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[1] SPECIALE AANDACHTSPUNTEN:  

De mensenrechtensituatie in Indonesië - een periodieke beoordeling1 

Om de vijf jaar wordt op het niveau van de Verenigde Naties een beoordeling van de mensenrechten 

in alle landen gehouden. Deze beoordeling staat algemeen bekend als de Universal Periodical Review 

(UPR).  In het proces kunnen elke 5 jaar allerlei instanties input leveren aan de UN UPR Working 

Group die dit UPR-proces uitvoert. Vervolgens wordt een uitgebreid rapport opgesteld door  de UPR-

werkgroep van de VN  en gepresenteerd waarop alle landen kunnen reageren. In de laatste fase 

worden de antwoorden van alle landen verzameld in de UPR-sessie en worden een aantal definitieve 

aanbevelingen geformuleerd die aan elk betrokken land worden voorgelegd. Dit jaar is het de 41e 

sessie van de UPR Werkgroep. 

Twee zeer gezaghebbende organisaties, Amnesty International (AI) en de Alliance of Independent 

Journalists (AJI) hebben input verzameld voor de UPR 2022 Working Group.  In hun rapport 

presenteren zij een evaluatie van de mate waarin Indonesië heeft gereageerd op alle aanbevelingen 

die na de UPR 2017 zijn gedaan. Deze evaluatie  betreft ook de aanbevelingen met betrekking tot 

mensenrechten in Papoea, aanvallen en intimidatie tegen mensenrechtenverdedigers en 

discriminatie van religieuze minderheden. Daarnaast wordt ook geschetst in hoeverre er ruimte is 

voor de burgers in Indonesië. Dat wil zeggen, de mate waarin de vrijheid van meningsuiting en het 

recht op vergadering wordt gewaarborgd en nageleefd. In deze context wordt ook bijzondere 

aandacht besteed aan het Wetboek van Strafrecht en  de Wetgeving inzake elektronische informatie 

en transacties (ETI), die worden gebruikt om "haatzaaiende uitlatingen" en "religieuze beledigingen" 

strafbaar te stellen.  Beide organisaties stellen dat de ruimte voor ‘het uitoefenen van de 

burgerrechten' in de afgelopen jaren is afgenomen.  Veel mensen worden vrij gemakkelijk 

gecriminaliseerd omdat gebruik gemaakt wordt van ‘vaagheden, woorden die multi-interpretabel zijn 

en van de omschrijvingen van overtredingen in het bestaande wettelijke kader (Wetboek van 

Strafrecht en ETI) '. Ze besteden ook speciale aandacht aan bedreigingen aan het adres van 

mensenrechtenverdedigers in de  sectoren Milieu en Journalistiek.  

Het verslag is zeer gedetailleerd en rijk aan informatie, en eindigt met een aantal aanbevelingen voor 

Indonesië, die – indien uitgevoerd – zullen bijdragen aan de verbetering van de 

mensenrechtensituatie in Indonesië, met name op de gebieden waar in deze evaluatie aandacht is 

besteed. Voor de volledige tekst: https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5434/2022/en/ 

Er is een ander rapport over de toestand van de mensenrechten in Indonesië. Dit rapport wordt 

jaarlijks gepubliceerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, de afdeling Mensenrechten, van de 

 
1 https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5434/2022/en/ 

https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/%20die%20zeer%20informatief%20is.%20Het%20rapport%20wordt%20jaarlijks%20gepubliceerd%20door%20het%20ministerie%205434/2022/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5434/2022/en/


regering van de Verenigde Staten. Dit rapport gaat over de situatie in 2021 en geeft veel 

gedetailleerde informatie over heel Indonesië.  

Hier citeren we alleen de laatste 2 alinea's van de samenvatting in het Engels, als volgt:  

[1] “While the government took steps to investigate and prosecute some officials who committed 

human rights abuses and corruption, impunity for historic and recent serious human rights abuses 

and corruption remained a significant concern, especially as some of those implicated in past abuses 

received promotions, were given public awards and honors, and occupied senior official positions.”  

 

[2] “Armed conflict between government forces and separatist groups continued in Papua and West 

Papua Provinces. There were numerous reports of both sides committing abuses against civilians 

including killings, physical abuse, and destruction of property. The conflict caused the displacement 

of thousands of residents. Outside Papua and West Papua, there were numerous reports of unknown 

actors using digital harassment and intimidation against human rights activists and academics who 

criticized government officials, discussed government corruption, or covered issues related to the 

conflict in Papua and West Papua.”  

Voor de volledige tekst (45 pp), zie: https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-

rights-practices/indonesia (Part 1 of 2) dan https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-

human-rights-practices/indonesia (Part 2 of 2) 

 

[2] VEILIGHEID EN ACTIES VAN TNI/POLRI en TPNPB 

[a] TNI/Polri en TPNPB Acties 

* In de begindagen van deze maand, April, werd Kenyam (de hoofdstad van Kab Nduga) een open 

slagveld tussen de TPNPB en de TNI-Polri. Inbegrepen in de actie was het bombardement van 

Kenyam door de TNI-Polri. Kenyam zelf is verlaten door de gewone burgers en de lokale autoriteiten. 

Het nieuws over de situatie is zeer beperkt en het is niet duidelijk in hoeverre de oorlog gedurende 

enkele dagen slachtoffers eiste.  

* TPNPB hield ook een grootschalige actie in Ilaga, Kab Puncak. Op 5 en 6 april staken ze een aantal 

woon-/handelsfaciliteiten in brand. De actie leidde ook tot vuurcontact met de TNI-Polri, maar voor 

zover bekend waren er geen slachtoffers.2 

* Op 22 april viel TPNPB een post van mariniers in Nduga Regency aan. Een soldaat werd 

doodgeschoten. 

 

[b]  Nieuwe slachtoffers:  

* 3 april: Ali Teu Kogoya (35), een lid van TPNPB, werd doodgeschoten door de Cartenz Peace 

Operations Task Force. Dit schietincident vond plaats tijdens een arrestatie in het district Ilaga, 

Puncak Regency, Papoea, zondag (3/4). De Papoea-politiechef Irjen Pol Mathius Fakhiri zei dat er 

door agenten daadkrachtige maar beperkte actie moest worden ondernomen omdat Ali Teu Kogoya 

zich versette.3 

* Op 12 april: twee motortaxichauffeurs werden neergeschoten door TPNPB in Tingginambut, Kab 

Puncak. De een overleed, de ander raakte zwaargewond. De veiligheidstroepen beloofden de daders 

te achtervolgen. 4 

 
2 https://aceh.tribunnews.com/2022/04/08/kkb-bakar-16-rumah-warga-di-puncak-papua-diduga-dendam-atas-kematian-ali-teu-kogoya 
3 https://papua.inews.id/berita/sosok-ali-kogoya-anggota-kkb-yang-ditembak-mati-satgas-damai-cartenz-di-ilaga 
mneu4 https://wartaplus.com/read/14696/TPNPB-OPM-Bertanggungjawab-Atas-Penembakan-Tukang-Ojek-di-Tingginambut 
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https://papua.inews.id/berita/sosok-ali-kogoya-anggota-kkb-yang-ditembak-mati-satgas-damai-cartenz-di-ilaga
https://wartaplus.com/read/14696/TPNPB-OPM-Bertanggungjawab-Atas-Penembakan-Tukang-Ojek-di-Tingginambut


* Op 22 april viel een groep TPNPB opnieuw de Muara Perairan Task Force post van de Mariniers in 

Kalikote, Nduga Regency aan. Bij deze aanval werd een soldaat, Dwi Miftahul Ahyar, doodgeschoten, 

terwijl een andere, Lilik Cahyanto, in de schouder werd geraakt. 5 

* 23 april: Bij vuurcontact in het Erogama-kamp, district Omukia, Kab. Puncak, werden twee TPNPB-

leden, Luki Murib en Badaki Kogoya, doodgeschoten door de Cartenz Peace  Operations  Task Force.6 

* 25 april: Een andere schietpartij vindt plaats door een onbekend persoon.  Bij deze schietpartij 

kwam één burger om het leven. Politiechef Irjen Pol Mathius Fakhiri van Papoea vroeg de bewoners 

om geen activiteiten buitens huis te ondernemen als het niet echt noodzakelijk is.7 

* 30 april: Twee Yonif R 408/SBH soldaten raakten gewond door vuurcontact met de Armed Criminal 

Group (KKB) op de Ilaga Traditional Market, Kampung Kago, Ilaga District, Puncak Regency, Papua, 

zaterdag (30/4/2022).  Beide slachtoffers werden geëvacueerd naar Timika voor medische 

behandeling.8 

 

[c] extra troepen: 

* Op 3 april arriveerden 200 personeelsleden van Yonif Organic Task Force 136/TS in Manokwari.  

