-PGI telah melakukan kunjungan pastoral ke Tanah
Fapua pada l0-12 Januari 2079, saat mana MPH-PGI kembali menerima sejumlah keluhan, aspirasi dan
harapan akan masa depan Tanah Papua yang lebih damai dan baik. Salah satu hal yang mengemuka adalah
keprihatinan akan kecenderungan menyederhanakan benang kusut masalah Papua dengan pendekatan
pragmatis, misalnya berupa penyelesaian masalah ekonomi atau masalah kesejahteraan semata, atau
ryrenangani rnasalah sektoral praksis yang berhrmpu di luar kesepakatan politik yang sudah diatur dalam

, Undang- Undang Otonomi Khusus Papua.

Sebagai akibatnya, dinamika politik di Tanah Papua cenderung berujung pada jalan penyelesaian berdarah
akibat pendekatan kekerasan, baik dari pihak negara maupun oleh masyarakat Papua sendiri. Semua pihak
merasa berada di posisi paling benar dan karenanya merasa berhak untuk saling membalas, termasuk dalam
melakukan tindak kekerasan. Seolah-olah sudah tidak ada lagi jalan lain untuk membangun perdamaian di
atas tanah yang selalu dijuluki "surga kecil yang jatuh ke bumi". Semua ini tidak lepas dari warisan konflik
politik masa lalu yang tak pernah tuntas diselesaikan. Akibatnya, ragam protes yang melahirkan ketegangan
dan kekerasan bermunculan, yang semakin menguatkan saling tidak percaya antara kedua belah pihak.

Sikap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, PGI sebagai wadah kebersamaan gereja-gereja di Indonesia
dalam semangat Keteladanan Ktistus selalu berpihak dan memposisikan diri untuk membantu semua umat

Tuhan di Indonesia termasuk umat Tuhan di Tanah Papua yang sedang berjuang melawan ketidak-adilan di
tengah upaya mereka membangun perdamaian bagi masa depannya'
PGI merasa merniliki tanggungf awab sejarah terhadap proses politik di masa lalu dan ikut berperan aktif
dalam menggumuli dan merangkul gereja-gereja di Indonesia untuk mendukung proses politik penyatuan

Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tanggungjawab sejarah ini membuat PGI selalu memberi perhatian terhadap sikap dan harapan masyarakat

Papua atas penanganan perrnasalahan yang dihadapinya seda berupaya untuk selalu meletakkan

permasalahan ini atas dasar kasih dan keteladanan Kristus.



Kanena itu PGn bensanla geneja-gereja cti {ndonesia menegaskan sikapnya sebagai berikut:

t . Sebagai wadah persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang tersebar di seluruh lndonesia, PGI
merasa sangat prihatin terhadap berbagai peristiwa kekerasan dan kasus-kasus pelanggaran HAM di
Fapua yang belum tuntas diselesaikan, sebagai bagian dari warisan masa lampau. Dan sebagaimana

sering terjadi, peristiwa kekerasan acap diikuti dengan operasi pemulihan keamanan yang dalam
praktiknya selalu menimbulkan ketakutan yang semakin menambah dan memperdalam luka batin
masyarakat yang terdampak. Karena ihr bersama-sama gereja-gereja di Indonesia, PGI sangat

berharap agar operasi militer dalam rangka pemulihan keamanan dan sejenisnya dapat segera

dihentikan dan digantikan dengan pedekatan kultural.

2. FGI mengakui keberadaan orang asli Papua dan hak-haknya yang hanrs dipenuhi secara adil dan

bennartabat cli dalam Negara I(esatuan Republik Indonesia, sebagaimana hal itu diamantkan dalam

undang-undang Otonomi Khusus. Tentu sejalan pula dengan pendekatan Presiden Joko Widodo
yang berbasis kultural, agalna dan kesetaraan. Pendekatan kultural tersebut tertuang dalam pasal 43

dan 44 Undang-Undang Otsus Papua. Karena itu dalam rangka memastikan kemajuan pembangunan

rnanusia Papua ke depan, PGI sangat berharap agar pemerintah memberikan kesempatan dan

mendukung pelaksanaan proses dialog dengan pendekatan budaya. Proses ini perlu dirumuskan

kernbali dengan perspektif positif derni membangun masa depan Papua yang bermartabat, damai,

berkeadilan dan tanpa kekerasan.

3, PGI juga sangat berharap dan mengusulkan agar pemerintah tetap menjaga komitrnennya, berpikir
positif dan beritikad baik mendukung pelaksanaan pasal 45,46 dan 47 Undang- Undang Otonomi
I(husus Papua tentang Hak Asasi Manusia. Untuk ini dibutuhkan keberanian semua pihak untuk
saling terbuka, jujur dan saling memaafkan agar masalah politik Papua yang terus-menerus
dipermasalahkan dan cenderung berujung pada berulangnya peristiwa pelanggaran HAM, bisa
diselesaikan. Papua adalah bagian dari masa depan Indonesia yang harus dibangun dengan

berpegang teguh pada prinsip-prinsip perlindungan, penghormatan dan pemajuan hak asasi

manusianya

4. Bagi PGI, kekerasan tidak bisa ditangani dengan cara kekerasan, karena hanya akan membentuk
formasi lingkaran kekerasan yang tak berujung. Karena itu, kami mendukung upaya penegakan

hukum yang dilakukan oleh pemeritahan Presiden Joko Widodo secara persuasif dengan cara
membuka akses bagi pekerja kemanusiaan dan pers untuk dapat melakukan investigasi lapangan
secara obyektif. Kami juga mendorong dibentuknya tim investigasi independen yang dipimpin oleh
Komnas HAM untuk kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, seperti Paniai, Nduga dll.

5. PGI juga berharap agar semua elemen masyarakat yang hadir di Tanah Papua sungguh-sungguh
berupaya menjaga dan menghargai Papua sebagai Tanah Damai, dan tidak melakukan berbagai
bentuk provokasi atas nama kelompok agamatertentu yang hanya akan memecah belah masyarakat
Papua. IJntuk itu kami meminta perhatian Presiden Joko Widodo terkait dengan aktivitas keagamaan
yang kini telah meresahkan dan berpotensi mengkondisikan konflik antar kelompok rnasyarakat di
Papua.

Demikian pokok-pokok pikiran dan Pernyataan Sikap kami, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia kepada
pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai masukan dalam rangka penanganan permasalahan Papua.
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