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Tujuan ‚Departemen HAM’ di missio/Jerman adalah meningkatkan kesadaran terhadap situasi buruk
hak asasi manusia di negara-negara Afrika, Asia dan Pasifik. Dalam usaha mencapai tujuan ini, kami
bergerak aktif dalam jaringan kerja HAM dan mendukung dialog antara mitra-mitra gerejani missio
dari negara-negara di Afrika, Asia dan Pasifik dengan tokoh-tokoh gerejani dan politik dari Republik
Federal Jerman. Serial ‘HAM’ menerbitkan tulisan-tulisan hasil kajian situasi di berbagai negara, kajian
tematis dan hasil lokakarya HAM.

Dengan berakhirny pendudukan Indonesia, perdamaian meliputi Timor Timur. Kini tiba saatnya men-
gatasi perpecahan dan memulai upaya rekonsiliasi berkelanjutan. Mengikuti pengamatan Manuel Abran-
tes dari Komisi Justitia et Pax, salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi masyarakat Timor Timur
adalah menanggulangi keberadaan budaya kekerasan. Untuk itu, dengan partisipasi gereja Katolik, didi-
rikanlah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang memulai pekerjaan Januari 2002. Komisi Kebena-
ran dan Rekonsiliasi bertugas untuk menyelidiki segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi mulai
dari April 1974 sampai Oktober 1999, waktu militer Indonesia meninggalkan Timor Timur. 

Studi berjudul „Timor Timur menghadapi masa lalunya – Kerja Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsi-
liasi“ menggambarkan liku-liku upaya pengkajian ulang masa lalu dan menunjuk kaitannya dengan
proses-proses yuridis. Hasil Audiensi Publik Nasional mengenai topik-topik pokok menjadi landasan
dalam uraian sejarah konflik Timor Timur. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang aktif di seluruh
pelosok negara itu disambut baik oleh masyarakat luas di Timor Timur. Melalui pekerjaannya, Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi telah menguatkan pengharapan, bahwa penyembuhan luka-luka lama pen-
ting artinya untuk pembangunan baru masyarakat Timor Timur. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
sangat penting jasanya, karena melalui kehadirannya, setiap individu untuk pertama kali mendapat
kesempatan memaparkan segala pelanggaran hukum dan peristiwa, serta bertukar informasi. Dengan
cara demikian, setiap korban diberikan peluang mendapatkan pengakuan umum atas penderitaannya,
dan faktor-faktor penyebab penderitaan dipaparkan secara terbuka. Komisi Kebenaran dan Rekonsi-
liasi selama ini telah mengumpulkan 7.500 laporan saksi dari pihak korban, saksi mata dan pelaku men-
genai tindakan pelanggaran HAM, dan telah menjalankan lebih dari 1.400 proses rekonsiliasi.

Studi ini merupakan hasil terjemahan bahasa Indonesia dari versi asli bahasa Jerman „Osttimor stellt
sich seiner Vergangenheit – die Arbeit der Empfangs-, Wahrheits- und Versöhnungskommission, mis-
sio-Menschenrechte, Bd. 25, Aachen 2005“.
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I. Kata Pengantar

„Kadang-kadang saya begitu marah, sampai seakan-akan gila. Lalu, saya ingin agar
semua pelakunya dibunuh. Tapi terus, jika saya lebih tenang, sayapun berpikir, suami
saya sudah meninggal dan tidak ada yang bisa membuatnya hidup lagi. Juga tidak
dengan membalas dendam.”1

Seperti halnya janda dari Bobonaro, hampir semua keluarga di Timor Timur mera-
tapi jatuhnya korban selama 24 tahun pendudukan Indonesia. 200.000 sampai
250.000 orang, atau sekitar sepertiga jumlah penduduk Timor Timur tewas aki-
bat perang, akibat kelaparan dan penyakit, juga akibat teror brutal yang dilan-
carkan tentara Indonesia. Tahun 1999, milisi Indonesia membunuh sekitar
1.500 orang. Meskipun demikian, penderitaan jiwa dan raga yang menimpa warga
Timor Timur itu, tidak sedikitpun mengurungkan niat mereka untuk merdeka.
Banyak keluarga yang dipaksa berpisah dengan sanak saudaranya, yang menang-
gung derita kehilangan sejumlah orang yang dicintai dan/atau dipaksa melakukan
tindakan brutal. Pemerkosaaan terhadap anak perempuan dan wanita kerap dila-
kukan di depan mata keluarga atau penghuni desa. Banyak warga yang menga-
lami guncangan jiwa setelah dibebaskan dari ruang penyiksaan. Bahkan, bany-
ak juga warga yang „dihilangkan”, atau dengan kata lain dieksekusi secara
ilegal. Di Timor Timur, Indonesia berhasil menciptakan iklim teror dan ketakutan.
Secara konsekwen aparat keamanan Indonesia melancarkan politik „devide et
empire”, memecah belah dan menjajah penduduk setempat. Dengan ancaman
penyiksaan mereka memaksa penduduk untuk patuh. atau memperoleh jasan-
ya dengan mengiming-iming uang dan kekuasaan. Ada juga warga yang secara
suka rela bersedia melayani penguasa baru itu. Alhasil, pelanggaran hak asasi
manusia (HAM) selama perang saudara 1975 termasuk babak tergelap dalam cata-
tan sejarah Timor Timur. 

Kemerdekaan Timor Timur, 20 Mei 2002, merupakan akhir suatu konflik
panjang yang baru betul-betul diperhatikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dan media massa internasional pada penghujungnya. Sebelum itu, selama
puluhan tahun, Indonesia melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia tanpa
campur tangan dunia luas. 24 tahun lamanya, masyarakat setempat mengadakan
perlawanan terhadap pendudukan Indonesia, terhadap teror serta tekanan yang
berlangsung setiap hari. Mereka berjuang untuk hidup damai tanpa kekerasan.
Justru perlawanan rakyat Timor Timur, dengan dukungan terbuka dari organisa-
si-organisasi hak asasi manusia dan pihak gereja, yang akhirnya berhasil menero-
bos keangkuhan dan tembok politik riil yang menjadi penyebab konflik itu. 

Nama negara Republik Demokrasi Timor Timur (bahasa Portugis: República 
Democrática Timor-Leste; bahasa Tetum: Timor Loro Sa’e)

Luas wilayah 18.889 km2. Ini termasuk enklave Oecussi (2.461 km2) di sebelah 
Barat pulau Timor (33.600 km2), pulau Atauro (144 km2) dan
pulau Jaco (8 km2) 

Jumlah Penduduk 924.642 jiwa (Sensus Juli 2004, bandingkan Sensus 2001: 787.338   
jiwa); 49,4 % perempuan, 50,6 % laki-laki

Pertambahan penduduk 17,4%, hampir separuh penduduknya berumur dibawah 15 tahun

Kemiskinan kurang lebih 40% penduduk hidup dibawah garis kemiskinan
absolut 1 US Dollar per hari; kurang lebih 90% penduduk 
bekerja di sektor agraris. Timor Timur kini merupakan negara 
termiskin di Asia Tenggara dan salah satu dari 20 negara 
termiskin di dunia.

Tingkat harapan hidup 57 tahun

Tingkat buta aksara hampir mencapai separuh jumlah penduduknya (perempuan 
kurang lebih 65%); 80% anak-anak usia sekolah mengunjungi
sekolah

Bahasa Bahasa resmi: bahasa Portugis dan bahasa Tetum 
Bahasa kerja: bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

Kemerdekaan 20 Mei 2002

Sistem pemerintahan Republik demokrasi-parlamenter

Kepala negara Kay Rala Xanana Gusmão

Perdana Mentri Mari Alkatiri (Fretilin), sejak 20 September 2001 

Agama ca. 90% beragama Katolik, pemeluk agama Kristen Protestan, 
Islam, Buddha dan Hindu membentuk kelompok minoritas

Data Umum mengenai Timor Timur 
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Tergugah untuk mengatasi masalah tersebut, Gereja Katolik di Timor Timur 
mendukung pembentukan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi
Nasional (Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor Leste, CAVR).
Komisi ini mulai bertugas Januari 2002. Seperti yang dapat dilihat nanti, Komi-
si Kebenaran ini memiliki keistimewaan yang membedakannya dari sejumlah
komisi lain. Tugasnya, menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia sejak April
1974 hingga Oktober 1999, ketika pasukan militer Indonesia ditarik pulang. Tar-
getnya, mencapai perdamaian melalui keadilan. Para korban harus mendapat
kesempatan untuk mencurahkan penderitaan yang dialaminya. Ada upaya agar
mereka nantinya memperoleh keadilan, melalui permintaan maaf secara terbuka,
ganti rugi dalam bentuk materi, maupun melalui proses hukum. Sementara itu,
para pelaku yang kebanyakan masih menetap di Timor Barat, harus diberi
kesempatan untuk berintegrasi. „Kami ingin belajar dari masa lalu agar dapat men-
cegah terjadinya tragedi serupa. Bersamaan dengan itu, kami juga berusaha supaya
para pelaku dapat dimaafkan dan mereka yang tergelincir ke dalam lingkaran setan
itu dapat diterima kembali oleh masyarakat”. Demikian kata José Ramos-Horta, Men-
teri Luar Negeri Timor Timur, pada upacara pembentukan Komisi Kebenaran.3

Laporan berikut mengiringi perjalanan berat Timor Timur dalam mengata-
si masa lalunya.4 Untuk itu pertama-tama dipaparkan segala aspek aktivitas
Komisi Kebenaran dan hubungannya dengan kegiatan proses yuridis. Bagian
utama laporan ini meliput Audiensi Publik yang menyorot tema-tema utama,
seperti tahanan politik, kekerasan terhadap perempuan, kelaparan dan depor-
tasi, pembunuhan massal dan perang saudara, yang diulas sebagai bagian seja-
rah konflik di Timor Timur. Studi ini tidak mungkin mencakup penelitian yang
lebih mendalam, maupun memberikan jawaban yang betul-betul lengkap ter-
hadap pekerjaan Komisi Kebenaran. Proses mengatasi masa lalu bersifat jangka
panjang dan untuk melakukannya, setiap masyarakat harus menemukan caranya
sendiri. Komisi Kebenaran Timor Timur telah membuka jalan bagi warga untuk
berekonsiliasi. Bagaimana masyarakat meniti jalan itu dan berapa lama dampak
proses-proses itu akan bertahan, hanya waktu yang akan menunjukkan. 

Pemberian hadiah Nobel perdamaian kepada Uskup Belo dan tokoh politik José
Ramos-Horta pada tahun 1996, membantu merintis jalan perbaikan sikap poli-
tik luar negeri Indonesia.

Jalan untuk penyelesaian konflik di Timor Timur secara politis baru terbu-
ka di akhir perang dingin, setelah terjadi perubahan tatanan politik internasio-
nal. Khususnya, setelah Presiden Indonesia, Suharto, yang selama 32 tahun
memerintah secara diktator, mundur pada Mei 1998. Dengan suara mayoritas
78,5 persen, warga Timor Timur memilih bebas dari Indonesia dalam referen-
dum PBB, 30 Agustus 1999. Meskipun begitu, kemenangan tersebut dibayar
mahal. Kelompok milisi pro Indonesia sudah sejak beberapa bulan melakukan
kampanye teror terhadap penduduk sipil, agar mereka takut dan mengurung-
kan niatnya untuk memilih kemerdekaan Timor Timur. Kelompok milisi itu meru-
pakan perpanjangan tangan militer Indonesia. Mereka ditugaskan dan diper-
senjatai oleh militer Indonesia, pihak yang -dalam kerangka kesepakatan PBB
untuk menyelesaikan konflik - sebenarnya berkewajiban menciptakan suasana
aman dan bebas dari kekerasan. Kenyataannya, kelompok milisi ini melakukan
pembunuhan massal yang menggugah protes internasional. Tidak terhitung jum-
lah kasus pembunuhan, pemerkosaan, ancaman dan penyiksaan lainnya yang
terjadi. Kekerasan mencapai titik puncaknya ketika pihak pro Indonesia terpaksa
mengakui kekalahannya. Kelompok milisi membumi-hanguskan berbagai kawa-
san, sehingga ratusan ribu penduduk terpaksa mengungsi ke Timor Barat. Dalam
beberapa hari saja, ribuan orang mati terbunuh. Penuh rasa kejut, Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional mendesak pemerintah Indonesia
untuk menyetujui penempatan pasukan perdamaian internasional. Ketika pasu-
kan internasional untuk Timor Timur, International Forces for East Timor
(INTERFET) mendarat pada 20 September 1999, ibukota Dili sudah menjadi lau-
tan api. Tujuh puluh persen wilayah Timor Timur hancur, sedangkan pendu-
duknya telah mengungsi atau malah diusir ke Timor Barat. Hingga hari kemer-
dekaannya, Timor Timur bernaung di bawah pemerintahan transisi PBB.

Sebagian infrastruktur yang hancur dapat dibangun kembali dengan ban-
tuan internasional. Namun Timor Timur masih memiliki sejumlah tugas besar,
sebelum seluruh warganya dapat menikmati hidup yang merdeka, damai dan
adil. Salah satu tantangan besar, dalam upaya menciptakan masyarakat yang
mampu membina perdamaian jangka panjang, adalah menghadapi masa lalu.
„Kekerasan dan ketidakadilan yang dilakukan sebuah rejim, meninggalkan dampak
buruk berkepanjangan pada warga dan masyarakat yang bersangkutan. Potensi nega-
tif ini seringkali dianggap remeh, walaupun sebenarnya sangat berpengaruh terhadap
perkembangan situasi aktual dan jangka panjang. Terutama dari perspektif upaya
menormalisasi kehidupan.“2
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„Pengalaman akan ketidak adilan dan kekerasan meninggalkan bekas yang menda-
lam pada tiap individu dan masyarakat.“8 Rasa tidak berdaya saat menghadapi
kekerasan merupakan hal yang perlu dimengerti. Analisa struktural tentang
pra-kondisi terjadinya suatu peristiwa bisa sangat membantu untuk dapat men-
gerti hal ini. Rejim-rejim keras memiliki banyak kesamaan, misalnya dalam cara
memperangkap seseorang menjadi kaki-tangan dalam jaringan kekuasaannya.
Hal ini tidak hanya berlaku bagi korban, melainkan juga bagi pelaku, pendukung
maupun saksi. Perangkap ini bertujuan melemahkan kepercayaan antar warga.
Kondisi saling mencurigai dalam masyarakat memudahkan pengukuhan rejim
yang sewenang-wenang dan menakutkan, yang mampu menembus struktur sosi-
al sampai ke akarnya dan kemudian menghancurkan struktur sosial itu. Kondi-
si ini sekaligus menunjang ketidaksadaran hukum.9 „Dalam mengatasi kekerasan
diperlukan kesediaan untuk belajar melihat kenyataan dari sudut pandang para kor-
ban, yang berarti pula melihat dari segi pandang pihak lainnya. Proses rekonsiliasi dapat
diukur dari rasa solidaritas serta rasa hormat terhadap para korban.“10 Bagi para pela-
ku dibutuhkan penyelesaian yang terpisah, yang memberikan kesempatan kepa-
da mereka untuk bisa kembali hidup diantara masyarakat. Dalam masyarakat yang
demokratis, baik pelaku pelanggaran maupun pendukungnya tidak boleh diku-
cilkan. Walaupun begitu, pelaku pelanggaran berat tetap harus mempertanggung
jawabkan tindakannya di hadapan pengadilan.

