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Tentang ICTJ 
International Center for Transitional Justice (ICTJ) mendukung upaya mendapatkan 
pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia dalam skala masif. ICTJ 
bekerja dengan masyarakat yang sedang bertransisi dari masa pemerintahan represif, 
atau konflik bersenjatan, maupun di negara-negara demokratis dimana ketidakadilan 
atau pelanggaran sistematis di masa lalu belum diakui. 

 
Tentang Komnas Perempuan 
Komisi Nasional Kekerasan terhadap Perempuan [Komnas Perempuan] dibentuk pada 
tahun 1998 berdasarkan sebuah Keputusan Presiden, sebagai respon dari perkosaan 
massal yang terjadi pada bulan Mei tahun tersebut. Komisi ini mempunyai mandat 
untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhdap perempuan, dan pada saat ini 
bekerja untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, buruh migran, perempuan 
kepala rumah tangga di pedesaan, dan perempuan di wilayah konflik. Komisi ini telah 
membuat laporan tentang dampak konflik pada perempuan Aceh, kejahatan yang 
dilakukan terhadap perempuan pada tahun 1965, dan melakukan penelitian di Papua 
dan Poso, serta wilayah konflik lainnya di Indonesia. 
 
Tentang Kelompok Kerja Pengungkapan Kebenaran 
Koalisi ini terdiri dari organisasi masyarakat sipil yang berupaya untuk 
mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu di 
Indonesia. Dibentuk pada tahun 2008, koalisi ini membuat sebuah input dan model 
alternatif  yang mengkritisi naskah akademik yang telah disiapkan oleh pemerintah, 
serta melakukan advokasinya. Anggota koalisi ini termasuk PEC, KontraS, Syarikat, 
JKB, Walhi, Elsam, IDSPS, PEC, SKP-HAM Palu, Imparsial, IKOHI, ICTJ, PBHI, 
BakumsuMedan, Pusdep, Demos, PPRP, LPH Yaphi, HRWG, SHMI, SNB, LBH 
Jakarta, Kalyanamitra, Solidaritas Perempuan, dan KPI. 
 

Ucapan Terima Kasih 
ICTJ mengucapkan terima kasih atas kontribusi serta masukan dari  anggota 
Kelompok Kerja Pengungkapan Kebenaran, termasuk Haris Azhar, Choirul Anam, 
Jose Luis de Oliveira, dan Silvana Apituley. Dukungan untuk penelitian dan publikasi 
penelitian ini diberikan oleh HIVOS, Irish Aid dan pemerintah Norwegia.  

 
Foto Halaman Muka: Bekas pembantaian ditandai dengan bunga oleh penduduk 
setempat di halaman depan Gereja Suai. Foto oleh Galuh Wandita, Oktober 1999.
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Kebenaran yang Belum Berakhir: 
Kajian terhadap Laporan Komisi Kebenaran  
dan Persahabatan Indonesia dan Timor-Leste  
tentang Kejahatan pada tahun 1999 
 

 

Ringkasan Eksekutif 

Pada bulan Juli 2008, komisi kebenaran bilateral yang didirikan oleh Indonesia dan 
Timor-Leste, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (“KKP” atau “komisi) menyerahkan 
laporan akhirnya. Komisi ini dimandatkan untuk mengkaji kinerja mekanisme keadilan 
transisi yang telah berjalan sebelumnya dan mengungkapkan “kebenaran akhir” tentang 
pertanggungjawaban institusional atas kekerasan yang terjadi di Timor Timur pada 
tahun 1999.1 Selama tiga tahun masa kerjanya, KKP menghadapi berbagai kritik, ter-
utama tentang kewenangannya untuk merekomendasi amnesti, dan proses “dengar 
pendapat” yang bermasalah.2 PBB menolak untuk berpartisipasi dalam proses KKP dan 
kelompok hak asasi manusia mengecam komisi sebagai sebuah proses untuk mengabur-
kan kebenaran dan memperpanjang impunitas.  

Dalam konteks ini, banyak pihak yang terkejut pada saat KKP mengeluarkan laporan 
yang menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan oleh aparat 
keamanan dan pimpinan sipil Indonesia. Dengan dukungannya terhadap temuan laporan 
ini pada saat upacara penyerahan laporan, maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
telah memberikan pengakuan resmi bahwa lembaga negara telah melanggar hak asasi 
manusia secara sistematis di Timor Timur. 

Perkembangan ini diterima dengan lega dan sanjungan. Namun laporan akhir KKP juga 
memerlukan kajian yang lebih mendalam dan telaah yang lebih teliti. Makalah ini 
mengkaji proses telaah dokumen dan penelitian yang dilakukan KKP, maupun temuan 
dan rekomendasinya. Makalah ini adalah sebuah addendum terhadap laporan ICTJ 
sebelumnya, yang fokus terhadap proses pembentukan KKP, mandat serta dengar 
pendapatnya.3 

Telaah Dokumen dan Pengungkapan Fakta oleh KKP  

Kerangka acuan KKP mengharuskannya untuk melakukan sebuah telaah dokumen yang 
telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh empat mekanisme keadilan transisi yang telah 
berjalan sebelumnya:  
• Komite Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP-HAM) yang dibentuk oleh Komnas 

HAM untuk menyelidiki pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Timur yang 
terjadi pada tahun 1999; 

                                                 
1 Kerangka Acuan KKP Pasal12. 
2 Untuk pembahasan tentang latar belakang pembentukan KKP, mandatnya dan proses dengar pendapat, 
lihat Megan Hirst, “Meraih Persahabatan, Melepas Kebenaran: Laporan Pemantauan Komisi Kebenaran 
dan Persahabatan Indonesia dan Timor-Leste,” ICTJ Occasional Paper Series (January 2008). 
3 Ibid. 
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• Pengadian Ad Hoc Hak Asasi Manusia untuk kasus Timor Timur; 
• Panel Khusus untuk Kejahatan Berat; 4 dan 
• Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi, (dikenal dengan singkatannya 

CAVR).5 

Proses telaah dokumen ini dilakukan oleh sebuah tim peneliti yang direkrut oleh 
penasihat ahli KKP. Proses ini  menjadi dasar dari kontribusi KKP yang paling berarti, 
dengan dua alasan.  

Pertama, telah dokumen ini memungkinkan KKP untuk melakukan kritik terhadap 
mekanisme keadilan transisi yang telah berjalan dan temuan-temuannya. Karena 
keempat mekanisme ini telah dianggap kontroversial baik oleh pihak Indonesia maupun 
Timor-Leste, maka sebuah telaah bilateral adalah sebuah inisiatif yang berharga. Pada 
akhirnya, KKP menyimpulkan bahwa laporan KPP-HAM dan CAVR (termasuk lapor-
an OHCHR) memiliki beberapa keterbatasan, tetapi tidak menyangkal temuan-temuan-
nya.6 Sebaliknya, telaah komisi terhadap Pengadilan Ad Hoc untuk kasus Timor Timur 
mengungkapkan kelemahan-kelemahan mendasar dalam proses tersebut, dan memper-
tanyakan hasilnya.7  

Kedua, telaah dokumen menghasilkan bukti-bukti paling kuat untuk mendukung temu-
an KKP. Kebanyakan bukti-bukti ini didapatkan dalam arsip kasus yang dikumpulkan 
Unit Kejahatan Berat (SCU) yang belum pernah diteliti oleh mekanisme pengungkapan 
kebenaran sebelumnya.  

Temuan KKP 

Walaupun terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian komisi, beberapa temuan 
penting telah dibuat. 
• Temuan KKP memperkuat temuan yang telah dibuat oleh KPP-HAM, CAVR, dan 

laporan OHCHR: yakni bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi di 
Timor Timur dilakukan oleh militer, polisi dan pejabat sipil Indonesia. Dalam dua 
lampiran laporan KKP, yang dihasilkan penasihat ahli KKP melalui proses telaah 
dokumen, dipaparkan bukti-bukti yang substantif yang mendukung temuan ini. 

• KKP menjelaskan bahwa kejahatan berat oleh aparat keamanan bukanlah sebuah 
pengecualian. Ini merupakan sesuatu yang terjadi disebabkan oleh kebijakan dan 
praktek yang telah mengakar dalam sektor keamanan Indonesia. 

                                                 
4 Kerangka Acuan KKP hanya menyebutkan mekanisme yang dibentuk di Indonesia dan Timor-Leste 
untuk menyidangkan kejahatan internasional, bukan mekanisme yang melakukan investigasi dan 
pengadilan. Namun, komisi menginterpretasi mandat ini secara luas, sehingga juga melakukan telaah 
arsip-arsip investigasi yang dibuat oleh kejaksaan dalam kedua proses ini.  
5 Kerangka Acuan KKP, pasal 14(a)(i). CAVR dimandatkan untuk menginvestigasi pelanggaran hak 
asasi manusia yang terjadi antara 1974-1999, mencakup masa perang saudara (1974-1975), dan pendu-
dukan Indonesia (1975-1999.) Lihat www.cavr-timorleste.org 
6 “Laporan OHCHR” adalah laporan yang dimandatkan oleh Kantor Komisiaris Tinggi PBB untuk Hak 
Asasi Manusia (OHCHR) yang ditulis oleh Geoffrey Robinson: Geoffrey Robinson, East Timor 1999: 
Crimes Against Humanity, Dili dan Jakarta: HAK Association and ELSAM (2006). Laporan ini menjadi 
salah-satu lampiran laporan final CAVR, dan menjadi dasar temuan CAVR berkaitan peristiwa 1999. 
Karena itu KKP juga mengkaji laporan OHCHR dalam proses telaah dokumennya. 
7 Dari 18 pelaku yang disidang semuanya pada akhirnya dibebaskan, sebagian pada pengadilan pertama 
ataupun banding.  
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• Walaupun komisi diwajibkan untuk fokus pada pertanggungjawaban lembaga dan 
bukan pertanggungjawaban individu, laporan yang dibuatnya memaparkan bukti-
bukti yang menunjuk pada tanggung-jawab pejabat senior Indonesia. Kerangka 
yang digunakan untuk menganalisa bukti-bukti (khususnya definisi kejahatan 
terhadap kemanusiaan) sangat relevan terhadap pertanyaan mengenai tanggung-
jawab pidana individu. Maka, temuan KKP dapat dengan mudah dipakai untuk 
diskusi atau proses lanjutan berkaitan pertanggungjawaban individu. 

Namun, terdapat beberapa kelemahan juga dalam laporan KKP:  
• Laporan KKP tidak menyentuh beberapa pertanyaan penting berkaitan dengan 

pertanggungjawaban lembaga: Apakah pejabat tinggi mendorong kekerasan 
ataukah sekedar gagal untuk mencegahnya? Apakah peran yang dimainkan oleh 
tiap-tiap unit dari sektor keamanan, misalnya Kopassus? Laporan KKP juga tidak 
membuat temuan khusus untuk menyangkal tuduhan-tuduhan yang salah yang 
dibuat oleh orang yang bersaksi terhadap beberapa individu dan institusi pada saat 
dengar pendapat yang digelar komisi. 

• Ada temuan yang dibuat tentang tanggungjawab pihak pro-kemerdekaan berdasar-
kan bukti yang lemah dan analisa hukum yang salah. Temuan-temuan ini nampak-
nya dibuat dengan motivasi untuk membagi-bagi kesalahan atas peristiwa 
kekerasan 1999. Namun, pada akhirnya temuan ini tidak meyakinkan.  

• Ulasan komisi tentang sejarah dan penyebab konflik sangat dangkal dalam peneli-
tiannya, dan lemah dalam pembahasannya. Laporan ini memberi penjelasan bahwa 
mandatnya terbatas pada peristiwa1999. Walaupun jelas bahwa pemahaman 
tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya akan membantu 
pengungkapan kebenaran yang lebih lengkap dan berarti, dan dapat memberi 
landasan yang lebih kuat untuk membuat rekomendasi-rekomendasi yang berguna. 

Rekomendasi KKP 

KKP membuat beberapa rekomendasi yang secara umumnya bermanfaat. Walaupun 
beberapa rekomendasi tentang hubungan bilateral yang tidak berkaitan dengan pelang-
garan hak asasi manusia di masa lalu, rekomendasi lainnya berkaitan dengan reformasi 
institusi, reparasi, dokumentasi dan penelitian tentang pelanggaran masa lalu, dan pem-
bentukkan sebuah komisi untuk orang hilang. 

Kelemahan yang paling signifikan berkaitan rekomendasi-rekomendasi KKP adalah 
keluasannya. Rekomendasi yang dibuat sangat umum dan tidak cukup terinci. Dan ke-
banyakan rekomendasi dibuat sedemikian rupa agar dilaksanakan baik di Timor-Leste 
maupun Indonesia, sehingga tidak secara spesifik mencerminkan situasi di negara 
masing-masing. 

Namun, kebanyakan rekomendasi yang dibuat selaras dengan rekomendasi yang telah 
dibuat oleh CAVR dan lembaga-lembaga lain. Sehingga ini menambahkan momentum 
politik untuk rekomendasi-rekomendasi yang telah ada sebelumnya yang lebih mende-
tail. Seperti halnya CAVR, tantangan yang paling penting berkaitan dengan pelaksana-
an. Ada risiko bahwa hanya rekomendasi yang tidak kontroversial, seperti rekomendasi 
tentang pengelolaan perbatasan, yang akan dijalankan. Minimnya upaya untuk pelaksa-
naan rekomendasi, dan belum adanya diskusi mendalam di parlemen di kedua negara, 
menjadi alasan untuk prihatin.  
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Dengan demikian, laporan KKP harus dipandang sebagai sebuah awal dan bukan akhir 
dari proses yang lebih panjang. Bertolak-belakang dengan mandatnya, kebenaran yang 
telah diungkapkan bukanlah sebuah akhir. Pengungkapan kebenaran yang lebih lengkap 
adalah proses yang berlanjut, sebagaimana dianjurkan oleh KKP sebagai agenda pene-
litian kedepan. Upaya yang terfokus harus dilakukan untuk memastikan bahwa reko-
mendasi KKP tidak diabaikan, dan temuan-temuan utamanya harus disebar-luaskan, 
terutama di Indonesia. 
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I. PENDAHULUAN 

Pada tanggal 15 Juli 2008, Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) bilateral menye-
rahkan laporannya kepada Presiden Indonesia dan Timor-Leste. Laporan ini dapat 
diakses publik sejak Agustus 2008.8 Laporan ini diserahkan secara resmi pada Parlemen 
Timor Leste pada tanggal 9 Oktober 2008.9 ICTJ, bersama dengan masyarakat sipil dari 
Indonesia dan Timor-Leste, telah memantau kerja KKP sejak tahap awalnya. Pada 
bulan Januari 2008 ICTJ membuat laporan mengenai pembentukan KKP, Kerangka 
Acuan dan proses dengar pendapat publik.10 Sejak saat itu komisi telah menuntaskan 
pekerjaannya dan menyerahkan laporan akhirnya. Maka, ulasan ini dimaksudkan seba-
gai addendum atas laporan yang sebelumnya. Laporan ini akan memberikan ikhtisar 
dan analisis singkat mengenai penelitian, temuan dan rekomendasi KKP. 

II. LAPORAN KKP: ISI, TEMUAN DAN REKOMENDASI 

Laporan Akhir KKP, Per Memoriam Ad Spem (“Melalui Ingatan ke Harapan”), tebal-
nya kira-kira 350 halaman.11 Laporan tersebut menjelaskan mandat komisi dan proses-
prosesnya, memaparkan bukti dan analisis yang digunakan, mencapai temuan-temuan 
dan memberikan rekomendasi.  

A. Isi substantif dari laporan 

Laporan tersebut dibagi ke dalam tiga bagian:  
Bagian I : Tujuan, Mandat dan Proses menjelaskan tujuan KKP, Kerangka Acuan 

dan metode kerjanya. 
Bagian II : Temuan-temuan dan analisa menjadi bagian terbesar pembahasan 

substantif dan analisis KKP.  
Bagian III : Kesimpulan, Rekomendasi dan Langkah Selanjutnya merangkum 

temuan-temuan KKP dalam kurang lebih 40 halaman, lalu memberikan 
rekomendasi dan pelajaran yang dapat dipetik.  

Dua lampiran penting (keduanya hampir 550 halaman) dilekatkan ke laporan tersebut. 
Lampiran-lampiran ini adalah versi tersunting dari laporan yang diserahkan kepada 
KKP oleh penasehat ahlinya. Lampiran ini merinci sekumpulan besar bukti-bukti yang 
dihimpun melalui proses telaah ulang dokumen KKP.  

B. Temuan utama dari laporan KKP 

Temuan kunci dari laporan tersebut, seperti yang dijelaskan di Bab 8 (Temuan dan 
Kesimpulan) adalah: 

                                                 
8 Laporan ini dapat diakses di  http://socrates.berkeley.edu/~warcrime/Truth_commission.html 
9 Pidato Presiden José Ramos Horta di Parlemen Nasional, Dili, 9 Oktober 2008. 
10 Megan Hirst, “Meraih Persahabatan, Melepas Kebenaran: Laporan Pemantauan Komisi Kebenaran dan 
Persahabatan Indonesia dan Timor-Leste,” ICTJ Occasional Paper Series (Januari 2008). 
11 Per Memoriam Ad Spem: Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahataban.  
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• “Pelanggaran HAM berat,” atau lebih khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan, 
termasuk pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pemindahan atau deportasi 
paksa, telah dilakukan di seluruh Timor Timor pada tahun 1999; 

• Kejahatan-kejahatan ini tidak terjadi secara spontan atau acak dan bukan 
merupakan akibat dari dinamika pembalasan; 

• Pelaku-pelaku utama dari kejahatan-kejahatan tersebut adalah kelompok-kelompok 
milisi pro-otonomi (pro-integrasi), yang membidik para pendukung kemerdekaan, 
dan yang bertindak dengan dukungan dan pada waktu-waktu tertentu keterlibatan 
langsung dari kewenangan militer, polisi dan sipil Indonesia; 

• Dukungan sistematik dari militer, polisi dan pimpinan sipil terhadap kelompok-
kelompok milisi termasuk dengan cara menyediakan uang, makanan, senjata, dan 
dilakukan dengan pengetahuan bahwa kelompok-kelompok penerimanya sedang 
melakukan pelanggaran HAM berat; 

• “Pelanggaran HAM berat” dalam bentuk penahanan-penahanan illegal sistematis 
juga dilakukan oleh kelompok-kelompok pro-kemerdekaan walaupun pada skala 
yang lebih terbatas. 

C. Rekomendasi KKP 

Komisi merumuskan rekomendasi yang menurutnya “realistis dan dapat diterapkan.” 
Sebagian besar dari rekomendasi ini tidak diarahkan pada Timor-Leste atau Indonesia 
secara khusus, tetapi ditulis supaya diterapkan pada kedua atau masing-masing negara. 
Rekomendasi kunci yang diberikan termasuk dibawah ini. 

1. Langkah-langkah untuk membangun akuntabilitas dan untuk refomasi 
kelembagaan 
Komisi menulis sekitar dua halaman tentang usulan reformasi kelembagaan, terma-
suk program pelatihan hak asasi manusia, amandemen legislatif, pembuatan ren-
cana dan mekanise istimewa untuk penyelidikan dan penuntutan. Usulan-usulan 
tersebut mengisyaratkan adanya kebutuhan atas sebuah alih-bentuk budaya di sek-
tor keamanan dan pembagian peran yang jelas antara kewenangan sipil  dan aparat 
keamanan, dan antara lembaga militer dan kepolisian. 

2. Pembentukan lembaga-lembaga baru  
 Komisi mengusulkan pembentukan lembaga-lembaga baru: 
• Sebuah pusat dokumentasi dan penyelesaian pertikaian (conflict resolution). 

Pusat ini akan mengumpulkan, memelihara dan melindungi “segala dokumen 
yang bersangkutan dengan kekerasan di tahun 1999” juga mendorong adanya 
“penelitian sejarah dengan kerjasama” yang lebih luas. Kedua Pemerintahan 
harus menggunakan pusat tersebut sebagai wahana untuk menciptakan program-
program “yang mengenali, mencegah dan menyelesaikan pertikaian sosial dan 
politik” termasuk program-program untuk membangun kapasitas dan melatih 
pejabat publik. Pusat ini juga harus mengembangkan “program pemulihan 
korban.”  