Volgens Dandim 1801/Manokwari zal deze Task Force gedurende 9 maanden vier veiligheidsposten 

bezetten in het gebied van Kodam XVIII / Cassowary om de soevereiniteit van de Unitaire Staat van 

de Republiek Indonesië te behouden.9 

* Op 27 april ontmoette de commandant van Kodam VI / generaal-majoor Mulawarman Teguh Pudjo 

Rumekso soldaten van het 600e Modang Raider Infanteriebataljon op hun commandohoofdkwartier 

in Manggar, Oost-Kalimantan, om de paraatheid van hun inzet in Papoea te beoordelen.  Ze zijn een 

elitemacht, speciaal getraind voor antiterrorisme en antiguerrilla-acties.10  

 

[3] VLUCHTELINGEN IN PAPOEA EN DE SFEER VAN HET CONFLICTGEBIED 

[a] De vluchtelingen worden nog steeds vergeten.  Dat concludeert in een Paasoverweging door 

Rode Wanimbo, een actieve vrouw die aandacht besteedt aan het lot van vluchtelingen.  " 

Vluchtelingen die al drie jaar Kerstmis en Pasen doorbrengen in vluchtelingenkampen. Het verlangen 

om naar huis te gaan blijft slechts een verlangen. In deze situatie hield de regering zelfs een 

Nationale Sportweek (PON) in Papoea, waaraan geweldige kosten waren verbonden. De nationale 

agenda maakt voor de vluchtelingen geen geld vrij. Papoea's Speciale Autonomiewet Volume II werd 

aangenomen zonder evaluatie en hoorzittingen van het volk. Buitengerechtelijke executies, 

martelingen en nieuwe autonome regio's (DOB's) zonder de juiste mechanismen, verslechteren de 

kwaliteit van leven en de omstandigheden van de mensen, wier rechten voortdurend opzettelijk 

worden vergeten. " 11 

 

[4] OTSUS & EXPANSION & DEVELOPMENT PATTERNS IN PAPUA 

[a] De DPR besloot om Papoea in 5 provincies op te delen: hoewel overal in Papoea protesten tegen 

deze opdeling werden gehouden,  negeerde het Huis van Afgevaardigden van de Republiek Indonesië 

(DPR RI), via  het DPR Legalization Agency, dit protest. Eenzijdig keurde het DPR Legalization Agency 

 
5 https://nasional.tempo.co/read/1585207/kkb-kembali-menyerang-pos-marinir-di-nduga-seorang-prajurit-gugur 
6 https://www.jpnn.com/news/2-anggota-kkb-tewas-dalam-kontak-tembak-ini-identitasnya 
7 https://papua.inews.id/berita/penembakan-kembali-terjadi-di-papua-warga-diminta-sementara-tak-beraktivitas-di-luar-rumah 
8 https://daerah.sindonews.com/read/758517/174/kontak-senjata-dengan-kkb-terjadi-saat-pasukan-tni-kirim-logistik-ke-pos-koramil-di-
ilaga-1651280659 
9 https://www.jpnn.com/news/200-pasukan-tni-tuah-sakti-dipimpin-kapten-izul-pagi-ini-bergerak-menyebar 
10 https://www.jpnn.com/news/prajurit-tni-antiteror-dikerahkan-ke-papua 
11 JUBI krant, 20-21 april 2022 nummer, p. 12: Vergeten Papoea vluchtelingen 
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3 nieuwe autonome regionale wetsvoorstellen voor Papoea goed, namelijk Zuid-Papoea, Centraal 

Papoea en Centraal Bergland Papoea (12/4). Volgens de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, 

Puan Maharani, werd dit beleid goedgekeurd, zodat de ontwikkeling in Papoea gelijkmatig wordt 

versneld. "Het wetsvoorstel dat de uitbreiding met deze drie nieuwe gebieden regelt, is ook een inzet 

om de waardigheid van het Papoea-volk vorm te geven," zei zij. Natuurlijk wordt het gebruik van het 

stereotiepe argument, dat weinig van doen heeft met de de-facto realiteit in Papoea, niet meer 

serieus genomen door alle kritische partijen die weten wat werkelijk de achtergrond is van deze 

expansie is, namelijk veiligheidsstrategieën en economische kansen. Het is dus ook niet verwonderlijk 

dat een aantal partijen vrij scherp kritiek leveren. Onder andere Amnesty International Indonesia en 

Imparsial uitten hun bezorgdheid dat dit eenzijdige beleid (zonder de betrokkenheid van het Papoea-

volk) en de toename van de aanwezigheid van de TNI-Polri (extra kodam, kodim etc) het conflict in 

Papoea vandaag de dag alleen maar zal verergeren. Het is duidelijk dat eenzijdige uitbreiding omwille 

van de veiligheid geen antwoord is op de problemen in Papoea. Het is zo duidelijk afgewezen door de 

brede gemeenschap in Papoea. 12 

In het bijzonder is het de moeite waard om van een expert, Ngurah Suryawan, die jarenlang  

voortdurend onderzoek deed in Papoea en samenwerkte met de Universiteit van Papoea in 

Manokwari, zijn opmerkingen te horen.  Twee belangrijke zaken worden benadrukt, namelijk het 

gebrek aan diepgaand onderzoek en de afwezigheid van het Papoea-volk in deze beslissing.  "Het 

uitbreidingsontwerp in de context van Papoea moet diepgaand voorbereid worden; het kan niet zo 

snel ontworpen worden als nu gebeurd is," vertelde Ngurah aan Kompas (8/4). Papoea heeft zijn 

eigen complexiteiten, variërend van een geschiedenis van geweld, een rijke diversiteit van stammen, 

tot welzijnskwesties. Gedurende al deze tijd werd de opdeling van het grondgebied in Papoea 

gepresenteerd alsof dat het antwoord op deze problemen is. Ngurah is echter van mening dat zonder 

diepgaande studie, de vorming van een nieuwe provincie een poging van de elite is om de bestaande 

problemen in Papoea te vereenvoudigen. Hij oordeelde, op basis van wat er op stads- en 

districtsniveau in Papoea is gebeurd, dat opdeling eigenlijk een kans is voor lokale elites om te 

vechten voor posities in de bureaucratie, voor toegang tot budgetten, projecten en andere 

machtsvoordelen. "Ik zie tot nu toe niet dat bijvoorbeeld de opdeling in West-Papoea zoals Maybrat, 

Arfak Mountains, South Sorong, het welzijn en de openbare diensten heeft verbeterd. Het moet 

eerst worden geëvalueerd voordat de nieuwe opdelingen worden ontworpen," legt Ngurah uit. 