Bagaimana mengintegrasi kembali orang-orang yang telah melakukan
pelanggaran hukum, ke dalam masyarakat? Bagaimana melakukannya, sambil
tetap memenuhi tuntutan para korban? Bagaimana pula, cara menghadapi
pelanggaran berat hak asasi manusia yang sistematis? Lalu, bagaimanakah cara
negara baru ini menjaga keimbangan dalam menyelesaikan masa lalu itu? Pada-
hal selain perlu menjaga perdamaian serta mempersatukan kembali masyarakat,
negara ini dituntut juga untuk mengusut pelaku pelanggaran agar bertang-
gungjawab secara hukum. Penelitian di Timor Timur menunjukkan, keadilan
merupakan kepentingan dan kebutuhan prioritas bagi kebanyakan orang, meski-
pun menyambung hidup sehari-hari merupakan masalah besar yang juga harus
diatasi. Mereka berpendapat, rekonsiliasi tidak mungkin bisa berhasil tanpa
tindakan hukum dan penyesalan.11

Hal ini juga disuarakan masyarakat sipil dalam tuntutan penyelenggaraan
Mahkamah Tribunal Internasional untuk kejahatan terhadap kemanusiaan,
seperti yang diselenggarakan bagi Yugoslavia dan Ruanda. Keadilan dan rekon-
siliasi merupakan kedua sisi medali yang sama, yang mengandung unsur pen-
carian kebenaran. Proses hukum tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan luka
yang dialami masyarakat. Para korbanpun sulit menerima upaya rekonsiliasi dan
pencarian fakta yang tidak berkonsekwensi hukum bagi pelaku kejahatan.

II. Mengatasi beban masa lalu di Timor
Timur: Proses Pengadilan dan Rekonsiliasi
Ketika suatu rejim kekerasan berakhir, peluang untuk menciptakan masa depan
yang damai akan lebih besar, jika ketidak adilan yang pernah dialami itu tidak dilu-
pakan. Mengingat dan mengolah pengalaman itu merupakan tantangan berat, yang
bisa mendesak masyarakat ke batas-batas kemampuannya untuk berintegrasi. Di
sisi lain, upaya mengatasi masa lalu ini merupakan kunci untuk merancang suatu
masa depan bersama. Dalam jangka panjangnya, upaya ini bersifat konsolidatif.5

Rekonsiliasi dan proses mengatasi masa lalu bukan saja berfungsi mengo-
bati luka pasca konflik, tapi merupakan upaya pencegahan timbulnya kembali
konflik. Proses ini mengukuhkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi
konflik. Selain juga menata baru struktur sosial, yang telah berubah selama kon-
flik berlangsung.6 Mengilas balik pelaksanaan keadilan itu sekaligus merupakan
upaya memandang ke masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan pemberian
amnesti. „Agar bisa benar-benar memandang ke depan, seluruh luka lama itu harus
dibuka dan dibersihkan. Barulah luka yang sudah bersih itu bisa mengering secara ala-
miah. Kemudian sembuh, tidak infeksi atau membengkak karena terbendung bayan-
gan rasa takut,” demikian tutur Ketua Komisi Kebenaran Timor Timur, Aniceto
Guterres Lopes. „Tentunya lebih nyaman untuk memilih cara yang mudah, misal-
nya dengan berharap bahwa luka itu dapat dilupakan. Tapi kita tahu, pengalaman
pahit itu akan terus teringat dan menghantui kehidupan. Ingatan yang akan terus hidup
diantara bau mesiu dan ledakan ranjau, menjadi bagai pesan yang terungkap dalam
cerita turun-temurun para ayah dan ibu kepada anak-anak mereka. Kita harus men-
gubah segi pandang cerita yang disampaikan, agar bukan lagi bertolak dari kegetiran
masa lalu. Melainkan bertolak dari pandangan ke depan yang penuh harapan. Kita
harus mendengarkan curahan hati para korban, dengan rasa saling menghormati, men-
gerti dan saling memaafkan, belajar dari pengalaman mereka.”7

Sejak 1999, saat berakhirnya kekuasaan Indonesia, Timor Timur mengala-
mi perdamaian. Namun ketika itu, Timor Timur sudah bagaikan onggokan
puing yang harus dibangun kembali. Institusi pemerintahan tidak berfungsi lagi.
Lebih dari 60.000 rumah dibakar oleh kelompok milisi. Bersama polisi Indone-
sia, kelompok ini mendesak lebih dari 200.000 penduduk untuk mengungsi ke
Timor Barat. Pada akhirnya, merekapun melarikan diri bersama sekitar 80.000
orang lain, yang mayoritas pro Indonesia. Selain pembangunan fisik, Timor Timur
juga menghadapi tugas yang tidak lebih ringan. Yakni, mengatasi pertentangan
dalam masyarakat dan membenahi hubungan sosial yang rusak, guna memung-
kinkan kehidupan bersama yang damai, mencegah tindak main hakim sendiri
dan upaya pembalasan dendam.
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terlibat, seperti mantan Panglima TNI Jenderal Wiranto, mantan kepala badan
intelijen Indonesia Zacky Anwar dan panglima kelompok milisi, João Tavares tidak
tercantum dalam daftar orang yang dituntut. 

Sementara, tidak satupun orang yang ditahan dalam proses penyidikannya.
Selain itu, pengadilan secara resmi membatasi proses hukumnya kepada pelang-
garan yang terjadi pada bulan April dan September 1999 di wilayah Dili, Liqui-
ca dan Suai.

Sejak awal dalam keterangan dakwaan, jaksa penuntut menjelaskan bahwa
sama sekali tidak bersedia mengungkit sejarah kekerasan di bawah kekuasaan
pemerintah Indonesia, yang berlangsung hampir 25 tahun sejak invasi militer
Indonesia ke Timor Timur pada tahun 1975. Eskalasi kekerasan kelompok mili-
si sebelum dan pasca referendum 1999 – yang tanpa keraguan merupakan ren-
cana pihak militer Indonesia yang merekrut, membiayai dan mempersenjatai
kelompok itu – oleh jaksa penuntut digambarkan sebagai perang saudara atau
bentrokan antara dua partai. Bukan sebagai bagian strategi militer yang diren-
canakan. Dalam keputusannya, pengadilan melanjutkan interpretasinya, meng-
abaikan kontrol de facto militer dan pemerintahan sipil Indonesia atas kelom-
pok-kelompok milisi.13

Dari ke-18 orang yang dituntut itu, hanya enam orang yang dijatuhi huk-
uman. Meski disebutkan hukuman minimal adalah 10 tahun, hukuman yang
dijatuhkan berkisar antara tiga sampai 10 tahun enam bulan penjara. Semen-
tara, hukuman minimal itu hanya diberlakukan kepada kedua warga Timor Timur.
Keanehan terlihat pada vonis penjara tiga tahun bagi terdakwa utama, Mayor
Jenderal Adam Damiri. Sebelumnya jaksa penuntut umum memohon agar ter-
tuduh dibebaskan, dengan alasan tidak menemukan bukti terjadinya kejahatan
terhadap kemanusiaan.

Selain itu, semua vonis digulingkan di tingkat Mahkamah Agung. Terma-
suk vonis terhadap pemimpin milisi Eurico Guterres yang ketika naik banding
berhasil mengurangi separuh masa hukumannya. 

Militer Indonesia menyambut pencabutan vonis terhadap anggotanya. TNI
menganggapnya sebagai pembenaran dalam posisi tidak terlibat pelanggaran di
Timor Timur pada 1999. „Kami menyimpulkan bahwa memang terjadi kejahatan,
karena ada korban yang jatuh”, demikian pengakuan mantan jurubicara militer
Mayjen Sjafrie Sjamsuddin, tapi militer Indonesia tidak bertanggung jawab atas
hal itu.14 Sjamsuddin kemudian digantikan oleh Jenderal Tono Suratman yang
tahun 1999 menjadi Komandan Militer di Timor Timur dan dinyatakan tidak
bersalah oleh Pengadilan Ad-hoc. Kenyataan bahwa pihak kejaksaan Timor
Timur mengeluarkan perintah penangkapan dan menuntutnya dengan dakwaan
kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak menghentikan laju karirnya. Sama per-
sis, seperti laju karir rekan-rekan Indonesianya yang lain. Pengadilan Ad-hoc tidak

Tahun 1999 militer Indonesia bersama pemerintahan daerah, polisi dan kelom-
pok milisi lokal melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Leste.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menuntut agar para penang-
gungjawab pelanggaran itu digiring ke pengadilan. Tuntutan ini tertera dalam arti-
kel 16 Resolusi Dewan Keamanan PBB 1272 tanggal 25 Oktober 1999, yang
diberlakukan di Timor Timur melalui pemerintah transisi PBB, UNTAET (United
Nations Transitional Administration for East Timor). Selang beberapa waktu setelah
peristiwa September 1999, Komisi Hak Asasi Manusia PBB secara khusus bersidang,
sidang khusus keempat dalam sejarah Komisi HAM PBB. Sidang itu menghasil-
kan resolusi yang menuntut Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa agar
membentuk komisi penyidikan. Komisi ini bertugas melaporkan lingkup kehan-
curan serta bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Laporan komisi
ini menyimpulkan, perlunya pengadilan internasional akibat kekerasan yang ter-
jadi. Walaupun begitu, Dewan Keamanan PBB tetap memprioritaskan hasil peny-
idikan nasional, baik dari Indonesia maupun dari Timor Timur. 

Proses peradilan pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Timur ber-
topang pada tiga kekuatan, yaitu Pengadilan Ad-hoc Hak Asasi Manusia di Jak-
arta, Pengadilan Khusus di Timor Timur, serta Komisi Penerimaan, Kebenaran
dan Rekonsiliasi Timor Timur. Penopang keempat proses ini, yaitu Komisi Kebe-
naran dan Persahabatan yang baru dibentuk oleh Indonesia bersama Timor Timur
akan dibahas lebih jauh nanti.

1. Pengadilan Ad-hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta12

Menghindari penyelenggaraan Mahkamah Tribunal Internasional, pemerintah
Indonesia menjanjikan proses pengadilan yang lebih ketat. Walaupun begitu,
secara formal Perserikatan Bangsa-Bangsa masih membuka kemungkinan pem-
bentukan tribunal internasional, jika proses hukum terhadap tersangka pelaku
yang diselenggarakan Indonesia kurang layak. 

Setelah cukup lama tertunda, pengadilan ad-hoc Hak Asasi Manusia di Jak-
arta memulai tugasnya pada 14 Maret 2002. Dalam 12 proses pengadilan, 18 orang
dituntut sebagai pelaku pelanggaran berat HAM. Di antara tertuduh terdapat 16
anggota militer dan aparat kepolisian Indonesia, serta mantan Gubernur Timor
Timur, Abilio Soares dan pimpinan utama kelompok milisi Eurico Guterres. Ter-
tuduh ke-19, pemimpin milisi Olivio Moruk tewas di Atambua, Timor Barat, bebe-
rapa hari setelah jaksa penuntut umum mengumumkan daftar para tertuduh.
Alasan kasus pembunuhan itu tidak diketahui. Namun ada dugaan bahwa Oli-
vio Moruk dibungkam karena bersedia memberi kesaksian tentang dalang mili-
ter di balik aksi teror yang dilakukan kelompok milisi. Berlawanan dengan usu-
lan komisi penyidikan Indonesia, KPP-HAM, sejumlah tokoh yang diduga
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taan kurangnya kapasitas dana serta personal untuk mengusut tindak pelang-
garan yang terjadi selama seluruh masa pemerintahan Indonesia (7 Desember
1975 – 25 Oktober 1999). Selanjutnya penyidikan dipusatkan terhadap 10 peri-
stiwa, antara lain pembunuhan para pastor dan biarawati di Los Palos, serangan
terhadap Gereja di Suai dan Liquisa, serangan terhadap rumah kediaman Uskup
Belo dan tindak kejahatan yang dilakukan Batalyon 745 TNI.

Berbeda dengan rekannya di Indonesia, pihak pengusut dan jaksa penuntut
di Dili berupaya memperoleh bukti-bukti keterkaitan kelompok milisi dengan Ten-
tara Nasional Indonesia. Sejak awal tujuan pengusutan ini bukan saja menghu-
kum individu yang melakukan pelanggaran berdasarkan perintah, tapi juga
menelusuri seberapa jauh keterlibatan atasan –secara langsung maupun tidak lang-
sung- dalam perencanaan dan pelaksanaan kejahatan-kejahatan itu, serta rantai
tanggungjawab mereka atas tindakan bawahannya. „Seluruh wilayah Timor Timur
dilihat sebagai satu lokasi kejadian, dengan begitu setiap pelanggaran hak asasi manu-
sia, termasuk ratusan delik pembunuhan, pemerkosaan, perusakan dan pengusiran, dapat
dilihat dalam keseluruhannya. Dengan cara ini dapat dibuktikan terjadinya serangan
meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil, dimana masing-masing tindakan
merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menunjukkan upaya melakukan tek-
anan terhadap penduduk agar mereka dalam referendum memilih otonomi di dalam wilay-
ah pemerintahan Indonesia.” Demikian mantan anggota SCU, Marco Kalbusch.17

Meski kekurangan dana, personalia dan menghadapi tekanan bermotivasi
politik, SCU berhasil mengajukan 391 kasus ke pengadilan khusus, 87 darinya
dikenai hukuman.