• Sebuah komisi untuk orang hilang. Pemerintahan Indonesia Timor-Leste harus 
bekerjasama untuk menemukan informasi mengenai nasib orang-orang yang 
dihilangkan dan memberikan keterangan bagi keluarga mereka. Komisi untuk 
orang hilang ini juga harus menyelidiki keberadaan anak-anak Timor-Leste 



11 
 

yang terpisah dari orangtua mereka. Program-program harus dijalankan untuk 
melindungi dan menegakkan hak dari anak-anak itu. 

3. Kebijakan bersama tentang batas wilayah dan keamanan, dan masalah-
masalah ekonomi dan aset 
Rekomendasi lebih jauh diberikan mengenai hubungan diplomatik antara kedua 
Negara dan masalah-masalah yang tersisa sebagai akibat dari pendudukan Indo-
nesia. Masalah-masalah ini tidak berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia 
selama 1999, tetapi merupakan cara untuk menguatkan “persahabatan”. Usulan-
usulan ini termasuk menciptakan “zona-zona kedamaian” istimewa di sepanjang 
perbatasan di mana visa tidak diperlukan, merampungkan demarkasi batas wilayah 
dan bekerjasama dalam masalah-masalah patroli batas wilayah, dan menyelesaikan 
perselisihan mengenai aset.  

4. Tindakan “Jangka Panjang dan Dicita-citakan” 
Tindakan-tindakan ini meliputi pertukaran budaya dan pendidikan, kerjasama di 
sektor kesehatan, menciptakan budaya sadar hukum dan hak asasi manusia di kedua 
Negara, melanjutkan kerjasama bilateral perihal kuburan mereka yang meninggal 
termasuk prajurit-prajurit Indonesia yang dikubur di Timor-Leste, dan mempertim-
bangkan kewarganegaraan ganda untuk anak-anak dengan keturunan campuran.  

5. Langkah-langkah untuk menyebarluaskan laporan dan penerapan rekomen-
dasi di dalamnya 
• KKP menyarankan supaya berbagai langkah yang diambil untuk menyebar-

luaskan laporannya di kedua negara. Sebuah kelompok penasehat harus diben-
tuk untuk mengawasi penyebarannya. 

• Sebuah badan pelaksanaan perlu dibentuk untuk memastikan penerapan reko-
mendasi KKP, direkomendasikan. Badan tersebut akan berfungsi selama 
paling tidak lima tahun dan dapat didanai dengan dibentuknya sebuah “dana 
solidaritas” sebagaimana diusulkan oleh Sekretaris Jendral PBB.12 

• Sebagai langkah pertama kedua presiden Indonesia dan Timor-Leste harus 
membuat pernyataan bersama yang: 
- “secara bersama-sama menyadari tanggung jawab atas kekerasan di masa 

lalu”; 
- mengungkapkan sebuah permintaan maaf kepada rakyat kedua Negara, 

terutama kepada para korban; 
- menawarkan sebuah undangan kepada kedua bangsa untuk menaklukan 

warisan kekerasan masa lalu dan bekerja bersama untuk mencegah 
pertikaian lebih jauh dan untuk mendorong persahabatan. 

III.  KOMENTAR TERHADAP LAPORAN KKP 

Kebanyakan diskusi mengenai laporan KKP sejauh ini telah menitikberatkan pada 
temuannya mengenai tanggung jawab lembaga-lembaga Indonesia yang dinyatakan 
bertanggungjawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini jelas merupakan 

                                                 
12 “Report of the Secretary-General on justice and reconciliation for Timor-Leste,” UN Doc. S/2006/580 
(July 26, 2006), para. 39.  
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capaian terpenting dari KKP. Mengingat kelemahan dalam Kerangka Acuan komisi, 
dan disinyalirnya perselisihan pada awal masa kerja Komisi, hasil tersebut luar biasa 
baik and patut dipuji. Di Indonesia, penerimaan presiden atas temuan KKP menandai 
pengakuan resmi pihak Indonesia yang pertama kalinya atas peran militer dalam 
pelanggaran hak-hak asasi manusia di Timor Timur.  

Meskipun demikian, analisis menyeluruh terhadap laporan KPP perlu 
mempertimbangkan juga segi-segi lain dari kerja KKP. Laporan ini akan membahas 
sejauh mana laporan KKP mewakili kemajuan di tiga wilayah kunci: 
1. Menelaah ulang mekanisme-mekanisme terdahulu 
2. Mengungkap kebenaran akhir 
3. Mengajukan rekomendasi 

A. Tinjauan KPP atas mekanisme-mekanisme terdahulu 

Sebagai bagian dari mandatnya untuk mengungkap kebenaran, KPP diharuskan untuk: 
“menelaah ulang semua bahan-bahan yang ada yang didokumentasikan oleh Komisi Penye-
lidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur pada tahun 1999 (KPP-HAM) dan 
Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad-Hoc untuk Timor Timur, serta Panel Khusus untuk 
Kejahatan Berat, dan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste.”13 

KKP memulai proses telaah ulang dokumennya pada bulan Januari 2006 bersama staf-
nya.14 Namun, proses awal ini hanya didasarkan pada sumber-sumber yang tersedia 
untuk publik (akses pada dokumen-dokumen arsip belum diperoleh). Hasilnya dipan-
dang belum memuaskan oleh para Komisioner dan pada bulan December 2006 komisi 
mempekerjakan Professor David Cohen, Direktur Pusat Studi Kejahatan Perang, UC 
Berkeley, sebagai penasehat ahli. Professor Cohen kemudian merekrut sekelompok 
peneliti, bekerja di Jakarta dan Dili untuk melaksanakan proses telaah ulang dokumen. 
Tim ini bekerja dalam dua tahap, dari bulan Februari sampai Maret dan dari bulan Juli 
sampai Oktober 2007. Hasilnya, yang berisi informasi dan analisis yang lebih mendetail 
dari upaya pertama, dituliskan dalam dua laporan diberikan oleh penasehat ahli pada 
komisi. Dokumen inilah yang memberi dasar substansi pada telaah dokumen yang 
dibuat oleh komisi dan menjadi lampiran laporan akhir KKP 

a. Telaah ulang dokumen sebagai alat untuk mengritik mekanisme-mekanisme 
terdahulu 

Proses telaah ulang dokumen tidak hanya menyusun bukti-bukti yang dihimpun oleh 
mekanisme-mekanisme yang terdahulu, tetapi juga menganalisa apakah kesimpulan-
kesimpulan yang ditarik oleh masing-masing proses telah didukung oleh bukti-bukti 
yang tersedia sepanjang proses tersebut.dan kekuatan dan kelemahan dari setiap kum-
pulan dokumen-dokumen tersebut (hal. 69).15  

Laporan KKP oleh karena itu memberikan komentar mengenai mekanisme-mekanisme 
keadilan transisi yang sebelumnya itu. Sampai titik tertentu, analisis dari proses-proses 
yang terdahulu ini sudah dilakukan sebelumnya. Berbagai laporan dan makalah akade-

                                                 
13 Kerangka Acuan, ps. 14(a)(i). 
14 Keterangan diberikan oleh mantan staf KKP; lihat juga Per Memoriam Ad Spem, 27. 
15 Semua nomer halaman di dalam teks makalah ini adalah halaman dalam laporan KKP. 
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mis telah mengulas proses kejahatan berat,16 pengadilan Ad Hoc,17 dan CAVR18 (lebih 
sedikit yang ditulis mengenai proses investigasi KPP-HAM.) Pada tahun 2005 Komisi 
Ahli PBB membuat laporan mengenai prakarsa yang telah diambil di Timor-Leste dan 
Indonesia sampai saat itu.19 Namun laporan-laporan tersebut menitikberatkan pada pro-
ses-proses yang digunakan. Sebaliknya, KKP meninjau kembali bukti-bukti substantif 
dan mempertanyakan apakah bukti-bukti tersebut memberikan dasar bagi kesimpulan-
kesimpulan yang ditarik. Selain itu, KKP memperoleh akses kepada dokumen-dokumen 
rahasia dari proses-proses ini yang membuka wawasan-wawasan baru dalam kerja 
mereka. 

Laporan KKP menyediakan sebuah rangkuman yang singkat namun berguna mengenai 
kekuatan dan kelemahan masing-masing proses. Hal penting adalah, meskipun diberi-
kan catatan bahwa laporan-laporan KPP-HAM, CAVR dan OHCHR masing-masing 
memiliki kelemahan-kelemahan, temuan-temuan mendasar dari laporan-laporan terse-
but tidak ditentang.  

Sebaliknya, laporan KKP memberikan kritik yang jelas terhadap proses pengadilan Ad 
Hoc, dan menunjukkan: 
 Bahwa penyidikan para jaksa memiliki cacat. Para jaksa tidak memanfaatkan luas-

nya bukti-bukti yang dikumpulkan oleh KPP-HAM (hal. 93). Mereka juga memba-
tasi diri mereka pada pendekatan “kegagalan untuk mencegah” dan bukannya ben-
tuk-bentuk pertanggungjawaban lainnya (hal. 93, 94), serta salah memahami secara 
mendasar unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan konsep pertanggung-
jawaban komando (hal. 94). Hasilnya adalah perkara yang lemah yang gagal untuk 
mengajukan bukti-bukti yang tesedia pada soal-soal yang menentukan (hal. 94-96).  

                                                 
16 Lihat David Cohen, “Indifference and Accountability: The United Nations and the Politics of Inter-
national Justice in East Timor,” East West Center Special Reports No. 9 (June 2006); Caitlin Reiger and 
Marieke Wierda, “The Serious Crimes Process in Timor-Leste: In Retrospect,” ICTJ Prosecutions Case 
Studies Series (March 2006); Megan Hirst and Howard Varney, “Justice Abandoned? An Assessment of 
the Serious Crimes Process in East Timor,” ICTJ Occasional Paper Series (June 2005); Caitlin Reiger, 
“Hybrid attempts at accountability for serious crimes in Timor Leste,” dalam Naomi Roht-Arriaza dan 
Javier Mariezcurrena, eds., Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2006); dan Suzanne Katzenstein, “Hybrid Tribunals: Searching 
for Justice in East Timor,” Harvard Human Rights Law Journal, vol.16 (2003), 245. 
17 Lihat David Cohen, “Dimaksudkan Supaya Gagal: Proses Persidangan pada Pengadilan Hak Asasi 
Manusia Ad Hoc di Jakarta,” ICTJ Occasional Paper Series (July 2004); Suzannah Linton, “Unraveling 
the First Three Trials at Indonesia’s Ad Hoc Court for Human Rights Violations in East Timor,” Leiden 
Journal of International Law, vol.17 (2004) 303; ELSAM, “The Failure of Leipzig repeated in Jakarta: 
Final Assessment of the Human Rights Ad Hoc Tribunal for East Timor,” September 9, 2003. 
18 Mengenai proses-proses rekonsiliasi masyarakat CAVR’ lihat contohnya: Piers Pigou, “The Commu-
nity Reconciliation Process of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation, UNDP Timor-
Leste (April 2004); Lia Kent, “Unfulfilled Expectations: Community Views on CAVR’s Community 
Reconciliation Process, JSMP (August 2004); Patrick Burgess, “A new approach to restorative justice – 
East Timor’s Community Reconciliation Processes,” dalam Naomi Roht-Arriaza and Javier Mariezcurrena, 
eds, Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2006); Mengenai CAVR secara lebih umum, lihat contohnya: “East Timor’s 
Truth Commission” Special Forum in Pacific Affairs, vol.80(4) Winter 2007/2008, 563; Annemarie 
Devereux and Lia Kent, “Evaluating Timor-Leste’s Reception, Truth and Reconciliation Commission” 
dalam David A. Blumenthal and Timothy L.H. McCormack eds, The Legacy of Nuremberg: Civilizing 
Influence or Institutionalised Vengeancy? (Netherlands: Martinus Nijhof, 2007). 
19 “Report to the Secretary-General of the Commission of Experts to Review the Prosecution of Serious 
Violations of Human Rights in Timor-Leste (then East Timor) in 1999,” UN Doc. S/2005/438 (May 26, 
2005). 
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 Sidang Ad Hoc telah dilemahkan oleh bukti-bukti penuntutan yang lemah: Ini 
disebabkan antara lain karena mengandalkan saksi-saksi dari TNI dan pemerintah 
Indonesia, yang banyak diantaranya menarik kembali keterangan mereka di persi-
dangan (hal. 96). Para jaksa tidak bertanya kepada para saksi mengenai perubahan 
pendirian mereka itu. Beberapa hakim dalam mengambil keputusannya gagal untuk 
memberikan penilaian pada kredibilitas dari beragam saksi dan menerima begitu 
saja penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa yang diberikan oleh sebagian besar 
saksi. 

 Sebuah analisa atas pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Banding Ad Hoc 
dalam perkara Adam Damiri mengungkap bahwa putusannya “cacat dalam pema-
haman dan penerapan hukum dan gagal untuk memberikan pembenaran yang ber-
alasan untuk putusannya itu.”  

Kesimpulan-kesimpulan ini utamanya menguatkan apa yang telah diketahui sebelum-
nya mengenai proses Pengadilan Ad Hoc. Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga terba-
tas dengan titik beratnya pada soal-soal yang paling terkait dengan kerja-kerja KKP: 
oleh karena itu dibebaskannya semua terdakwa pada akhirnya tidak dibahas.20 Meski 
demikian, komentar-komentar tersebut berguna karena menegaskan dan menambahkan 
tinjauan sebelumnya. Dimasukkannya kesimpulan-kesimpulan tersebut ke dalam 
sebuah laporan resmi yang telah diakui oleh pemerintah Indonesia dapat menyediakan 
dasar untuk mempertimbangkan kembali kelayakan menggunakan sistem pengadilan 
Indonesia untuk menuntut kejahatan-kejahatan internasional yang dilakukan oleh peja-
bat tinggi yang ditengarai terlibat melakukan kejahatan internasional. 

Terakhir, laporan tersebut juga memberikan tambahan pada kritik terdahulu terhadap 
proses kejahatan berat. Komisi mendapatkan kesempatan yang unik untuk berkomentar 
terhadap kinerja SCU berkaitan dengan kejahatan-kejahatan pro-kemerdekaan dan pe-
langgaran seksual karena aksesnya pada arsip SCU. Sementara kesimpulan akhir KKP 
mengenai hal-hal ini terbuka untuk dipertentangkan,21 informasi tentang bukti yang 
telah dikumpulkan dan kedalaman upaya penyelidikan yang telah dilakukan sangat 
berharga. Satu hal yang paling penting, telaah ulang dokumen mengungkap bahwa 
biarpun telah terkumpul banyak bukti-bukti mengenai kejahatan seksual, kejahatan 
seksual tidak dijadikan prioritas untuk penyelidikan.22 

b. Telaah ulang dokumen sebagai mekanisme pencarian kebenaran 
Proses telaah ulang dokumen memberikan bukti-bukti terbaik kepada KPP, dan menjadi 
bagian terkuat dari laporan komisi tersebut, dapat ditemukan di Bab 5 dan 7 dimana 
bukti-bukti ini dirinci. Dalam bab 5 dan 7 bukti-bukti dalam jumlah besar yang dikum-
pulkan oleh para penyelidik SCU, juga apa yang didengar oleh Panel Khusus atau 
                                                 
20 KKP dimandatkan untuk menelaah ulang bahan-bahan yang didokumentasikan oleh Pengadilan HAM 
Ad Hoc Timor Timur. Tidak ada kajian terhadap proses banding selanjutnya. Dari segi dokumentasi KKP 
sangat terfokus  untuk melihat kesimpulan apa yang didukung oleh bukti-bukti yang tersedia (bukan 
hanya  kesimpulan apa saja yang akhirnya ditarik). Untuk alasan ini, melihat hasil-hasil dari proses ban-
ding dianggap kurang ada kaitannya dibandingkan dengan meninjau bukti-bukti yang tersedia bagi Peng-
adilan Ad Hoc. 
21 Sebagai contoh, KKP menyatakan bahwa lebih banyak upaya harusnya diberikan dalam menyelidiki 
kejahatan-kejahatan pro-kemerdekaan harus dilihat dari sudut pandang kebijakan SCU (yang diakui 
memang belum ditetapkan pada awal mula kerjanya) yang memusatkan diri pada kejahatan terhadap 
kemanusiaan – yang secara definisi tidak termasuk penyerangan terhadap anggota milisi, dan dari laporan 
kejahatan oleh milisi yang jumlahnya jauh lebih besar: wawancara-wawancara dengan staf SCIT. 
22 Lihat khususnya Per Memoriam Ad Spem, Lampiran Laporan Penasehat Ahli untuk KKP, 40. 
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dihimpun oleh KPP-HAM, OHCHR, dan kejaksaan Indonesia, dijabarkan secara pan-
jang-lebar untuk memberikan landasan untuk kesimpulan tidak terbantahkan mengenai 
dilakukannya pemindahan dan deportasi paksa, pembunuhan, pemerkosaan dan penyik-
saan oleh milisi, dengan keterlibatan dari TNI, kepolisian dan pejabat sipil Indonesia.  

Kekurangan yang paling utama dari proses telaah ulang dokumen adalah bahwa proses 
tersebut hanya berhasil menembus sebagian kecil dari dokumen-dokumen yang sudah 
ditandai untuk ditelaah ulang, dan bahwa proses tersebut tidak digunakan secara efektif 
oleh komisi sebagai cara untuk mengenali wilayah-wilayah selanjutnya untuk penelitian 
atau penyelidikan lebih jauh. Kedua masalah ini terutama dikarenakan perencanaan dan 
pengelolaan waktu dan sumber daya yang lemah oleh komisi. Pada akhirnya, tim terse-
but hanya menghabiskan waktu seluruhnya kira-kira 4 bulan untuk penelitian. Karena 
keterbatasan waktu ini, tim memprioritaskan kerjanya dan memilih wilayah-wilayah 
untuk penelitian dari arsip-arsip yang akan memberikan hasil bukti-bukti yang terbaik 
yang bersangkutan dengan mandat KKP dan topik-topik penelitian yang telah ditetap-
kan oleh para Komisioner. Melihat bingkai waktu yang pendek tersebut adalah menge-
sankan bahwa ada begitu banyak dokumen ditelaah ulang: contohnya, dari arsip SCU 
sendiri lebih dari 1000 pernyataan saksi ditelaah ulang (hal. 119). Namun, komisi masih 
jauh dari pelaksanaan mandatnya untuk: “menelaah ulang semua bahan-bahan terdoku-
mentasi yang tersedia [dari keempat mekanisme yang terdahulu].” 

Memang, banyak dokumen di dalam mandat telaah ulang dokumen KKP yang tidak 
tersedia untuk itu. Secara khususnya, hanya sebagian kecil  dari dokumen CAVR yang 
disediakan oleh Sekretariat Teknis Pasca-CAVR (STP-CAVR)23. Sementara STP-CAVR 
mungkin memiliki beberapa keprihatinan yang absah mengenai kerahasiaan, berbagai 
upaya harusnya dapat dilakukan untuk menjawab keprihatinan tersebut melalui sebuah 
kesepakatan tentang itu, seperti yang terjadi dalam hal berkas-berkas penyelidikan SCU 
dan Ad Hoc yang tidak kurang peka dibandingkan dengan dokumen dipegang oleh STP-
CAVR. Akses seharusnya diberikan terhadap sejumlah besar pernyataan-pernyataan 
yang dimiliki oleh CAVR yang telah mendapatkan ijinkan dari para pemberi kesaksian 
untuk dibuka untuk umum pada masa yang akan datang. 