Bovendien heeft de centrale overheid zich verzekerd van de bevoegdheid om eenzijdig op te treden 

door de herziening van de Otsus-wet. In de Wet Otsus I kan opdeling alleen worden geregeld met 

goedkeuring van de Papoea Volksvergadering (MRP) en de Papoea Volksvertegenwoordigingsraad 

(DPRP). Echter, in de Wet Otsus II is een speciaal regeling in artikel 76 toegevoegd, dat toestaat dat 

de Centrale Regering verdere opdeling kan regelen zonder noodzakelijk overleg met de autoriteiten 

in Papoea of zonder voorbereidingen in Papoea zelf. Ngurah, die sinds 2009 onderzoek doet naar 

historische, politieke, culturele, gewelddadige kwesties en de vorming van lokale elites in Papoea, 

stelt dat de betrokkenheid van het Papoea-volk de sleutel is. Maar volgens hem is de neiging van de 

overheid om de Papoea's niet te betrekken bij de verdere opdeling al lang zichtbaar. Megawati heeft 

als president de voorschriften in de Otsus I-wet toentertijd al genegeerd en eenzijdig de uitbreiding 

van Papoea naar twee provincies goedgekeurd (presidentiële instructie nr. 1, 2003). Geen wonder, 

want Jakarta heeft ook belang bij de opdeling van het grondgebied in Papoea. Te beginnen met 

 
12 https://nasional.tempo.co/read/1580005/puan-maharani-bilang-pemekaran-papua-bisa-percepat-pemerataan-pembangunan  [en]  
https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/mps-approve-bills-to-divide-papua-04082022142236.html [en] Zie ook het 
hoofdartikel in TEMPO Newspaper, 22 april https://koran.tempo.co/read/473431/batalkan-pemekaran-papua 

https://nasional.tempo.co/read/1580005/puan-maharani-bilang-pemekaran-papua-bisa-percepat-pemerataan-pembangunan
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https://koran.tempo.co/read/473431/batalkan-pemekaran-papua


investeringen, mijnbouwactiviteiten en toenemende veiligheidsbehoeften voor zowel de politie als 

het leger. "Deze nieuwe opdelingen kunnen nieuwe gebieden worden voor investeringen of 

exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Dat zien we bijvoorbeeld in Tambrauw in West-Papoea, 

vervolgens in kab. Raja Ampat. Dat leidt tot een toename van het aantal ‘militaire kommando 

posten’ in dit gebied," zei Ngurah.13 

Een andere expert vergeleek het huidige beleid van Indonesië met het Nederlandse model tijdens de 

koloniale overheersing. De hoofdonderzoeker van  het National Research and Innovation Agency 

(BRIN), Cahyo Pamungkas, die lid is van de 'Humanitarian Coalition for Papua', zei dat dit Papoea-

expansiebeleid heeft bijgedragen aan het wantrouwen van de Papoea-bevolking tegen de regering. 

"De top-down opdeling die eenzijdig door de centrale overheid wordt opgelegd, is als het herhalen 

van het Nederlandse bestuursmodel om natuurlijke hulpbronnen te blijven exploiteren en het land 

Papoea te beheersen", zei Cahyo in een persverklaring ontvangen door CNN Indonesia, (vrijdag 

8/4).14 

 

[b] demo voor afwijzing van de otsus en opdeling: de massademonstratie op 1 april in Jayapura ging 

door, ook al kon deze niet worden uitgevoerd zoals gepland. De ‘long mars’ werd geblokkeerd door 

de veiligheidstroepen; de demonstratie werd uiteindelijk met geweld uiteengedreven. 15 

 

[c] er zijn nog een andere prioriteiten dan opdeling: het is interessant dat in het kader van de 

afwijzing van verdere opdeling eindelijk ook aandacht wordt gevraagd voor andere prioriteiten die 

eerst aandacht zouden moeten krijgen. Onder andere zou het bestuur op regentschapsniveau 

moeten worden aangepakt. Ook wordt speciale autonomie op dorpsniveau aangewezen als de 

ingang voor het verbeteren van de welvaart in Papoea, wat veel effectiever is dan het opdelingsplan 

dat door de centrale overheid wordt ingevoerd. Volgens een belangrijke expert van  het National 

Research and Innovation Agency (BRIN) R. Siti Zuhro moet de implementatie van de Otsus-wet 

prioriteit geven aan het welzijn van lokale gemeenschappen. 16 

 

Blijkbaar domineert de kwestie van opdeling en Otsus nog steeds de politieke actie in Papoea. Er 

worden steeds meer afwijzingsacties uitgevoerd, die meestal alleen maar met repressieve 

maatregelen worden begroet.  En het wordt ook steeds duidelijker dat niet alleen studenten en 

duizenden gewone burgers in verschillende regio's betrokken zijn bij het protest, maar ook een aantal 

wetenschappers beginnen hun analyses naar voren te brengen. De basistoon is eigenlijk steeds 

hetzelfde: stop met verdere opdeling. Omdat het het conflict in Papoea zal vergroten en geen 

welvaart zal brengen aan inheemse bevolking in Papoea. Prioritaire aandacht in het belang van 

andere gebieden, zoals de empowerment van de Regency-regering en haar focus op het welzijn van 

lokale gemeenschappen, begint ook naar voren gebracht te worden als een constructieve bijdrage. 

Wat in deze situatie echter zeer verontrustend is, is dat een aantal hoge ambtenaren in Jakarta, 

gesteund door het Huis van Afgevaardigden, met name Commissie II, doorgaan met hun plannen en 

politieke wil. Een dergelijk eenzijdig proces wordt al meer dan 2 jaar sterk gepromoot, met name door 

 
13 https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/17314161/pakar-kritik-pembentukan-3-provinsi-baru-tanpa-kajian-mendalam-dan-tak 
[en] https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/what-stake-new-provinces-west-papua 
 
14 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220408203329-20-782455/koalisi-pemekaran-3-provinsi-baru-papua-ulangi-model-belanda 
15 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220402103102-22-779297/foto-tolak-pemekaran-papua-di-jayapura-pedemo-gagal-

longmarch 
16 https://jubi.co.id/mrp-benahi-dulu-kabupaten-baru-bicara-pemekaran-provinsi-di-tanah-papua/amp/  [en]  

https://majalah.tempo.co/read/165601/otonomi-khusus-kampung-papua 
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Tito Karnavian (aanvankelijk als nationale hoofd van de politie en vervolgens als minister van 

Binnenlandse Zaken), door Mahfud MD als coordinatie minister voor Politiek, Recht en Veiligheid, en 

plaatsvervangend stafchef V van de president, 17Jaleswari Pramodhawardani. Zij treden gezamenlijk 

op.18 De tentoonspreiding van hun onverschilligheid voor de stem van het volk, laat staan de stem van 

de mensen die er direct bij betrokken zijn, is inderdaad zeer kwalijk. Wanneer zullen ze stoppen met 

hun machtsspel en stoppen met hun misleidende politieke taal zoals 'gelijkschakeling van de welvaart 

ten behoeve van inheemse Papoea's, enz.' dat eigenlijk geen basis heeft in de analyse van de feitelijke 

omstandigheden? Wanneer gaan ze terug naar hun hoofdtaak, namelijk: luisteren en de 

gemeenschap dienen??? Bij het lezen van de laatste opmerkingen van Mahfud MD, blijkt dat er geen 

hoop meer is op verandering. Mahfud gaf toe dat hij het verzoek van de Papoea Volksvergadering 

(MRP) en Amnesty International Indonesie heeft gekregen om de opdeling van Papoea te verwerpen 

maar Mahfud betoogde dat het aantal mensen dat de opdeling steunde veel hoger was. In feite volgt 

Mahfud het voorbeeld dat de laatste tijd minister Luhut ten toon spreidt: hij beweert dat hij de 

gegevens in zijn zak heeft dat de meerderheid van de Papoea's om verdere opdeling vraagt. Volgens 

hem is er een enquête – uitgevoerd door een van de presidentiële instanties – waaruit blijkt dat 82% 

van de Papoea's dit uitbreidingsplan steunt. Mahfud19 legt niet uit, wat voor soort enquête dit is, om 

welke instantie het gaat, waar uitgevoerd, en wie erbij betrokken waren?  Hij beweerde alleen 'big 

support data te hebben', en beweerde dat het proces van opdeling van Papoea doorgaat zonder te 

hoeven wachten op de uitspraak van het Constitutioneel Hof (er loopt een 'rechterlijke toetsing' met 

betrekking tot de otsus II).  20 De laatste tijd verschijnen er ook steeds meer mensen die beweren 

inheemse Papoea-jongeren of stamhoofden te vertegenwoordigen – met name in Jakarta. Zij stellen 

dat de inheemse Papoea's enorm geholpen worden door deze verdere opdeling. 21 Wie ze hiermee van 

dienst zijn, is niet duidelijk. Maar wat wel duidelijk is, is dat zij de 'stem van hun sponsors' 

vertegenwoordigen en niet de inheemse bevolking van Papoea. Het blijkt dat de beweging om 

Papoea te overheersen ten koste van alles wordt doorgevoerd, terwijl de "Waarheid wordt 

opgeofferd"! Inderdaad, het is zeer zorgwekkend!! (TvdB)  

 

[5] RECHTSVRAAG/RECHTVAARDIGHEID. 