Tanpa mempedulikan kepentingan politik berbagai pihak, badan tersebut
juga mengajukan perintah penangkapan terhadap tersangka dalang utama tin-
dak kekerasan dan penghancuran: tuntutan terhadap pelanggaran berat hak asasi
manusia ini melibatkan sejumlah pejabat militer dan kepolisian Indonesia,
diantaranya mantan Panglima TNI Jenderal Wiranto, serta sejumlah kolabora-
tor lokal. Namun para tertuduh ini berada di Indonesia, karenanya berada dilu-
ar jangkauan badan-badan di Timor Leste. Sementara, proses hukum di Dili tidak
bisa diselenggarakan tanpa kehadiran si terdakwa. Pihak pengusut berharap, perin-
tah penangkapan internasional terhadap tersangka, paling tidak akan mem-
persulit tersangka untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Ternyata Kejak-
saan Agung Timor Timur tidak meneruskan surat perintah penangkapan tersebut
ke Interpol. Kejaksaan Agung Timor Timur mengalah pada Presiden Xanana Gus-
mão dan pemerintahnya, yang menekankan agar hubungan dengan negara
tetangganya Indonesia tidak terganggu oleh perintah penangkapan ini. Kepa-
da Jakarta, Xanana Gusmão menyesalkan tuntuntan itu. Ia menganggap tidak
perlu mengajukan jenderal-jenderal di Jakarta ke pengadilan.18 Tampaknya juga
PBB tidak mendukung perintah penangkapan tersebut. Dalam sebuah siaran pers,

saja gagal menunjukkan tanggungjawab para tertuduh. Pengadilan ini bahkan
tidak berani mengungkap keterlibatan tertuduh dengan membeberkan rangkaian
perintah yang berasal dari Jakarta. Kebenaran dikorbankan demi kepentingan
politik. Bahwasanya sejumlah terdakwa dijatuhi hukuman merupakan hasil
keberanian masing-masing hakim yang tanpa ragu menegakkan hukum, meski-
pun dihadapkan dengan kinerja buruk jaksa penuntut yang seringkali secara men-
dasar tidak mendukung.  

Spontan seluruh masyarakat internasional, seperti juga organisasi-organisasi
hak asasi manusia, mengkritik proses pengadilan Ad-hoc itu sebagai tidak mema-
dai dan mengecewakan. Proses tersebut dinilai tidak melahirkan keadilan, kare-
na vonis yang dijatuhkan tidak sesuai dengan beratnya tindak kejahatan. Tra-
disi „bebas dari hukum“ yang sudah sekian lama berlangsung tidak berhasil
dipatahkan. Anggota dewan Komisi Kebenaran, Olandina Cairo mengkritik, kepu-
tusan pengadilan Ad-hoc melecehkan martabat warga Timor Timur. Seperti
kebanyakan penduduk Timor Timur, ia menolak proses itu dan memandang Mah-
kamah Tribunal Internasional sebagai satu-satunya jaminan pelaksanaan hukum
yang adil.15 „Pemerkosa, penyulut kebakaran dan pembunuh berkeliaran bebas,
sementara korban yang tidak bersalah harus hidup dalam trauma. Trauma ini (…)
dengan vonis tidak bersalah bagi aparat kepolisian dan militer di Jakarta (…) dihi-
dupkan kembali. Diperlukan mahkamah tribunal internasional untuk mendapatkan
keadilan bagi korban kejahatan terhadap kemanusiaan ini”, tuntut Uskup Belo, peme-
nang hadiah nobel perdamaian.16

2. Pengadilan Khusus di Timor Timur
Bersamaan dengan jalannya proses di Jakarta, di Dili, Perserikatan Bangsa-Bang-
sa membentuk pengadilan khusus untuk mengusut pelaku pelanggaran hak asasi
manusia di Timor Timur dan mengajukan mereka ke meja hijau. Pengadilan itu
berupa tribunal terpadu, artinya setiap proses pengadilan terdiri dari masing-
masing dua hakim internasional dan satu hakim pribumi. Pengusutan dipim-
pin oleh jaksa penuntut umum internasional, Serious Crimes Unit (SCU). Sejak
kemerdekaan Mei 2002, pengadilan khusus ini tidak lagi bernaung pada misi PBB,
tapi berada langsung di bawah Kejaksaan Agung Timor Timur. Semua bagian dari
pengadilan khusus ini menunjang pengembangan sistim pengadilan lokal, den-
gan mendidik aparat kehakiman setempat.

Tanggung jawab kejaksaan mencakup pelanggaran berat seperti pembunu-
han massal, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan pengani-
ayaan, serta hukuman bagi kejahatan seksual dan pembunuhan yang terjadi anta-
ra 1 Januari sampai 25 Oktober 1999. Pemusatan proses pada tahun 1999
merupakan pembatasan sukarela pengadilan khusus yang berdasarkan kenya-
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hukum“ yang parsial. Hal ini sangat berpengaruh pada kepercayaan masyara-
kat terhadap negara baru itu dan institusinya. Bila kondisi bebas dari hukum dibi-
arkan berlangsung, maka prinsip negara hukum itu melemah. Di dalam masy-
arakat, suara sumbang semakin terdengar. Ada tuduhan bahwa pemerintah
tidak mempedulikan rakyat, yang demi tercapainya kemerdekaan, mengalami
penderitaan terbesar.23 Seperti selanjutnya bisa diikuti, perkembangan ini meng-
hambat pekerjaan Komisi Kebenaran.

III. Komisi Penerimaan, Kebenaran dan
Rekonsiliasi Timor Timur
Tidak ada keadilan maupun kebenaran yang absolut. Setiap generasi dan masy-
arakat harus menemukan jalannya sendiri untuk menghadapi sejarah dan masa
lalunya. Komisi kebenaran merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk men-
gerti dan mengatasi pengalaman mereka. Sampai sekarang, proses komisi kebe-
naran digunakan, bila penyelesaian hukum tidak dimungkinkan karena berba-
gai alasan politik. Juga, bila para pelaku pelanggaran itu memiliki harapan untuk
bisa mendapat amnesti. Sebenarnya, Komisi Kebenaran merupakan instrumen
yang penting karena memberi kesempatan kepada korban untuk bersuara dan
memperoleh pengakuan dari masyarakat luas. Komisi juga berfungsi mencari fakta,
mendokumentasi pelanggaran serta ketidak adilan. Selain itu, Komisi kebenaran
mempromosikan rekonsiliasi dan dapat menyembuhkan luka sejarah yang ter-
toreh. Di banyak negara hasil kerja komisi seperti ini cukup kontroversial. Kon-
troversi ini muncul, justru karena komisi kebenaran bukan alternatif yang meng-
gantikan suatu proses yuridis, melainkan hasil kompromi antara wakil rejim lama
dengan pemerintahan baru. Sementara, si pelanggar hukum seringkali tidak
diganggu gugat. Komisi kebenaran di Afrika Selatan adalah contoh yang paling
dikenal untuk kompromi semacam itu. Agar bisa mendapatkan fakta dan men-
getahui faktor-faktor seputar pelanggaran itu, para pelakunya dibebaskan dari huk-
uman. Para pelakunya bahkan tidak dituntut untuk membuktikan penyesalan,
mengakui kesalahan, maupun menjanjikan ganti rugi.24

Komisi kebenaran menjadi instrumen yang lemah, bila pengusutan hukum
tidak dapat direalisasi atau tidak diinginkan oleh pemerintahannya. Di Timor
Timur fungsi komisi kebenaran justru diperluas. Tidak ada anggapan, bahwa kedua
elemen itu, yaitu proses yuridis maupun proses rekonsiliasi, bertolak belakang.
Kedua unsur itu malah dikaitkan. Selain itu, kesempatan terbuka untuk men-
gaitkan unsur lain. Dalam merancangnya, perhatian lebih dicurahkan untuk
memastikan bagaimana kedua elemen itu bisa saling menunjang. Hasilnya ada-

PBB menyatakan tidak bertanggungjawab atas pelaksanaan perintah tersebut,
melainkan pengadilan Timor Timur.19

Walaupun begitu, badan pengusut di Dili tidak bersedia mengurangi nilai
dan arti dakwaan tertulis tersebut. „Di satu sisi dakwaan tertulis itu menunjukkan
bahwa masyarakat internasional tidak mentolerir kejahatan semacam itu, bahwa kami
mengakui terjadinya pelanggaran kemanusiaan di Timor Timur. Di sisi lain, dengan
pernyataan itu diharapkan keluarga korban merasa bahwa bab ini bisa diakhiri.” Begi-
tu komentar Eric MacDonald dari badan pengusut tersebut.20

Perintah penangkapan itu diharap dapat menghibur para korban; walaupun
begitu tetap ada perasaan tidak puas karena sejumlah pelaku utama dibiarkan
bebas. Bagi rakyat Timor Timur hal ini menimbulkan kesan diskriminasi terha-
dap pelaku lokal, yang sebagian besar hanya berperan pembantu dalam kegia-
tan milisi. Kesan ini diperkuat oleh vonis Pengadilan Ad-hoc Hak Asasi Manu-
sia di Jakarta. Satu-satunya terdakwa yang setelah naik banding tetap harus
menjalani hukuman adalah mantan Gubernur Timor Timur, Abilio Soares, seo-
rang putra daerah Timor Timur. Hukuman terberat yakni 10 tahun penjara, yang
dikurangi separuhnya dalam pengadilan banding pertama, juga dijatuhkan ter-
hadap putra daerah Timor Timur, kepala milisi Eurico Guterres. Proses terha-
dapnya masih menggantung di instansi ketiga.

Baik pengadilan Ad-hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta maupun pengusutan
yang diorganisasi PBB di Timor Timur tidak berhasil menindak para pelaku
yang memiliki andil besar secara hukum. PBB dengan negara anggotanya,
pemerintah Indonesia, bahkan pemerintah Timor Timur tidak memberikan
dukungan politis yang memadai.21 Mengingat situasi dan tantangan politik
yang dihadapi, kemungkinan membentuk mahkamah tribunal internasional
semakin tidak realistis.

Pada 20 Mei 2005 badan penggugat dan pengadilan khusus harus menga-
khiri tugasnya. Misi PBB untuk Timor Timur tidak memandang perlu mem-
perpanjang masa kerjanya. Akibatnya, lebih dari separuh kasus pembunuhan yang
terjadi di tahun 1999 tetap tidak terungkap. Sedangkan prosentasi kasus pemer-
kosaan yang tidak terungkap diduga jauh lebih tinggi. „Pekerjaannya tidak sele-
sai”, demikian kritik Hakim Ketua Phillipp Rapoza, „adalah hal yang memalukan
untuk menghentikan upaya pengusutan ini pada saat badan tersebut melakukan
pekerjaan terbaiknya.” Hanya jika para pelaku bertanggungjawab, melunasi kesa-
lahannya terhadap masyarakat dan mengakui penderitaan para korban, baru-
lah rekonsiliasi nasional yang murni akan terjadi, demikian menurut Rapoza.
Pengadilan Khusus merupakan salah satu alat untuk mewujudkannya.22

Tentangan keras dari pemerintah Timor Timur dan sistim pengadilan yang
saat ini hampir tidak berfungsi, tidak memungkinkan kelanjutan pengusutan
tanpa dukungan PBB. Alhasil, di Timor Timur tercipta kondisi „bebas dari
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lah sebuah konsep yang mewakili dan menceritakan situasi di Timor Timur. Selain
itu, mampu memberi impuls dan masukan bagi kelanjutan upaya pengolahan
dan pelurusan sejarah.

1. Pemulihan komisi kebenaran
Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Timur adalah suatu insti-
tusi nasional yang independen. Usul pembentukannya pertama kali diutarakan
Agustus 2000 di Kongres Dewan Perlawanan Nasional, CNRT, organisasi payung
seluruh kelompok yang memperjuangkan hak rakyat Timor Timur untuk men-
entukan nasibnya sendiri. Usul ini berawal dari pemikiran mengenai kebutuhan
masyarakat untuk berekonsiliasi, dan mengatasi pelanggaran hak asasi manusia
yang dialaminya, di luar lingkup proses hukum. Selanjutnya, dibawah pimpinan
Romo Dominggos Soares, dibentuk steering commitee (SC) 11 orang, yang ter-
diri dari wakil-wakil CNRT, LSM Timor Timur25, UNTAET dan Komisi Hak Asasi
Manusia PBB. Sebagai penasihat, dua orang dari Pusat Keadilan Transisional
Internasional (International Center for Transitional Justice) mendampingi SC itu.

Steering Committee ini kemudian mengunjungi semua wilayah Timor
Timur dan kamp-kamp pengungsi di Timor Barat, untuk mengumpulkan pen-
dapat masyarakat. Data yang terkumpul menunjukkan pandangan, bahwa pela-
ku kejahatan berat, seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan harus
dihadapkan ke pengadilan dan mendapat hukuman yang sepantasnya. Di sam-
ping itu tergambarkan, bahwa masyarakat mempunyai kebutuhan untuk terli-
bat langsung dalam proses rekonsiliasi. Masyarakat menilai penting, perbaikan
hubungan sosial dan kemungkinan untuk bisa kembali hidup bersama secara
damai. Karenanya bagi mereka sangat penting untuk mengetahui konteks dan
latar belakang dilakukannya suatu pelanggaran.

Seperti dalam setiap konflik, di Timor Timur juga terjadi kejahatan pidana
ringan, yang berada diluar mandat badan pengusut dan Pengadilan Khusus PBB.
Kejahatan ringan ini termasuk: intimidasi, penghinaan, pembakaran, pencuri-
an, perusakan hak milik atau panen, serta pengaiayaan ringan. Dalam bingkai
konflik politik yang menangani pelanggaran berat, kejahatan ringan seringka-
li luput dari perhatian. Hal ini juga, seringkali disebabkan karena pengadilan tidak
memiliki cukup kapasitas. Masalah sama terjadi di Timor Timur. Jumlah hakim
maupun pengacara terbatas, selain itu sumber daya sangat minim. Seluruh
sistim hukum masih harus dibangun. Kondisi Timor Timur cukup istimewa, keb-
anyakan pelaku kejahatan dan korbannya berasal dari komunitas yang sama.
Banyak diantaranya yang saling mengenal sejak kanak-kanak, bahkan ada yang
masih kerabat. Seringkali kejahatan dilakukan karena para pelaku dimanipula-
si dan diintimidasi agar turut dalam aksi teror yang dilancarkan kelompok-kelom-

pok milisi pro-Indonesia. Keterlibatan itu akhirnya menjerat para pelakunya ke
dalam sistim yang menempatkan mereka dalam posisi bersalah. Situasi menja-
di lebih rumit lagi, karena batasan antara korban dan pelaku pelanggaran san-
gat rentan: sejumlah pelaku kejahatan di tahun 1999 adalah korban konflik 1974-
75 di pedalaman Timor Timur.