Walaupun dengan adanya keterbatasan-keterbatasan ini, proses telaah ulang dokumen 
mengungkap banyak informasi yang berguna. Ini bukan hanya bukti-bukti pelanggaran 
hak asasi manusia, tetapi juga petunjuk untuk melakukan penelitian dan penyelidikan 
lebih lanjut. Sayangnya, jalan yang terbuka untuk penelitian lebih lanjut ini tidak ditin-
daklajuti dengan memadai atau tidak ditindaklanjuti sama sekali. Secara umum tampak 
bahwa proses-proses “pencarian fakta” komisi  tidak digunakan untuk mengisi celah-
celah yang telah ditemukan dalam proses telaah ulang dokumen.24  

Walaupun adanya kekurangjelasan pada Kerangka Acuan komisi, KKP menafsirkan 
mandat pencarian kebenarannya dengan mencakup bukan hanya telaah ulang dokumen 
tetapi juga “pencarian fakta.”25 Hal ini termasuk pengambilan pernyataan, dengar pen-
dapat umum dan dengar pendapat tertutup, dan masukan (submissions). Tidak seperti 
komisi-komisi kebenaran lainnya yang biasanya mengambil proses umum terbuka 
dalam mendokumentasikan ribuan kesaksian, KKP hanya melakukan wawancara atau 
                                                 
23 Komisi mendapat akses pada 297 profil komunitas, tetapi tidak mendapat akses pada 7,824 pernyataan 
yang dikumpulkan CAVR, dan hanya sebagian kecil dari 1000 wawancara yang dilakukan oleh CAVR. 
24 Meskipun pernyataan Komisi menyatakan bahwa kedua proses tersebut adalah “terpisah namun saling 
melengkapi:” Per Memoriam Ad Spem, 274. 
25 Lihat contohnya Per Memoriam Ad Spem, 20. 
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menerima pernyataaan dari 85 orang, di samping 62 orang yang memberikan keterang-
an di dengar pendapat terbuka atau tertutup.26 Pada akhirnya, KKP hanya mendengar 
secara langsung dari 147 saksi, hanya sedikit lebih banyak saksi daripada yang didengar 
oleh KPP-HAM, yang melakukan kerjanya pada jangka waktu hanya tiga bulan.27 

Meskipun jumlah kesaksian yang dikumpulkan kecil, proses ini tidak dapat dipungkiri 
dapat menjadi proses yang berguna, kalau saja dirancang dengan seksama dan diseleng-
garkan dengan kuat. Tetapi KKP tidak menggunakan saksi dengan strategis untuk 
mengisi celah-celah yang terdapat dalam bukti-bukti terdokumentasi yang dihimpun 
oleh mekanisme-mekanisme yang terdahulu. Tidak seorangpun yang mengambil bagian 
dalam proses “pencarian fakta” diidentifikasi melalui proses penelitian tim telaah ulang 
dokumen. 28 Justru, saksi-saksi telah diidentifikasi berdasarkan telaah ulang yang per-
tama di tahun 2006, meskipun komisi telah menolak proses tersebut karena dianggap 
tidak melakukan penelitian yang memuaskan.29 Hasilnya banyak informasi yang diper-
oleh melalui “pencarian fakta” menjadi tidak berguna atau tidak pasti. Beberapa bukti 
yang berguna telah dikumpulkan dalam dengar pendapat tertutup dan wawancara, ter-
utama mengenai pendanaan dan penyediaan senjata kepada milisi. Tetapi karena kegiat-
an tersebut telah didokumentasikan dengan baik di dalam arsip SCU, informasi yang 
dikumpulkan berguna terutama untuk menambah perincian atau menguatkan bukti-
bukti yang dapat diakses melalui telaah ulang dokumen dan bukan untuk menambah 
wawasan baru. Karena telaah ulang dokumen pada akhirnya mengungkap adanya keku-
rangan yang besar dalam bukti-bukti arsip, maka sangat mengecewakan bahwa penca-
rian fakta tidak diarahkan untuk mengisi celah-celah itu.  

Kurangnya rincian mengenai sifat dari pertanggungjawaban kelembagaan (lihat lebih 
lanjut di bawah) seharusnya dapat ditangani dengan pencarian fakta yang mencari 
saksi-saksi yang dapat bekerjasama dari dalam lembaga-lembaga kunci dan mengguna-
kan teknik-teknik investigasi dan penyelidikan yang sesuai. Sementara KKP memang 
mewawancarai sejumlah tokoh kunci dari lembaga-lembaga tertentu, namun kebanyak-
an mereka tidak bekerjasama dan tidak mengungkap informasi yang berguna. KKP 
tidak menganggap dirinya sedang melakukan “penyelidikan,” dan mungkin karena itu-
lah KKP tidak menggunakan metode yang dapat membuahkan kesaksian yang berguna 
dari anggota-anggota TNI dan lembaga-lembaga terkait lainnya (termasuk gerakan per-
lawanan Timor –CNRT dan pasukan bersenjatanya).30 

Tentu saja, proses pencarian fakta dan kaitannya secara efektif pada telaah ulang doku-
men pada dasarnya bergantung pada waktu yang dimiliki komisi, tetapi juga bergantung 
pada kemampuannya menggunakan waktu secara efektif. Yang dikemukakan komisi 
bahwa dirinya tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dihadapannya 
karena “batasan sumberdaya dan mandat Komisi” (hal. 284) sulit diterima. Walaupun 
                                                 
26 Laporan KKP mendaftar 119 yang memberi pernyataan atau diwawancara (Lampiran 4, 115 et seq.) 
tetapi 34 di antaranya adalah orang-orang yang juag memberikan keterangan di dengar pendapat umum. 
27 Menurut laporan KKP, hal. 106, catatan kaki 10: KPP-HAM mewawancarai 123 saksi dan melakukan 
9 kunjungan lapangan. 
28 Keterangan diberikan oleh staf KKP. 
29 Keterangan diberikan oleh staf KKP. 
30 CNRT adalah Conselho Nacional de Resistência Timorese (Dewan Nasional Perlawanan Timor) yaitu 
sebuah organisasi yang memayungi berbagai organisasi pro-kemerdekaan. Organisasi ini berbeda dari 
partai politik, Conselho Nacional de Reconstrução do Timor, (Kongres Nasional Rekonstruksi Timor) 
yang juga disebut CNRT. Falintil adalah singkatan dari Forças Armadas da Libertação Nacional de 
Timor-Leste.  
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memiliki anggaran lebih dari AS$4 juta dan waktu kerja 2 tahun dan delapan bulan, 
komisi dikabarkan menghabiskan kurang dari $50,000 dan hanya sekitar 4 bulan untuk 
kegiatannya yang paling efektif: penelitian telaah ulang dokumen.31 Sebagai pokok per-
bandingan, CAVR dengan sekitar 45 bulan kerjanya dan sumber daya sekitar US$6 - 7 
berhasil menghimpun hampir 8000 pernyataan, melakukan lebih dari 1000 wawancara, 
menyelenggarakan 60 dengar pendapat umum, dan menggelar 216 dengar pendapat 
Prosedur Rekonsiliasi Komunitas.32 Dibandingkan dengan itu, KKP melibatkan 147 
orang dalam wawancara, pengambilan pernyataan atau dengar pendapat, dan menerima 
submisi hanya dari satu lembaga lain.33 Perbandingan ini harus menimbulkan pertanya-
an mengenai efisiensi KKP dalam mengelola waktu dan sumber dayanya yang tersedia.  

B. Temuan-temuan Komisi 

1. Kontribusi yang dibuat oleh temuan KKP 

Walaupun terdapat kelemahan dalam format laporan dimana kesimpulan tentang 
beberapa persoalan yang serupa terulang dalam beberapa bab, temuan KKP adalah 
signifikan. Sangat mungkin bahwa sumbangsih yang paling penting akan dibuat di 
Indonesia, di mana  fakta-fakta mendasar mengenai pendudukan Timor Timur sedikit 
diketahui. Dalam hal ini, manfaat yang paling jelas dari temuan-temuan tersebut adalah: 
a. Laporan tersebut menguatkan banyak temuan-temuan yang diperoleh KPP-HAM, 

CAVR dan laporan OHCHR tentang pertanggungjawaban pidana milisi, serta aparat 
kemanan dan pejabat sipil Indonesia. Laporan itu juga berbeda dari kesimpulan 
akhir dari semua kasus kejahatan yang sejauh ini disidangkan di Indonesia, terma-
suk yang paling mutakhir yaitu putusan Mahkamah Agung dalam perkara Eurico 
Guterres.34  

b. Laporan tersebut mengumpulkan sejumlah besar bukti-bukti dari empat sumber, 
yang membuktikan secara kuat pertanggungjawaban milisi, TNI, kepolisian dan 
pejabat sipil Indonesia atas pelanggaran massal yang terjadi pada tahun 1999. Bukti-
bukti ini dari sumber-sumber yang berbeda menjadi sebuah jawaban yang kompre-
hensif terhadap pendapat bahwa Indonesia tidak bertanggungjawab atas kejahatan 
yang dilakukan oleh milisi pro-otonomi. Kedua lampiran dari laporan ini menjabar-
kan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi. 

c. Laporan ini memberi perhatian yang signifikan terhadap kekerasan berbasis jender, 
dengan fokus pada kekerasan seksual sistematik yang dialami kaum perempuan 
dalam kasus Suai sesudah jajak pendapat. 35 Walaupun sebuah penelitian yang lebih 
luas tentang kekerasan berbasis jender sebenarnya amat dibutuhkan, kejahatan yang 
terjadi di Suai menjadi studi kasus yang penting. Berdasarkan telaah dokumen yang 

                                                 
31 Keterangan diberikan oleh staf KKP. 
32 Chega! Annex 4: Ucapan Terima Kasih, 3. Lembaga donors memberikan CAVR sekitar  $5.75 juta dana 
bantuan, maupun bantuan dalam bentuk materi dan penasihat.  
33 Komnas Perempuan. Kesebelas laporan lainnya diterima oleh staf Komisi, organisasi pengambil per-
nyataan mitra KKP, atau mereka yang juga mengambil bagian dalam dengar pendapat-dengar pendapat 
KKP. 
34 Dalam kasus itu, Mahkamah Agung mengambil pandangan, inter alia, bahwa pembunuhan-pembu-
nuhan di rumah Manuel Carrascalao pada tanggal 17 April 1999 bukan merupakan kejahatan terhadap 
kemanusiaan melainkan “bentrokan” antara kelompok-kelompok yang berseteru.  
35 Ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan waktu yang dihadapi tim telaah dokumen, tetapi juga 
berkaitan dengan keterbatasan dalam dokumen yang diakses: investigasi SCU tidak secara sistematis 
menginvestigasi kejahatan seksual (hal. 125, 129) dan tidak ada akses pada pernyataan CAVR (hal.113). 
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dilakukan, KKP dapat mengkonfirmasi bahwa milisi dan aparat keamanan Indone-
sia melakukan perkosaan dan kekerasan seksual secara sistematik.36 Bukti-bukti 
tambahan yang substantif didapatkan dari arsip SCU untuk memperkuat temuan ini. 

d. Karena temuan laporan tersebut secara jelas menghubungkan pelanggaran hak asasi 
manusia di Timor Timur dengan praktek kelembagaan yang biasa dilakukan, ter-
utama di dalam militer Indonesia, maka temuan ini relevan untuk konflik-konflik 
lainnya (baik di masa lalu maupun di masa kini) di dalam wilayah Indonesia. Hal ini 
dikuatkan dengan beberapa rujukan dalam bab sejarah yang mengaitkan praktek di 
Timor Timur dengan apa yang biasa terjadi di wilayah-wilayah konflik yang lain di 
dalam Indonesia seperti Aceh, Papua, Ambon, dan Kalimantan (hal. 41, 46, 57). 
Bila laporan tersebut berhasil dalam mengubah persepsi Indonesia mengenai peris-
tiwa-peristiwa di Timor Timur, maka laporan tersebut juga dapat memiliki dampak 
yang lebih luas dalam mengenali praktek kelembagaan yang dapat berujung pada 
pelanggaran hak asasi manusia yang massif di wilayah konflik lainnya ini.  

e. Meskipun awalnya ditakutkan bahwa laporan KKP akan menghalangi keadilan, 
pada akhirnya laporan tersebut dapat dilihat sebagai sebuah langkah maju ke arah 
pertanggungjawaban dan keadilan pidana di Indonesia. Hal ini bukan hanya karena 
KKP menolak untuk mengusulkan amnesti. Sementara laporan tersebut berpusat 
pada ‘tanggung jawab kelembagaan,’ temuan-temuan dan bukti-bukti yang diberi-
kannya juga bersangkutan dengan pertanggungjawaban pidana individu, termasuk 
pertanggungjawaban komando di tingkatnya yang paling tinggi. Bukti-bukti di da-
lam laporan tersebut adalah cukup bukan hanya untuk membuktikan bahwa kejahat-
an terhadap kemanusiaan memang dilakukan dengan partisipasi pejabat-pejabat 
Indonesia, tetapai juga bahwa pejabat-pejabat senior seharusnya tahu tentang hal 
ini, dan ini menjadi dasar dari pertanggungjawaban komando.  
Kedua, adalah penting bahwa KKP memilih untuk mendefinisikan “pelanggaran 
berat hak-hak asasi manusia” sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini 
menggabungkan konsep-konsep mengenai hukum hak asasi manusia internasional 
dan hukum pidana internasional, dan mengejutkan karena datang dari sebuah badan 
yang diberikan mandat secara tertentu untuk hanya menangani pertanggungjawaban 
kelembagaan -dan bukan pertanggungjawaban individu. Memperlakukan kejahatan 
terhadap kemanusiaan sebagai sejenis “pelanggaran berat hak-hak asasi manusia” 
adalah konsisten dengan Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 mengenai 
Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut menetapkan dibentuknya 
peradilan khusus hak asasi manusia (seperti Peradilan HAM Ad Hoc untuk Timor 
Timur) dengan cakupan wewenang hukum untuk mendengar kasus-kasus “pelang-
garan-pelanggaran berat hak-hak asasi manusia”, yang didefinisikan sebagai geno-
sida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.37  
Kerangka Acuan KKP tidak mengharuskannya mengikuti pendekatan ini.38 Meng-
ingat titik berat komisi pada pertanggungjawaban lembaga, maka lebih mudah bagi-

                                                 
36 Lihat Chega! Bab 7.7: Kekerasan Seksual. 
37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal. 7. 
38 Pasal 13(a) dari Kerangka Acuan KKP mengharuskannya untuk “bekerja menurut” ... “prinsip-prinsip 
yang terkait” dengan Undang-Undang RI Nomor 2 tahun /2004 tentang Komisi Kebenaran dan Persa-
habatan (yang dinyatakan tidak berlaku untuk umum oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia para tahun 
2006) dan Undang-undang Timor-Leste No. 10/2001 tentang Komisi Komisi Penerimaan, Kebenaran dan 
Rekonsiliasi (CAVR), Walaupun undang-undang Indonesia (dalam Pasal 1) mengambil definisi yang 
digunakan dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Peraturan CAVR mengambil definisi 
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nya untuk menggunakan bingkai hukum internasional yang berkaitan dengan per-
tanggungjawaban negara atau organisasi, khususnya  hukum HAM internasional 
dan hukum perang. Namun, penggunaan kerangka  pertanggungjawaban pidana 
individu membuat laporan tersebut lebih berguna untuk mendorong penuntutan, dan 
laporan tersebut beserta lampiran-lampirannya dapat berguna sebagai sebuah rang-
kuman dari semua bukti-bukti yang dapat digunakan dalam penuntutan-penuntutan 
semacam itu, apabila terjadi dimasa depan. 

f. Hubungan dekat dan dukungan resmi pemerintah Indonesia dengan KKP membuat-
nya memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk membuahkan hasil di Indonesia. 
Pernyataan bersama yang dibuat oleh kedua Presiden  mengenai penyerahan laporan 
mengikutsertakan sebuah penerimaan resmi atas temuan dan kesimpulan komisi ter-
sebut oleh kepala negara Indonesia. Ini merupakan sebuah pengakuan resmi bahwa 
kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan oleh militer, polisi dan pemerintah Indo-
nesia dan merupakan langkah maju untuk Indonesia. Apakah pengakuan ini dimak-
sudkan untuk mencapai keadilan atau tidak, ada konsekuensinya di bawah hukum 
internasional, termasuk sebuah penyelesaian (remedy) bagi korban. Ini termasuk 
reparasi dan proses investigasi dan pengadilan bagi pelaku yang bertanggungjawab. 

2.   Kebenaran akhir? 

Meskipun KKP memiliki mandat untuk “menetapkan kebenaran akhir,” nampaknya 
jelas bahwa laporan komisi ini tidak akan menjadi kata akhir mengenai kekerasan pada 
tahun 1999 di Timor Timur. 

a. Ada kekurangan signifikan dan hal-hal yang kabur dalam temuan-temuan KKP. 

KKP gagal untuk memecahkan beberapa soal yang menjadi pokok penting tentang 
pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan di Timor Timur pada tahun 1999.  

• Peran tertentu dari lembaga-lembaga Indonesia, utamanya pada tingkatan senior 

Salah-satu kekaburan itu berkaitan dengan pembentukan milisi-milisi pada tahun 1998 
dan 1999. Sementara KKP membuat temuan-temuan yang kuat bahwa milisi milisi-
milisi tersebut tidak terbentuk “secara spontan” dan bahwa lembaga-lembaga Indonesia 
“membantu” dalam pembentukan milisi, temuan-temuan tersebut tidak menunjukkan 
siapa yang telah memprakarsai dan memimpin proses pembentukan milisi tersebut. 
Laporan tersebut memang menyingkapkan kaitan erat antara milisi-milisi dengan lem-
baga-lembaga Indonesia, termasuk pengaburan batasan antara kelompok pertahanan 
sipil yang resmi dengan milisi. Laporan ini juga menunjukkan keterlibatan pejabat-
pejabat tinggi Indonesia dalam pembentukan milisi dan pengorganisasian kelompok 
pro-integrasi.39 Namun di beberapa tempat laporan itu menyiratkan bahwa milisi-milisi 
itu bangkit karena terpicu tokoh-tokoh pro-otonomi Timor yang meminta bantuan dari 
lembaga-lembaga Indonesia.40 KKP menghindari pertanyaan apakah pembentukan 
                                                                                                                                               
yang lebih rinci dan canggih untuk “pelanggaran hak asasi manusia:” UNTAET Regulation No. 2001/10, 
s 1(c). 
39 Lihat Per Memoriam Ad Spem, 171-173 dan 2 serta rujukan pada rapat di Denpasar pada tanggal 15 
Mei, 1999 (hal. 210-211) yang dijelaskan secara lebih detial dalam Laporan Penasihat Ahli pada KKP, 
hal. 305-306. 
40 Lihat Per Memoriam Ad Spem, 173-174 di mana dijelaskan bahwa pimpinan pro-integrasi  Tomas 
Gonçalves pergi ke Jakarta untuk pertemuan-pertemuan “untuk meraih dukungan bagi pembentukan 
milisi-milisi pro-otonomi,” bahwa “pertemuan-pertemuan ini mempunyai tujuan yang tertentu – seperti 
memperoleh jaminan bahwa pemimpin-pemimpin pro-otonomy akan menerima senjata-senjata untuk 
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milisi dan penggunaannya untuk melakukan kekerasan dimulai dan diawasi oleh peja-
bat berwenang Indonesia. 

Secara lebih umum, laporan tersebut gagal untuk menunjukkan seberapa tinggi tingkat-
an keterlibatan lembaga-lembaga Indonesia dengan milisi, atau apa sifat khusus dari 
keterlibatannya ini: apakah semata-mata kegagalan untuk mencegah kekerasan, dukung-
an untuk melakukan kekerasan, atau apakah pejabat tinggi terlibat memicu dan meren-
canakan kekerasan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena berimplikasi pada per-
tanggungjawaban dan reformasi institusi, serta bagaimana kekerasan dapat dicegah di 
masa mendatang. Laporan-laporan yang diterbitkan oleh KPP-HAM dan OHCHR 
keduanya mengemukakan bahwa pejabat tinggi Indonesia tidak hanya gagal untuk 
mencegah kekerasan tetapi telibat secara aktif dalam memicunya.41 Kerja-kerja KKP 
memberikan sebuah peuang untuk menguji apakah kesimpulan-kesimpulan ini didu-
kung oleh bukti-bukti, baik di dalam “keempat kumpulan dokumen” dan dari sumber-
sumber yang lain.42 

Namun, laporan KKP menghindari persoalan ini. Dalam kebanyakan kasus temuan-
temuan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga Indonesia dikualifikasikan sebagai 
berada “pada tingkat operasional” atau “pada tingkat lokal.” Peran dari tingkatan peme-
rintahan dan TNI yang lebih tinggi jarang dibahas dan tidak pernah secara jelas ditun-
taskan. Hanya sedikit upaya untuk menggunakan bukti yang telah diakses (atau dapat 
diakses) melalui proses telaah dokumen untuk melihat persoalan ini.43 Pada akhirnya, 
sifat dari keterlibatan kelembagaan dalam kekerasan tertinggal tidak dituntaskan. 