[a] Paniai grove mensenrechtenschendingszaak uit 2014: Een gepensioneerde TNI-officier wordt nu 

aangeklaagd als de enige verdachte in deze zaak. Hij is een TNI-commandant. 22 Het kantoor van de 

procureur-generaal, via het hoofd van het juridisch informatiecentrum, legde uit dat dit incident van 

grove mensenrechtenschendingen plaatsvond als gevolg van het ontbreken van effectieve controle 

door deze militaire commandant (15/4). De verdachte is tot nu toe niet aangehouden. Gevreesd 

wordt dat in dit geval, waarbij eigenlijk veel mensen betrokken waren, uiteindelijk maar één persoon 

als 'zondebok' wordt berecht. Er moeten meer verdachten komen. Het is onmogelijk dat slechts één 

tot zondebok wordt gemaakt, en zo dus alle anderen beschermd / gedekt worden.23 

Hoewel genoemde zorgen al lang duidelijk en publiekelijk naar voren zijn gebracht, blijkt dat het 

kantoor van de procureur-generaal de gerechtelijke procedures nog steeds tot slechts één verdachte 

 
17 https://majalah.tempo.co/read/165760/oponen-di-tanjakan-otonomi 
18 https://majalah.tempo.co/read/165763/wajah-pecah-papua 
19 https://nasional.tempo.co/read/1585744/menkopolhukam-mahfud-md-klaim-82-persen-rakyat-papua-minta-pemekaran 
20 https://koran.tempo.co/read/473242/mendesak-pembatalan-pemekaran-papua 
21 https://beritaterakurat.com/pemekaran-wilayah-kabupaten-kota-provinsi-di-papua-untuk-kesejahteraan-masyarakat-dan-kunci-
terwujudnya-perdamaian/ 
22 https://nasional.kompas.com/read/2022/04/01/21024451/kejagung-tersangka-kasus-pelanggaran-berat-ham-di-paniai-seorang 
23 https://kolom.tempo.co/read/1578269/jangan-setengah-hati-mengusut-pelanggaran-ham-berat-paniai 
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zal beperken. Het proces zal in de nabije toekomst worden uitgevoerd bij het Makassar Human 

Rights Court.  

Deze onderzoeksmethode die het aantal verdachten beperkt tot een gepensioneerde TNI wordt 

gezien als niet in overeenstemming met de wet en de geldende rechtspraak. Volgens de  directeur 

van Elsham in Papoea bestaat de sterke indruk dat opnieuw het patroon van rechtvaardigheid wordt 

los gelaten, en dat het proces alleen maar wordt uitgevoerd zodat de internationale gemeenschap de 

indruk krijgt dat een van de gevallen van grove mensenrechtenschendingen is behandeld. Deze 

methode kan niet worden geaccepteerd vanuit het gevoel van 'gerechtigheid '. Deze methode is 

alleen bedoeld om de daders te beschermen en de indruk te wekken dat de slachtoffers de schuldige 

partij zijn. De houding van het openbaar ministerie is zeer teleurstellend voor alle partijen die nog in 

gerechtigheid voor iedereen geloven. Natuurlijk kunnen de nabestaanden van de slachtoffers deze 

gang van zaken niet accepteren, zei de directeur van Elsham in Papoea24. 25 

 

[b] acht studenten die de morgenstervlag hebben gehesen worden berecht: na meer dan 4 

maanden vast te hebben gezeten, begon  pas deze maand de zaak van het hijsen van de vlag op 1 

december 2021 waarbij 8 studenten betrokken waren (19/4). Coördinator van de Law Enforcement 

and Human Rights Coalition, Emanuel Gobay, vroeg wetshandhavers om te stoppen met het gebruik 

van artikelen in de wet over landsverraad en zo de 8 morgenster vlag zwaaiende studenten bij GOR 

Cenderawasih Jayapura te criminaliseren. 26 

 

[6] ONDERWIJS, GEZONDHEID en EKONOMIE in PAPUA 

[a] de kwestie van de beëindiging van beurzen voor een aantal studenten in het buitenland: Het 

blijkt dat veel Papoea-studenten in het buitenland nog steeds in moeilijkheden zitten, omdat hun 

beurzen niet worden uitbetaald of zelfs worden stopgezet. Zowel een aantal studenten in Nieuw-

Zeeland als 250 studenten in de Verenigde Staten en Canada. In een online bijeenkomst uitten 

Papoea-studenten hun ongerustheid over het feit dat hun studiebeurzen en kosten van 

levensonderhoud niet worden betaald. Ze brachten ook het lot naar voren van 84 studenten die 

werden gerepatrieerd door de provinciale overheid van Papoea via het 27Human Resources 

Development Agency (BPSDM).   Nu hebben zij (250 studenten) al vier maanden geen uitbetaling 

ontvangen van hun beurzen. 'Niet betalen' betekent dat ze in de steek worden gelaten. Alles is 

onduidelijk, waaronder het bevel in december 2021 dat 84 studenten terug moeten komen naar 

Indonesia. Studenten willen de acties van BPSDM goed en open bespreken, maar het is erg moeilijk 

om op al hun vragen antwoord te krijgen.  Wie kan het wat schelen en kan ervoor zorgen? Door de 

regering in Papoea is er bij het ministerie op aangedrongen om beurzen uit te betalen.28 29 

 

Een aantal studenten (34 mensen) in Nieuw-Zeeland die volgens Indonesië naar huis moesten 

terugkeren, kunnen opgelucht adem halen, omdat de Nieuw-Zeelandse immigratiedienst ermee 

heeft ingestemd om nieuwe visa te geven, zodat ze niet worden uitgezet. Onder leiding van de 

 
24 https://news.detik.com/berita/d-6034912/kasus-pelanggaran-ham-berat-paniai-akan-disidang-di-pengadilan-ham-makassar 
25 https://en.jubi.id/ago-unfair-in-investigating-bloody-paniai-case-elsham-papua/ 
26 JUBI krant, 20-21 april 2022 nummer, p. 3: Wetshandhaving wordt gevraagd om geen gebruik te maken van de criminalisering van makar 
artikel 
27 JUBNI krant, 11-12 april 2022 nummer, p. 4: "250 Papoea-studenten in de Verenigde Staten en Canada lopen het risico ontheemd te 

raken".  
28 https://papua.inews.id/berita/pembelajaran-tatap-muka-di-jayapura-dimulai-per-1-april  [en]  https://id.berita.yahoo.com/142-
mahasiswa-asal-papua-studi-080116925.html 
29 https://en.antaranews.com/news/225293/papua-urges-ministry-to-transfer-funds-for-paying-students-tuition 
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Groene Partij loopt er een actie om de 34 studenten te helpen om hen in staat te stellen hun studie 

in Nieuw-Zeeland af te ronden. 30 

 

Ondertussen heeft de gouverneur van Papoea BPSDM bevolen  om geld te sturen naar Papoea-

beursstudenten in het buitenland. Het geld is afkomstig uit het Provinciaal Reservefonds en is 

bedoeld om achterstanden in studiegeld en woonlasten voor de periode januari-april 2022 te 

vereffenen. Het hoofd van BPSDM verklaarde (26/4) dat het geld is verzonden naar 355 studenten 

verdeeld over 5 landen (204 in de Verenigde Staten; 68 in Australië; 7 in Japan; 17 in Canada; 59 in 

Nieuw-Zeeland). Het geld is niet gestuurd naar de 142 studenten die het bevel hadden gekregen om 

naar huis te gaan omdat ze hun studie niet op tijd hadden afgerond. 31 

 

[b] illegale goudwinning zal worden aangepakt: mogelijk in verband met het ongeluk met een truck 

met passagiers die betrokken zijn bij illegale goud delving (16 mensen stierven) in de regio Arfak-

gebergte, en mogelijk met betrekking tot de bewering dat de veiligheidstroepen illegale mijnbouw 

toestaan, lijkt het er nu op dat de opkomst van illegale goudwinning serieuzer zal worden aangepakt.  

De politiechef van West-Papoea, Irjen Pol Tornagogo Sihombing, verklaarde dat hij met bareskrim 

polri had gecoördineerd over de toename van illegale goudwinning in het regentschap Manokwari en 

het Arfak-gebergte. De gelederen, zei de politiechef van West-Papoea, richten zich op het aanpakken 

van milieumisdrijven, waaronder illegale goudwinning die bosvernietiging en milieuvervuiling, door 

het gebruik van schadelijke chemicaliën, veroorzaken.32 

Niet alleen rond Manokwari zijn illegale mijnsites het doelwit van actie. Ook rond Timika hebben de 

autoriteiten actie ondernomen om de activiteiten van illegale goudwinning te stoppen (23/4). Rond 

Kali Kabur en Camp David Tembagapura werden de bezoekers gevraagd deze plaats te verlaten. 