Kembalinya para pengungsi dari kamp-kamp di Timor Barat merupakan tant-
angan berat bagi komunitas yang ditinggalkan. Makin banyak anggota milisi dan
pendukungnya yang pulang, makin tinggi pula kebutuhan untuk menemukan meka-
nisme, yang memungkinkan integrasi komunitas itu tanpa adanya tindak balas den-
dam. DI pihak lain, pengungsi jugat takut untuk kembali, karena khawatir akan pem-
balasan dendam dan pengucilan. Dalam jangka panjang, perkembangan serupa ini
merugikan masyarakat Timor Timur, Hal ini dibahas di bagian lain.

Menghadapi tugas berat ini, SC Komisi Kebenaran berhasil mengembang-
kan program, yang secara konkrit menawarkan langkah-langkah menuju rekon-
siliasi dan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Di samping itu,
mampu mencegah tindak kekerasan dan balas dendam. Begitu ungkap anggo-
ta SC, Patrick Burgess, Ketua bagian HAM UNTAET. Mekanisme program ini ber-
pijak pada proses hukum, melibatkan masyarakat dan mudah direalisasi. Selain
itu, cepat, murah dan fleksibel.26

Masyarakat Timor Timur juga memiliki mekanisme penyelesaian konflik dan
rekonsiliasi yang berpijak pada adat istiadat tradisional. Di samping prosedur
hukum formal, proses mediasi ini memainkan peranan penting. Walaupun
begitu, masyarakat meragukan proses mediasi tradisional ini. Mereka menilai-
nya sebagai lemah, karena termanipulasi selama masa pendudukan Indonesia.
Kekhawatiran lain muncul karena mekanisme ini dikonsepsi untuk kasus-kasus
lokal, seperti pencurian atau sengketa tanah. Bukan untuk pelanggaran hak asasi
manusia. Mekanisme penyelesaian konflik lokal yang disebut „nahe biti”, atau
upacara „gelar tikar”, merupakan prosedur mediasi tradisional yang berlangsung
di bawah kewenangan pimpinan adat. Dalam prosesnya, pihak yang berseng-
keta mengemukakan posisi dan tindakannya. Kemudian sebagai penyelesaian,
ditetapkan semacam ganti rugi. Selanjutnya, upacara „gelar tikar” diselengga-
rakan sebagai simbol berakhirnya sengketa. Pemimpin adat beserta pihak-pihak
yang bersengketa, duduk bersama di atas tikar. Secara tradisional, proses ini hanya
boleh dipimpin seorang lelaki. Dari upacara „nahe biti” ini dikembangkan sebu-
ah mekanisme rekonsiliasi yang unik. Yakni, instrumen resolusi konflik yang
memadukan proses hukum dengan tradisi Timor Timur. Selain berpijak pada
hukum, proses ini juga berpijak pada adat lokal dan melibatkan masyrakat. Walau-
pun begitu, Proses Rekonsiliasi Komunitas ini dirancang, bukan sebagai peng-
ganti atau alternatif dari proses hukum terhadap pelanggaran hak asasi keman-
usiaan. Melainkan, sebagai pelengkap proses itu. Komisi kebenaran yang erat
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bekerja dengan lembaga penyelidikan ini, tidak memberikan amnesti politik. Ber-
beda dengan komisi lainnya, upacara rekonsiliasi yang diselenggarakan komisi
ini hanya berlaku untuk kejahatan „ringan”, yang dilakukan sehubungan den-
gan konflik politik yang terjadi.. Pelaku pelanggaran berat HAM, tetap harus dipro-
ses hukum secara formal.

1.1 Komisi Kebenaran mulai bertugas
Juli 2001, Admonistrator PBB, Sergio Vieira de Mello yang kemudian secara tra-
gis wafat di Irak, menandatangani Peraturan 2001/10 yang menetapkan pem-
bentukan Komisi Kebenaran. Dengan kemerdekaan Timor Timur pada 20 Mei
2002, peran Komisi ini dikukuhkan dalam konstitusi. Dewan Transisi ditugasi
menyelenggarakan pemilihan komisaris nasional dan regional. Rakyat mengu-
sulkan hampir 300 orang sebagai kandidat. Tujuh orang Komisaris Nasional dipi-
lih melalui konsultasi terbuka, sebagian besar merupakan tokoh masyarakat den-
gan latar belakang politik yang berbeda-beda. Mereka diangkat secara resmi pada
21 Januari 2002, dan mulai bertugas.

Para komisaris bersumpah untuk memimpin komisi kebenaran secara inde-
penden dan tidak berpihak. Anggota komisaris itu, a.l. Jacinto Alves, koordina-
tor Ikatan Tahanan Politik; Maria Olandina Isabel Caeiro Alves, direktur orga-
nisasi „Perempuan Melawan Kekerasan”, Isabel Amaral Guterres, pengurus
layangan pengungsi; Romo Jovito Araujo, seorang pendeta katholik dan man-
tan anggota gerakan perlawanan mahasiswa; José Estevao Soares, anggota suatu
organisasi pro persatuan Indonesia; dan pendeta gereja Protestant Timor Timur,
Agustino de Vasconcelos. Pengacara Anicetto Guterres Lopes, pendiri organisa-
si Hak Asasi Manusia, Yayasan Hak, dipilih sebagai Ketua Komisi Kebenaran.

Para politisi terkemuka Timor Timur menghadiri acara pelantikan itu dan
menunjukkan dukungannya. Mantan Uskup Agung Afrika Selatan, Desmond Tutu,
mengirim ucapan selamat. Begitu juga Mary Robinson, yang ketika itu menjabat
sebagai komisaris Tinggi HAM PBB. Selanjutnya komisi ini memulai kegiatannya.

1.2 Mandat
Komisi yang bermasa kerja dua tahun ini bertugas menyelidiki pelanggaran HAM,
yang dilakukan sehubungan konflik politik antara tahun 25. April 1974 (akhir
masa diktatur Portugal) dan 25 Oktober 1999 (awal masa administrasi transisi
PBB, UNTAET). Dalam proses pencarian fakta, komisi mencatat kesaksian para
korban, para saksi dan pelaku pelanggaran. Selain itu, menyelenggarakan sidang
terbuka dan menyelidiki struktur dan lingkup pelanggaran HAM yang terjadi.

Selain merehabilitasi korban melalui proses rekonsiliasi di tingkat komunitas,
komisi juga mendukung reintegrasi pelaku pelanggaran kembali ke dalam masy-
arakat. Komisi ini mengakhiri kegiatan publiknya pada bulan April 2004, dan
menggunakan perpanjangan masa kerjanya untuk menyiapkan laporan akhir
beserta saran-saran. Laporan ini dipublikasi bersamaan dengan pembubaran komi-
si pada 7 Juli 2005.

Komisi Kebenaran Timor Loroase memiliki 13 tim regional, 30 Komisaris
regional dan mempekerjakan 250 pegawai. Selain kantor pusat di Dili, terdapat
6 Kantor wilayah. Komisi ini didukung oleh sejumlah pakar internasional, yang
selanjutnya bertindak sebagai penasihat Komisi. Di antaranya, Munir, seorang
pengacara HAM Indonesia. 7 September 2004, Munir tewas diracun. Kematian-
nya sampai kini belum bisa dijelaskan.

1.2.1 CAVR:„Visi” dan „Pesan kepada mereka yang melakukan
pelanggaran HAM”
Dengan keterangan di bawah, komisi kebenaran berusaha mengajak masyara-
kat untuk berpartisipasi:
„Visi Kami”
„Kami ingin turut membangun dasar untuk perdamaian yang langgeng di Timor Timur,
yaitu dengan mengajak partisipasi seluruh masyarakat. Dengan menilik ulang masa
lampau kita yang berat dan mengenali realita tentang pelanggaran HAM, kami berharap
dapat mendukung proses menuju keadilan dan rekonsiliasi di negara kita. Keadilan mem-
butuhkan adanya pengakuan atas kebenaran, pertanggungan jawab setiap orang atas
tindakannya. Rekonsiliasi berarti, bahwa kita membuka hati untuk menelusuri jalan
ini agar dapat membangun kembali hubungan sosial, yang rusak akibat konflik poli-
tik di negara kita. Kami ingin menjalani proses ini bersama setiap komunitas, dengan
tujuan menyembuhkan luka yang dialami para korban`dan keluarganya, serta seluruh
bangsa ini. Ini adalah jalan menuju perdamaian, sebuah perdamaian, yang menjadi
hak kita dan sangat kita butuhkan. Perdamaian bisa berlangsung di Timor Timur.”27

„Pesan kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran HAM”
„Dalam semangat rekonsiliasi, kami mengulurkan tangan kepada saudara-saudara
dari Timor Timur, yang telah melakukan pelanggaran HAM. Kami mengetahui, bahwa
tindak pelanggaran HAM terhadap orang lain itu telah melukai peri kemanusiaan yang
Anda miliki. Melalui proses ini, Komisi Kebenaran ingin membantu memulihkan rasa
kemanusiaan itu. Artinya, bukan dengan melupakan masa lalu dan sakit hati yang
dialami, melainkan dengan menawarkan sebuah proses, yang dapat membantu kita
bersama menyembuhkan luka itu dan menjadi utuh kembali.
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Proses ini mengandung keadilan, yang artinya, bahwa Anda mungkin harus men-
gorbankan sesuatu untuk kesalahan yang telah diperbuat. Pelanggaran berat akan tetap
ditangani oleh pengadilan. Sedangkan untuk pelanggaran yang lebih ringan, Komisi
Kebenaran bersama dengan komunitas lokal akan menjalankan proses, yang dapat men-
dukung proses keadilan dan membantu, agar Anda dengan damai terintegrasi kem-
bali kedalam komunitas. Inilah yang disebut Proses Rekonsiliasi Komunitas, di mana
Anda bisa berpartisipasi secara sukarela. 

Komisi Kebenaran akan menjamin Hak Asasi Anda, termasuk hak untuk men-
dapatkan proses hukum yang adil, serta hak Anda untuk membangun kehidupan baru
di Timor Timur, sesudah menjalani proses ini.”28

1.3 Comarca – penjara sebagai monumen peringatan
Komisi Kebenaran memilih penjara Comarca di Balide, Dili yaitu bangunan
peninggalan jaman kolonial Portugis, sebagai kantor pusat. Di masa pendudu-
kan Indonesia, lokasi ini merupakan tempat penuh teror bagi ribuan tahanan poli-
tik. Tahanan terakhir dibebaskan September 1999, ketika pecah kerusuhan di Timor
Timur. Sejak itu, bangunan Comarca tidak terawat. Usul untuk mengubah pen-
jara ini menjadi monumen peringatan, diajukan oleh Asosiasi Mantan Tahanan
Politik (ASSEPOL) pada tahun 2000. Usulan ini diterima oleh pemerintah Timor
Timur dan Komisi Kebenaran. Walaupun begitu, renovasi baru bisa dimulai Janu-
ari 2002, setelah pemerintah Jepang menyediakan dana 1 juta dolar AS untuk kegi-
atan Komisi Kebenaran, dengan ketentuan bahwa 530 ribu AS digunakan untuk
pembangunan infrastruktur. Bentuk asli bangunan itu dipertahankan. Juga pintu
dan terali besi di sel-sel yang sekarang menjadi ruang kerja komisi tidak diganti.
Sedangkan dinding-dinding ruangan digambari oleh seniman-seniman Timor
Timur, yang menciptakan 65 „grafitti” tentang para tahanan, militer Indonesia
dan kelompok milisi. „Graffiti-grafiti ini mengisahkan cerita/sejarah yang lampau”,
demikian kata Presiden Xanana Gusmão pada pembukaan Gedung itu 17 Sep-
tember 2003.29 Dari seluruh gedung itu, hanya delapan ruangan „sel isolasi”
yang tidak diubah wujudnya, agar setiap orang bisa membayangkan kondisi dalam
„sel kematian”. Ruangan sel, di mana para tahanan politik pembantaian Santa
Cruz dulu ditahan, sekarang menjadi perpustakaan dan pusat dokumentasi. Di
situ diarsipkan kesaksian yang tak terhitung jumlahnya, berkas materi dan doku-
men bersejarah. Untuk mengisi arsip besar ini, komisi meminta setiap orang untuk
berpartisipasi secara langsung. Komisi Kebenaran ingin mengumpulkan semua
materi infomasi yang berhubungan dengan masa konflik 1974 sampai 1999.

Melengkapi mandat Komisi Kebenaran, Penjara Comarca yang dikelola oleh
ASSEPOL, berfungsi sebagai monumen peringatan penindasan bagi generasi
mendatang dan pusat hak asasi manusia dan perdamaian di Timor Timur.
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„Bangunan ini bukan hanya merupakan lambang perubahan masyarakat. Di Timor
Timur, kita membutuhkan sebuah tempat, dimana semua korban pelanggaran hak asasi
manusia bisa diperingati. Bangunan ini akan menjadi monumen peringatan itu. Di
sini dokumen-dokumen bersejarah dan berbagai materi, yang berhubungan dengan keja-
hatan yang telah dialami oleh bangsa kita, akan disimpan. Mulai hari ini, dinding
tembok yang kuat ini akan digunakan untuk tujuan yang lebih baik – yaitu, untuk men-
jaga sejarah dan kenangan, agar generasi dan dunia mengetahui serta dapat mengin-
gat apa yang pernah terjadi di Timor Timur”, demikian dikatakan Aniceto Guter-
res Lopes, Ketua Komisi Kebenaran pada saat peresmian bangunan.30

2. Makna dari Penerimaan
„Acolhimento”, menyiapkan penerimaan seseorang, merupakan suatu elemen yang
tidak selalu dikaitkan dengan pekerjaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Namun, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Timur menyandang konsep ini dalam
namanya. Konsep ini berawal dari kondisi, dimana ratusan ribu pengungsi yang
berada di seberang perbatasan, di Timor Barat, seharusnya kembali ke Timor
Timur. Diantara para pengungsi itu, banyak yang telah melakukan kejahatan rin-
gan dan memilih agar Timor Timur tetap bersatu dengan Indonesia. Takut meng-
hadapi balas dendam, mereka khawatir untuk kembali ke desa-desa mereka.