• Peran dari unit-unit dibawah lembaga tertentu  

Temuan KKP mengenai pertanggungjawaban lembaga diperlemah dengan sifatnya 
yang terlalu umum. Temuan-temuan ini hanya menyebutkan lembaga-lembaga tertentu 
pada tingkatnya yang paling umum. Hal ini paling jelas dalam hubungannya dengan 
struktur pro-kemerdekaan, di mana KKP mengakui bahwa dirinya tidak memiliki bukti 
yang cukup untuk menentukan bagian mana dari struktur payung CNRT yang bertang-
gung jawab atas kejahatan-kejahatan.44  

Namun kesulitan yang sama juga ditemukan dalam temuannya mengenai lembaga-
lembaga Indonesia. Meskipun ada sebuah penjelasan yang bermanfaat mengenai struk-
tur-struktur resmi sipil, militer dan kepolisian di bagian awal dari laporan tersebut yang 
mengungkap kerumitan lembaga-lembaga ini (hal. 67-76), analisa dan temuan KKP 

                                                                                                                                               
mempersenjatai kelompok-kelompok ini, dan bahwa TNI akan menyediakan dukungan tambahan.” KKP 
menyimpulkan bahwa “adanya suatu kesadaran kelembagaan dalam pemerintahan dan militer Indonesia 
... bahwa gerakan otonomi di Timor Timur sedang mengorganisasi untuk mempersenjatai diri.” (lihat 
juga p.286) 
41 Laporan KPP-HAM, alinea. 90; Robinson, East Timor 1999, 206-208. 
42 Penasehat ahli KKP mencatat bahwa ini merupakan laporan pertamanya kepada Komisi. Merujuk pada 
sifat umum dari temuan-temuan CAVR mengenai adanya rencana tingkat ginggi di dalam TNI untuk 
mengorganisasi kekerasan, ia menulis bahwa “sebuah garis besar yang persis dari segi-segi terencana dari 
pelaksanaan kelembagaan dari kekerasan-kekerasan tahun 1999 adalah sumbangsih yang bisa diberikan 
oleh KKP” (pada hal. 205). 
43 Beberapa bukti penting terungkap lewat telaah dokumen tetapi tidak masuk dalam laporan final. Lihat 
khususnya Per Memoriam Ad Spem, Laporan Penasehat Akhir kepada KKP, 226-248, tapi lihat juga 
lebih umumnya Annex makalah ini. 
44 Per Memoriam Ad Spem, 294: “…ketidakjelasan bukti tentang garis komando dan kaitan mengamanah-
kan kehati-katian dalam mencapai kesimpulan-kesimpulan  definitif mengenai peran lembaga-lembaga.” 
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mengenai pertanggungjawaban kelembagaan memperlakukan setiap organisasi tersebut 
secara terpisah dan monolitik. Pertanyaannya mungkin paling menarik dalam kaitannya 
dengan militer, yang paling tidak di dalam teori dibagi ke dalam wilayah-wilayah dan 
struktur operasional dengan peran-peran yang terpisah, dan juga melibatkan satuan-
satuan khusus seperti Satuan Gabungan Intelijen (SGI). Laporan-laporan sebelumnya 
mengenai kejahatan yang dilakukan di Timor Timur selama 1999, khususnya laporan 
OHCHR, telah meneropong peran spesifik dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) 
dan intelejen dalam menopang dan mengorganisasi kekerasan milisi. Laporan OHCHR 
menyatakan bahwa dari keduabelas pejabat militer senior yang ditengarai terlibat dalam 
perencanaan kekerasan: “…hampir semuanya … telah diturunkan dengan satuan-satuan 
Kopassus di Timor Timur, atau memiliki sejarah karir bersama di Kopassus atau inte-
lejen militer.” Menurut laporan tersebut: 

“Peran yang penting dari petugas-petugas intelijen pada kekerasan tahun 1999 adalah kon-
sisten dengan pola-pola yang berjalan lama mengenai pertanggungjawaban untuk pelang-
garan-pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat, dan mengemukakan sebuah masalah 
kelembagaan mendasar yang serius di angkatan bersenjatan Indonesia. Sesuai dengan itu, 
suatu penilaian yang pantas atas penyebab-penyebab kekerasan pada tahun 1999, dan per-
tanggungjawaban atasnya, harus mencakup lebih jauh dari masalah-masalah pertanggung-
jawaban pidana, dan membahas pola-pola komando dan kendali yang lebih luas di dalam 
militer Indonesia dan aparat negara.”45 

Dengan sebuah titik berat pada tangungjawab kelembagaan dan dengan seorang mantan 
pejabat TNI sebagai anggotanya, KKP memiliki potensi untuk menjalankan penilaian 
yang direkomendasikan dalam laporan OHCHR. Namun, laporan KKP tidak berupaya 
untuk membahas peran dari berbagai komponen dari militer Indonesia. Di samping 
pengakuan KKP bahwa kelompok-kelompok sipil bersenjata pra-1999 biasanya diorga-
nisasi oleh Kopassus,46 dan meskipun bukti-bukti yang didapatkan lewat proses telaah 
dokumen menunjukkan peran khusus dari Kopassus and SGI,47 KKP hanya membuat 
satu rujukan sekilas pada peran tersebut dalam temuannya.48 Dengan ketiadaan temuan 
yang spesifik, KKP tidak mampu untuk memberikan usulan khusus untuk reformasi. 

• Kebenaran tentang tuduhan-tuduhan terhadap PBB 

Satu hal penting yang tidak dicantumkan dalam laporan KKP berhubungan dengan 
peran dan tanggung jawab PBB, terutama Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor 
Timur (UNAMET). Laporan OHCHR mencatat bahwa: 

“Pihak berwewenang Indonesia telah berusaha untuk menyalahkan UNAMET atas kekerasan 
di Timor Timur terutama pada waktu setelah pemungutan suara. Kritik pada umumnya ber-

                                                 
45 Robinson, East Timor 1999, 208. 
46 Per Memoriam Ad Spem, 48. 
47 Lihat bukti yang melibatkan Kopassus dan/atau SGI di Per Memoriam Ad Spem, Laporan Penasehat 
Ahli kepada KKP, 17, 23, 27-28, 30, 34, 41, 193, 233, 234, 263-64, 272, 274, 329, 347-61 and Per 
Memoriam Ad Spem, Lampiran Laporan Penasehat Ahli kepada KKP,28, 60, 61, 62, 70, 95-96, 101, 129, 
131, 136, 142, 153, 154, 156. 
48 Per Memoriam Ad Spem, 309: Analisa Komisi mengenai bukti-bukti berkenaan dengan dua pertanyaan 
yang menjadi dasar temuan-temuan mengenai pertanggungjawaban kelembagaan mengungkapkan bahwa 
operasi-operasi milisi mengikuti pola-pola operasional yang beragam, termasuk tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh milisi pro-otonomi tanpa keterlibatan TNI, operasi yang dipicu atau diperintahkan oleh 
pejabat-pejabat Indonesia, dan operasi-operasi gabungan yang diselenggarakan oleh TNI, atau lebih khu-
susnya, anggota Kopassus personnel bersama dengan anggota-anggota milisi. 
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pusat pada tuduhan-tuduhan atas penyimpangan atau perbuatan curang oleh UNAMET 
dalam menyelenggarakan jajak pendapat. …”49 

Sejumlah tuduhan semacam ini, serta tuduhan-tuduhan lain yang lebih serius, dilontar-
kan selama  jalannya dengar pendapat umum KKP. Contohnya, tuduhan-tuduhan yang 
dilontarkan telah mengatakan bahwa UNAMET curang, tidak netral, dan beberapa staf-
nya melakukan pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia.50  Tuduhan-tuduhan 
ini sebagian besar dilontarkan oleh orang-orang yang  telah diselidiki oleh KPPHAM 
dan/atau didakwa oleh SCU. 

Namun walaupun tuduhan-tuduhan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh UNAMET 
telah dikemukakan di dalam proses KKP sendiri, laporan KKP memang menanggapi 
tuduhan-tuduhan ini dan menyatakan apakah tuduhan-tuduhan tersebut didukung 
dengan bukti-bukti. Laporan tersebut menyesalkan keputusan PBB untuk tidak meng-
ambil bagian dalam pencarian fakta komisi (hal.152-153, 284), tetapi mengatakan 
meskipun demikian “informasi faktual yang tersedia bagi komisi dari semua sumber-
sumber lainnya sudah lebih dari cukup untuk menjadi dasar bagi temuannya mengenai 
kebenaran konklusif” (hal. 153). Namun, pernyataan-pernyataan di tempat lain tampak-
nya bertentangan dengain ini. Dalam bagian tentang “factor-faktor kontekstual yang 
berakibat pada pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia”, KKP menjelaskan 
bahwa mereka telah menerima pernyataan-pernyataan yang mempertanyakan kenetral-
an UNAMET dalam melaksanakan jajak pendapat. Mencatat bahwa kemampuan KKP 
untuk mengungkap kebenaran mengenai hal ini terbatas dengan tidak adanya partisipasi 
dari PBB di dalamnya, komisi menyimpulkan bahwa: 

Karena keterbatasan proses pencarian fakta … Komisi tidak berada dalam kedudukan untuk 
melaksanakan jenis investigasi yang sistematis yang sendirinya dapat menentukan sepenuh-
nya apakah kelemahan-kelemahan atau kecenderungan-kecenderungan di dalam sistem PBB 
telah mempengaruhi peran PBB dalam Jajak Pendapat. Pernyataan-pernyataan yang diajukan 
kepada Komisi selama proses pencarian fakta utamanya merupakan tuduhan-tuduhan tidak 
berdasar mengenai jenis-jenis kegiatan yang dianggap mencerminkan kurangnya kenetralan 
yang dapat saja mempengaruhi peristiwa-peristiwa pada 1999, tetapi keterangan-keterangan 
lain mengenai Jajak Pendapat telah menampik kesimpulan-kesimpulan ini. (hal. 164) 

Meskipun hal ini, KKP memang membuat satu temuan penting dan menentukan penge-
nai peran PBB:  

“Komisi menemukan bahwa argumentasi yang mengatakan bahwa kekerasan tersebut meru-
pakan akibat spontan dari sebuah persepsi kelompok pro-otonomi bahwa UNAMET telah 
bertindak tanpa imparsialitas dalam Jajak Pendapat tidak didukung bukti-bukti yang tersedia.” 
(hal. 299, catatan kaki 6) 

Namun pantas dicatat bahwa dokumentasi yang ditelaah ulang oleh KKP secara men-
dalam telah  gagal untuk menghasilkan bukti yang terpercaya mengenai penipuan atau 
pelanggaran oleh PBB. Hal ini nyata dari dari pembacaan seksama kedua lampiran 
laporan. Dari hal ini, adalah mengecewakan bahwa KKP tidak membuat temuan yang 
lebih kuat, lebih menyeluruh dan lebih nampak berkaitan benar tidaknya pernyataan-
pernyataan yang dibuat selama dengar pendapat publiknya.  

                                                 
49 Robinson, East Timor 1999, 218. 
50 Contohnya, kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh Mateus Carvalho, Domingos Soares, Camilo dos 
Santos, Noer Muis, Wiranto, Leoneto Martins, Yan Rizal, Joanico Belo, Noer Muis, and Kiki Syahnakri. 
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b. Kegagalan untuk menangapi tuduhan-tuduhan keliru yang dilontarkan pada 
dengar pendapat public. 

Dengar pendapat publik menyediakan kesempatan bagi orang-orang yang diduga seba-
gai para pelaku untuk memberikan pernyataan yang tidak berdasar dan menguntungkan 
diri sendiri mengenai peristiwa-peristiwa pada tahun 1999. 51  Ada bahaya, terutama 
karena sosok publik yang tinggi dari beberapa yang bersaksi, bahwa komentar-komen-
tar yang dibuat selama dengar pendapat itu – benar atau tidak – akan terus bergema 
dengan mereka yang mendengarnya, terutama di Indonesia. Untuk alasan ini, ICTJ dan 
organisasi hak asasi manusia mengusulkan bahwa laporan KKP secara tegas mengoreksi 
tuduhan-tuduhan yang dilontarkan pada dengar pendapat yang ditemukan sebagai tidak 
benar.52 

Dalam beberapa bagian, laporan tersebut menjelaskan secara rinci keterangan yang 
diberikan oleh seorang saksi dengar pendapat dan menarik kesimpulan mengenai kre-
dibilitas dan kebenaran kesaksian. Hal ini jelas sekali dilakukan di Bab 7 mengenai dua 
tokoh milisi Timor: Edmundo da Conceição Silva, mantan District Administrator of 
Lautem yang juga merupakan “pelindung” milisi Tim Alfa, dan Simao Lopes, mantan 
pemimpim milisi Sakunar. Kredibilitas kedua orang tersebut secara nyata dipertanyakan 
setelah kesaksian mereka terlihat bertentangan dengan bukti-bukti yang lebih masuk 
akal.53 Pendekatan ini adalah terpuji.  

Sayangnya, pendekatan yang sama tidak diterapkan pada banyak saksi-saksi lainnya 
yang kesaksiannya pada dengar pendapat juga meragukan. Paling penting, tidak ada 
pejabat dari TNI, kepolisian atau lembaga-lembaga pemerintah Indonesia yang diper-
tanyakan kredibilitasnya dalam laporan. Walaupun faktanya sejumlah pejabat-pejabat 
memberikan keterangan yang jelas-jelas betentangan dengan temuan-temuan KKP. 
Pada beberapa kasus, di mana disebutkan kesaksian saksi, komisi menyiratkan dengan 
kuat bahwa beberapa informasi yang diberikan tidak dapat diandalkan, atau menyirat-
kan bahwa KKP lebih mempercayai bukti-bukti dari sumber yang lain. 54 Namun, lebih 
banyak kesaksian dengar pendapat yang tidak sesuai dengan temuan-temuan KKP tidak 
disebutkan dan masalah kredibilitas mereka yang mengajukannya tidak dimunculkan 
sama sekali.  

Akibatnya alasan-alasan yang dipakai untuk membela diri pada dengar pendapat KKP 
oleh pemberi kesaksian, sebagian dari mereka adalah orang yang telah menjadi terdakwa 
untuk kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak pernah dianalisa, tidak juga dalam 
laporan KKP. Kelemahan ini patut dicatat sebagai pelajaran penting untuk komisi-
komisi kebenaran dimasa depan harus berhati-hati sebelum memperbolehkan orang 
yang ditengarai sebagai pelaku untuk memberi kesaksian tanpa ada proses pemeriksaan 
yang kuat dalam dengar pendapat. 

c. Temuan Komisi mengenai kejahatan pro-kemerdekaan lemah 

Laporan KKP tersebut mengulas beragam sumber yang kebanyakan diakses melalui 
telaah ulang dokumen, berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pendukung 

                                                 
51 Lihat Hirst, “Meraih Persahabatan, Melepas Kebenaran,” 22-36. 
52 ibid., 38. 
53 Per Memoriam Ad Spem, 256, 238 dan 239. 
54 Lihat contohnya pernyataan tentang Adam Damiri dan Zacky Anwar (hal. 184), dan juga Adam Damiri  
(hal 203). 
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kemerdekaan terhadap pendukung otonomi. Soal ini belum pernah menjadi subjek 
penyelidikan rinci mekanisme-mekanisme yang terdahulu, terutama karena jumlah 
kejahatan semacam itu relatif kecil.55 Akan tetapi, karena kejahatan pro-kemerjdekaan 
menjadi masalah yang terus-menerus disalahpahami di Indonesia, dan di tingkat 
tertentu merupakan topik yang tabu di Timor-Leste, sebuah analisa dengan bukti-bukti 
yang cukup mengenai kejahatan pro-kemerdekaan seharusnya dapat menjadi sebuah 
sumbangsih yang bermanfaat bagi pencarian kebenaran. 

Sayangnya, kerja-kerja KKP di wilayah ini tidak cukup mendapatkan penelitian dan 
analisis rinci yang diperlukan untuk itu. Karena mekanisme-mekanisme terdahulu tidak 
terpusat pada kejahatan pro-kemerdekaan pada tahun 1999, telaah ulang dokumen ko-
misi mengungkap informasi yang tidak lengkap tanpa kepastian mengenai afiliasi 
kelembagaan para pelaku; status para korban (kombatan atau sipil), dan apakah tindak-
an-tindakan tersebut merupakan bagian dari sebuah serangan sistematis atau bukan. 
Tanpa penyelidikannya sendiri yang ketat untuk menjawab kelemahan-kelemahan 
pembuktian ini, KKP berada dalam kedudukan yang lemah untuk menerapkan bingkai-
kerja “pelanggaran berat hak asasi manusia” dan “tanggung jawab kelembagaan” pada 
kasus-kasus ini.  

Pada akhirnya, KKP menemukan bahwa beragam pelanggaran hak-hak asasi manusia 
telah dilakukan oleh para pendukung kemerdekaan, tetapi bukti-buktinya kebanyakan 
tidak cukup untuk menujukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran itu adalah “pelanggar-
an berat hak asasi manusia” dimana terdapat tanggungjawab lembaga.56 Satu pengecu-
alian berkenaan dengan “penahanan sewenang-wenang,” yang disimpulkan oleh komisi 
telah dilakukan dengan cara yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil. KKP 
menemukan bahwa “pelanggaran berat hak asasi manusia” dalam bentuk penahanan 
sewenang-wenang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok pro-kemerdekaan, meski-
pun apakah Falintil atau CNRT atau keduanya bertanggung jawab untuk itu tidak terja-
wab tuntas.57 Ada beberapa persoalan dengan penemuan ini: 

1. Didasarkan pada bukti-bukti yang jumlahnya hanya sedikit. Bab 7 mendokumen-
tasi enam kasus penahanan.58 (Berbeda sekali, dalam membahas kejahatan milisi, 
Bab 7 memberikan bukti-bukti tentang kejahatan seksual pasca-jajak pendapat di 
satu kabupaten dari 22 saksi yang berbeda, banyak di antaranya menggambarkan 
lebih dari satu kejahatan.) Bisa jadi bahwa kasus-kasus penahanan yang dibahas 
oleh KKP menunjukkan sebuah pola yang lebih luas. Bila demikian, amat disa-
yangkan bahwa jumlah bukti yang begitu kecilnya dihimpun ketika mungkin ada 
lebih banyak. Bila bukt-bukti semacam itu tidak dipegang oleh SCU atau sumber-
sumber lainnya yang dicakup dalam telaah ulang dokumen, harusnya dicari dengan 
cara yang terbidik melalui pencarian-fakta. Hal ini tidak terjadi: KKP tidak 
mengambil upaya untuk menemukan para mantan korban atau pelaku dari 
penahanan–penahanan pro-kemerdekaan.59  

                                                 
55 Hal ini diakui oleh KKP: “jumlah keseluruhan dari semua pelanggaran yang dilaporkan telah dilakukan 
oleh kelompok-kelompok pro-kemerdekaan pada tahun 1999 hanyalah sedikit (kurang dari 50), semen-
tara terdapat ribuan laporan mengenai pelanggaran oleh kelompok-kelompok pro-otonomi (hal. 306). 
56 Per Memoriam Ad Spem, xiv, xx,  269-270, 310, lihat juga di 258. 
57 Per Memoriam Ad Spem, xvii, xx, 266, 333, 294, 310-311. 
58 Satu kasus tambahan yang melibatkan penahanan (mungkin mantan) anggota milisi di Viqueque 
disebutkan di laporan Ahli yang kedua terlampir pada Per Memoriam Ad Spem: Lampiran Laporan 
Penasehat Ahli kepada KKP, 93. 
59 Keterangan diberikan oleh staf KKP. 
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2. KKP mendefinisikan “pelanggaran berat hak-hak asasi manusia” sebagai kejahatan 
terhadap kemanusiaan menurut hukum kebiasaan internasional.60 Tetapi bukti-bukti 
di laporan mengenai penahanan pro-kemerdekaan tidak memenuhi unsur-unsur dari 
kejahatan ini.  
Terutama, tindakan tersebut harus merupakan bagian dari sebuah penyerangan 
“yang diarahkan terhadap penduduk sipil”.61 Tetapi ketika mendiskusikan penahan-
an-penahanan pro-kemerdekaan, KKP mengajukan bukti-bukti yang hampir semua-
nya hanya berkaitan dengan penahanan kombatan. Dalam lima dari enam kasus 
yang dibahas di dalam laporan orang-orang yang ditahan merupakan anggota-
anggota milisi (di satu kasus seorang aggota polisi juga ditahan). Di kasus yang ke-
enam, tidak ada pernyataan mengenai status orang yang ditahan itu. Laporan ini 
tidak menganalisa dalam konteks ini apakah anggota-anggota milisi tersebut dapat 
disebut sebagai “penduduk sipil.”62 Laporan ini juga tidak membahas apakah tin-
dakan-tindakan yang diarahkan pada milisi-milisi yang juga terkadang mengenai 
orang-orang sipil juga sehingga dapat disebut sebagai “ditujukan terhadap” pendu-
duk sipil. Meskipun demikian, hukum internasional mempunyai prinsip jelas me-
ngenai pertanyaan-pertanyaan ini. Anggota “organisasi organisasi bersenjata” yang 
menjadi pihak dalam pertikaian bersenjata tidak memiliki status sipil.63 Anggota 
kelompok tersebut mempunyai status kombatan (dan oleh karena itu bukan sipil) 
ketika mereka sedang bersenjata/ bertempur  atau tidak.64 Hanya ketika kombatan 
telah berhenti mengambil bagian dari permusuhan secara keseluruhan (ketika me-
reka telah “didemobiliasasi secara permanen”) mereka memperoleh status sipil.65 

