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SENTANI--MI: Tanggal 1 Mei merupakan peristiwa bersejarah di tanah Papua bagi seluruh
rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke , yaitu kembalinya Irian Barat ke dalam
pangkuan ibu pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui cara dan prosedur
sah dan demokratis serta diterima masyarakat internasional.
"Jika sejenak kita menyimak sejarah perjuangan Rakyat Papua pada 47 tahun yang lalu, masih
segar dalam ingatan dan benak kita bahwa pada tanggal 1 Mei 1963 telah terjadi peristiwa
bersejarah bagi Rakyat Papua khususnya dan Indonesia umumnya," kata Bupati Jayapura
Habel Melkias Suwae,S.Sos.MM, di Sentani ibukota Kabupaten Jayapura, Sabtu (1/5).
Ia mengatakan, peringatan 47 tahun integrasi Irian Barat (Papua) ke dalam pangkuan NKRI
memiliki arti penting dan nilai historis bagi Bangsa Indonesia, khususnya bagi pendidikan politik
dan perluasan wawasan kebangsaan generasi muda bangsa di Tanah Papua tercinta ini.
Dikatakannya, proses perundingan penyelesaian Irian Barat yang tidak berjalan seperti yang
diharapkan, disamping melalui perdebatan yang cukup alot dan diwarnai ancaman akan adanya
konfrontasi bersenjata akhirnya tercapai melalui kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan
kerajaan Belanda melalui persetujuan New York.
Sesuai dengan hasil persetujuan New York hak menentukan nasib sendiri penduduk Irian Barat
telah dilaksanakan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang berlangsung dari 14
Juli hingga 12 Agustus menyatakan bahwa penduduk Irian Barat tetap bagian tak terpisahkan
dari NKRI.
Sehingga apabila, lanjut Hebel, masih ada rakyat Papua yang masih punya persepsi salah
tentang hal ini, maka pada kesempatan ini pihaknya mengajak semua masyarakat Papua agar
meluruskan sejarah itu dengan benar.
"Tugas kita saat ini bukanlah memperdebatkan masalah tersebut, tetapi yang lebih penting
adalah bagimana kita berkarya dan bekerja keras mengisi pembangunan di daerah ini ke arah
yang lebih baik," katanya
Pada kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh rakyat Indonesia dan Papua pada khususnya
untuk melihat pembangunan yang telah dilaksanakan sejak integrasi Papua ke dalam NKRI
selam 47 tahun.
Dengan segala keterbatasan,kita telah melangkah maju mengukir berbagai hasil pembangunan
hingga sampai saat ini dalam era undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
"Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk menjadikan peringatan ini sebagai
moment bersejarah yang patut kita jadikan kalender Nasional bukan hanya peringatan di
daerah saja tetapi seluruh wilayah di Indonesia," terangnya.
Puncak peringatan 1 Mei di Kabupaten Jayapura diwarnai berbagai antraksi yakni terjun
payung Merah Putih, lomba perahu Merah Putih, pagelaran budaya, serta pawai motor Merah
Putih dan berbagai kegiatan seperti Napak Tilas telah dilaksakan pada Kamis (29/4).
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