Setelah referendum, kelompok-kelompok milisi bersenjata dan para pemim-
pinnya mengkontrol kamp-kamp pengungsian di Timor Barat. Mereka meng-
gunakan pengungsi sebagai sandera politik dan mengintimidasi dengan cerita-
cerita horor tentang situasi negaranya dan pekerjaan PBB. Pada awalnya, para
pekerja organisasi bantuan hanya memiliki akses terbatas untuk menemui pen-
gungsi, dan seringkali hanya bisa masuk ke kamp itu, bila dikawal oleh polisi
Indonesia, polisi yang justru membiarkan kelompok milisi bertindak saecara lelu-
asa. Pada 6 September 2000 situasi meledak: 3 pekerja Badan Bantuan Pengungsi
PBB (UNCHR) dibunuh secara brutal oleh kelompok milisi. PBB kemudian
menarik semua pekerjanya dari Timor, dan Dewan Keamanan PBB menuntut
pelucutan senjata dan pembubaran kelompok milisi. Namun, selain menguta-
rakan niat baiknya, dari pihak pemerintahan Indonesia tidak tampak adanya
upaya-upaya yang serius. Indonesia malah menghentikan bantuan kepada para
pengungsi. Akibatnya, para pengungsi hanya dapat bertahan dengan berdagang
kecil-kecilan, bertani dan melakukan berbagai tindak kriminal. Ketegangan sosi-
al antara pengungsi dan masyarakat setempat juga semakin runcing. Sekarang,
masih ada sekitar 30 ribu pengungsi di Timor Barat, dari jumlah sebelumnya,
280 ribu orang pengungsi. 

Masalah kompleks yang dihadapi pengungsi di Timor Barat mempengaru-
hi dan menghambat pembangunan masyarakat dalam berbagai segi: Selama mili-
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si dari Timor Barat bertameng pengungsi, bisa beroperasi di Timor Timur, situa-
si merupakan risiko keamanan yang besar. Serangan kelompok milisi pada tahun
2002 terhadap dua desa di Timor Timur, menunjukkan betapa mudahnya menyeb-
rangi perbatasan tanpa diketahui. Pemimpin politik di Timor Timur menjadikan
pemulangan pengungsi sebagai prioritas utama. Juga, penangkapan anggota
milisi. Tergantung pada berat pelanggaran yang dilakukan, anggota milisi yang
tertangkap harus dihadapkan ke pengadilan atau ke Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi. Komisi ini kemudian membantu komunitas untuk bisa dengan
damai menerima kembali tetangga atau kerabatnya yang dulu mengungsi, walau-
pun kadang-kadang proses rekonsiliasi untuk pelaku kejahatan ringan ini belum
dijalankan. Bahwasanya hanya terjadi beberapa kasus pembalasan dendam meru-
pakan bukti, kwalitas dampingan yang diberikan komisi, serta persiapan setiap
komunitas. Proses pengembalian pengungsi dilakukan atas kerjasama antara
badan pemerintah, gereja, organisasi-organisasi lokal dan internasional, serta PBB.

Dengan beragam aksi dan upaya besar, akhirnya pengaruh milisi atas para
pengungsi di kamp-kamp berhasil dipatahkan. Dengan bantuan kaum elit di pede-
saan, UNCHR mengorganisasi kunjungan, yang diberi nama „Datang dan meli-
hat sendiri” bagi delegasi-delegasi pengungsi. Uskup Belo memohon agar pen-
gungsi percaya pada niat baik ini dan pulang. Begitu pula Presiden Xanana
Gusmão, yang berulang kali mengunjungi kamp-kamp pengungsi di Timor
Barat dan berbicara langsung dengan penghuni kamp. Ini dilakukannya bersa-
ma delegasi tingkat tinggi dari Komisi Kebenaran, yang menegaskan pentingnya
rekonsiliasi. Dalam kunjungan-kunjungannya, komisi kebenaran menluruskan
kesalahpahaman yang sudah meluas, serta memberi penjelasan tentang kerja dan
upaya mereka. Dengan berbagai cara penyampaian informasi, komisi tersebut
berusaha memotivasi pengungsi untuk kembali. Upaya Komisi Kebenaran ini
didukung oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Timor Barat. Sekali
seminggu, bagian radio komisi ini menyiarkan program mengenai proses rekon-
siliasi, upaya-upaya intergrasi dan audiensi publik yang berlangsung. Selain
itu, disiarkan juga berita khusus untuk para pengungsi di Timor Barat. Program
siaran ini juga menawarkan layanan pesan untuk para pengungi, serta komu-
nitas dan anggota keluarganya di desanya. Bernagai T-shirt, stiker dan brosur ber-
slogan „CAVR-jalan menuju perdamaian” dibagikan baik di Timor Timur mau-
pun Timor Barat. Komisi ini menyambut para pengsungsi di perbatasan,
kemudian mendampingi mereka ke desanya sampai proses intergrasi berakhir.

3. Proses Rekonsiliasi Komunitas
Pekerjaan komisi kebenaran amat tergantung pada niat para pelaku pelangga-
ran untuk bekerjasama. Apa motivasi para pelaku untuk menghadap Komisi,

menyatakan tindak pelanggarannya dan berkontribusi pada pencarian fakta? Di
beberapa negara, proses ini dikaitkan dengan pemberian amnesti atau karena ada
ancaman pengusutan hukum. Di Timor Timur kedua hal ini tidak berlaku.

Mekanisme yang berlangsung di Timor Timur sebagai berikut: masing-
masing pelaku melapor ke kantor-kantor regional komisi yang bersangkutan, dan
secara sukarela menyatakan keinginannya untuk menjalankan proses itu. Bagi
para pelaku, persyaratan proses rekonsiliasi adalah pengakuan penuh dan kese-
diaan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Yang berlaku di sini, hanya
tindak pelanggaran yang dilakukan sehubungan dengan konflik politik di masa
itu. Tindak pidana dan kejahatan biasa, tertutup dari mekanisme ini. Selain itu,
pelaku pelanggaran harus menjamin, tidak akan lagi menggunakan kekerasan
sebagai alat untuk mencapai target politik. Pernyataan ini harus tertulis, bilam-
ana perlu anggota Komisi akan membantu dalam penulisannya. Kemudian, surat
pernayataan ini dikirim ke kantor pusat di Dili. Dari sana surat itu diteruskan
ke kantor Kejaksaan Agung. Selanjutnya, badan pengusut PBB, yang berada
dibawah kewenangan Kejaksaan Agung itu akan menyelidiki apakah tindak
pelanggaran yang disebutkan itu termasuk kategori kejahatan ringan atau keja-
hatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan data, diperiksa juga apakah orang itu
dituntut untuk kejahatan lain. Baru Badan pengusut memberi lampu hijau, orang
tersebut bisa berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi tersebut.

Selanjutnya, tim komisi regional yang berwenang, menghubungi komuni-
tas dan korban untuk kesediaannya. Lalu proses rekonsiliasi itu, mulai dipersi-
apkan. Biasanya, beberapa kasus dapat diselenggarakan secara bersamaan. Pro-
ses rekonisiliasi itu berlangsung selama dua hari. Dibentuk sebuah dewan yang
terdiri dari 5 orang, ternasuk anggota komunitas, wakil gereja, ketua adat dan
pemimpin desa. Ada perhatian khusus untuk menyertakan satu atau dua orang
perempuan di dalam dewan yang dipimpin seorang Komisaris Regional ini. Dalam
proses itu, pelaku pelanggaran menyatakan kejahatan yang dilakukan, menje-
laskan latar belakang dan alasan perbuatannya itu, lalu meminta maaf. Para kor-
ban kemudian menceritakan dampak tindakan itu terhadap kehidupannya.
Masyarakatpun mendapat kesempatan untuk memberikan masukan tentang latar
belakang yang diketahuinya dan mengajukan pertanyaan. Setelah itu, dewan
memediasi agar ada kesepakatan antara korban dan pelaku kejahatan, menge-
nai bentuk rekonsiliasi dan ganti rugi yang sesuai. Misalnya, dengan mengerja-
kan sesuatu untuk komunitas, turut membantu menbangun rumah atau mem-
bayarkan sejumlah uang. Juga secara tradisional, misalnya memberikan benda
yang bernilai simbolis. Seringkali, pengakuan salah dan permintaan maaf kepa-
da korban sudah cukup untuk diterima oleh masyarakat. Konflik dinyatakan bera-
khir dan kesepakatan diresmikan dalam upacara tradisional. Hasil keputusan pro-
ses rekonsiliasi itu kemudian didaftarkan ke pengadilan regional, agar tercatat
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dan formal. Masing-masing pihak yang bertikai menerima dokumen mengenai
kesepakatan itu. Jika si pelaku kejahatan memenuhi kewajibannya, maka kesa-
lahanya dianggap lunas. ia tidak dapat dihukum untuk hal yang sama lagi. Bila
ia melanggar kesepakatan yang dibuat, maka ia dapat dihukum sampai satu
tahun. Atau, harus membayar denda 3000 dolar AS atau nilai yang sama dalam
matauang Timor Timur. Ada juga kasus dimana pengakuan salah dan permin-
taan maaf si pelaku, dinilai tidak cukup oleh masyarakat, dan terjadi penolakan
rekonsiliasi.31

Jumlah permintaan untuk mengikuti proses rekonsiliasi jauh melampaui
harapan Komisi. Awalnya diperkirakan, akan ada 1 000 permintaan, Menurut
data terakhir, jumlahnya mencapai sekitar 1.542 permintaan. Ada 86 orang yang
terpaksa ditolak permohonananya untuk menjalankan proses ini. Mereka semua
diduga terlibat pelanggaran berat. Sekitar 90% kasus yang ditangani merupakan
tindak kejahatan yang dilakukan sehubungan dengan referendum di Timot
Timur. Para pelanggar ini kebanyakan warga yang pro-indonesia. Mereka bias-
anya anggota atau pendukung kelompok milisi, bekerja untuk militer, kepoli-
sian atau badan intelijen indonesia. Walaupun begitu, posisi yang mereka ambil
tidak selalu sejalan dengan ideologi atau pandangan politik mereka.32

Pemerintah Indonesia meluncurkan kampanye besar-besaran untuk men-
sosialisasikan otonomi. Tujuannya, agar rakyat Timor Timur memilih untuk, tetap
bersatu dengan Indonesia. Untuk kampanye ini, Indonesia menyediakan dana
besar dan memberi kewenangan istimewa kepada kolaboratornya. Dalam rang-
ka kampanye ini, sejumlah organisasi pro-otonomi menyebarkan informasi
sampai ke pelosok Timor Timur. Mereka membagikan makanan, obat-obatan,
kaos berlogo Pro-Otonomi, serta bendera merah putih. Kelompok milisi dibentuk
oleh militer dan merupakan bagian dari strategi ini. Sebagai kelompok keam-
anan masyarakat yang melindungi publik, mereka mendapat pengakuan resmi.
Kelompok milisi terintegrasi dalam struktur administasi lokal. Mereka dibiayai
dana pemerintah. Secara terbuka mereka bekerjasama dengan mentor militer-
nya. Tugas mereka, a.l. melakukan terror guna menggagalkan referendum.
Misalnya, dengan menyuluh perang saudara antara kelompok pro-otonomi
dan pro-kemerdekaan, atau mempengaruhi masyarakat sedemikian rupa, sehing-
ga referendum itu menghasilkan keputusan yang diharapkan Indonesia. Di lain
sisi, hasil referendum bisa menunjukkan kemenangan pihak pro kemerdekaan,
Bila ini terjadi, ada rencana untuk menghancurkan Timor Timur. Misalnya, lewat
perang saudara, pelaksanaan operasi bumihangus dan evakuasi massal. Bila ini
terjadi, hasil referendum bisa dipertanyakan. Skenario „perang saudara” gagal.
Xanana Gusmão memperingatkan sayap perlawanan bersenjata Timor Timur
untuk tidak terprovokasi oleh kelompok milisi. Sebaliknya, mereka diminta untuk
berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi guna menjamin keamanan dan men-

gimbangi kaum militer dan milisi. Dewan Perlawanan Nasional, CNRT, juga
menghindari demonstrasi dan kampanye terbuka. Mereka berusaha untuk tidak
menonjolkan diri, walaupun akibatnya kejahatan merebak di Timor Timur dan
rakyat terpaksa menghadapi ancaman terror, tanpa perlindungan.

Selain para pemimpinnya, hanya sedikit anggota milisi yang berdasarkan
pandangan politiknya. Ada yang teriming-iming uang, kekuasaan dan senjata
yang diterimanya, ada juga yang diancam dengan kekerasan dan tindak repre-
sif, sehingga tidak melihat adanya pilihan lain. Biasanya, para pejuang integra-
si ini direkrut dari kaum pemuda yang kurang pendidikan. Pemimpin milisi lalu
menggunakan upacara adat, seperti „sumpah berdarah” untuk memaksa para lela-
ki itu melakukan tugasnya. Alkohol dan obat bius membuat tindak-tanduk para
milisi ini tidak dapat diperhitungkan.33

Kesedian para pelaku kejahatan ringan untuk menghadap komisi kebena-
ran, bisa dijelaskan. Proses ini memberi kesempatan kepada mereka untuk kem-
bali menjadi bagian masyarakat, mengakui kesalahan dan membersihkan nama
mereka serta nama baik keluarganya. Bukan saja sipelaku yang mengetahui
kesalahannya, tapi juga masyarakat umum. Bila mereka tidak mengikuti proses
atau tidak memenuhi kesepakatan yang dihasilkan proses rekonsiliasi ini, maka
mereka akan dikucilkan. Para korban memegang kunci dan kekuasaan untuk
membebaskan para pelaku kejahatan dari stigmatisasi.34

„Saya memutuskan untuk turut dalam proses rekonsiliasi ini karena anak-anak
saya“, ungkap seorang partisipan, yang juga angota milisi. „Saya tidak ingin
mereka didiskriminasi, hanya karena mereka itu anak-anak anggota kelompok mili-
si. Dalam budaya kita, bila seorang ayah melakukan kesalahan, maka akan berdampak
juga pada anaknya. Saya khawatir, bahwa nantinya mereka akan kesulitan mencari
kerja. Selain itu saya sebenarnya ingin secara terbuka menerangkan pada masyara-
kat , apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum mengikuti proses ini saya merasa tersiksa,
karena merasakan bagaimana marahnya mereka kepada saya.”