                                                 
60 Lihat paling jelasnya Per Memoriam Ad Spem at 23-26 termasuk catatan kaki 10, tetapi juga di 69-73, 
155-156 dan 303-304. 
61 Seturut definisi kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai hukum internasional: Lihat 
contohnya Statuta Roma ps. 7(1); ICTY Statute ps. 5; ICTR Statute ps. 3. Komisi menggunakan elemen 
ini sebagai bagian dari definisinya untuk “pelanggaran berat hak asasi manusia: lihat Per Memoriam Ad 
Spem, 24, 25, 70-71. 
62 Rujukan memang dibuat untuk pertanyaan ini dalam Laporan dari Penasehat Ahli kepada KPP (pada 8 
dan 219), namun terjadi kesalahan penafsiran hukum internasional. Laporan tersebut menyatakan bahwa 
“status sipil seseorang ditentukan pada saat penyerangan” (p219) dan pertanyaan relevan apakah seseorang 
“pada saat kekerasan diperlakukan padanya, sedang tidak dalam pertempuran” (hal. 8). Ini mengutip 
beberapa pakar, terutama Putusan Sidang Pengadilan ICTY dalam Prosecutor v Blaskic (p219). Namun 
hukum tersebut dijernihkan pada banding dari kasus tersebut, di mana Kamar Banding ICTY menjelas-
kan bahwa: “Pandangan Kamar Pengadilan bahwa keadaan tertentu korban pada saat kejahatan dilakukan 
harus dipertimbangkan dalam menentukan kedudukannya sebagai seorang sipil mungkin menyesatkan. 
Komentar ICRC adalah tegas pada titik ini dan menyatakan:  

Semua anggota angkatan bersenjata adalah kombatan, dan hanya anggota-anggota angkatan bersenjata yang 
merupakan kombatan. Ini dengan demikin seharusnya menanggalkan konsep kombatan-semu, yang kadang kala 
telah digunakan atas dasar kegiatan-kegiatan yang terkait kurang atau lebih langsung pada upaya perang. Sama 
seperti itu, setiap konsep mengenai kedudukan paruh-waktu, sebuah status setengah-sipil, setengah-militer, pra-
jurit di waktu malam dan warga yang damai di waktu siang, juga hilang. Seorang sipil menjadi anggota sebuah 
organisasi tentara dan menjadi kombatan sepanjang jangka waktu permusuhan (atau dalam hal lain, sampai ia 
diberhentikan secara tetap oleh komando yang bertanggung jawab sebagaimana dirujuk pada alinea 1), baik ia 
dalam pertempuran atau tidak, atau pada waktu dipersenjatai. …  

Sebagai akibatnya, keadaan tertentu dari korban pada saat kejahatan-kejahatan dilakukan mungkin tidak 
menentukan status sipil atau bukan-sipilnya. Apabila ia memang merupakan anggota dari sebuah 
organisasi bersenjata, fakta bahwa dirinya tidak bersenjata atau tidak dalam pertempuran ketika 
dilakukannya kejahatan-kejahatan tersebut, tidak memberikannya status sipil.” Prosecutor v Blaskic, 
ICTY Kasus Nomor :IT-95-14, Putusan Kamar Banding, 29 Juli, 2004.  
63 ibid., alinea 110-114. 
64 ibid., alinea 114. 
65 ibid. 
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KKP sendiri tampaknya mengakui bahwa anggota milisi bukanlah sipil ketika 
menyatakan bahwa: “korban-korban seringkali tampak sebagai anggota-anggota 
aktif dari milisi, tetapi para tahanan bisa jadi juga termasuk  sipil non-kombatan” 
(hal. 263, juga hal. 294). Namun laporan ini tidak menyebutkan satu kasus pun di 
mana orang-orang yang ditahan oleh kelompok pro-independen yang jelas-jelas 
terlihat sebagai “sipil non-kombatan.” Lebih sedikit lagi ditunjukkan, sebagaimana 
disyaratkan oleh hukum internasional, bahwa sebuah populasi sipil adalah “sasaran 
utama serangan”.66  Bahkan bila sejumlah warga sipil telah ditahan dengan tidak 
sengaja di antara para kombatan (milisi), hal itu tidak akan cukup – karena itu tidak 
akan berarti sebuah serangan yang “diarahkan terhadap” penduduk sipil.67  
KKP bukan merupakan lembaga judisial. KKP tidak diharuskan untuk membuat 
analisis terinci mengenai unsur-unsur kejahatan yang dibahasnya. Namun, KKP 
sendiri – patut dipuji – mengambil sebuah kerangka yang menggunakan prinsip-
prinsip hukum internasional. Pendekatan ini harusnya diterapkan secara jelas dan 
konsisten. Rincian kecil dari kecermatan hukum mungkin terlewatkan dalam lapor-
an komisi kebenaran yang tidak dimandatkan untuk membuat temuan-temuan meng-
ikat mengenai tanggungjawab, tetapi pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai 
apakah para korban adalah “penduduk sipil” atau bukan harusnya diindahkan.  
Komisi seharusnya juga tidak mengenyampingkan pertanyaan penting apakah 
hukum perang dapat diterapkan seharusnya juga demikian. Pertanyaan ini tidak 
dibahas dalam laporan dan seharusnya relevan dalam menemukan apakah pena-
hanan yang terjadi sah atau ilegal. Sebuah temuan yang menyatakan bahwa hukum 
perang dapat diterapkan tidak membenarkan pelanggaran berat yang dilakukan pro-
kemerdekaan dimana terjadi, tetapi justru menyediakan landasan yang lebih baik 
untuk menunjukkan pertanggungjawaban pidana. Ini disebabkan adanya kejahatan 
pro-kemerdekaan yang terjadi secara terisolir (seperti pembunuhan) yang  bukan 
merupakan “pelanggaran berat hak asasi manusia dalam bentuk kejahatan terhadap 
kemanusiaan” (menggunakan peristilahan KKP) tetapi mungkin saja merupakan 
kejahatan-kejahatan perang.  

Temuan KKP bahwa kelompok pro-kemerdekaan melakukan penahanan sewenang-
wenang yang merupakan “pelanggaran berat hak asasi manusia” dapat dipertanyakan 
menurut bukti-bukti yang tersedia dan hukum internasional. KKP juga mendaftar 
serangkaian pelanggaran kecil yang dilakukan oleh “pemuda-pemuda pro-kemerdeka-
an”: termasuk ancaman untuk membakar mobil pemimpin pro-otonomi (hal. 267), dan 
sebuah kasus di mana sekitar US$1.90 “diperas” dari seorang prajurit Indonesia (hal. 
268).68 Laporan tentang kejahatan-kejahatan yang ringan ini nampak sangat kecil dian-
tara kejahatan-kejahatan berat yang dipaparkan diseluruh laporan, kasus-kasus ini terasa 
remeh dan tidak pada tempatnya.  

                                                 
66 Prosecutor v Kunarac et al., ICTJ Case No. IT-96-23&23/1, Putusan Kamar Banding, 12 Juni, 2002, 
alinea 91. 
67 Untuk sebuah kasus penahanan-penahanan sistematis yang dalam beberapa hal sejajar denagn yang 
dibahas oleh KKP, lihat Prosecutor v Limaj et al., ICTY Case No. IT-03-66, Putusan Kamar Pengadilan, 
November 30, 2005 terutama di alinea 205-211. Di sana, sebuah kebijakan KLA untuk menahan kombat-
an Serbia dianggap bukan merupakan bagian dari sebuah serangan “yang diarahkan terhadap penduduk 
sipil,” meskipun sejumlah besar warga sipil ternyata salah ditangkap di antara para kombatan.  
68 Sebuah telegram TNI melaporkan bahwa prajurit tersebut diancam sehingga memberikan pemuda-
pemuda Rp.15,000: Per Memoriam Ad Spem, 268. 
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Bersama-sama faktor-faktor ini seolah memperlihatkan bahwa bukannya menerapkan 
standar yang sama ke semua kelompok, KKP mencari cara untuk membagi rata kesa-
lahan ke semua pihak. Oleh karena itu, sebagai akibat dari sebuah kompromi politik 
laporan ini mengatakan: “kalau kalian mengaku, kami akan mengaku.” Perwujudan 
utama dari hal ini adalah rekomendasi agar kedua President “bersama-sama mengakui 
tanggung jawab untuk kekerasan di masa lalu dan meminta maaf kepada rakyat dari 
kedua bangsa” yang, walaupun tanda-tanda di laporan tersebut bahwa skala kekerasan 
tidak sama di kedua sisi, mencoba menaruh kedua pihak pada kedudukan yang sama.  
Kesimpulan ini tidak didukung oleh bukti-bukti yang begitu kuat yang terdapat dalam 
lampiran laporan KKP. 

d. Laporan tersebut lemah dalam soal sejarah dan penyebab kekerasan  

Mandat KKP hanyalah berkaitan dengan kekerasan yang terjadi pada tahun 1999. 
Namun, karena komisi juga diwajibkan untuk untuk mengungkap “penyebab” keke-
rasan, maka KKP menulis sebuah bab tentang Konteks Sejarah, Sosial dan Politik. Ini 
menunjukkan sebuah pengakuan penting bahwa kejadian pada tahun 1999 tidak dapat 
dipisahkan dari konflik selama 24 tahun sebelumnya. 

Sayangnya, bab ini bermasalah. Beberapa peristiwa bersejarah penting tidak disebutkan 
(seperti operasi militer untuk mengambil kendali atas Dili pada 7 Desember 1975) dan 
peristiwa penting lainnya disebutkan secara pintas tanpa ulasan kritis.69 Analisanya 
sangat lemah. Salah satu contoh adalah pendapat yang disebutkan berulang-kali bahwa 
reformasi institusi di Indonesia terjadi terlalu cepat dan berkontribusi pada terjadinya 
kekerasan.70 Akhirnya bab sejarah ini terpotong-potong, tidak didukung oleh bukti, dan 
disajikan dengan analisa yang lemah. Walaupun bab ini “tidak dimaksudkan untuk 
memberikan kesimpulan akhir mengenai jangka waktu sebelum 1999” (hal.63), ada 
risiko dapat memberi kesan yang salah bagi pembaca yang kurang memahami kejadian-
kejadian pada masa tersebut. 

Kelemahan-kelemahan disebabkan karena peristiwa-peristiwa sebelum 1999 “tidak 
menjadi subjek penelitian atau pencarian faktanya” (hal. 37). Sehingga hanya sedikti 
bukti-bukti yang dapat dipakai untuk menuntaskan perbedaan pendapat di antara para 
Komisioner mengenai periode ini. Karena hanya poin-poin yang “disepakati kedua 
negara” saja yang dicantumkan (hal. 63), banyak fakta yang ditinggalkan. Sementara 
banyak poin yang seharusnya tidak disetujui atau dipertanyakan, kalau saja dilakukan 
penelitian yang memadai, malah dicantumkan. Dan karena tidak ada penelitian yang 
independen, terlalu banyak pandangan pelaku yang tertuduh yang dipakai disini.71 

                                                 
69 Misalnya Deklarasi Balibo (hal. 39) dan “Majelis Rakyat Timor Timur” (hal. 40) yang dikatakan me-
minta intergrasi hanya disebutkan tanpa kritik dan tanpa rujukan mengenai tuduhan yang telah terdo-
kumentasi yang menunjukkan adanya pemaksaan dan manipulasi sehingga tidak dapat dilihat sebagai 
tindakan penentuan nasib sendiri rakyat Timor-Leste. 
70 Lihat hal. 66, 323, 297 termasuk pernyataan bahwa “reformasi sektor keamanan…telah melemahkan 
kapasitas kekuatan-kekuatan pengamanan untuk memenuhi peran mereka dalam menyediakan ke-
amanan” 
71 KKP menyatakan bahwa “penafsiran mengenai pengalaman kekerasan historis dapat dianggap mem-
beri wawasan tentang mengapa bentuk-bentuk pelanggaran HAM tertentu telah menyertai perbedaan-
perbedaan politik tahun 1999” (hal 161). Namun “penafsiran” ini menekankan bahwa reformasi itu 
sendiri yang menjadi penyebab kekerasan dalam menjawab mandat KKP yang mengharuskannya untuk 
“mengingat kerumitan keadaan peralihan tahun 1999.” 
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Persoalan ini penting tidak hanya karena menghasilkan bab sejarah yang lemah. Lebih 
penting lagi, analisa dan penelitian yang lemah tentang masa awal konflik mengecilkan 
kapasitas komisi untuk menganalisa penyebab kekerasan, dan pada akhirnya berdampak 
pada kesulitan untuk membuat rekomendasi yang tepat dan rinci. 

IV.  REKOMENDASI KKP 

A. Pembuatan rekomendasi 

Menurut KKP, rekomendasinya dibuat dengan masukan dari serangkaian lokakarya, 
dari pandangan-pandangan mereka yang ambil bagian dalam proses pencarian fakta, 
dan dari penelitian (hal. 315). Satu kelemahan dari pendekatan ini berakibat pada sedi-
kitnya masukan dari korban pelanggaran hak asasi manusia. Lokakarya dan seminar 
yang diadakan oleh KKP hampir berpusat secara khusus pada anggota senior dari lem-
baga-lembaga Negara dan akademia (hal. 32 dan 366-367).72 Sedangkan, pengambilan 
pernyataan, wawancara dan dengar pendapat seluruhnya melibatkan lebih banyak 
pelaku daripada korban.73  

Di sisi lain, Komisi telah berusaha untuk mengumpulkan informasi dari para ahli me-
ngenai praktek terbaik dan meminta masukan untuk hal-hal seperti reformasi sektor 
keamanan dan resolusi konflik. Komisi mempekerjakan seorang penasehat untuk mem-
bantunya dalam meneliti dan merumuskan usulan. Sayangnya penasehat tersebut gagal 
menghasilkan masukan-masukan yang berguna, dan staf KKP diharuskan untuk mene-
liti dan mempersiapkan draft rekomendasi dalam jangka waktu yang pendek sementara 
laporan sedang dirampungkan. Pada akhirnya, proses tersebut menderita karena keku-
rangan penelitian yang terperinci. Hal ini, dan kompromi-kompromi lebih jauh di antara 
Komisioner menghasilkan rekomendasi akhir yang merupakan kesepakatan minimal 
yang terkadang samar-samar dan kurang terperinci. Meskipun demikian, KKP memang 
menghasilkan rekomendasi yang memiliki potensi untuk membawa dampak bila 
diterapkan. 

B. Substansi rekomendasi 

Rekomendasi KKP berkenaan dengan sejumlah pokok yang penting untuk ditindak-
lanjuti. Rekomendasi tersebut juga mencoba untuk belajar dari tantangan yang dihadapi 
di Timor-Leste setelah penyelesaian laporan CAVR, dengan mengusulkan mekanisme 
untuk memastikan penyebarluasan dan penerapan. Dalam banyak hal, rekomendasi ter-
sebut sangat mirip dengan rekomendasi-rekomendasi CAVR. Namun, dalam pembuat-
an rekomendasinya KKP tidak sekalipun merujuk ke rekomendasi CAVR, atau bagai-
mana kedua rekomendasi tersebut harus diutamakan atau digabungkan.  

                                                 
72 Para korban menghadiri beberapa “lokakarya persahabatan,” tetapi tidak sebagai pembicara. 
73 Lihat daftar dalam laporan mengenai 119 orang yang memberikan pernyataan atau wawancara. 
Limapuluh enam diberikan oleh para pelaku, tetapi hanya 24 oleh para korban. 39 Sisanya dikelaskan 
sebagai saksi. Dari 28 orang yang berbicara di dengar pendapat terbuka atau tertutup tetapi tidak 
memberikan pernyataan atau wawancara hanya 2 yang merupakan korban, 9 adalah tertuduh pelaku dan 
17 merupakan saksi-saksi lainnya.  
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1. Rekomendasi KPP tentang keadilan untuk kejahatan masa lalu 

Kerangka Acuan KKP sendiri mencegahnya untuk menyarankan adanya lembaga 
judisial yang baru.74 Namun, komisi memang mengajukan usulan yang penting untuk 
penguatan mekanisme  penyelidikan dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia. 
Sayangnya tidak jelas apakah mekanisme ini dimaksudkan untuk pada pelanggaran-
pelanggaran di masa depan atau yang terjadi pada tahun 1999.  

Komisi membuat keputusan yang jelas untuk tidak menyarankan amnesti atau langkah-
langkah rehabilitasi bagi orang-orang yang tidak bersalah tetapi menjadi tersangka 
(wrongly accused) pelaku pelanggaran HAM. 75  Alasan yang penting untuk ini adalah 
KKP tidak menetapkan suatu proses yang adil yang terbuka untuk menerima dan meng-
olah permohonan amnesti, tidak juga sebuah proses untuk menyelidiki kasus-kasus 
perorangan dari para pemohon. Namun dalam hal amnesti, KPP juga mengakui bahwa 
orang-orang yang ditengarai sebagai pelaku yang tampil ke hadapannya dalam dengar 
pendapat belum menyediakan “kerjasama yang penuh,” sehingga mencerminkan penda-
pat komisi bahwa mereka tidak “bersaksi secara jujur”, atau tidak mempertunjukkan 
penyesalan.76 Mungkin yang paling penting, KKP menyatakan bahwa “amnesti  tidak 
akan konsisten dengan tujuan komisi untuk memulihkan martabat manusia, mencipta-
kan landasan bagi rekonsiliasi di antara kedua negara, dan memastikan tidak terulang-
nya lagi kekerasan di dalam kerangka yang dijamin oleh supremasi hukum.” (hal. 317). 
Ini adalah pernyataan yang jelas dan pantas dipuji menentang amnesti secara umum. 
Bersama dengan rekomendasi KKP untuk reformasi kelembagaan untuk meningkatkan 
pertanggungjawaban, pernyataan tersebut menunjukkan pendirian yang kuat untuk 
pertanggungjawaban pidana individu.  

Namun, rekomendasi KKP juga mengandung satu bagian yang tampaknya bertentangan 
dengan penekanannya pada penguatan pertanggungjawaban. Ini adalah rekomendasi 
bahwa upaya harus ditempuh untuk memungkinkan “pelintasan aman” di perbatasan, 
termasuk untuk orang-orang yang saat ini sedang berada di luar Timor-Leste yang 
sedang menjadi subjek penyelidikan pidana, atau sebuah dakwaan dan surat perintah 
penangkapan yang masih berlaku (hal. 320). KKP mengusulkan agar lembaga-lembaga 
terkait, termasuk Pengadilan Tinggi Timor-Leste, dimintai pendapat mengenai “kela-
yakan dan dampak hukum” sebuah kebijakan “pelintasan aman” bagi orang-orang yang 
dicurigai melakukan kejahatan di Timor Timur. Usulan tersebut menyatakan bahwa 
“penyelesaian persoalan hukum ini dapat menjadi langkah pertama menuju pengem-
bangan kebijakan bersama yang lebih menyeluruh tentang proses-proses rekonsiliasi 
formal dan informal.” (hal. 320). Tidak jelas apakah usulan ini dapat konsisten dengan 
rekomendasi yang menghimbau dikuatkannya mekanisme pertanggungjawaban, atau-
pun posisi komisi mengenai amnesti.  

2. Rekomendasi KKP tentang reformasi kelembagaan 

Melihat bahwa mandat yang diberikan kebada KKP menitikberatkan pada “tanggung 
jawab kelembagaan,” rekomendasiya mengenai reformasi kelembagaan harus dilihat 
sebagai sesuatu yang dianggap penting oleh kedua pemerintah. Pada inti rekomendasi 
ini adalah pengakuan bahwa diperlukan sebuah perubahan mendasar atas “doktrin 
                                                 
74 Kerangka Acuan, ps. 13(e). 
75 Sesuai dengan kewenangan khusus yang tercantum dalam Kerangka Acuan ps.14(c). 
76 Lihat definisi KKP tentang “kerjasama penuh:” Per Memoriam Ad Spem, 15-16.  
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militer dan praktek dan mentalitas kelembagaan” di dalam lembaga-lembaga keamanan. 
Hal ini meliputi: 
• beralih dari penggunaan kelompok-kelompok sipil bersenjata ke sebuah sistem 

cadangan militer yang diatur oleh hukum; 
• memberikan garis batas yang jelas dalam hukum mengenai peran dari kewenangan 

sipil pembuat kebijakan dari kewenangan militer dan kepolisian yang memiliki 
tanggung jawab pelaksanaan; dan 

• menuntaskan pemisahan hukum atas peran-peran kepolisian dan militer. 