Omdat sommigen in verzet kwamen, gebruikten de autoriteiten ook traangas om hen te dwingen. 33 

 

[7] MILIEU, ONTBOSSING, PLANTAGE-INDUSTRIE 

[a] plan voor ruimtevaartcentrum in Biak: de laatste tijd zijn lokale gemeenschappen in Biak 

begonnen om serieuzere aandacht te vragen voor de gevaren met betrekking tot de realisatie van 

het ruimtevaartprogramma in Biak. De Abrauw stam stelde onder andere dat met dit programma 

bossen vernietigd zullen worden. Zo zullen zowel de mogelijkheden voor het dagelijks leven als het 

patroon van geloofsovertuigingen en levensstijlen ook worden vernietigd. In de discussie rond dit 

programma werd ook steeds duidelijker dat de overdracht van grond ten behoeve van dit project vol 

onregelmatigheden blijkt te zitten, waardoor het niet te rechtvaardigen is. 34 

Hoewel de gemeenschap haar zorgen begon te uiten, zei de regent van Biak-Numfor, Herry Naap, dat 

het SpacePort-project in feite  een positieve impact op dit district zou kunnen hebben.  Het zal zeker 

de kansen op de werk en infrastructuurverbeteringen doen toenemen en zo het welzijn van mensen 

verbeteren. Hij beloofde: "Als er veel negatieve effecten zijn, zal ik het zeker zelf stop zetten". 35 

 

 
30 https://asiapacificreport.nz/2022/04/14/abandoned-west-papuan-students-in-nz-welcome-immigration-news/ 
31 https://www.papuatimes.co.id/2022/04/26/dana-otsus-tak-kunjung-cair-gubernur-enembe-perintahkan-bpsdm-bayar-biaya-studi-355-
mahasiswa-papua-di-luar-negeri-gunakan-dana-cadangan/ 
32 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220416094441-12-785393/penanganan-tambang-emas-ilegal-di-papua-barat-libatkan-
bareskrim 
33 https://papua.inews.id/berita/bubarkan-pendulang-emas-liar-di-timika-papua-aparat-gabungan-tembakkan-gas-air-mata 
34 https://www.suara.com/news/2022/04/04/080000/hutan-adat-abrauw-terancam-musnah-kejanggalan-penyerahan-lahan-bandar-
antariksa-biak-papua 
35 JUBI krant, 20-21 april 2022 nummer, pp. 1, 2 en 26: "De Regent van Biak Numfor herinnert aan het SpacePort project". 
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[b] 'voedselprogramma's' en ontbossing: volgens een rapport gepubliceerd door een van de 

internationale milieuagentschappen, Mongabay, zal  het voedselprogrammaplan dat door de 

Indonesische regering is gepland, de ontbossing aanzienlijk doen toenemen en resulteren in massale 

emissies van broeikasgassen. Een gebied ter grootte van België zal in Papoea worden schoon 

gemaakt om voedsel te verbouwen. Uit een analyse blijkt dat alleen al dit programma in Papoea 616 

miljoen ton 'broeikasgassen' zal uitstoten;  die hoeveelheid is gelijk aan een derde van het volume 

aan emissies per jaar dat momenteel in Indonesië wordt uitgestoten; de hoeveelheid is ook gelijk aan 

het volume dat Australië gedurende één jaar uitstoot. Volgens Mongabay hebben Indonesische 

regeringsfunctionarissen verklaard dat ze zullen proberen het areaal van ontbossing voor 

voedselgewassen zoveel mogelijk te beperken; ze zullen prioriteit geven aan gebieden die niet langer 

door primair bos worden bedekt. Maar volgens de onderzoekers blijft het werkplan over hoeveel 

hectare bos men wil kappen, onduidelijk, dus dringen ze er bij de Indonesische regering op aan om 

dit 'voedselprogramma' te herzien in verband met mogelijke schade die daaruit voortvloeit.36 

 

[c] Papoea verliest 'eeuwige sneeuw': de natuurverschijnselen waar Papoea's erg trots op zijn, zijn 

de plaatsen met 'eeuwige sneeuw' in zowel het Carstenz-gebergte als op de Puncak Jaya-top. In 

Carstenz besloeg het gebied met 'eeuwige sneeuw' in 2002 nog 2 km2 . Maar in 2018 was het gebied 

gekrompen tot 0,46 km2 en in 2021 tot 0,27 km2. Het verdwijnt volledig tussen 2025 en 2027. Er 

wordt voorspeld dat de 'eeuwige sneeuw' op de Puncak Jaya er nog tot ongeveer 2030 zal liggen. Zo 

verliest Papoea een van de dingen waar het erg trots op is en dat al 5000 jaar een speciale kleur geeft 

aan Papoea. 37 

 

[8] NAAR HET "LAND VAN VREDE" 

[a] de weg terug naar het oplossen van het conflict in Papoea: de indruk bestaat dat er het 

afgelopen jaar geen echte vooruitgang is geboekt bij het oplossen van het conflict in Papoea. 

Integendeel, sommigen zeggen dat het achteruit gaat. Deze conclusie houdt verband met de eind 

vorig jaar beloofde evaluatie van de 'nieuwe aanpak', die tot nu toe helemaal nog niet bewezen is. 

Vuurcontact gaat door, slachtoffer blijven vallen. De regering beweert dat de territoriale aanpak en 

de ontwikkeling van het volk goed verlopen, maar dergelijke beweringen worden niet bewezen in de 

lokale praktijk. Een ander punt van zorg bij de beoordeling blijft de kwestie van de plannen voor 

verdere opdeling. Opnieuw wordt een machtsbenadering toegepast.  Het programma van de 

rijksoverheid moet worden uitgevoerd zonder dat de meest belanghebbende partijen, namelijk de 

Papoea's, erbij betrokken worden. Hetzelfde proces en dezelfde patronen zagen we toen de Otsus-wet 

werd herzien zonder de luide stemmen en protesten van het Papoea-volk te willen horen. Alleen 

datgene wat de centrale regering als juist beschouwde, werd als juist gezien, terwijl het volk het als 

onterecht beschouwde. Het belangrijkste resultaat: het vertrouwen van de Papoea's in de centrale 

overheid daalde tot onder nul. De kern van het probleem zoals ooit aangeduid door de LIPI-

onderzoekers – de Papua-routekaart – wordt genegeerd. Geen enkele stap beantwoordt aan een 

oplossing van de echte problemen, zoals [1] de geschiedenis van de integratie van Papoea in de 

Republiek Indonesië, [2] de grove mensenrechtenschendingen in Papoea tot nu toe; [3] het 

ontwikkelingspatroon dat niet in overeenstemming is met de behoeften van de Papoea's, wat zelfs 

leidt tot hun marginalisering, en [4] de kwestie van discriminatie van de Papoea's. (TvdB)  

 
36 https://news.mongabay.com/2022/03/forest-clearing-for-crop-program-in-papua-may-unleash-massive-emissions/ 
37 https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-only-tropical-glacier-puncak-jaya-melting-2631916 
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Oplossingen in Papoea kunnen alleen worden bereikt door middel van een proces van werkelijke  

dialoog; Een dialoog die de politieke kant van het bestaande conflict niet uit de weg gaat. Benny 

Giay, een kerkelijke leider in Papoea, benadrukte dat verschillen in perceptie over de integratie van 

Papoea in de Republiek Indonesië moeten worden besproken. Zolang die percepties niet gelijk lopen, 

is een weg vooruit moeilijk te bereiken. Hij zei dat de Papoea-Kerkenraad vermoedt dat de regering 

het conflict in Papoea opzettelijk in stand houdt, hoewel het vaak vrede claimt. De 

vredesinspanningen zijn een formaliteit. "Zelfs ziet de kerk dat de OPM in stand gehouden wordt 

door het veiligheidsapparaat van de overheid", zei hij. Er is een echte dialoog nodig; het heeft een 

proces nodig zoals dat werd uitgevoerd met betrekking tot het conflict in Atjeh. Waarom wordt het 

conflict in Papoea niet op eenzelfde manier behandeld?  

