Front Mahasiswa Nasional Mengecam Tindakan Persekusi, Diskriminasi Rasial,
Penculikan dan Penangkapan Mahasiswa Papua di Surabaya

A. Kronologis Kejadian:
Pada Sabtu, 1 Desember 2018, mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi
Mahasiswa Papua (AMP) di Kota Surabaya merayakan hari 1 Desember. Aksi
demokratis ini mendapatkan perlawanan dari Organisasi Masyarakat (Ormas)
Reaksioner di Kota Surabaya. Berikut ini adalah kronologis kejadiannya:
1. Pada 06:00 WIB, dilakukan aksi oleh mahasiswa Papua dalam rangka memperingati
Independence Day of West Papua
2. Mulai pukul 07:30 WIB Ormas Reaksioner mulai memprovokasi massa aksi
mahasiswa Papua
3. Pada pukul 08:00 WIB terjadi penyerangan dari Ormas Reaksioner berupa
pelemparan batu, botol, dan bambu runcing (perangkat aksi) yang mengakibatkan 16
orang luka-luka dan tiga di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit karena
kepalanya bocor.
4. Pukul 09:00 WIB kawan-kawan non-Papua yang membantu untuk
mendokumentasikan aksi dikejar, dibuntuti dan difoto oleh aparat kepolisian
5. Kemudian pukul 09:30 WIB, Masa aksi membubarkan diri dengan dikawal pihak
kepolisian. Pada saat bersamaan dari arah monkasel ormas reaksioner
memprovokasi massa aksi kembali dengan meneriaki kata kata kasar, sampai
dengan jembatan kalimas ormas baru membubarkan diri.
6. Pada pukul 11.30 WIB Massa aksi sampai ke asrama papua kamasan. Setelah itu di
depan asrama papua kamasan terdapat truk polisi dan banyak aparat yang
berkumpul di asrama dengan dalih penjagaan
7. Mulai pukul 22.00 WIB jumlah personil kepolisian mulai bertambah. Ada 6 truk
pengangkut yang didatangkan. Kemudian mereka melakukan intimidasi agar
mahasiswa Papua non-Surabaya untuk pulang saat itu juga ke kota masing-masing.
Mahasiswa Papua kemudian menolak karena sudah mempunyai agenda untuk
pulang pada hari ini (2/12) karena telah memesan tiket kereta maupun bus.
8. Pada pukul 22:30 WIB terjadi negosisai antara mahasiswa, yang diwakili oleh kuasa
hukum Veronica Koman dengan aparat kepolisian. Negosiasi yang dilakukan
berlangsung selama satu jam dengan menghasilkan dua opsi yaitu, mahasiswa
papua dipulangkan ke kota masing-masing atau digelandang ke Polrestabes
Surabaya.
9. Kemudian pada pukul 01.00 WIB aparat kepolisian kemudian menggelandang
mahasiswa Papua yang berjumlah 233 orang ke Polretabes Surabaya. Kawankawan Non-Papua yang bertugas untuk berjaga dikejar dan dipisahkan dengan
kawan-kawan mahasiswa Papua. Salah seorang kawan sekaligus anggota Front
Mahasiswa Nasional Surabaya yang bernama Fachri Syahrazad (Mahasiswa ITS D4
Infrastruktur Sipil) diduga diseret oleh anggota polisi dan sampai saat ini tidak
diketahui keberadaannya. Barang-barang Fachri ditemukan di Asrama Papua,
ponselnya terakhir dapat dihubungi pada pukul 00:40 dini hari. Saksi kami yang pada
saat itu juga sedang berada di asrama Papua menyaksikan Fachri ditarik oleh orang
berpakaian preman yang diduga adalah aparat kepolisian, saat Fachri ingin pulang
(sudah menaiki motornya). Penangkapan ini dilakukan tanpa dasar, tanpa
ditunjukkan surat tugas. Di saat terakhir pemantauan kami terhadap kawan Fachri,
dia dibawa ke warung sekitar untuk dimintai keterangan. Beberapa menit kemudian,
kami mengutus salah seorang anggota FMN untuk menyisir kawasan tersebut untuk
mencari keberadaan kawan Fachri, setelah dilakukan penyisiran pada pukul 1:15,
Fachri tidak juga ditemukan. Selain Fachri, terdapat kawan kami yang berasal dari
Universitas Surakarta, Solo, bernama Arifin. Saat itu Arifin dan kawan-kawan lainnya
sedang piket jaga di Asrama Papua jika terjadi apa-apa terhadap kawan-kawan
Papua, mengingat tingginya intensitas persekusi terhadap mahassiswa Papua
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Surabaya di dalam dua tahun terakhir. Arifin diculik selang beberapa saat Fachri
diculik. Hingga saat ini, keberadaan Arifin belum bisa dikonfirmasi.
Kemudian, kami segera mengonfirmasi kepada pihak pengacara dari kawan Papua
yang juga ikut bersama mahasiswa Papua untuk memberikan pembelaan di
Polrestabes Surabaya, namun hasilnya nihil, pihak pengacara pun tidak diberi
keluwesan untuk mencari kawan kami yang masih belum ditemukan. Hingga saat ini,
kami terus berupaya menghubungi keluarga dari kawan Fachri dan menjelaskan
secara detil tentang kejadian yang menimpanya.
B. Pernyataan Sikap
Tindakan persekusi dan penangkapan terhadap kawan-kawan mahasiswa Papua dan
kawan kami, Fachri, dan Arifin, kami yakini diperintahkan secara sistematis karena tidak
hanya terjadi di Surabaya tetapi juga terjadi di kota-kota lain seperti Kupang dan
Manado. Dengan ini kami, Front Mahasiswa Nasional:
1. Menuntut Presiden Republik Indonesia memerintahkan Kapolri untuk membebaskan
seluruh mahasiswa Papua yang ditangkap tanpa terkecuali
2. Menuntut Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan segala persekusi dan
intimidasi terhadap mahasiswa dan masyarakat Papua
3. Menuntut presiden untuk segera memerintahkan Kapolri untuk menemukan dan
mengembalikan dua kawan kami, Arifin dan Fachri sesegera mungkin kepada
keluarganya.
Surabaya, 2 Desember 2018
Azizul Amri
Ketua FMN Cabang Surabaya
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