Sebagai tambahan, beragam program-program pelatihan diusulkan unuk meningkatakan 
kesadaran tentang hak asasi manusia, tidak hanya untuk lembaga-lembaga pertahanan 
dan keamanan tetapi juga badan-badan pemerintahan sipil.  

Rekomendasi ini cukup umum sifatnya sehingga berlaku untuk Timor-Leste dan Indo-
nesia, dan laporan tersebut tidak membedakan antara langkah-langkah yang harus 
ditempuh oleh masing-masing negara. Sayangnya, tampaknya kelemahan-kelemahan 
dalam proses penelitian KKP melemahkan kemampuannya untuk membuat rekomen-
dasi yang tertentu dan berwujud-nyata. Hasilnya adalah rekomendasi yang memaparkan 
tujuan-tujuan umum bagi reformasi lembaga-lembaga kunci. Banyak darinya yang 
sudah sering dilontarkan oleh mereka yang bekerja di bidang ini. Namun, penyataan-
ulang oleh laporan resmi semacam ini adalah penting.  

Karena sifatnya yang umum, rekomendasi tersebut harus dilihat sebagai titik permula-
an. Rekomendasi tersebut harus dikembangkan secara serius agar dapat dilaksanakan. 
Beberapa langkah tertentu yang senada dengan rekomendasi KKP, dan bisa diambil 
untuk mendukung penerapannya, meliputi:  
• Langkah-langkah untuk mencermati lembaga keamanan untuk mencopot mereka 

yang paling bertanggung jawab untuk pelanggaran hak asasi manusia dari jabatan-
nya (vetting). Sejalan dengan keengganan KKP secara umum untuk fokus pada 
peran individu,  KKP tidak secara nyata mengusulkan proses semacam itu. Namun, 
vetting dapat melengkapi langkah-langkah yang diusulkan oleh KKP dan diperlu-
kan untuk dapat mencapai tujuan yang dijabarkannya. Dengan ketiadaan program 
semacam itu, dan sementara pelanggar-pelanggar masa lalu di kedua Negara terli-
hat di muka umum diberikan penghargaan dengan kenaikan pangkat dan bukannya 
dihukum, meragukan efektifitas program pelatihan terhadap transformasi budaya 
kelembagaan. 77 

• Sebuah penyelidikan mandiri di Indonesia terhadap praktek-praktek militer tertentu 
di dalam TNI yang berakibat pada pelanggaran-pelanggaran di Timor-Leste, dan 
peran dari badan-badan militer tertentu. Sebagai contoh, penggunaan satuan terito-
rial dan peran dari Kopassus dan badan-badan intelejen harus dipertimbangkan. 
Sebuah tinjauan seksama terhadap upaya yang sedang berlangsung pada reformasi 
sektor keamanan akan sangat berharga, termasuk misalnya peninjauan terhadap 
pembatasan hukum yang melarang keterlibatan TNI dalam usaha bisnis yang ada 

                                                 
77 Contoh mutakhir misalnya, Mayjen Sunarko naik pangkat menjadi Danrem Iskandar Muda. Sunarko 
disebut dalam laporan OHCHR sebagai salah-satu yang ditengarai bertanggungjawab secara pidana 
individu maupun tanggungjawab komando atas kejahatan di Timor Timur 1999. Dalam kasus lainnya 
Burhanuddin Siagian, yang namanya disebut dalam laporan OHCHR dan dua kali dalam surat dakwaan 
atas kejahatan terhadap kemanusiaan (Kasus No 2/2003 dan 18/2003), kemudian naik pangkat menjadi 
Danrem Papua, kemudian Inspektur Jendral Brawijaya (Jawa Timur). Contoh lainnya banyak.  
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dalam undang-undang yang baru. Penyelidikan semacam itu akan memberikan 
tingkat keterperincian yang melengkapi laporan KKP, untuk memperjelas bagai-
mana rekomendasi yang telah dibuat oleh KKP dapat dicapai. 

Secara lebih luas, rekomendasi KKP harus dipahami sebagai sesuatu yang mendukung 
rangkaian rekomendasi yang telah dibuat oleh lembaga lainnya yang lebih rinci,78 yang 
pada dasarnya konsisten dengan rekomendasi KKP. Meskipun rekomendasi yang lebih 
spesifik dan berwujud-nyata dari KKP lebih diharapkan, perinciannya dapat ditemukan 
di tempat lain, dan ketiadaaanya di dalam laporan KKP tidak harus dianggap sebagai 
alasan untuk tidak menjalankan rekomendasi yang umum yang tertera di sana.   

3.   Rekomendasi KKP tentang kekerasan berbasis jender 

KKP membuat temuan yang kuat dan jelas tentang kejahatan seksual yang dilakukan 
secara sistematis  terhadap perempuan Timor Timur oleh kelompok milisi dan aparat 
keamanan Indonesia. Namun rekomendasinya untuk menangani persoalan ini belum 
mencukupi. 

Komisi merekomendasi “pelatihan-pelatihan khusus untuk militer, polisi dan penjabat 
sipil” yang mengacu pada perlindungan perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan 
lainnya dari kekerasan seksual. Komisi merekomendasi dibuatnya sebuah mekanisme 
khusus dalam lembaga kepolisian dan kejaksaan untuk menyelidiki “kejahatan jender 
yang dilakukan dalam konteks konflik, kerusuhan sipil, dan kekacauan politik” (p298).  
Juga, korban kekerasan seksual disebutkan dalam rekomendasi tentang reparasi (lihat 
dibawah ini). 

Rekomendasi-rekomendasi ini sangat penting tetapi seharusnya lebih terinci lagi karena 
tidak menempatkan kekerasan seksual dalam kontek kekerasan terhadap perempuan 
yang lebih luas, tetapi mengasumsikan bahwa kekerasan ini mulai dan berakhir dengan 
konflik. Tidak ada rekomendasi yang mengacu pada budaya kekerasan berbasis jender 
yang seringkali tetap ada setelah konflik, dan kemudian terjadi lebih sering di dalam 
rumah dibandingkan oleh pejabat-pejabat negara. 

4.   Rekomendasi KKP tentang reparasi untuk korban 

Komisi tidak membuat rekomendasi tersendiri untuk sebuah skema reparasi, melainkan 
tercampur di antara rekomendasi secara umum. Banyak rekomendasi itu yang merupa-
kan bentuk reparasi dalam artinya yang paling luas, yaitu jaminan ketidak berulangan.79 
Bentuk-bentuk lain dari reparasi yang termasuk dalam rekomendasi KKP meliputi: 

• Membentuk sebuah pusat dokumetasi dan resolusi konflik, yang salah satu tugasnya 
adalah pengembangan “program pemulihan korban (survivor).” Ini akan termasuk 
“program-program terapi bagi korban kekerasan, dan lokakarya khusus untuk orang 
yang telah mengalami kekerasan seksual atau penyiksaan” (p302). 

• Membentuk suatu komisi untuk orang hilang yang akan menyelidiki nasib orang-
orang yang dihilangkan dan menyediakan keterangan bagi keluarga para korban 

                                                 
78 Untuk Timor-Leste contoh yang terbaru adalah: International Crisis Group, “Timor Leste: Security 
Sector Reform,”  ICG Asia Report No. 143, January 17, 2008 . 
79 Lihat “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross 
Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian 
Law” PBB, GA Resolution 60/147, March 21, 2006, para. 23. 
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• Komisi untuk orang hilang yang diusulkan juga akan mencari dan memberi infor-
masi mengenai keberadaan anak-anak yang terpisah dari keluarga-keluaga mereka. 

• Program harus dilanjutkan untuk memastikan perlindungan hak-hak dari anak-anak 
yang terpisah, termasuk untuk akses untuk identifikasi dan kewarganegaraan. Pro-
gram-program pendidikan dan beasiswa harus diberikan bagi “anak-anak yang per-
nah menjadi korban kekerasan.” 

• Pembuatan sebuah pernyataan bersama dari Presiden Indonesia dan Timor-Leste 
mengakui tanggung jawab untuk kekerasan masa lalu dan meminta maaf kepada 
rakyat dari kedua negara, “dan khususnya kepada para korban kekerasan.” 

Ada kebingungan yang tercipta karena pernyataan KKP untuk “tidak membuat reko-
mendasi untuk reparasi individual” (hal. 315).80 Alasan untuk posisi ini tidak dijelas-
kan81 tidak juga dijelaskan bagaimana hal ini konsisten dengan rekomendasi KKP untuk 
konseling trauma, beasiswa dan langkah-langkah lain yang biasanya sifatnya perorang-
an. Tampaknya mungkin bahwa apa yang ingin dihindari KKP adalah pembayaran 
untuk kompnesasi keuangan perorangan, bukannya penyediaan tunjangan bermanfaat 
dalam bentuknya yang lain. 

Patut dipuji bahwa KPP ingin mengikutsertakan langkah-langkah reparasi ke dalam 
rekomendasinya, dan masing-masing langkah yang disarankan tersebut adalah baik. 
Namun, disayangkan bahwa KKP tidak beranjak lebih jauh dan membuat rekomendasi 
untuk sebuah paket reparasi yang koheren dan menyeluruh. Yang disayangkan tidak 
diberikan perhatian yang cukup untuk kebutuhan atas reparasi simbolis yang memberi-
kan pengakuan bagi korban. Rekomendasi tersebut mencerminkan pendekatan sepo-
tong-sepotong yang berisiko melewatkan beberapa kelompok korban yang sangat me-
merlukan bantuan: keluarga dari mereka yang dibunuh, perempuan-perempuan yang 
melahirkan anak sebagai akibat dari perkosaan and mereka yang menderita cacat 
jasmani yang berkelanjutan sebagai akibat kekerasan. 

Meskipun demikian, tidak ada sesuatupun yang menandakan bahwa Komisi ingin 
mengabaikan kelompok-kelompok ini, atau secara sengaja tidak menyebutkan reparasi 
simbolik. Semangat dari rekomendasi itu mencerminkan suatu keinginan untuk mem-
bantu korban pelanggaran hak-hak asasi manusia untuk memperoleh kembali martabat 
dan kemandirian. Rekomendasi ini belum merinci langkah-langkah yang diperlukan 
untuk mencapainya dalam beberapa hal, hal ini mungkin karena proses komisi untuk 
mengembangkan rekomendasinya terpusat pada masukan lembaga-lembaga resmi dan 
kurang memperhatikan masukan dari para korban sendiri. 

Oleh karena itu, diharapkan bahwa para pelaksana rekomendasi tersebut akan memusat-
kan diri pada semangat dan maksudnya, dan mengembangkan rekomendasi itu lebih 
jauh melalui  penelitian dan konsultasi yang lebih terfokus. Proses ini akan sangat di-
bantu oleh rekomendasi yang terperinci yang dibuat oleh CAVR tentang reparasi.  

                                                 
80 KKP menyatakan bahwa rekomendasinya “akan mengambil bentuk reparasi-reparasi kolektif, yang 
akan memerlukan bahan dan bentuk-bentuk dukungan lainnya dari pemerintah dan lembaga-lembaga 
yang bersangkutan” (hal. 315) 
81 Komisi menyatakan bahwa “kewajiban untuk memberikan dukungan untuk reparasi-reparasi kolektif 
timbul dari kesimpulan-kesimpulan tentang tanggung jawab negara dan kelembagaan,” namun ia tidak 
menjelaskan kenapa tidak menjawab kewajiban-kewajiban untuk menyediakan reparasi-reparasi 
perorangan, meskipun telah menetap dengan baik di bawah hukum internasional. 
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C. Penerapan dan dampak 

Sebuah laporan komisi kebenaran memiliki nilai intrinsik layaknya sebuah tempat 
penyimpanan catatan sejarah. Namun bahkan laporan yang paling terpercaya tergantung 
dampaknya pada langkah-langkah yang diambil setelah laporan tesebut dirampungkan, 
khususnya dalam penyebaran dan penerapan rekomendasinya. Dalam kasus KPP, 
proses-proses ini masih harus dimulai dengan sungguh-sungguh.  

1. Diseminasi dan dampak 

Rekomendasi KKP sendiri untuk diseminasi adalah panduan yang baik untuk memasti-
kan bahwa laporan itu memiliki dampak yang besar, mengakui adanya kebutuhan akan 
metode yang beragam untuk penyebarluasan termasuk kegiatan-kegiatan di tingkat 
akar-rumput. 

Sayangnya, KKP tidak mengambil semua upaya yang mungkin dilakukan untuk me-
mastikan diseminasi terjadi dengan cepat dan efektif. Laporan ini belum diterjemahkan 
ke Tetum, bahasa kebangsaan Timor-Leste, meskipun kebutuhan segera untuk melaku-
kannya ada di dalam Kerangka Acuan.82 Sebuah versi yang lebih merakyat dari laporan 
tersebut direkomendasikan untuk dibuat (hal. 326) tetapi tidak dibuat oleh KKP sendiri. 
Lampiran-lampiran laporan yang terinci, yang mengandung susunan bukti yang paling 
menyeluruh dan meyakinkan yang mendukung temuan-temuan KKP, baru dibagikan 
dalam bahasa Inggris.83 Sekarang setelah KKP tidak lagi ada, tidak jelas siapa yang 
akan mengambil tanggung jawab untuk menangani masalah-masalah ini, dan lembaga 
mana yang seharusnya memiliki kekuasaan untuk mengesahkan sebuah terjemahan atau 
sebuah versi populer sebagai sesuatu yang sesungguhnya mewakili kerja komisi.  

Dalam rangka mengatasi hal-hal ini dan tantangan-tantangan lainnya, kedua pemerintah 
harus memastikan bahwa mereka belajar dari proses CAVR. Tantangan dalam melaku-
kan diseminasi yang efektif dan luas, terutama kepada para korban dan masyarakat 
pedesaan, seharusnya tidak diremehkan. Seperti pengalaman diseminasi laporan CAVR, 
hal ini membutuhkan  tekad waktu dan sumberdaya yang cukup.  

2. Kemauan politik 

Salah satu dari keuntungan potensial yang paling jelas dari KKP adalah dukungannya 
dari kedua negara. Hal ini telah memberikan harapan bahwa temuan komisi akan 
diumumkan dan rekomendasinya diterapkan. 

Pada saat penyerahan laporan sebuah pernyataan telah dikeluarkan di mana para kepala 
negara dan pemerintah bertekad atas “pelaksanaan yang teguh atas rekomendasi komisi” 
dan untuk membuat laporan ini tersedia untuk umum.84  

Namun, pernyataan yang sama memberikan tanda-tanda pertama bahwa para pemimpin 
tersebut mungkin tidak berniat untuk taat sepenuhnya pada rekomendasi KKP. Para 
Presiden tidak “mengakui tanggung jawab atas kekerasan masa lalu dan meminta maaf 

                                                 
82 Kerangka Acuan, pasal 14(b) 
83 Hal ini ada meskipun sebuah versi yang hampir akhir dari lampiran sudah ada dalam bahasa Indonesia. 
Komisi memperkirakan bahwa kurang-lebih satu bulan penerjemahan/penyuntingan akan diperlukan 
untuk menuntaskan lampiran tersebut. Informasi dari staff KKP. 
84 Pernyataan bersama kepala negara Republik Indonesia dan Republik Democratik Timor-Leste, 15 Juli 
2008, alinea 9 and 12. 
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kepada rakyat kedua Negara dan terutama kepada para korban kekerasan untuk pende-
riaan yang telah dialaminya” (hal. 325). Pernyataannya adalah “menyatakan penyesal-
an,” tetapi tidak mengakui tanggung jawab. Selain itu, pernyataan itu mengisyaratkan 
bahwa rekomendasi itu akan diterapkan melalui Komisi Kementrian Bersama untuk 
Kerjasama Bilateral. Hal ini berbeda dari usulan KKP untuk penunjukkan sebuah 
kelompok penasehat khusus untuk mengawasi diseminasi dan untuk memberi masukan 
pada pembentukan badan penerapan khusus. 

Maka, tanda-tandanya yang mengisyaratkan kemauan politik pada tahap ini campur 
aduk. Di Indonesia, dukungan kuat telah ditunjukkan di keseluruhan proses ini dari 
departemen luar negeri, dan Jendral Agus Widjojo, seorang komisioner yang memain-
kan peran kunci di KKP memiliki hubungan dekat dengan presiden dan adalah seorang 
wakil pemimpin Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Refor-
masi (UKP3KR). Lembaga-lembaga dan bagian-bagian lain dari pemerintahan Indo-
nesia mungkin tidak akan terlalu mendukung, termasuk kejaksaan agung (yang dikritik 
dalam laporan itu) dan TNI.  

Berkaitan proses pengadilan – tidak diusulkan oleh KKP tetapi didesak oleh kelompok 
hak asasi manusia sebagai suatu tanggapan yang perlu (secara moral dan hukum) 
terhadap temuan-temuannya – sedikit kemungkinan akan ada kemajuan dalam jangka 
pendek. Pemimpin kedua Negara telah menyatakan bahwa belum ada kemauan politik 
untuk penuntutan.85 Nampaknya, pelaksanaan rekomendasi KKP di Indonesia, khusus-
nya bagaimana memajukan rekomendasi berkaitan keadilan untuk kejahatan-kejahatan 
yang telah dipaparkan dalam laporan, akan sangat tergantung pada dampak dari laporan 
ini dan apakah akan mendapatkan dukungan untuk reformasi dan keadilan. 

Di Timor-Leste, menerapkan rekomendasi KKP mungkin lebih merupakan masalah 
kapasitas di konteks sebuah negara yang sudah terbebani dengan rekomendasi yang 
masih harus diterapkan dari komisi-komisi dan badan-badan internasional sebelumnya. 
Penerapannya di sana akan perlu memertimbangkan rekomendasi CAVR yang lebih 
terperinci dan menyeluruh, tetapi serupa dengan rekomendasi KKP. Namun, penerapan 
sistematis dari rekomendasi CAVR belum dimulai di Timor-Leste. Dengan adanya 
dukugan publik yang signifikan di Timor-Leste terhadap laporan CAVR, dan kesamaan 
di antara kedua rangkaian rekomendasi, ada landasan yang baik bagi pemerintah dan 
parlemen untuk menerapkan rekomendasi tersebut bersama-sama. Sayangnya, seruan 
                                                 
85 Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirayuda dan Perdana Menteri Timor-Leste Xanana Gusmao 
keduanya mengatakan bahwa mereka mempertimbangkan bahwa dengan laporan KKP kasus pelang-
garan-pelanggaran hak-hak asasi manusia 1999 telah ditutup.  Wirayuda menjelaskan: “Diharapkan bah-
wa masalah pelanggaran-pelanggaran hak-hak sebelum, menjelang dan selama referendum telah dise-
lesaikan dan tidak perlu ditindaklanjuti dengan proses-proses hukum.” President Yudhoyono dan Ramos 
Horta masing-masing berkomentar bahwa “Kita tidak dapan melangkah maju dan mencapai cita-cita kita 
jika kita selalu memusatkan perhatian kita di masa lalu” dan “Keadilan bukanlah dan tidak bisa menjadi 
hanya penuntutan dalam arti menyeret orang ke penjara.” Menteri Pertahanan Indonesia Juwono 
Sudarsono menyatakan bahw “Tidak ada niatan dari pihak manapun untuk membawa masalh ini ke 
Pengadilan Hak Asasi Manusia.” Seorang anggota dari Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR, Sutra-
dara Ginting, mengatakan “kami menolah rencana apapun untuk membawa kasus ini ke pengadilan inter-
nasional.” Abdul Khalik, “RI, Timor Leste pledge better relations after report,” Jakarta Post, July 16, 
2008; Olivia Rondonuwu, “Interview – E.Timor PM Satisfied with Indonesia’s regret,” Reuters, July 16, 
2008; “Timor-Leste and us,” Jakarta Post (editorial), July 16, 2008; Stephen Fitzpatrick, “Jakarta ‘regrets’ 
E Timor atrocities,” The Australian, July 16, 2008; “E Timor repor should not prompt prosecutions: 
Indonesian MP,” AFP, July 15, 2008; “Regret but no apology yet from SBY over Timor violence,” AAP, 
July 15, 2008; Karen Michelmore and Stephanie March, “Prospects for justice over Timor violence fading 
by the day,” AAP, July 17, 2008. 
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dari partai politik di Timor-Leste untuk membahas laporan CAVR dan KKP di Parlemen 
belum dijalankan, dan bahkan ditangguhkan berdasarkan sebuah proses pemungutan 
suara di Parlemen.86  

V. JALAN KE DEPAN 

Laporan akhir KKP memberi sejumlah sumbangsih positif, terutama dalam konteks 
Indonesia, walaupun juga mengandung beberapa analisa, temuan dan usulan yang patut 
dipertanyakan. Melihat cakupan dan pendanaan KKP dan waktu yang tersedia baginya, 
lebih banyak yang seharusnya dapat dicapai dan dapat dimengerti bahwa beberapa 
orang, termasuk para korban, mungkin merasa kecewa.87 Namun, melihat Kerangka 
Acuan KKP yang bermasalah dan dengar pendapat yang lemah, laporan tersebut adalah 
sebuah keberhasilan yang mengejutkan.  