Amnesty International Indonesia Executive Director Usman Hamid benadrukte hetzelfde.  Hij zei dat 

de oplossing voor het conflict in Papoea op politiek niveau ligt, namelijk door politieke 

onderhandelingen. "Daarop zijn de eisen voor vredesbesprekingen of dialoog gericht, zoals geuit 

door de Kerkenraad en de Nationale Commissie voor de Rechten van de Mens", zei hij.  

In dit verband klonk de verklaring van een deskundige uit de staf van het Presidentieel bureau voor 

Papoea, Theofransus L.A. Litaay, nogal naïef. Hij zei dat praten over het conflict in Papoea op basis 

van data moet gebeuren. Want de huidige toestand is niet langer een conflict, maar betreft 

sporadische aanvallen door gewapende groepen. "Misschien om conflicten te creëren. De locaties 

liggen ook slechts in een bepaald gebied", zei hij. Hij beweerde dat de aanpak van de regering bij het 

implementeren van beleid voor territoriale ontwikkeling en sociale communicatie bij het overwinnen 

van het conflict in Papoea goed loopt.38 

 

[b] een andere 'vreedzame ontwikkeling' dan ' welvaartsverbetering': De regering in Indonesië 

beoordeelt dat 'ontwikkeling' (verbeterde welvaart) de sleutel is tot het oplossen van het conflict in 

Papoea. Er zijn veel investeringen, infrastructuurontwikkelingen, economische projecten etc. Maar 

die mening wordt al lang bekritiseerd, omdat het waarschijnlijk is dat de overheid uitgaat van een 

oneigenlijke aanname over ontwikkeling. Dit werd het kernthema van een discussie georganiseerd 

door Imparsial in Jakarta (18/4), waarbij een aantal mensen betrokken waren die ervaring hebben 

met 'vreedzame ontwikkeling' in conflictgebieden.  Hieronder zetten we een aantal bijdragen op een 

rij. 39  

Irine Morada Santiago, een vredesonderhandelaarster in de Filippijnen, merkte op dat velen 

'ontwikkeling' verkeerd begrijpen als een middel om vrede te brengen.  "Ontwikkeling is geen vrede 

en vrede is geen ontwikkeling", zei zij.  Vredesopbouw is een proces dat probeert ‘connectoren’ toe 

te voegen en ‘scheidslijnen’  te verminderen, zodat ontwikkeling kan worden gerealiseerd. 

Ondertussen is ontwikkeling het proces van het vergroten van de capaciteit (empowerment) en het 

verminderen van kwetsbaarheid (gemakkelijk slachtoffer worden), ervaren door de gemeenschap. 

Ontwikkeling moet worden begrepen als een poging om de toegang uit te breiden en de keuzes te 

verbeteren, zodat die mensen kunnen beslissen over het behoud van hun leven en het bepalen van 

hun eigen lot. In de praktijk bestaat er inderdaad een wederkerige relatie tussen ontwikkeling en 
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vrede, maar dit feit kan niet worden gebruikt om te rechtvaardigen dat ontwikkeling de weg naar 

vrede is. 

Delsy Ronnie, een onderzoekster die zich richt op conflictoplossingsstudies en betrokken is geweest 

bij het conflictoplossingsproces in Atjeh, benadrukte dat ontwikkeling het vertrouwen van het 

publiek in de overheid moet versterken. Als het ontwikkelingspatroon niet in staat is om het 

vertrouwen van het publiek op te bouwen, zal alle fysieke ontwikkeling niet veel invloed hebben op 

de realisatie van vrede in Papoea. De regering moet dus opnieuw evalueren wat voor ontwikkeling er 

in Papoea wordt uitgevoerd. Infrastructuurontwikkeling die niet bevorderlijk is voor gewone mensen, 

openbare diensten die gepaard gaan met discriminatie, projecten die de deur openzetten voor 

geweld, zijn vormen van ontwikkeling die geen vrede brengen, integendeel. Het versterken van 

medische diensten, onderwijsdiensten en andere openbare diensten die conflicterende 

gemeenschappen, leden van tegengestelde groepen en minderheidsgroepen omvatten, kan 

bijdragen aan vreedzame ontwikkeling. Ronnie noemt het 'transformatieve ontwikkeling'.  

Het hoofd van het Papua Peace Network (JDP), pater John Bunay, bevestigde dat de ontwikkeling in 

Papoea niet bijdraagt aan het creëren van vrede.  Hij benadrukte ook dat de belangen van de 

zakelijke elite niet in overeenstemming zijn met de waarden van Papoea's die zorgen voor  het 

behoud van hun omgeving als een natuurlijk / integraal onderdeel van hun leven. Hij erkende dat 

"we de gezondheidszorg, het onderwijs en de economie moeten verbeteren, maar dat is een tweede 

stap." Allereerst is het nodig dat de overheid een dialoog voert met de Papoea's om de problemen 

van de basisgemeenschappen in kaart te brengen. Hij stelt Jokowi voor een speciaal team te vormen 

dat bestaat uit leden van de Papoea Volksvergadering (MRP).  Het team kan samenwerken met 

inheemse, religieuze en lokale leiders om de aspiraties van inheemse Papoea's te horen. Duurzame 

vrede kan alleen worden bereikt door een echte dialoog. Die dialoog is alleen mogelijk als de hoger 

geplaatsten (besluitvormers) in Jakarta eindelijk het Papoea-volk willen horen. Hij verklaarde dat hij 

op een lijn staat met Irine uit de Filipijnen. Irine benadrukte dat de eerste en belangrijkste stap die de 

overheid moet nemen, is om ruimte te creëren voor gemeenschappen waar ze hun aspiraties en 

behoeften kunnen uiten, omdat ze te lang het zwijgen zijn opgelegd door geweld en voortdurende 

conflicten.  

Is er nog ruimte voor 'wederzijds vertrouwen' en 'dialoog'?  

Vorige maand voelden we ons allemaal een beetje opgelucht toen de regering zich bereid verklaarde 

een dialoog aan te gaan met alle betrokken partijen in Papoea, ook met die die tegenover de regering 

staan. Komnas HAM werd ingezet om de dialoog op gang te brengen. Deze maand is het woord 

'dialoog' of pogingen in die richting minder hoorbaar. Wat opvalt, is de houding van de regering en 

haar instellingen die de dialoog afwijzen en ervoor kiezen om unilateraal op te treden. De stemmen 

van kritische mensen, inclusief degenen die redelijke argumenten aanvoeren, worden afgewezen. Ze 

zijn niet bereid om te luisteren. We beginnen ons te realiseren dat de houding van de centrale 

overheid sterk gekleurd is door de perceptie dat 'wat de overheid denkt , goed is, en wat de mensen 

denken niet waar is'.  Een houding die zeer schadelijk is voor ons allemaal en groot gevaar bevat, en  

zal leiden tot de ontkenning van de waardigheid van veel mensen. (TvdB) 

 

[9] POLITIEKE BEWEGINGEN VAN DE REGERING VAN PAPOEA & WEST-PAPOEA 



[a] Het Papoea-parlement legt de aspiraties van het Papoeavolk officieel voor aan het Huis van 

Afgevaardigden van de Republiek Indonesië: de Papoea Volksvertegenwoordigingsraad (DPRP) heeft 

een officiële verklaring voorgelegd aan  de Legalisatieraad van het Huis van Afgevaardigden van de 

Republiek Indonesië over de aspiraties van het Papoea-volk met betrekking tot het opdelingsplan 

(13/4). Vice-voorzitter III, DPRP, Julianus Rumbairusy verklaarde dat het grootste deel van de mensen 

van de Papoea gemeenschap inderdaad aspiraties voor verdere opdeling afwijst, hoewel er een of 

twee groepen zijn die het accepteren zoals in Zuid-Papoea, Tabi en Saireri. Ondertussen legde een lid 

van het Papoea-parlement John Gobai uit dat in artikel 76 lid 1 en wet nr. 2 van 2021 en artikel 92 en 

artikel 93 van regeringsverordening nr. 106 van 2021 werd uitgelegd dat het opdelingsvoorstel ook 

onder de autoriteit van de regio valt. "De wettelijke basis van het voorgestelde uitbreidingsplan is 

dus niet alleen de centrale overheid, maar ook de regionale overheid", zei hij. John verzocht de 

centrale regering artikel 18B lid 1 niet te negeren, waarin staat dat de staat de positie van het 

speciaal lokaal bestuur erkent en respecteert, gereguleerd door wet- en regelgeving, en artikel 4 lid 2 

van wet nr. 21 van 2001 dat de provincie Papoea gezag krijgt op alle gebieden van de overheid, 

behalve in 5 sectoren die het absolute gezag van de centrale overheid zijn.40 

 