„Kami dipaksa untuk menjadi anggota milisi“, demikian kata seorang partisi-
pan dari Aileu. „Kami tidak punya pilihan lain. Kami kan sebenarnya hanya petani
kecil. Militer Indonesia mengumumkan, dari setiap desa harus sedikitnya enam orang
yang menjadi anggota milisi. Tugas saya itu, mengambil bensin untuk militer. Saya
diterbangkan ke Atambua, dan kembalinya baru September 2000. Alasan saya untuk
berpartisipasi dalam proses ini adalah karena anak-anak. Saya khawatir memikirkan
masa depan mereka. Sebelum mengikuti proses ini saya bahkan malu untuk berjalan
di kota. Kadang, orang-orang tidak mau berbicara dengan saya. Saya merasa „todan“,
bersalah dan berat hati, bila harus pergi bekerja di ladang.”35

Proses rekonsiliasi yang pertama berlangsung pada 23 September 2002, di
dekat Liquisa. Ada sekitar 150 orang yang berpartisipasi dalam proses, yang juga
dihadiri oleh Komisaris Nasional, Kejaksaan Agung Timor Timur dan saat itu
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Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Mary Robinson. Proses rekonsiliasi itu dipim-
pin oleh Ana Maria dos Santos. Tiga pemuda, pelaku pelanggaran, duduk ber-
hadapan dengan beberapa orang korban, dan mengakui kesalahan mereka.
Kemudian, para korban berunding dengan masyarakat dan memutuskan untuk
tanpa syarat, menerima permintaan maaf itu. Proses itu diakhiri dengan upa-
cara penerimaan kembali secara simbolis. Pemimpin adat membersihkan suas-
ana dari permusuhan, dengan mengajak ketiga pelaku itu untuk duduk bersa-
ma dengannya dan para korban diatas tikar.36

Dalam proses rekonsiliasi di Fahelebo, dekat Liquisa, pelaku mengaku per-
nah mengancam dan memukuli korbannya. Sebagai hukuman, si pelaku ditun-
tut untuk turut membangun sekolah. Setelah itu, para korban secara sukarela
menawarkan bantuan mereka kepadanya. Di Lacluta dekat Viequeque, di hada-
pan sembilan keluarga dan seluruh komunitas desa, sembilan orang pelaku
mengaku telah membakar rumah dan merusak harta benda mereka. Komuni-
tas memutuskan bahwa para pelaku harus selama satu bulan, membantu mem-
bangun kembali gereja yang dibakarnya. Sekitar 500 orang menghadiri proses
di Metinaro, dekat Dili. Proses ini dibuka oleh kepala desa, yang menjelaskan
tahapan proses dan menegaskan, bahwa partisipasi komunitas ini merupakan
sumbangan untuk membangun bangsa yang baru. Pelaku pelanggaran di situ
mengaku, bahwa ia menjadi anggota milisi pada pada tahun 1999, karena dide-
sak tentara Indonesia. Ia merasa tidak memiliki pilihan lain. Ia tegaskan, bahwa
ia tidak melakukan pelanggaran apa-apa dan meminta maaf kepada seluruh hadi-
rin atas keanggotaannya dalam kelompok milisi. Komisaris regional, kepala
desa, pemimpin adat dan wakil gereja serta wakil pemuda lokal berunding.
Setelah itu diputuskan, bahwa permintaan maafnya sudah memenuhi persya-
ratan untuk rekonsiliasi.37

Salah satu proses rekonsiliasi terbesar berlangsung di Oecussi di desa Lela Ufe.38

Di tahun 1999, desa ini terpecah dua: keluarga yang mendukung kemerdekaan
menetap di satu bagian desa, sedangkan anggota milisi menetap di bagian lain.
Pemimpin adat menyimpulkan, bahwa pilihan lokasi ini merupakan refleksi dari
perselisihan yang mendalam di masyarakat. Seluruh komunitas dilibatkan dalam
proses rekonsiliasi agar pemisahan itu bisa diatasi. Untuk itu, ia menyiapkan
sejumlah persyaratan khusus. 31 orang anggota milisi Sakunar, kembali dari Timor
Barat dan meminta untuk diperbolehkan berpartisipasi dalam proses rekonsili-
asi Komisi Kebenaran itu. Mereka pernah membakar sejumlah rumah, merusak
dan menghancurkan harta benda milik anggota CNRT, menyerang, menginti-
midasi dan mencuri hewan milik masyarakat. Proses ini mendapat lampu hijau,
setelah pernyataan yang ditulis oleh milisi Sakunar diperiksa oleh kejaksaan. Para
keluarga korban yang langsung dihubungi oleh pegawai kantor regional, juga
menyetujui proses itu. Proses berlangsung di lapangan dibelakang gereja, di sebe-

lah rumah „lulik” atau rumah „suci” komunitas tersebut. Di Timor Timur tra-
disi animisme masih memiliki peranan penting, walaupun mayoritas masyara-
kat beragama Katolik.

Sejak dini hari, ratusan orang berdatangan mengenakan pakaian yang ter-
baik. Ada kelompok musik yang memainkan lagu-lagu, dan sekelompok perem-
puan tua berpakaian tradisional yang menyandang gong-gong kecil, memper-
siapkan diri untuk tampil menari. Anggota dewan duduk di atas tikar di muka
„lulik”. Sedangkan kelompok pelaku duduk di sebelah kanan dan korban di sebe-
lah kiri. Lebih dari 1.000 orang menghadiri proses itu. Proses itu diawali den-
gan peletakan kain tenun tais di atas tikar, sebagai jembatan simbolis antara para
pelaku kejahatan dan korban. Komisaris regional, Arnold Sunny, membacakan
doa, kemudian menjelaskan tahapan proses itu. Sesudahnya, ia memberi waktu
kepada para pelaku pelanggaran untuk menerangkan tindakan mereka. Satu per-
satu, setiap pelaku maju dan mengakui kesalahannya. Kemudian, anggota
dewan melontarkan sejumlah pertanyaan: bagaimana dan mereka direkrut oleh
siapa, serta siapa yang menyuruh mereka melakukan tindak pelanggaran itu.
Kemungkinan untuk bertanya secara langsung bukan saja amat bernilai bagi kor-
ban dan komunitas, melainkan juga bagi komisi yang dengan informasi terse-
but dapat menganalisa pelanggaran HAM dengan lebih baik. Sesi itu berulang-
kali diistirahatkan. Kelompok musik mengisi waktu istirahat dengan tarian dan
lagu tentang rekonsiliasi yang diciptakan khusus untuk hari itu. Setelah semua
pelaku kejahatan itu memberi kesaksian, berlangsung acara makan siang, di mana
dua ekor sapi sudah dipotong untuk itu. 

Acara dilanjutkan dengan kesaksian para korban lelaki. Kepala-kepala kelu-
arga maju ke depan Dewan Komisi. Anggota perempuan dalam dewan itu men-
gundang para korban perempuan untuk memberi kesaksian dan menyampai-
kan pendapat mereka. Dalam proses rekonsiliasi, partisipasi aktif para perempuan
sangat penting. Terutama karena partisipasi perempuan dalam kehidupan sosi-
al masyarakat yang sangat patriarkal ini, bukan hal yang biasa. Seperti disebut-
kan sebelumnya, dalam mediasi sengketa tradisional, perempuan tidak memi-
liki peran. Oleh karena itu, keterlibatan mereka diutamakan di sini dan para
perempuan diberi dukungan agar menyuarakan pandangannya. Para komisaris
perempuan, yang berbicara langsung dan juga memimpin proses regional, tam-
pil sebagai panutan. Para komisaris ini menilai, bahwa mereka diterima dengan
baik oleh masyarakat. Walaupun begitu, secara umum kesertaan perempuan di
dalam proses ini, baik di sisi pelaku pelanggaran maupun sebagai korban, san-
gat rendah. Korban perempuan seringkali terlupakan. Bila seorang pelaku pelang-
garan memberi kesaksian, biasanya kepala keluarga lelaki yang diidentifikasi seba-
gai korban, misalnya dalam kasus-kasus pembakaran rumah, perusakan harta
benda dan pencurian hewan piaraan. Kadangkala, kaum lelaki tidak ingin, istri-
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nya memberi kesaksian secara terbuka. Proses ini seringkali berlangsung sam-
pai larut malam. Para perempuan pulang lebih awal, karena harus menidurkan
anak-anaknya dan mengerjakan pekerjaan lainnya di rumah. Ada juga sejum-
lah perempuan yang melakukan tindak pelanggaran. Awalnya mereka sangat ragu
menghadap Komisi Kebenaran. Petugas Komisi sering mengalami kesulitan
untuk membangun kepercayaan para perempuan itu untuk memberi kesaksian.39

Walaupun begitu ada juga kasus seperti Fernanda Malfada, yang meminta untuk
mengikuti proses rekonsiliasi. Keluarga yang sebelumnya khawatir, kemudian
memberikan dukungan kepada Fernanda, ketika proses itu berlangsung. Fern-
anda Malfada, seorang guru, adalah bendahara dari kelompok milisi lokal di des-
anya. Tugasnya adalah membayar gaji anggota milisi. Setelah keluarganya
pulang dari Timor Barat, ia dan seluruh keluarganya dimusuhi dan dicemooh.
Rumah mereka dilempari batu. Setelah proses rekonsiliasi, sikap permusuhan itu
berakhir dan Fernanda merasa menjadi bagian dari komunitasnya lagi.40

Dalam proses ini, korban menempati peran utama dan dapat menuntut masy-
arakat untuk mengembalikan martabatnya. Begitu kata Koordinator bagian
dukungan untuk Korban, Rosario Araujo. Di Lela-Ufe, semua korban memberi-
kan kesaksian, sesudahnya anggota komunitas mendapat kesempatan untuk bert-
anya. Ada penilaian, bahwa dalam pengakuan tersebut, beberapa orang tidak men-
gungkapkan sejauh apa keterlibatan mereka yang sebenarnya, masyarakatpun
meminta kejelasan tentang sejumlah peristiwa. Para pelaku tersebut kemudian
mengaku. Ketika salah satu pelaku menyatakan, bahwa diantara mereka ada yang
terlibat pembunuhan terhadap dua orang, Dewanpun berunding kembali. Akhir-
nya diputuskan, agar para tertuduh ini tidak diikutkan dalam proses rekonsili-
asi dan kasusnya dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung untuk pemeriksaan
lebih lanjut. 

Sebelum proses rekonsiliasi diselenggarakan, memang sudah dipikirkan
bagaimana sikap dan apa langkah yang harus diambil, bila pelanggaran yang dila-
kukan ternyata jauh lebih berat daripada yang diketahui pada awalnya. Mere-
ka mempertimbangkan sejumlah pertanyaan. Bila seorang tertuduh ternyata
melakukan pelanggaran berat, atau mengakui melakukan pelanggaran berat, keti-
ka sedang diperiksa oleh Dewan Komisi dan masyarakat, apakah ia tetap harus
dihadapkan ke lembaga hukum atau mendapat impunitas dari Komisi? Pertan-
yaan ini penting dalam menetapkan keadilan dan rekonsiliasi. Bila kesaksian yang
diutarakan di muka komisi itu dapat diajukan kepada lembaga hukum, maka ada
kemungkinan informasi tentang pelanggaran HAM akan ditutup-tutupi. Hal ini
tentunya berpengaruh negatif untuk pencarian fakta dan rekonsiliasi. Sebalik-
nya, bila komisi memberi perlindungan pada pelaku pelanggaran, akibatnya mere-
ka akan terbebas dari hukuman. Padahal, bagi Timor Timur yang sedang mem-
bangun sistim hukumnya, memberikan peluang untuk impunitas, bukanlah

sesuatu yang dapat didukung. Terutama sekarang, ketika kepercayaan masyara-
kat pada proses hukum di Timor Timur itu, diharapkan tumbuh, karena sebel-
umnya, Timor Timur bukan negara hukum. Oleh sebab itulah, Komisi memu-
tuskan untuk menghentikan proses rekonsiliasi, bila ada cukup bukti bahwa
seorang tertuduh terlibat dalam pelanggaran berat HAM. Dalam hal ini, kasus
itu dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung agar dapat diperiksa lebih lanjut. Para
saksi juga berhak untuk tidak memberatkan tuduhan kepada diri dan keluarg-
anya sendiri. Namun bila mereka memberikan kesaksian, yang selanjutnya
perlu diperiksa, maka informasi ini akan diteruskan ke institusi resmi yang ber-
tanggung jawab.41

Tentunya ada bahaya yang terselubung dalam situasi seperti itu. Partisipan
proses rekonsiliasi dapat membatasi informasi yang mereka paparkan. Dalam
sejumlah proses, pengakuan kesalahan secara terbuka, serta pembeberan total
tentang peristiwa yang terjadi sudah cukup dan para pelaku tidak usah meng-
ganti kerugian, baik secara simbolis maupun dengan melakukan pelayanan
untuk kebutuhan desa. Ini menunjukkan, betapa pentingnya pencarian fakta itu,
serta kebenaran yang terungkap, di mata masyarakat setempat. Kemungkinan,
keinginan besar untuk rekonsiliasi dapat ditelusuri dari posisi mereka yang ter-
libat. Hampir semua anggota milisi yang berpartisipasi dalam proses itu adalah
masyarakat biasa. Sebaliknya, sebagian dari mereka, yang bertanggung jawab,
dibebaskan tanpa hukuman.

Khususnya bagi keluarga dan orang yang telah kehilangan anggota keluar-
ga yang dicintainya, maka proses rekonsiliasi ini merupakan kesempatan untuk
mengetahui nasib anggota keluarganya yang „hilang” itu dan mendapatkan infor-
masi tentang si pelaku kejahatan. Diantara pelaku pelanggaran, banyak yang
melemparkan tanggung jawab atas perbuatannya kepada orang lain, yang telah
memaksa atau menyuruhnya untuk melakukan sejumlah kejahatan ringan.
Biasanya para pelaku ini bersedia menyebutkan nama orang yang bertanggung
jawab untuk pelanggaran berat HAM itu, serta kondisi yang menyulut peristi-
wa itu.42 „Proses ini membantu saya untuk menemukan saksimata, yang melihat
bagaimana suami saya dibunuh. Informasi ini bakal sangat membantu dalam pro-
ses pengadilan nanti.”, demikian ungkap seorang janda dari Ermera. Walaupun
begitu tertinggal kesan, bahwa kesaksian yang diberikan tidak memaparkan keja-
dian yang sebenar-benarnya. „Mana mungkin ia (saksimata pada pembunuhan
suami) berada dalam kelompok yang membunuh suami dan kakak saya, dan sama
sekali tidak terlibat dalam pembunuhannya? Bagaimana bisa, ia hanya melihat saja?
Saya rasa, proses ini berjalan hanya sesuai keinginan para penjahat itu. Mereka meli-
hat bahwa proses ini tidak menyakiti mereka, dan justru menguntungkan. Karena bila
mereka sepakat untuk mengikuti proses ini, maka masyarakat desa tidak dapat lagi
mengkategorikan mereka sebagai milisi. (...) Ini bukan rekonsiliasi.”4
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Pendapat seperti ini biasanya muncul diantara keluarga yang telah kehilangan
sanak saudaranya. Ini bukan berarti menganggap enteng pekerjaan Komisi Pen-
cari Fakta dan Kebenaran. Melainkan menunjukkan, bahwa bagi kebanyakan kor-
ban, proses rekonsiliasi ini berkaitan erat dengan kebutuhan untuk menemukan
kebenaran dan mendapatkan keadilan dalam menghadapi pelanggaran berat.44

Sebelum mulai menyimpulkan penilaian, marilah kita kembali ke proses
yang berlangsung di Lela-Ufe. Di desa itu, dewan rekonsiliasi berunding dengan
korban dan menegosiasi ganti rugi yang sepadan. Ketiga keluarga anggota resistensi
Timor Timur yang rumahnya dibakar, menetapkan sejumlah ganti rugi simbolis:
kain tenun tais, uang logam perak, tembakau dan arak lokal. Pertama-tama,
Dewan meminta para perempuan keluarga itu untuk maju, sesudahnya baru yang
lelaki. Dengan nafas rekonsiliasi mereka menerima tawaran tersebut. Beberapa kelu-
arga tani yang miskin juga menjadi korban. Mereka menolak tawaran kain tenun
tais dan mutiara sebagai ganti rugi, dan menuntut kompensasi uang. Salah seo-
rang petani menyatakan, bahwa tertuduh telah mencuri kambingnya. Sebagai peng-
gantinya, ia menuntut dibelikan, setidaknya seekor babi. Kasus demi kasus ditang-
ani secara terbuka. Proses rekonsiliasi itu diakhiri dengan upacara tradisional.