Pada akhirnya, warisan komisi tersebut, dan penentuan akhir apakah itu merupakan 
sebuah keberhasilan atau kegagalan akan tergantung dari apa yang diperbuat tentang-
nya: proses-proses untuk reformasi dan keadilan apa yang dapat dipicunya; dan bagai-
mana laporan ini digunakan atau disalahgunakan. Dengan hal-hal ini dalam pikiran, 
ICTJ dan masyarakat sipil menyarankan: 

Di Timor-Leste: 

1. Bahwa rekomendasi dari laporan KKP diterapkan bersama dengan rekomendasi 
dari laporan CAVR sebagai bagian dari satu program penerapan menyeluruh, yang: 
• menangani kejahatan-kejahatan dari tahun 1999 dan dari masa awal konflik 

(dimulai 1975) secara tergabung; 
• dipantau oleh Parlemen tetapi melibatkan kementrian-kementrian pemerintah 

yang kunci (termasuk Kementrian Luar Negeri di mana masalah bilateral 
timbul) dan masyarakat sipil; 

• mengutamakan pembuatan program reparasi nasional menyeluruh bagi para 
korban dari konflik 1975-1999 didanai kontribusi dari anggaran nasional dan 
dari kontribusi sukarela sumber-sumber internasional (termasuk Indonesia); 
dan memprioritaskan didirikannya lembaga mandiri untuk menerapkan skema 
reparasi ini dan membantu dalam penerapan rekomendasi lainnya; 

• melibatkan konsultasi yang berkelanjutan dengan para korban dan masyarakat. 

2. Agar pelaku dan pemangku kepentingan yang saat ini sedang berhadapan dengan 
proses reformasi sektor keamanan yang dipicu dari krisis tahun 2006 membaca dan 
belajar dari laporan KKP. 

                                                 
86 Fretilin and the National Unity Party (PUN). In his address to the Parliament on October 9, 2008, 
President José Ramos Horta also called for the reports to be debated: Address by His Excellency the 
President of the Republic José Ramos Horta at the National Parliament, Dili, Oct  9, 2008; PN Adia 
Debate Rekomendasaun CAVR-CVA, PUN-Fretilin Konsidera AMP Lakoi Justisa,” Timor Post, Nov 11, 
2008; “Kansela Debate Relatoriu Chega, Plenaria Paradu,” Suara Timor Lorosae, Nov 11, 2008. “PN 
Adia Diskusaun Relatoriu CAVR-CVA: Sei Halo Kontaktu,” Jornal Nacional Diário, Nov 11, 2008. 
87 Lihat contohnya pandangan-pandangan Nunato Soares (seorang korban yang memberikan bukti-bukti 
kepada KKP): “Korban 99 Kecewa Dengan Hasil KKP” Suara Timor Lorosae, July 19, 2008.  
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Di Indonesia: 
3. Agar laporan-laporan KKP and CAVR keduanya disebarluaskan, dan pemerintah 

dan masyarakat sipil menjalankan program untuk mengajar dan menerangkan 
kepada rakyat Indonesia mengenai temuan dan rekomendasi dari kedua laporan 
tersebut.  

4. Bahwa sebuah peninjauan kembali yang sungguh-sungguh dilakukan terhadap 
upaya Indonesia menuju pertanggungjawaban sampai saat ini dan bahwa mekanis-
me yang baru ditetapkan untuk mengadili mereka yang paling bertanggungjawab 
untuk kejahatan di Timor Timur. Ini dijalankan sejalan dengan rekomendasi KKP 
untuk memperkuat mekanisme pertanggungjawaban dan komentar KKP tentang 
kegagalan proses pengadilan ad hoc. 

5. Agar para pelaku dan pemangku kepentingan dalam reformasi sektor keamanan 
yang sedang terus berlangsung membaca dan belajar dari laporan KKP dan CAVR 
itu.  

6. Agar Indonesia secara resmi mendukung program reparasi nasional di Timor-Leste 
bagi para korban konflik sejak 1975 sampai 1999, menyumbang dana kepada pro-
gram semacam itu, dan belajar dari proses ini untuk menerapkan program reparasi 
untuk korban-korban di Indonesia.  

Di tingkat Internasional: 
7. Agar masyarakat internasional terus menekan Timor-Leste dan Indonesia untuk 

menerapkan rekomendasi dari KKP dan CAVR keduanya, dan untuk menuntut 
para pelaku yang diduga terlibat kejahatan internasional. 

8. Agar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil upaya yang nyata untuk menetapkan 
sebuah “dana solidaritas” yang dirujuk oleh mantan sekretaris jendral pada laporan-
nya tahun 2006 mengenai Keadilan dan Pendamaian di untuk Timor-Leste; tetapi 
juga  memperluas langkah-langkah reparasi yang didukungnya tidak hanya berkait-
an dengan korban tahun 1999 tetapi sepanjang periode 1975-1999. 

9. Agar negara-negara, organisasi non-pemerintah dan organisasi internasional 
menyediakan pendanaan, apakah bilateral atau melalui  “dana solildaritas” PBB 
untuk program reparasi yang direkomendasikan oleh CAVR dan KKP. 
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Lampiran A: Dikutip dari laporan penasihat ahli untuk KKP 

Laporan akhir KKP mengakui bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan 
di Timor Timur pada tahun 1999 oleh kelompok milisi dan anggota dari institusi 
keamanan Indonesia “pada tingkatan operasional.” Tetapi laporan itu sendiri tidak 
menjawab pertanyaan apakah kejahatan-kejahatan ini dilakukan dengan keterlibatan 
pejabat militer dan sipil senior Indonesia; dan kalau benar, apakah mereka terlibat 
dalam perencanaan atau pencetusannya?  

Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena hal ini menyangkut sifat dasar dari masalah 
sistematis dalam institusi keamanan Indonesia. Apakah institusi tersebut benar-benar 
tidak mampu untuk mengendalikan oknum yang tidak patuh di lapangan? Atau apakah 
mereka secara aktif membiarkan atau mengatur pelanggaran HAM tersebut? Pertanyaan 
ini juga penting karena hal ini relevan dalam penetapan tanggung jawab kriminal indi-
vidu dari anggota institusi keamanan yang paling senior, apakah melalui tanggungjawab 
komando1 atau bentuk lain dari partisipasi seperti merencanakan, membantu atau turut 
serta dalam perbuatan kriminal penyertaan.2  

Walaupun peran dari pejabat senior Indonesia dalam kekerasan pada tahun 1999 dengan 
cermat dihindari dalam laporan itu sendiri, pertanyaan itu dibahas dalam beberapa 
bagian dalam dua lampiran dari laporan tersebut. Lampiran ini membentuk kedua 
laporan kepada komisi oleh penasihat ahlinya. Laporan pertama (disajikan untuk KKP 
pada pertengahan 2007) menganalisa dokumen-dokumen termasuk yang dikumpulkan 
oleh unit kejahatan berat (SCU, atau Serious Crimes Unit) dalam merumuskan tuntutan 
hukum terhadap beberapa pejabat senior sipil dan militer Indonesia. Laporan kepada 
KKP ini berisi permulaan dari penelitian penting yang menunjukkan bahwa pejabat 
senior paling tidak mengetahui tentang kejahatan yang terjadi di Timor Timur; dan 
dapat juga menunjukkan bahwa pejabat-pejabat tersebut a mampu untuk mengendalikan 
tindak kekerasan tersebut, atau bahwa mereka merencanakan atau memungkinkan hal 
itu terjadi. Penasihat ahli menerangkan: 

“Berkas kasus ini ketika disimpulkan dalam berkas adalah yang paling efektif dalam menun-
jukkan bahwa TNI telah mengetahui adanya kejahatan yang dilakukan oleh milisi dan ang-
gotanya sendiri pada tingkatan komando yang paling tinggi. Terdapat pula bukti-bukti yang 
signifikan yang menunjukkan bahwa tingkat tertinggi komando militer memiliki kemam-
puan untuk mengendalikan tindakan dari anggota mereka sendiri dan milisi, tetapi memilih 
untuk tidak melakukan pengendalian ini untuk mencegah perbuatan kejahatan.” (hal. 2263) 

                                                 
1 Ada perbedaan sedikit dalam definisi hukum tentang pertanggungjawaban komando dalam berbagai 
tatanan hukum, tetapi prinsip dasar tetap sama. Yaitu, bahwa komandan bertanggungjawab atas tindakan 
anak buahnya apabila: 
• komandan mengendalikan anak buahnya secara efektif  
• komandan mengetahui atau seharusnya tahu bahwa anak buahnya akan melakukan atau telah 

melakukan kejahatan; dan  
• komandan tidak mengambil langkah untuk mencegah kejahatan atau menghukum anak buahnya.  
Pasal-pasal spesifik dalam undang-undang Indonesia dan Timor, lihat: UU 26/200 Pembentukkan 
Pengadilan HAM, pasal 42; Regulasi UNTAET 2000/15 untuk Pembentukkan Panel dan Jurisdiksi 
Eksklusif untuk Kejahatan Berat, pasal 16. Untuk instrumen internasional lihat Statuta Roma, pasal 28; 
Statuta ICTY (Mahkamah Internasional untuk bekas Yugoslavia), pasal 7(3); Statuta ICTR (Mahkamah 
Internasional untuk bekas Rwanda), pasal  6(3).  
2 Lihat UU 26/200 Pembentukkan Pengadilan HAM, pasal 41; Regulasi UNTAET 2000/15, pasal 14.3. 
3 Semua catatan halaman dalam Lampiran ini merujuk pada lampiran pertama dari Laporan Akhir KKP, 
Mencari Kebenaran dan Pertanggungjawaban: Laporan Penasihat Ahli KKP, April 2007. 
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Bukti menunjukkan pengetahuan 

Penasihat ahli KKP merujuk pertama-tama pada pernyataan saksi yang diberikan oleh 
“pejabat PBB senior yang sering mengadakan pertemuan dengan pimpinan diplomatik 
dan militer Indonesia pada tahun 1999”. Penasihat tersebut menjelaskan bahwa: 

Pernyataan saksi ini memberikan bukti kuat dan kredibel bahwa pimpinan senior TNI dan 
sektor lainya dari pemerintah Indonesia mengetahui tentang pelanggaran hak asasi 
manusia yang sedang terjadi di Timor Timur tahun 1999.” (hal. 226)  

Beberapa kutipan dari laporan penasihat ahli menjelaskan kesaksian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Seorang pejabat senior di PBB memberikan kesaksian kepada SCU yang menunjukkan 
bahwa ABRI dan pemerintah sipil Indonesia mengetahui mengenai pelanggaran hak asasi 
manusia yang dilakukan oleh milisi, polisi dan TNI pada saat sebelum dan sesudah masa 
pemungutan suara. Pejabat ini bertemu secara berkala dengan pejabat senior dalam 
militer Indonesia dan pemerintah sipil, termasuk komandan Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia dan Menteri Luar Negri. 

Dalam kesaksiannya ia merinci isi dan peristiwa tertentu dimana beliau menyediakan 
informasi mengenai komisi pelanggaran berat HAM di Timor Timur dan bukti yang 
menunjukkan militer dan polisi Indonesia terlibat dalam pelanggaran ini. … (hal. 227) 

 

Kemungkinan pengetahuan tentang operasi lapangan secara teratur dilaporkan naik mene-
lusuri rantai komando melalui jalur komunikasi militer yang biasa. Kesaksian dari staf 
penghubung senior PBB menyediakan bukti bahwa pimpinan senior institusi militer sadar 
bahwa mereka memiliki tugas untuk mengawasi peristiwa-peristiwa di Timor Timur 
secara teliti, khususnya jika terdapat kemungkinan pelanggaran HAM terjadi, melalui 
sarana institusional mereka sendiri, selain dari pertemuan dengan PBB.  Ada sarana 
komunikasi yang umum dipergunakan seperti melalui telegram dan laporan operasional 
harian, tetapi sebagai tambahan pihak militer telah menunjuk seorang pejabat senior 
untuk mengawasi situasi lapangan di Timor Timur, Zacky Anwar Makarim. Oleh karena 
itu, sangatlan tidak mungkin bahwa pimpinan senior tidak mengetahui apa-apa mengenai 
tindakan dari pasukannya dan lebih lagi, tindakan dari para komandannya pada tingkat 
KOREM. Suatu bagian dari pernyataan saksi menyatakan, 

“Jendral Wiranto berkata bahwa dia hanya mengikuti situasi secara teliti dan 
bahwa laporan pagi dari, yang berasal dari Mayor Jendral Anwar dan gugus tugas 
pemerintah, telah menjadi ‘sarapan’ hariannya.” (hal. 228-229) 

 

Sebagai tambahan ... terdapat bukti yang menunjukkan pimpinan militer senior sadar 
bahwa prajurit TNI mungkin telah terlibat dalam pelanggaran HAM dengan milisi. 
Menurut saksi PBB tingkat tinggi: 

“Saya lalu bertemu dengan Jendral  Wiranto di Jakarta tanggal 7 Juli… Pada per-
temuan ini keprihatin utama saya adalah untuk menjelaskan kepadanya pola ancaman 
ini untuk UNAMET, dan saya memberikan beliau suatu riwayat yang jujur mengenai 
insiden dan iklim keamanan secara umum. Saya mengatakan dengan lugas bahwa 
kami memiliki banyak bukti bahwa prajurit TNI secara langsung terlibat dalam kegi-
atan milisi. Saya bahkan mengatakan dengan jelas bahwa masalahnya adalah kurang-
nya pengendalian perilaku dari milisi pro-integrasi. Saya mendesak agar tindakan se-
gera diambil terhadap orang-orang yang terlibat atas insiden ini dan terhadap mereka 
yang mondar-mandir di daerah tersebut dan melakukan kegiatan ilegal.” (hal. 231) 
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Bukti-bukti dari saksi lain dan dari sumber dokumentasi juga menunjukkan bahwa 
pejabat militer senior sadar akan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kelom-
pok milisi, termasuk contohnya penyerangan atas rumah Manuel Carrascalao sebagai 
akibat dari apel akbar Aitarak di Dili pada tanggal 17 April: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam wawancaranya dengan penyelidik SCU, [seorang] saksi menceritakan tentang 
rekaman video yang dia ambil dari … pawai pro-otonomi pada tanggal 17 April. Dalam 
video ini dia menunjukkan pada penyelidik bahwa apel, yang bertempat di istana guber-
nur (Palacio do Governo) dijaga bukan hanya oleh pemerintah sipil, tetapi juga oleh 
pejabat TNI senior. Kiki Syahnakri, Tono Suratman, Edy Soenadi dan enam orang peja-
bat senior TNI lainnya terlihat di atas balkon tetapi berpakaian sipil.  

Kami telah mendapatkan suatu salinan dari telegram militer yang melaporkan peristiwa-
peristiwa pada hari-hari tersebut dan tentang acara tersebut melalui rantai komando mili-
ter yang biasa. Dari telegram ini kami dapat menyimpulkan bahwa “milisi pro-otonomi” 
yang disebutkan oleh pihak militer adalah Aitarak dan bahwa pemimpin dari kelompok 
ini dengan jelas diidentifikasi sebagai Eurico Guterres (Baris 2-4, Poin 1). Kami juga 
menyimpulkan bahwa acara ini membuktikan pada militer mengenai koordinasi sistema-
tisnya antara kelompok-kelompok milisi yang beragam di seluruh Timor Timur, seperti 
ditunjukkan oleh pencantuman jumlah anggota yang pasti dalam laporan dan asal kelom-
pok milisi yang ikut serta dalam iring-iringan tersebut (BMP - 400 orang dari Liquica, 
Laksaur - 75 orang dari Suai, Mahidi - 75 orang dll.). Joao Tavares menginspeksi “pasu-
kan” tersebut dan juga secara jelas diidentifikasi sebagai pemimpin dari PPI (Perang 
Pembela Integrasi) (sic). Penting dicatat bahwa kedua pemimpin ini telah secara pribadi 
dipilih untuk mengkoordinasi dan mendukung suatu kampanye pro-otonomi pada perte-
muan di bulan November, dan kurang dari enam bulan kemudian mengadakan suatu 
demonstrasi di depan pemimpin militer dan sipil sebagai hasil dari upaya mereka. 

Lebih jauh, jelaslah pihak militer mengerti bahwa pemimpin milisi ini dipersenjatai dan 
memiliki maksud untuk mengancam dan menggunakan taktik kekerasan. Suatu bagian 
dari telegram melaporkan isi dari pidato Guterres sebagai berikut: 

“Pasukan Aitarak akan melakukan operasi sapu bersih terhadap petugas pelayanan 
sipil yang telah makan dan menggunakan fasilitas resmi dan menjadi pengkhianat 
pada Perjuangan Integrasi (titik) 
Pasukan Aitarak akan menghapus siapapun tidak peduli apakah mereka pejabat 
atau tokoh masyarakat atau pelaku-pelaku bisnis yang telah membantu perjuangan 
kelompok Anti integrasi. (titik) 
Pasukan Aitarak tidak akan segan-segan untuk menghabisi Mario Viegas 
Carrascalao dan kelompoknya yang menjadi pengkhianat terhadap deklarasi 
Balibo.” 

Salinan dari halaman pertama telegram ini dalam bahasa aslinya muncul dibawah ini. 
Suatu versi elektronik yang lebih jelas ada dalam index kami, bersama dengan terjemah-
an bahasa inggrisnya. Salinan aslinya telah diserahkan kepada arsip KKP di Bali: 

… 
Telegram ini berlanjut unutk melaporkan gangguan berikutnya yang terjadi, 
termasuk penghancuran rumah Carrascalao, dan suatu dugaan konfrontasi antara 
kelompok pro-integrasi dan milisi pro-otonomi setelah serangan ini. Telegram 
tersebut mencatat “pembersihan” dilakukan dan melaporkan jumlah dari anggota 
pro-integrasi yang terbunuh dan terluka, dan menginstruksikan diberlakukannya 
prosedur yang lazim  melalui kepolisian.  

Elemen kunci dari telegram ini yang menhubungkannya dengan keterangan saksi SCU 
adalah telegram ini menunjukkan semua orang yang menghadiri apel akbar tersebut,  
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Penasihat ahli KKP juga mengutip beberapa bagian dari bukti yang menunjukkan peran  
yang dimainkan Panglima angkatan bersenjata, Jendral Wiranto:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

termasuk pimpinan militer, mengerti bahwa kelompok pro-otonomi adalah milisi, dan 
bahwa milisi ini bermaksud untuk menaniaya (persecute) dan mengintimidasi orang-
orang yang bukan pendukung pro-otonomi. Mereka juga mengerti bahwa kelompok 
milisi bertindak dalam cara yang terkoordinasi dan sistematis sebagai bagian dari suatu 
kampanye yang lebih luas ke seluruh pelosok Timor Timur. Kehadiran militer pada acara 
ini ditambah dengan bukti dokumentasi tambahan dalam bentuk versi resmi dari peristiwa 
tersebut, menunjukkan bahwa TNI seharusnya tidak memiliki alasan apapun untuk 
memberikan dukungan tambahan kepada milisi ini untuk mengikuti apel akbar, karena 
mereka telah disadarkan akan bahaya dari kelompok yang ada. …  (hal. 234-237) 

…Terdapat bukti-bukti bahwa sesuai dengan perjanjian 5 Mei, TNI mengumumkan 
kepada publik tentang sejumlah peristiwa dimana mereka meningkatkan kapasitas polisi 
dan mengurangi jumlah pasukan di Timor Timur. Kesaksian membenarkan bahwa 
Jendral Wiranto melaporkan tindakan ini: 

“Jendral Wiranto juga menginformasikan kami bahwa beliau telah mengambil 
langkah nyata untuk meningkatkan kapasitas dari kepolisian. Beliau 
menginformasikan kami bahwa jumlah mereka telah ditingkatkan dan mereka telah 
dibekali dengan kendaraan tambahan untuk meningkatkan mobilitas mereka.” 