Ondertussen kwam de Papoea Volks Vertegenwoordiging (MRP) zeer intensief in beweging door een 

aantal hooggeplaatste functionarissen in Jakarta te bezoeken, onder wie president Jokowi. MRP is 

zich er steeds meer van bewust dat de regering in Jakarta er echt op uit is is om de implementatie 

van de verdere opdeling in Papoea door te voeren. De goedkeuring van de nieuwe wet voor de drie 

provincies wordt nagestreefd en krachtig bevorderd door een aantal gezagsdragers, en de MRP 

voelde zich steeds meer gefrustreerd omdat de stem van het Papoea-volk en het gezag van de MRP 
41/ DPRP / Gouverneur in dit opzicht volledig wordt genegeerd.  

Dus ging een aantal MRP-vertegenwoordigers naar Jakarta om een aantal belangrijke spelers 

persoonlijk te ontmoeten, om correcte informatie uit het veld te verstrekken en de argumenten uit 

te leggen waarop ze waren gebaseerd om deze uitbreiding af te wijzen. De indruk is dat ze zich vaak 

geconfronteerd voelden met 'een muur', alsof alles al geregeld is en niets veranderd zal worden. 

Jakarta zal zijn wil doordrukken. Gelukkig zijn er een of twee leden van de Tweede Kamer die de 

indruk wekken dat bij de bespreking van de 3 wetsvoorstellen betreffende de drie nieuwe provincies 

alsnog de reactie van het Papoea-volk, inclusief de MRP, gehoord zal worden,. 42 

In de ontmoeting (25/4) van MRP-vertegenwoordigers met Jokowi, die werd vergezeld door drie 

belangrijke spelers in de kwestie van de opdeling van Papua, namelijk de minister van Coördinatie en 

Cultuur, Mahfud MD, minister van Binnenlandse Zaken, Tito Karnavian en plaatsvervangend stafchef 

van de president, Jaleswari Pramodhawardani, stelde de MRP een aantal zaken aan de orde.  O.a. 

hun ervaring dat ze werden geblokkeerd, geboeid en vastgehouden door overheidsfunctionarissen, 

namelijk de politie in Merauke toen ze een Hoorzitting (RDP)  wilden houden in verband met de 

evaluatie van Otsus (nov 2020). Zij - in totaal 54 leden van de MRP zelf - werden vastgehouden en 

beschuldigd van 'verraad'. Uiteindelijk vrijgelaten omdat er 'geen bewijs' was, maar uiteraard kon de 

Hearing Meeting niet worden gehouden, ook al is dit een officieel programma van de MRP als 

staatsinstelling.  RDP-boycots  kwamen ook voor in andere regio's, namelijk Jayawijaya (Wamena), 

maar daar was het niet de politie die optrad, maar aan de Barisan Merah Putih-groep  was het 
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toevertrouwd om te voorkomen dat de RDP kon worden gehouden.  "Volgens de MRP is deze groep 

uitgenodigd om vervolgens de MRP-activiteiten die in vijf regio’s gepland stonden, te ontbinden," 

zeiden ze.  De MRP vestigde ook de aandacht van de President op  het feit dat de bepaling van de 

Papoea Otsus-wet wordt uitgevoerd zonder discussie en goedkeuring van het Papoea-volk. Ze 

vroegen Jokowi ook om het tot-standkomen van de wet te evalueren. Daarnaast vroeg de MRP 

Jokowi om de uitbreiding met drie provincies in Papoea te herzien. MRP vroeg de regering om het 

beleid uit te stellen totdat er een beslissing van het Constitutioneel Hof (MK) is met betrekking tot de 

rechterlijke toetsing van de Wet Otsus Jld II. 43 

Na de ontmoeting met de president bevestigde de coördinerende minister, Mahfud MD, dat er in de 

vergadering met de MRP geen besluiten werden genomen.  Met andere woorden, er is geen 

verplichting of belofte van beleidsverandering. De discussie in de Tweede Kamer over de 

uitbreidingswet met 3 nieuwe provincies in Papoea kan dus worden afgerond, en het is niet nodig om 

te wachten op de resultaten van de rechterlijke toetsing van de Wet Otsus Jld II door het 

Constitutioneel Hof (MK) zoals gevraagd door de MRP. 44 

 

[b]  MRP verzocht om een 'open hoorzitting': Eneko Pahabol, lid van  het Christian Youth Forum in 

Tanah Papua, verzocht de Papoea Volks Vertegenwoordiging (MRP) een open hoorzitting (RDP) te 

houden, met deelname van vertegenwoordigers van de vijf inheemse regio's in Papoea. Pahabol 

stelde dit voor omdat hij constateerde dat de MRP er niet in geslaagd was  een RDP te houden om de 

Speciale Autonomie (Otsus) van Papoea in 2020/2021 te evalueren. Volgens hem werden de 

pogingen van de MRP om een RDP-evaluatie van de speciale autonomie van Papoea te houden door 

de regering genegeerd omdat het als niet belangrijk werd beschouwd (4/4/2022).  De MRP-voorzitter 

verwelkomde deze suggestie positief en bevestigde dat vorig jaar, hoewel de MRP probeerde RDP’s  

per adat-gebied te houden in overeenstemming met de geldende mechanismen, ze werden geremd 

door de veiligheidstroepen. Het voorstel om een open RDP te houden  waar tegelijkertijd 

vertegenwoordigers van de vijf regio’s aanwezig kunnen zijn, zal serieus worden overwogen.45 

 

[10] TRENDS/ALGEMENE POLITIEKE BEWEGINGEN IN HET MACHTSCENTRUM VAN INDONESIË EN 

INTERNATIONAAL. 

[a] verlenging van de presidentiële termijn: In verband met de pogingen tot verlenging van de 

presidentiële periode besloot uiteindelijk een brede coalitie van studenten, BEM SI (Executive Board 

of Students se-Indonesia), om op 11 april een grote demonstratie te houden voor het presidentieel 

paleis.  Het veiligheidsapparaat wilde het toelaten. Misschien gewaarschuwd door de geplande 

studentendemonstraties verklaarde de president in de dagen voorafgaand aan deze demonstratie 

veel duidelijker dat de kwestie met betrekking tot de verlenging van de presidentiële periode niet 

langer mag woreden besproken of aangekaart door overheidsfunctionarissen, waaronder de 

ministers. Met andere woorden, de President heeft heel duidelijk afstand genomen van dit voorstel 

tot periode verlenging. 46 

De demonstratie werd toch nog steeds uitgevoerd, maar de locatie werd het DPR-gebouw om de 

Tweede Kamer eraan te herinneren de integriteit van de Grondwet te waarborgen en uit te voeren 

zoals deze bedoeld is. De belangrijkste thema's blijven "afwijzing van de verlenging van de 
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presidentiële termijn" en "afwijzing van het uitstel van de verkiezingen van 2024", maar er werd ook 

speciale aandacht besteed aan de kwestie van 'schaarste aan bakolie' (als gevolg van het maffiaspel 

van handelaren) en de stijging van de prijs van basisproducten.  De demonstraties van de studenten 

zijn doorgezet niet alleen in Jakarta, maar ook in een aantal andere grote steden in Indonesië. Over 

het algemeen verliepen de demonstraties vrij ordelijk, maar een 'handjevol provocateurs' zag kans 

om in deze acties te infiltreren, zodat er incidenten waren en ook geweld. In Jakarta werd een sociale 

media-activist, Ade Armando, die ook docent aan de Universiteit van Indonesië is, zeer ernstige 

verwond.4748 

BEM SI ging op 21 april weer de straat op naar de locatie van het presidentieel paleis. Er zijn zeven 

eisen: [1] een duidelijke actie tegen degenen die tegen de grondwet zijn en een duidelijke afwijzing 

van de verlenging van de ambtstermijn van de president; [2] verlaging van de prijs van 

basisbehoeften en aanpak van economische ongelijkheid; [3] alle repressieve maatregelen tegen het 

maatschappelijk middenveld (stem van de burgers) aan te pakken door middel van strikte en niet-

discriminerende mechanismen; [4] het realiseren van wetenschappelijk, vrij en democratisch 

onderwijs; [5] aanname van een ‘pro-people’ wetsvoorstel en verwerping van een ‘pro-oligarchie’ 

wetsvoorstel; [6] het creëren van echte agrarische hervormingen; en [7] het oplossen van alle 

mensenrechtenschendingen.49 

 