3.1 Penilaian proses rekonsiliasi oleh pelaku pelanggaran 
dan korban
Proses rekonsiliasi merupakan paduan antara metode penyelesaian konflik tra-
disional dan partisipasi komunitas, yang memiliki jembatan ke sistim hukum
formal. Dikaitkannya hukum formal dan hukum adat terbukti berhasil dengan
baik. Prosesnya sesuai dengan ketetapan konstitusi dan dengan standar HAM.
Selain itu, tercatat di pengadilan. Hal ini dinilai sebagai sangat penting. Doku-
men pengadilan mengenai kesepakatan yang dicapai melalui proses rekonsili-
asi, memberi semacam perlindungan kepada partisipannya. Dokumen ini juga
berguna sebagai bukti, bahwa kasusnya sudah diputuskan. Justru inilah yang
menimbulkan kecaman, bahwa pengadilan butuh terlalu banyak waktu untuk
mengeluarkan dokumen tersebut. Kecuali pengadilan di Baucau, hampir semua
pengadilan wilayah belum bisa bekerja dengan baik. Selain belum ada infra-
struktur pendukungnya, banyak hakim dan jaksa yang masih sedang menjalani
masa pendidikan.45

Keterlibatan pemimpin adat dan kepala desa setempat membangun rasa
kepercayaan, yang melegitimasi otoritas proses itu. Melalui hukum adat terbangun
kontrol sosial dan ikatan kewajiban, yang tidak mungkin terbangun bila hanya
berdasarkan sistim hukum dan pengawasan pihak kepolisian. Ikatan ini melin-
dungi para pelaku dari pembalasan dendam dan serangan, selama para pelaku
melakukan kewajiban yang telah disepakatinya.

Kekuatan kontrol sosial dan tradisi di Timor Timur dapat dilihat dari contoh beri-
kut: 7 orang pembunuh di wilayah Oecussi dijatuhi hukuman lima sampai
tujuh tahun penjara oleh pengadilan khusus. Hakim Ketua, Siegfried Blunk, mem-
beri waktu satu bulan kepada mereka untuk membereskan rumah dan menger-
jakan ladangnya sebelum musim hujan. Pihak kejaksaan khawatir, bahwa para
terpidana ini akan melarikan diri ke Timor Barat. Namun ternyata, ketujuh nara-
pidana tersebut datang ke Dili tepat waktu dan meminta hakim untuk meng-
antarkan mereka ke penjara.46

3.1.1 Sudut pandang si pelaku
Kebanyakan pelaku pelanggaran menilai proses rekonsiliasi di Timor Timur seba-
gai sesuatu yang positif. Mereka merasa diterima kembali oleh masyarakat setem-
pat dan bisa berpartisipasi lagi dalam aktifitas komunitas mereka, hal yang sebel-
umnya tidak dapat mereka lakukan. Mereka tidak lagi merasa dicurigai oleh
masyarakat desa yang bergunjing. Mereka merasa lebih bebas. Beberapa orang dian-
taranya mulai melakukan kembali pekerjaan lamanya, misalnya sebagai guru. Ada
juga yang berharap, cemar pada namanya sudah hilang, dan merekapun kem-
bali mempunyai kesempatan baik bila mengikuti proses-proses pemilihan.48

Ada satu orang partisipan tidak merasa bebas, walaupun ia telah diterima
kembali oleh desanya. Dua orang janda di desa itu mencurigainya sebagai pem-
bunuh suami-suami mereka, yang dulunya bekerja di misi PBB, UNAMET. Par-
tisipan itu mengaku hanya sebagai saksi mata. Disebutkan, pelaku pembunuhan
itu masih berada di Timor Barat. Agaknya, selama kedua pelaku itu tidak kem-
bali dan menjalani proses pengadilan, ia tidak akan merasa bebas. 

Banyak juga yang memiliki kesan, bahwa proses rekonsiliasi tidak tuntas,
selama pelakunya belum tertangkap dan dihukum. Sehubungan dengan itu
komisi selalu dituntut untuk melanjutkan proses rekonsiliasi, karena belum
semua orang berpartisipasi. Dikhawatirkan, kekerasan lebih lanjut bisa terjadi.
Permintaan sangat besar untuk terus menyelenggarakan proses rekonsiliasi ini.

Banyak pelaku pelanggaran yang menggambarkan dirinya sebagai orang kecil.
Mereka melihat dirinya sebagai korban yang dipaksa untuk turut dalam aksi-aksi
serangan kelompok milisi. Mereka menilai, bahwa proses ini belum adil dan tun-
tas, karena yang sebenarnya bertanggung jawab masih bebas. „Bila hanya orang kecil
yang mengakui kesalahannya, maka kami hanya menjadi bahan tertawaan bagi bos-
bos besar itu. Pemerintah, Komisi Kebenaran dan pengadilan harus bekerja sama. Bila
kita hanya mendapatkan Komisi Kebenaran, maka kami belum mendapat keadilan.“

„Pemimpin milisi Mahidi masih berada di Timor Barat. Kami belum merasa tenang,
karena para bos itu masih bebas. Seumpama pohon, maka mereka itu bagaikan bat-
angnya, sedangkan kita itu hanya daunnya. Kami merasa senang dengan adanya pro-
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ses rekonsiliasi ini. Namun, kami masih berat hati, walaupun sudah menjalankan pro-
ses itu, karena bos-bos masih bebas. Pemerintah seharusnya mengangkut mereka
pulang(...) dan menghadapkan mereka ke pengadilan, barulah kami akan puas,”
demikian keterangan dua mantan anggota milisi di Ainaro.48

3.1.2 Sudut pandang korban
Penilaian korban tentang proses rekonsiliasi ini bercampuran: banyak yang
sudah merasa puas dan mampu menerima permintaan maaf yang disampaikan,
kemudian bisa menutup babak kehidupan itu. Mereka merasa lebih dihormati
oleh masyarakat dan hubungan mereka dengan para pelaku pelanggaran itu men-
jadi lebih baik. Proses rekonsiliasi telah membantu mereka untuk mengerti
latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi tindak kejahatan itu.
Banyak korban yang bisa menerima, bahwa tindakan pelanggaran tersebut ber-
langsung saat perang, bahwa pelakunya itu orang biasa yang tidak punya pili-
han lain. Seperti juga para pelaku, korban merasakan tetap ada ketidak adilan,
apabila orang-orang yang sebenarnya bertanggung jawab itu tidak diseret ke pen-
gadilan. Seorang korban yang rumahnya dibakar menjelaskan, „menurut saya para
tertuduh itu bukan bertindak atas dasar keinginan pribadi, melain karena mereka digu-
nakan dan dihasut orang. Saya mau menerima mereka, agar terjadi perdamaian tum-
buh di negara, komunitas dan keluarga kami.”49

Sementara, orang-orang yang berulang kali menjadi korban tindak pelang-
garan, tidak puas dengan proses rekonsiliasi itu. Khususnya, karena tidak semua
pelaku kejahatan dihadapkan ke pengadilan, karena pengalamannya berhu-
bungan dengan pelanggaran berat HAM, atau karena pelaku tidak bersedia
mengikuti proses tersebut. Pada Mai 1999, anak-anak Filomena dianiaya oleh 7
orang anggota milisi, rumahnya dibakar, harta benda dihancurkan, makanan dan
lembu piaraannya, dicuri. Filomena menilai proses rekonsiliasi itu baik dan pen-
ting. Namun, hanya dua orang pelaku yang bersedia mengikuti proses. „Bany-
ak orang di sini yang telah melakukan kejahatan, seperti memukuli orang dan mem-
bakar rumah (...) Kita harus mencari jalan, agar tetap bisa hidup dengan mereka, yang
tidak berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi itu. Bila tidak, saya akan tetap merasa
„fuan kanek”, berat hati, karena tidak semua pelaku kejahatan mendapat ganjaran
yang layak. Mereka hidup dengan baik, tanpa harus mengalami penderitaan, seperti
yang kita alami. Pemerintah harus melakukan sesuatu. Kita harus menuntut proses
(...) Bila pelaku kejahatan itu tidak mau menghadap sendiri, maka orang-orang dan
pelaku kejahatan lainnya akan menertawakan saya, karena gagal mendapatkan kea-
dilan.”50 Bagi yang kehilangan anggota keluarganya, proses rekonsiliasi hanya-
lah satu langkah menuju keadilan yang mereka dambakan. Dari proses ini mere-
ka mendapatkan keterangan dan mengumpulkan informasi. Sandina adalah

seorang perempuan muda Alieu. Saudara lelakinya tewas di Atambua, Timor Barat.
„Orang-orang yang mengaku telah membakar rumah kami, saya maafkan dengan
senang hati. Saya tidak mendendam, juga sebelumnya tidak, karena mereka itu orang
biasa. Bagus sekali, bahwa mereka telah mengikuti proses rekonsiliasi itu dan menje-
laskan perbuatan mereka. Selain itu, mereka juga mengkonfirmasi, bahwa kakak
saya dibunuh oleh komandor milisi. Mereka menyaksikannya dengan mata kepala sen-
diri. (...) Tapi, kami masih belum mendapatkan keadilan hukum.”51 Bagi Sandina dan
banyak korban lainnya, keadilan merupakan persyaratan untuk mengenyam rasa
damai. „Yang paling penting untuk saya adalah keadilan dan perdamaian. Agar
rekonsiliasi dapat dicapai, harus ada keadilan yang sesuai”, begitu tegas seorang man-
tan tahanan politik di Dili.52

3.2 Keadilan yang belum terpenuhi, tugas yang belum selesai
Pekerjaan Komisi Kebenaran mengacu kepada kasus-kasus, yang terhitung lebih
ringan pelanggarannya. Komisi ini memiliki tugas yang jelas pembagiannya dan
kerjasama dengan pihak hukum, yang berkewenangan menangani pelanggaran
berat. Kedua sisi ini diterima oleh masyarakat luas. Ja, bertambah baik pekerjaan
komisi rekonsiliasi, maka makin meningkat pula harapan bahwa „ikan-ikan
besar”, pelaku kejahatan berat akan dibawa ke pengadilan. Selanjutnya, penga-
dilan formal akan meneruskan proses yang dilakukan oleh Komisi Kebenaran.
Harapan ini tidak terpenuhi. Badan pengusut dan pengadilan khusus yang dii-
nisiasi PBB hanya dapat menuntut sebagian pelaku kejahatan. Kurangnya sum-
ber daya menyebabkan badan pengusut ini kesulitan untuk memproses kasus, yang
dilimpahkan kepada mereka karena berada diluar jangkauan proses rekonsiliasi.
Tidak satupun tertuduh pelaku pelanggaran berat dihadapkan ke pengadilan.
Walaupun tugasnya belum selesai, Mei 2005, instansi ini ditutup oleh PBB. Pera-
dilan Timor Timur memutuskan tidak menuntut pelanggaran berat yang terjadi
pada tahun 1999, apalagi kasus-kasus yang terjadi antara tahun 1974 sampai 1998.
Tampaknya, sekarang kasus-kasus ini tidak akan diselidiki lebih lanjut. Saat ini,
pengadilan di Timor Timur hampir tidak berfungsi, sekitar 3.000 kasus pidana
masih menunggu diproses. Kasus-kasus terus menggunung, terutama sejak para
calon hakim itu gagal ujian, karena diuji dalam bahasa Portugis.53

Konsep dibalik proses rekonsiliasi di Timor Timur dipikirkan dengan baik,
tapi dalam prakteknya ada satu sisi yang gagal: sistim hukum di negara itu belum
berkembang seperti yang diharapkan, sehingga pengusutan pelanggaran hukum
sampai sekarang merupakan hal yang sulit. Kejaksaan Agung berhasil menye-
lesaikan kasus-kasus prioritas, namun kasus-kasus lainnya pekerjaannya ter-
bengkalai. Hal ini berdampak negatif pada pekerjaan Komisi Kebenaran. Sam-
pai sekarang, tugas mereka belum selesai. Pelanggar hukum yang tidak disertakan
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dalam proses rekonsiliasi masih menunggu kasusnya ditangani. Mereka ingin
hidup bermasyarakat, walaupun mengetahui bahwa semua orang masih men-
curigainya, demikianlah proses ini berlanjut terus. „Bila saya tidak mendapat kesem-
patan untuk bersuara, maka orang akan selalu curiga, menduga bahwa saya itu pem-
bunuh. Ada yang berpendapat saya bukan orang yang baik. Banyak orang yang tidak
mengerti, bahwa saya bertindak dengan persetujuan Falintil dan sebenarnya saya dari
dulu pro-kemerdekaan. Apa yang akan terjadi pada kasus-kasus, temasuk kasus saya,
bila mandat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi berakhir?”54

Kepala desa Faulata menceritakan tentang kemarahan dan kebingungan yang
dihadapi banyak orang, terutama generasi muda, yang dihadapkan dengan
masalah ini. Desa itu telah melakukan proses rekonsiliasi bagi para pendukung
aksi milisi. Namun ada juga pimpinan milisi yang ikut pulang, yang oleh selu-
ruh desa dicurigai terlibat dalam pembunuhan terhadap 12 orang: „Masyarakat
desa bertanya-tanya, mengapa CAVR tidak bisa melakukan apa-apa? Mengapa CAVR
hanya memproses kasus-kasus kecil saja? Kami bingung. Walaupun ia bisa hidup tenang
di desa kami, tapi bila terjadi musibah, saya tidak akan turut merasa bertanggung jawab
untuk musibah itu. (...) kita harus mengetahui yang sebenarnya dan menghukumnya.
Tapi saat ini, kami tidak melihat adanya hukum (...) Saya ingin mengatakan kepada
pemerintah, rekonsiliasi sudah dimulai, tapi keadilan juga harus dipenuhi.”55