Selanjutnya dalam perbincangan yang sama Jendral Wiranto ditengarai mengindikasi 
kepada saksi bahwa militer telah menanggapi laporan keterlibatan TNI dan polisi dala, 
pembunuhan terhadap rakyat sipil di Liquica. Jendral Wiranto menurut laporan itu 
berkata: 

“Dia berharap bahwa Liquica adalah insiden yang terakhir, dan dia akan mengam-
bil langkah yang perlu dengan mengatur ulang keamanan di Timor Timur.” (hal.231) 

 

Pada masa setelah pemungutan suara, terdapat keterangan seorang saksi yang menun-
jukkan bahwa Wiranto mencari informasi tentang kekerasan yang terjadi dan memberi-
kan perintah langsung untuk menghentikan kekerasan. Suatu pernyataan saksi mencerita-
kan bukti sekunder (hearsay evidence): 

“Pada tanggal 10 September saya ingat bahwa delegasi PBB sedang mengadakan 
pertemuan dengan Jendral Wiranto di Jakarta. Dikarenakan situasi keamanan di 
Dili pada saat itu markas UNAMET sedang dijaga oleh barisan prajurit TNI …sese-
orang dari antara pegawai sipil PBB menghubungi Tamrat Samuel yang sedang 
dalam pertemuan dengan Wiranto untuk menginformasikan kepadanya bahwa mar-
kas sedang dikepung. Wiranto kemudian segera menelpon Syahnakri untuk mencari 
tahu apakah laporan tersebut benar. Tamrat Samuel kemudian memberitahu saya 
bahwa dia telah mengamati Wiranto dalam pembicaraan telpon memberitahu 
Syahnakri untuk membereskan masalah dan menyelesaikan apa yang terjadi. Ketika 
hal ini terjadi saya dapat melihat prajurit TNI dan milisi memecahkan jendela ken-
daraan UNAMET yang sedang diparkir di sebuah sekolah dan memindahkan 
barang-barang dari kendaraan tersebut.” (hal 231-232) 
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Bukti-bukti berkaitan dengan kendali atau partisipasi 

Bukti-bukti lain yang terkandung dalam laporan penasihat ahli relevan dengan perta-
nyaan mengenai apa peranan pejabat militer dan sipil senior yang sebenarnya dimain-
kan dalam hubungan dengan mereka yang melakukan kejahatan di lapangan di Timor 
Timur. Hal ini meliputi sebagian mengenai pertanyaan seberapa besar kendali yang 
pejabat senior miliki atas anggota mereka di lapangan dan atas kelompok-kelompok 
milisi. Hal ini juga melibatkan bukti-bukti yang menunjukkan persediaan dana  dan 
senjata kepada milisi yang dikendalikan dari tingkat atas institusi Indonesia.   

Beberapa bukti menunjukkan bahwa pejabat senior tidak hanya tahu mengenai perse-
diaan senjata kepada milisi, tetapi juga yakin bahwa mereka dapat mengendalikan akses 
milisi terhadap senjata:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukti lain mendukung klaim bahwa pejabat militer, paling tidak di tingkat komando 
regional, berpartisipasi secara langsung dalam pengaturan dan pembiayaan milisi: 

 

 

Pernyataan lain dari seorang pejabat senior PBB yang bertemu dengan Wiranto secara 
berkala untuk memberikan laporan singkat membenarkan bahwa kepemimpinan senior 
dari militer, paling tidak, percaya bahwa mereka memegang kendali atas milisi dan 
persediaan senjata mereka: 

“Milisi tidak diberikan akses yang tak terbatas kepada persenjataan modern. 
Tetapi, senjata-senjata itu disimpan .. dan diedarkan kepada milisi sebelum operasi 
militer tertentu. Setelah operasi selesai, persenjataan dikembalikan kepada militer. 
Berbicara dengan penyelidik Indonesia pada akhir tahun 1999, Jendral Wiranto 
menjelaskan masalah ini: “kadangkala senjata disediakan,” dia berkata “tetapi hal 
ini tidak berarti bahwa [milisi] membawa senjata kemanapun mereka pergi. 
Persenjataan disimpan di markas komandan rayon militer.” (hal. 230) 

 

[Seorang pejabat senior PBB bersaksi bahwa dia] telah berbincang berkali-kali mengenai 
langkah yang dapat dipergunakan untuk mencegah pelanggaran HAM di kemudian hari. 
Salah satu sarannya adalah pelucutan senjata milisi di Timor Timur, khususnya 
mempertimbangkan bahwa berdasarkan perjanjian 5 Mei, tidak ada organisasi lain selain 
polisi yang dapat melakukan fungsi keamanan. Sebagai tanggapan dari saran ini, 
pimpinan senior institusi militer menunjukkan kesanggupan mereka untuk 
menyingkirkan senjata dari milisi, tetapi menolak untuk melakukannya tanpa timbal balik 
pelucutan senjata dari pasukan Falantil. 

“Selama pertemuan ini saya dengan jelas mengingat Jendral Wiranto memberitahu 
saya bahwa kalau Falintil bersedia untuk menyerahkan senjata mereka kepada kepo-
lisian Indonesia, dia dapat menjamin bahwa milisi juga akan melucuti senjatanya 
dalam waktu dua hari. Saya menganggap komentar ini sebagai suatu indikasi pen-
ting atas tingkatan pengendalian dari TNI atas milisi. Saya percaya ini bukanlah 
peristiwa pertama Jendral Wiranto mengatakan hal ini. Bagaimanapun, ini bukan-
lah kejadian satu-satunya dia mengatakan hal ini kepada saya secara langsung”  
(p229) 
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Bukti lebih lanjut menjelaskan bagaimana dana pembangunan pemerintah Indonesia 
secara sistematis digunakan untuk mendanai milisi, dan menganjurkan bahwa hal ini 
diketahui dan disahkan oleh tingkat tertinggi dari administrasi sipil Indonesia. Seorang 
saksi dikutip ketika menjelaskan bagaimana sebuah rencana diciptakan dan dilaksana-
kan untuk mengalihkan dana dari anggaran pembangunan provinsi (yang akan diguna-
kan untuk mendukung penciptaan usaha kecil, membayar dana pelengkap keluarga 
untuk rakyat miskin dan memperbaiki rumah diantara banyak kegiatan pembangunan 
lainnya (hal. 237).) Namun, dana ini masuk ke “Rencana Sosialisasi  Otonomi,” suatu 
Tim Sosialisasi Otonomi untuk mengawasi rencana ke depan meliputi satu unit untuk 
keamanan yang bertanggungjawab untuk mengorganisasi milisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Menurut seorang saksi kunci yang mana informasi identitasnya telah disembunyikan, 
pada tanggal 27 November 1998 dia menghadiri suatu pertemuan di KOREM, dengan 
para pemimpin pro-otonomi atas undangan dari Eurico Guterres. Panglima Udayana 
(Adam Damiri), Tono Suratman (komandan KOREM), Asisten bidang intelijen dari 
Panglima (Edy Soenadi) dan Jendral Simbolon (sekarang adalah panglima propinsi Irian 
Jaya (sic)) juga menghadiri pertemuan tersebut. Pendukung otonomi lain pada pertemuan 
tersebut termasuk Eurico Guterres, Joao Tavares, Tomas Goncalves, dan tiga orang 
lainnya yang identitasnya dilindungi. Adam Damiri menurut dugaan memfasilitasi 
pertemuan tersebut dan memulai dengan suatu diskusi tentang bagaimana untuk 
mengorganisasi suatu kampanye pro-otonomi. 

Dia menunjuk Eurico Guterres sebagai ketua dari Gadapaksi pada pertemuan ini, tetapi 
Guterres mengeluh bahwa dia tidak punya uang. Sebagai tanggapan Damiri menurut 
laporan menjanjikan Guterres untuk menyokong Gada Paksi dengan memberinya 50 
milyar rupiah. 476 Tono Suratman juga menurut dugaan mengeluarkan suatu pernyataan 
berupa dukungan moral unutk pimpinan pro integrasi: “Tono Suratman berkata bahwa 
dia akan ada disana untuk mendukung pimpinan pro otonomi yang diundang dan berkata 
bahwa dia, seperti kami, juga adalah seorang pejuang pro integrasi.” (hal. 233) 

Komandan Korem dan birokrat tingkat tinggi Indonesia lainnya yang ditunjuk untuk tim 
ini sebagian diikutsertakan karena mereka ingin memastikan bahwa mereka akan mene-
rima pengembalian uang yang telah mereka keluarkan untuk mendanai kegiatan pro-
otonomi, kampanye Aitarak pada bulan April di Dili, beberapa hari sebelumnya suatu 
pertemuan perencanaan diadakan. Seorang saksi menjelaskan: 

“Juga selama pertemuan ini, [nama dilindungi] menyatakan dia dan Tono Suratman 
telah meminjam 250 juta rupiah untuk kegiatan pro-otonomi, yang telah 
berlangsung pada 17 Juli di Dili. [Nama dilindungi] tidak berkata untuk apa uang 
tersebut digunakan, atau darimana uang tersebut dipinjam. [Nama dilindungi] 
berkata bahwa gubernur seharusnya mencari ijin untuk memindahkan dana 
pembangunan sesegera mungkin sehingga dia dan Tono dapat mengembalikan 
hutang mereka. Saya ingat dengan jelas [nama dilindungi] mengatakan hal ini 
karena saya terkejut bahwa uang sebesar itu telah dihabiskan.” 

Setelah pertemuan ini, rencana itu dilakukan. Para birokrasi dari tim membuat pengajuan 
anggaran dan mengirimkannya ke gubernur (Abilio Soares) agar beliau menandatangani 
dalam waktu beberapa hari, yang mereka harapkan akan disetujui dengan segera. 
… 

Seorang saksi melihat sebuah surat dari gubernur yang meminta ijin khusus dari kemen-
terian pusat untuk memindahkan dana pembangunan. [DISEMBUNYIKAN] dapat  
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Penasihat ahli merekomendasi suatu penyelidikan tindak lanjut berkaitan penerimaan 
surat ini oleh Mentri Keuangan dan Presiden. Tetapi ini tidak dijalankan selama masa 
kerja KKP. Tetapi, laporan penasihat ahli menunjuk kepada bukti yang menunjukkan 
bahwa pemindahan dana pembangunan secara nyata disetujui secara resmi, 
menimbulkan paling tidak anggapan bahwa beberapa pejabat tinggi dalam berbagai 
departemen mengetahui tentang pendanaan kelompok milisi, termasuk milisi Ablai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai tambahan penasihat ahli menunjuk bebetapa aspek penting lebih lanjut dari 
bukti-bukti yang terkait dengan pendanaan milisi: 

• Bukti-bukti menunjukkan bahwa pendanaan sistematis masih disediakan setelah 
diketahui secara jelas bahwa kelompok-kelompok milisi yang didanai melakukan 
kejahatan berat; 

• Pejabat sipil senior di Jakarta tidak hanya mengetahui mengenai pendanaan ini, 
tetapi memiliki kemampuan untuk menghentikan dan memulainya kembali, yang 
mereka lakukan, yang akhirnya dihentikan untuk menghindari pelaporan media: 

 

 

memberikan penjelasan teknis dan dokumentasi tertulis (lihat Lampiran untuk salinan 
dari salah satu dokumen-dokumen ini) tentang mengapa surat ini penting untuk provisi 
pendanaan. Menurut Keputusan Presiden no. 52 dan kebijakan pemerintah tertulis 
lainnya, dana pembangunan tidak dapat digunakan untuk tujuan lainnya tanpa ijin nyata 
dari pemerintah pusat di Jakarta. Dalam kasus dimana sejumlah besar uang dipindahkan 
dari anggaran pembangunan untuk tujuan lain (dalam jumlah lebih dari 25 milyar 
rupiah), otorisasi presiden untuk pengajuan tersebut diperlukan, dan menteri keuangan 
harus mendapatkan persetujuan ini dari Presiden. Jumlah total dana yang diminta untuk 
dipindahkan untuk sosialisasi kampanye otonomi adalah 53 milyar rupiah. Karena itu, 
menteri keuangan dan presiden keduanya harus diberitahukan untuk penggunaan dana 
ini dan mengeluarkan persetujuan tertulis. Seluruh jumlah dari dana yang diminta 
disetujui secara lisan, dengan pembicaraan per telpon dari pusat departemen keuangan di 
Jakarta kepada ketua departemen bendahara propinsi. (hal. 238-9) 

Kami belum dapat menemukan suatu salinan surat dari Gubernur ke Menteri Keuangan. 
Tetapi, kami memiliki salinan dan beberapa versi berbeda dari pengajuan anggarannya 
dan pengarahan yang dikeluarkan untuk para bupati pada bulan Mei setelah pendanaan 
tersebut disetujui. Dokumen-dokumen ini mengindikasi pemindahan dana dari pemba-
ngunan ke tingkat lokal yang terjadi pada taraf 10-20% kepada kampanye pro otono-
mi,492 termasuk instruksi spesifik untuk melakukan pembayaran kepada kantor kodim 
lokal, kepala kepolisian, pasukan khusus (Tribuana) kepala desa, FPDK, BRTT dan 
kelompok-kelompok milisi, seperti Ablai. Anggaran ini juga menyediakan kendaraan, 
sopir, makanan dan perbaikan rumah dalam mendukung kampanye pro otonomi. Perintah 
anggaran ini di kirim juga ke beberapa orang di Jakarta: Menteri Dalam Negri, Menteri 
Negara Pembangunan dan Perencanaan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan 
(Jendral Wiranto), juga kepada Komandan Militer Regional (Adam Damiri), Ketua 
majelis propinsi di Timor Timur dan anggota dewan lokal. (hal. 239) 

Salah satu dari aspek yang paling penting dari kesaksian [saksi] adalah pola pemilihan 
waktu dari permintaan dan persetujuan anggaran. Dia pertama-tama diminta untuk  
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Pada akhirnya, seperti yang ditunjukkan oleh penasihat ahli, kegagalan pejabat4  
Indonesia untuk menghentikan pelanggaran HAM yang mereka ketahui sedang terjadi 
dan menghukum mereka yang bertanggungjawab:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Kopi dari dokumentasi ini ada di halaman 245-247. 

terlibat dalam memindahkan dana yang ditetapkan untuk proyek pembangunan menjadi 
untuk proyek  “Sosialisasi Otonomi” beberapa hari setelah kampanye Aitarak di Dili dan 
penyerangan rumah Carrascalao. Karena itu sangat penting untuk mengerti bahwa du-
kungan pada milisi difasilitasi oleh pemerintah sipil dalam suatu periode dimana terdapat 
pengetahuan umum mengenai metode-metode kekerasan yang digunakan oleh milisi da-
lam kampanye pro-otonomi mereka. Dia juga melaporkan bahwa setelah sebuah laporan 
BBC ditayangkan di televisi mengenai penemuan UNAMET atas rencana pendanaan ke 
milisi, sebuah telegram, dikirim dari Jakarta kepada bendahara provinsi yang memerin-
tahkan mereka untuk menghentikan pembayaran yang sebelumnya ditujukan untuk kam-
panye “Sosialisasi”. Saksi ini diberikan suatu salinan dari telegram, sebagai bagian dari 
tugas resminya, yang akhirnya kami peroleh. Tetapi, saksi ini dipanggil untuk mengha-
dap kepala kantor bendahara di hari yang sama, yang diduga memberitahukannya bahwa 
pembayaran ini hanya dihentikan sementara dan telah diberhentikan secara resmi menu-
rut telegram tersebut, karena UNAMET dan markas PBB telah mengetahui mengenai 
mekanisme pendanaan. Beberapa minggu setelah pertemuan, saksi secara lisan diperin-
tahkan untuk melanjutkan pembayaran dari dana tersebut ke kabupaten:  

“Dua minggu kemudian [nama dilindungi] memanggil saya dan memberitahu saya 
bahwa telah ada permintaan secara lisan dari Jakarta, tanpa mengatakan secara 
spesifik dari mana, untuk melanjutkan pembayaran tetapi secara rahasia. Kami 
tidak menerima instruksi tertulis untuk hal ini karena ada kekhawatiran bahwa 
dokumentasi apapun bisa bocor ke UNAMET karena ada kecurigaan kuat bahwa 
pegawai sipil Timor Timur lebih mendukung ke pihak pendukung kemerdekaan.” 

Saksi ini dapat membenarkan bahwa distribusi dana ke kabupaten terjadi dari bulan Juni 
sampai Agustus, dan menyediakan dokumentasi atas jumlah secara tepat uang yang 
dipakai oleh kabupaten untuk kampanye pro-otonomi (Rp. 62.315.781.300). Dana ini 
disediakan oleh pemerintah pusat di Jakarta ditambah dengan kontribusi swasta dari 
seorang individu yang terafiliasi dengan bank BPD. Saksi menyediakan beberapa slip 
pembayaran dengan kesaksiannya.4  

Jadi, pemilihan waktu dari distribusi dana tersebut meningkatkan beban tambahan terha-
dap tanggungjawab institusional dari pemerintah sipil Indonesia, karena bukti-bukti 
secara jelas menunjukkan bahwa mekanisme pendanaan digunakan secara rahasia dan 
dengan pengetahuan bahwa hal tersebut tidaklah etis, dan berkontribusi pada kegiatan 
yang ilegal.  (hal. 244-8) 

Militer Indonesia tidak pernah mengeluarkan perintah kembali ke barak (cantonment)  
atau melucuti senjata mereka. Walaupun terdapat beberapa contoh pergantian kepemim-
pinan yang dapat ditafsirkan sebagai suatu langkah untuk mencegah atau meningkatkan 
kendali atas pasukannya, pergantian kepemimpinan ini tidak pernah menghasilkan perin-
tah yang mengindikasi kendali yang lebih ketat terhadap pasukannya oleh komandan 
mereka. Pada beberapa contoh, mereka yang berada di posisi kepemimpinan kunci yang 
gagal untuk mencegah kekerasan malah dinaikkan jabatannya. Jadi, suatu argumen yang 
kuat tetapi belum final, bisa dibuat … untuk tanggungjawab institusional dari militer 
Indonesia berdasarkan pengetahuan mereka mengenai pelanggaran HAM, kemampuan 
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Potongan bukti-bukti dan analisa ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam arsip 
SCU, seharusnya dilihat sebagai suatu awal dari penyelidikan untuk mempertanyakan 
keterlibatan pejabat tingkat senior dalam pelanggaran HAM berat di Timor Timur. 
Berkaitan sejumlah persoalan, penasihat ahli merekomendasikan agar komisi 
melakukan penelitian lebih lanjut atas isu-isu ini.5 Tetapi komisi tidak mengejar jalur 
penelitian ini, dan kemudian meminta laporan kedua dari penasihat ahli yang 
memusatkan perhatian pada isu yang lain.6 

Walaupun demikian, sebagian dari laporan pertama penasihat ahli yang digali disini 
menyediakan suatu pandangan sekilas mengenai bukti-bukti yang mungkin ada dan 
relevan untuk keterlibatan pejabat sipil dan militer tingkat tinggi dalam pelanggaran 
HAM berat. Bukti yang serupa juga relevan tidak hanya untuk “tanggungjawab 
institutional” tetapi juga untuk mempertanyakan tanggungjawab pidana individu 
diantara pemimpin sipil dan militer Indonesia yang paling senior. 

 

                                                 
5 Lihat contohnya hal. 159, 239, 265 dan 364. 
6 Mencari Kebenaran dan Pertanggungjawaban, Bagian II: Addendum Laporan Penasihat Ahli KKP, 
Oktober 2007. Lihat hal. 2 dari laporan ini untuk topik-topik yang dimintakan komisi untuk penelitian 
oleh penasihat ahli. 

mereka untuk mengendalikan pelaku dan perencana dari pelanggaran ini dan kegagalan 
untuk mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk mengendalikan para pelaku dari 
pelanggaran HAM ini dan menghukum mereka dengan setimpal. (hal. 232) 
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