[b] belangenconflicten op het niveau van hoge ambtenaren: via een rechtszaak waarbij de 

coördinerende minister van Maritieme Zaken en Investeringen, Luhut Pandjaitan, betrokken is, die 

twee mensenrechtenverdedigers, Haris Azhar en Fatia, voor het gerecht daagde (zie update van 

maart), kreeg het Indonesische publiek steeds meer informatie over het 'gevaar van 

belangenverstrengeling' op het niveau van hoge functionarissen in Indonesië.  De ngo-coalitie deed 

aangifte tegen Luhut bij de politie, maar de politie weigerde aangifte te ontvangen. Een dergelijke 

weigering is eigenlijk in strijd met het geldende recht. Nu is het bredere publiek zich ervan bewust 

geworden en begint te vragen om de gegevens die aan de politie zijn verstrekt met betrekking tot 

Luhut openbaar te maken.  50 Tegelijkertijd is in de media te zien dat er een toegenomen wil is om de 

positie van de kwestie van belangenverstrengeling nader te onderzoeken. Tempo magazine 

publiceerde een artikel waarin de betrokkenheid van de families Luhut Pandjaitan en Boy Thohir 

werd beschreven bij het bouwplan van de Kayan waterkrachtcentrale, Noord-Kalimantan. In dit 

artikel wordt opgemerkt dat er sprake is van een 'belangenverstrengeling op allerhoogste niveau'.  51 

In het kader van dit "gevaar van belangenverstrengeling" vestigde Greenpeace ook de aandacht op 

een rapport getiteld "Coalruption: Political Elites in the Vortex of Coal Business".  De meest 

prominente elite in het rapport is Luhut Pandjaitan.52 

 

[c] Luhut kreeg een extra taak van de president: hoewel Luhut veel over de tong gaat in de kritische 

kringen, – o.a. in verband met zijn inspanningen om de periode van het presidentschap te verlengen 

– zodat hem zelfs werd gevraagd af te treden als minister, bevestigde president Jokowi in plaats 

daarvan zijn vertrouwen in deze minister door hem te benoemen tot voorzitter van het Water 
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Resources Agency (SDA).  De posities van Luhut stapelen zich op; dit is de 8e positie die Jokowi aan 

Luhut toevertrouwde.  Deze aanstelling wordt bekritiseerd, omdat het waterprobleem in Indonesië 

vrij groot is, en dus veel aandacht vraagt. Niet alleen ngo's (o.a. WALHI en Greenpeace) zetten hier 

vraagtekens bij, er is ook kritiek vanuit de omgeving van overheidsfunctionarissen zelf. Bovendien 

kan de kritiek niet los worden gezien van de mogelijkheid dat er een "gevaar voor 

belangenverstrengeling" zal zijn, aangezien Luhut zich bezighoudt met een aantal bedrijfssectoren. 53 

Een andere eenvoudige vraag rijst: is de kwaliteit onder overheidsfunctionarissen zo schaars, dat veel 

functies slechts op de schouders van enkele mensen kan worden gelegd?  (TvdB) 

 

[d] Regressie van de democratie in Indonesië: Indonesische politieke indicatoren onthullen de 

resultaten van een recent onderzoek naar de vrijheid van meningsuiting. Uit de enquête bleek dat 

62,9% van het publiek zich steeds banger voelde om hun mening te uiten.  In de enquête is niet 

uitgezocht waarom ze zo bang waren. 54 Het antwoord op deze vraag kan gedeeltelijk in de volgende 

aantekening worden gegeven. Een juridisch expert samen met 12 studenten waren naar verluidt het 

doelwit van een 'digitale aanval' voorafgaand aan een demonstratie op 21 april.  Het hacken van 

sociale media-accounts en mobiele telefoontjes van kritische mensen begint een van de meest reële 

bedreigingen te worden. Dergelijke aanvallen kwamen in de afgelopen jaren herhaaldelijk voor en 

het blijkt dat de overheid geen actie heeft ondernomen en dat ze verschillende vormen van digitale 

aanvallen op activisten en studenten straffeloos laat doorgaan. 55 Een juridisch expert van  de 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Gadjah Mada University, Herlambang Perdana Wiratraman, 

bevestigde de achteruitgang van burgerlijke vrijheden en democratie die verschillende organisaties 

ondervinden. Bovendien staan veel rechtszaken betreffende burgerlijke vrijheden onder druk in de 

vorm van zwijgen, arrestaties, criminalisering, tot digitale aanvallen op het web toe door hacking en 

verschillende andere bedreigingen. "Het wordt duidelijk dat autoritarisme toeneemt en dat er geen 

wil is om dit aan te pakken," zei hij. 56 

 

[11] ALLERLEI 

[a] ongeval in Manokwari District: op de scherpe helling bij KM 10 van Anggi naar Manokwari 

kantelde een vrachtwagen vol gouddelvers.  13 mensen stierven ter plaatse, 3 stierven in het 

ziekenhuis en 12 verkeren in kritieke toestand (13/4).  

[b] hulp aan inwoners die door het conflict zijn getroffen: de regering van het regentschap 

Jayawijaya en de regering van het regentschap Lanny Jaya hebben hulp (IDR 7 miljard) verleend aan 

inwoners die getroffen zijn door een geschil in het dorp Wouma in januari 2022. Tientallen huizen 

werden tijdens het conflict in brand gestoken door de menigte. Daarom beloofden de lokale 

autoriteiten te helpen met het herstel.  

[c] Jayapura vrij van 'blank spots' in het mobiel netwerk: Jayapura Burgemeester, Benhur Tomi 

Mano, vroeg telecommunicatiedienstverleners om ervoor te zorgen dat er geen plekken ‘zonder 

bereik' meer zijn voor mobiele netwerken in Jayapura City. Mano benadrukte dat deze inspanning 

nodig is zodat in noodsituaties de bewoners gemakkelijker te bereiken zijn.  

 
53 https://koran.tempo.co/read/473095/ganti-rupa-dewan-sumber-daya-airhttps://koran.tempo.co/read/473077/alarm-bagi-kesehatan-
demokrasi 
54 https://nasional.tempo.co/read/1580168/survei-indikator-politik-indonesia-629-persen-rakyat-semakin-takut-berpendapat 
55De civiele organisatie South Asia Freedpm of Expression Network (SAFEnet)  registreerde 24 gevallen van digitale aanvallen in 2019, in 
2020 tot 147 gevallen en in 2021 was het aantal 193. 
56 https://koran.tempo.co/read/473334/iklim-kebebasan-sipil-kian-mengkhawatirkan 

https://koran.tempo.co/read/473095/ganti-rupa-dewan-sumber-daya-air
https://koran.tempo.co/read/473095/ganti-rupa-dewan-sumber-daya-air
https://nasional.tempo.co/read/1580168/survei-indikator-politik-indonesia-629-persen-rakyat-semakin-takut-berpendapat
https://koran.tempo.co/read/473334/iklim-kebebasan-sipil-kian-mengkhawatirkan


[d] ‘administratieve opdeling’ is misschien mogelijk, maar de geest van Papoea blijft: Jayapura 

Regent Mathius Awoitauw zei dat de opdeling van Papoea mogelijk is, maar de opdeling mag de 

geest van de Papoea-gemeenschap niet veranderen. "De Papoea Otsus-wet heeft dat verplicht 

gesteld. Het maakt niet uit hoeveel provincies er door verdere opdeling zullen worden gevormd, 

onze Papoea-geest mag niet veranderen," zei Awoitauw. 

 

Jayapura, 1 Mei 2022 

 

GELUKKIGE VIERING VAN EID AL-FITR 

    WE VRAGEN ELKAAR VERGIFFENIS 