Menteri Luar Negeri José Ramos-Horta sudah mulai membahas saran yang
dapat memecahkan masalah itu, yaitu dengan memperpanjang masa kerja dan
mandat Komisi Kebenaran. Ia menyarankan, agar otoritas komisi ini diperluas
agar meliput pelanggaran berat hukum. Sebelum ada keputusan, proses ini ter-
lebih dahulu harus dievaluasi. Proses itu harus meliput program ganti rugi bagi
korban, yang menjadi bagian dari sanksi bagi para pelaku, begitu tambah Anicet-
to Guterres, Ketua Komisi Kebenaran. Ia menilai, bahwa lebih baik untuk memi-
liki opsi yang terbatas, daripada tidak memiliki alternatif sama sekali. Juga bila,
hanya bentuk keadilan yang paling minim, yang dapat dipenuhi.56 Saran ini san-
gat tidak populer, seperti bisa dibaca berikut:

„Saya selalu sangsi terhadap rekonsiliasi. Ayah saya dibunuh, apakah Anda pikir
saya bisa rukun dengan orang yang telah membunuhnya? Saya ingin mengatakan
bahwa pelakunya harus dihukum.” (kata seorang lelaki dari desa Umatolu yang beru-
sia 42 tahun)

„Saya pikir, proses rekonsiliasi bisa dicapai untuk masalah yang tidak terlalu berat,
seperti pemukulan, penghinaan dan sebagainya. Tetapi proses rekonsiliasi, tidak bisa
menyelesaikan pelanggaran berat, seperti pembunuhan. Itu adalah tugas hukum.”
(perempuan Liquisa, 30 tahun) „Yang bersalah harus dihukum, karena telah melang-
gar hukum dan melecehkan Hak Asasi Manusia orang lain. Hukum itu ada untuk melin-
dungi orang-orang yang tidak bersalah, dan menuntut tanggung jawab dari pelang-
gar hukum.” (lelaki Umatolu, 24 tahun)57

4. Pencarian Kebenaran
Disamping upaya rekonsiliasi, tugas kedua terpenting Komisi Kebenaran adalah
menguak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Baik korban maupun keluarg-
anya berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas represi yang mere-
ka alami. Para korban juga berkesempatan menceritakan penderitaannya, serta
mendapat pengakuan masyarakat luas. Sementara, masyarakat perlu mengenal
struktur represi dan teror yang digunakan rejim itu agar di kemudian hari,
kenyataan sejarah tidak ditutup-tutupi ataupun sebagai mitos menjadi instru-
men politik aktual. Selain itu, masyarakat patut mengetahui lingkup kolabora-
si yang terbangun dan bentuk-bentuk perlawanannya.58

Selanjutnya hasil penelitian komisi dipaparkan dalam sebuah laporan akhir,
yang selain berupa dokumentasi mengenai ketidakadilan di masa lampau, juga
merupakan catatan sejarah yang berharga. Laporan akhir ini juga memungkin-
kan penilaian terhadap situasi selama konflik. Masyarakat yang mengkaji masa
lalunya secara kritis akan cepat mengenali ancaman-ancaman baru, sehingga
mampu membatasi kemungkinan terulangnya situasi itu. Dengan begitu, ada
harapan bahwa kesalahan lama tersebut tidak dilakukan generasi mendatang. 

Lingkup kerja komisi ini bukan hanya membongkar kasus-kasus kekerasan dan
pelanggaran HAM. Selain memilah struktur konflik, komisi harus menganalisa situ-
asi, latar belakang penyebab konflik itu dan mengidentifikasi pelakunya. Artinya,
komisi ini harus menunjukkan tanggung jawab perorangan, institusi negara dan
organisasi. „Setiap tahapan proses memiliki potensi konflik yang besar”, kata Santina
Fernandez dari organisasi perempuan Fokupers, „karena proses ini menyoroti selu-
ruh masa lalu Timor Timur selama 25 tahun”. Mendokumentasi dan menceritakan
ulang sejarah ini merupakan langkah yang luar biasa penting bagi pendidikan bang-
sa, khususnya karena masyarakat bisa bersuara. „Ini merupakan sumbangan bagi pem-
bangunan bangsa, melaluinya akan terbangun kesadaran sejarah.”59

Dalam mencari fakta dan mendokumentasi, komisi ini mencatat dan men-
daftar cerita-cerita konflik para korban dan saksi pelanggaran HAM di seluruh
Timor Timur. Sementara, kantor pusat di Dili menyelidiki dan meneliti latar bela-
kang tema-tema utama. Komisi selanjutnya menyelenggarakan audiensi publik
dengan korban, saksi mata dan saksi ahli, juga di wilayah distrik. Untuk mela-
kukannya Komisi Kebenaran mendapatkan kewenangan yang luas. Tim penca-
rian fakta merupakan bagian yang terbesar dalam komisi ini.

4.1 Audiensi publik nasional dan suara korban 
Bagian utama dari pekerjaan komisi adalah penyelenggaraan audiensi publik di
tingkat nasional dan mendengarkan pengalaman korban di distrik-distrik. Pro-
ses ini secara tematis merupakan bagian dari „rekonsiliasi melalui kebenaran”.
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Audiensi publik berfungsi mengembalikan harga diri korban melalui pengaku-
an yang diberikan masyarakat luas terhadapnya. Proses ini mengakhiri kebung-
kaman masyarakat. Juga, mengungkap motif, faktor serta kondisi struktural
yang melatarbelakangi kekerasan dan konflik tersebut. 

Seluruhnya ada delapan audiensi publik nasional yang diselenggarakan
Komisi Kebenaran di kantor pusat Dili. Tema-temanya, a.l :
– tahanan politik
– kekerasan terhadap perempuan
– pembunuhan massal dan eksekusi ilegal
– konflik politik 1974-1976
– peran internasional
– pengaruh masa konflik terhadap anak-anak dan
– pengalaman dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia

Setiap tema dibahas selama 2 hingga 3 hari dan dilengkapi kesaksian dari kor-
ban, pelaku maupun saksi-saksi ahli. Agar pengungkapan fakta bisa lebih men-
dalam, aktor internasional maupun para ahli juga diberikan waktu berbicara. Dari
Indonesia, sejumlah anggota organisasi masyarakat sipil diundang: mereka
membahas sikap politik negaranya dan melaporkan solidaritas yang berlangsung
di Indonesia untuk rakyat Timor Timur. Proses audiensi publik ini dibahas lebih
lanjut dalam bab-bab mendatang. 

Audiensi publik mendapat sambutan besar dari masyarakat dan disiarkan
melalui radio dan televisi ke setiap penjuru Timor Timur. Seringkali wakil gere-
ja, pemerintah dan angggota parlemen melibatkan dirinya secara aktif, sehing-
ga memberikan legitimasi lebih besar kepada komisi dan bagi yang menyam-
paikan kesaksian, memperkuat perasaan diakui oleh publik. Kesaksian yang
disampaikan dalam proses ini dipilih dari sejumlah kesaksian dari wilayah
distrik yang sudah diterima oleh komisi. Agar seimbang, dalam pemilihannya
hal-hal seperti usia dan jenis kelamin juga diperhatikan. Sedangkan, agar bisa
bercerita di muka umum, para saksi juga dipersiapkan dalam sebuah workshop.

Walaupun begitu, pendampingan psycho sosial yang wajib disediakan bagi
korban-korban kekerasan dinilai kurang memenuhi syarat. „Dalam jangka waktu
yang pendek luka yang dialami masyarakat dikuak, tetapi sesudah itu pendampingan
untuk mereka kurang diperhatikan“, kata Santina Fernandez dari organisasi perem-
puan Fokupers, yang turut menyelenggarakan beberapa workshop.60

Upacara pembukaan dan penutupan memberikan bingkai formal pada
audiensi publik yang dipersiapkan dengan cermat ini. Ketua Komisi, Uskup
dan seorang wakil pemerintah menekankan betapa pentingnya proses ini, kemu-
dian menyiapkan hadirin terhadap sensitifitas acara tersebut. Setelah nyanyian
dan ceramah pembukaan, acara berlanjut khidmat dengan pernyataan sumpah.

Wibawa yang ditampilkan para korban ketika menyampaikan kesaksian, sangat
mengesankan: kesadaran akan banyaknya pengalaman bersama menimbulkan
sejumlah momen emosional. Para komisaris pun terus menjaga agar ruang
kesaksian cukup terlindung. Setelah setiap kesaksian, komisaris mengajukan pert-
anyaan seputar pertistiwa yang dapat menerangkan lebih jauh faktor-faktor diba-
liknya dan konsekwensinya terhadap kehidupan sehari-hari korban. Salah satu
aspek utama proses ini adalah menunjukkan apa yang telah „dibayar“ oleh kor-
ban pelanggaran HAM. Para saksi juga diberi kesempatan menyampaikan pesan
mereka kepada pemimpin politik Timor Timur. Audiensi publik berakhir den-
gan ringkasan serta pertimbangan-pertimbangan solusi.

Audiensi publik merupakan sebentuk solidaritas praktis. Masyarakat luas
menyediakan diri untuk mendengarkan keluhan korban dan berusaha untuk
memberikan rasa keadilan. Audiensi publik yang mengangkat tema-tema khu-
sus dimaksudkan guna membahas kembali kasus-kasus konflik. Sedangkan
audiensi publik untuk korban yang secara spesifik menyorot pengalaman kor-
ban lebih bertujuan menyembuhkan luka, melalui proses berbagi pengalaman
serta pengakuan yang diberikan oleh publik. 

Di tingkat distrik sempat diselenggarakan sekitar 50 acara umum audiensi
publik bermotto „Dengarkan Suara kami“. „Komisi kebenaran membuka kesempa-
tan bagi rakyat yang ingin menceritakan dan mengekspresikan perasaannya. Ini meru-
pakan proses penyembuhan. Penderitaan masing-masing orang didengarkan, sebalik-
nya mereka juga menerima pengakuan dari masyrakat. Di sini CAVR telah
menyumbangkan hal yang berguna bagi masyarakat“, kata Hugo Fernandez, ketua
bagian pengungkapan fakta.61

4.2 Wawancara, Kesaksian dan Pendataan pernyataan
„Di seluruh Timor Timur, tim-tim komisaris distrik mengunjungi berbagai komunitas
dan memperkenalkan pekerjaan Komisi Kebenaran. Kemudian setiap orang bisa bebas
memilih, apakah ingin menceritakan pengalamannya kepada Komisi“, kata Hugo Fern-
andez. Seluruhnya ada 8.000 rekaman kesaksian perorangan mengenai pelang-
garan HAM. Bila dibandingkan, jumlah ini merupakan kesaksian dari 1% popu-
lasi Timor Timur. Kepada petugas komisi, para saksi menyampaikan pelanggaran
HAM yang dialaminya sendiri, maupun yang melibatkan orang lain, kemudian
menceritakan konteks peristiwanya. Gambaran tentang langkah-langkah pelaks-
anaaan praktis proses ini sudah dibahas dalam proyek pilot yang berlangsung
sebelumnya. Proyek pilot itu membuktikan pentingnya memperbolehkan para
saksi untuk berbicara dalam bahasa ibunya, dan merekam kesaksian itu pada kaset.
Tidak semua orang di Timor Timur mengerti bahasa Tetum maupun bahasa Indo-
nesia. Sebuah formulir dirancang guna melakukan pendataan sistematis. Dalam
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sejumlah workshop yang diselengarakan secara teratur, 52 orang pewawancara
(setiap distrik 4 orang: 2 lelaki/2perempuan) mengevaluasi kerja, menjelaskan
masalah-masalah yang muncul dan memperbaiki tehnik wawancara. Selain
dukungan dari sejumlah pakar, workshop ini didukung oleh rekan-rekan di
Pusat Internasional untuk Hukum Transisional dan Human Rights Watch.62

Sebelumnya pewawancara dari PRADET (Program for Psychosocial Recovery
and Development), organisasi yang bergerak di bidang penanggulangan trauma,
melatih mereka dalam tehnik khusus untuk mewawancarai korban trauma.
Fungsi pelatihan itu, a.l. agar pewawancara bisa lebih mengenali tanda-tanda
stress dan trauma pada orang yang diwawancarainya. Disamping itu, mengata-
si stress yang dialami sebagai pewawancara yang setiap hari bergaul dengan kor-
ban dan mendengarkan kisah mereka.

Hasil wawancara-wawancara itu kemudian dibagi dalam 3 kategori: konteks
peristiwa, bentuk pelanggaran HAM, dan peran pelaku dalam peristiwanya
(siapa melakukan apa, dimana, kapan dan bagaimana?).

„Kesaksian yang kadangkala sangat panjang kemudian diringkas oleh anggota
Komisi“, begitu keterangan konsultan internasional Susanne Barnes.63 Seharus-
nya dari kesaksian itu, kemungkinan berlangsungnya lingkar metamorfosa dari
korban – pelaku – korban, bisa dibongkar. Sejumlah warga Timor, yang di awal
konflik 1974/1975 menjadi korban, setelah pendudukan Indonesia berubah
menjadi pelaku pelanggaran. Kemudian di tahun 1999, mereka kembali men-
jadi korban. Namun Komisi Kebenaran kurang memperhatikan konflik di dalam
Timor ini dan terlalu memprioritaskan masa ketika Indonesia bertanggung
jawab, kritik Aniceto Neves dari organisasi HAM „Yayasan HAK“.64

Setelah pendaftaran kode, pendataan kesaksian dilakukan dengan menggu-
nakan komputer. Selama masa kerja itu berbagai tes dan evaluasi juga dilakukan
supaya kwalitas kerja terus bisa dikontrol dan ada perbaikan. Evaluasi ini berlaku
juga bagi pewawancara dan petugas pendaftaran kode. Sampai sekarang masih
belum jelas, apakah wawancara dan versi kode yang terdapat dalam arsip komisi
ini akan dibuka untuk umum. Kodifikasi itu, mempercepat pencarian data tentang
bentuk pelanggaran HAM dan fase pendudukan mana, yang dialami rakyat Timor
Timur itu. Sebuah analisa awal yang hanya berdasarkan 50 wawancara menun-
jukan bahwa penganiayaan dan pelecehan yang terkait dengan penahanan ilegal,
merupakan pelanggaran hukum yang paling sering terjadi. Bentuk pelanggaran
lainnya, antara lain eksekusi, perusakan hartabenda orang lain, perkosaan, meng-
hilangkan seseorang, serta pemindahan secara paksa dan ancaman mati.

Tahun 1999 bukanlah satu-satunya masa dimana kekerasan mencapai pun-
caknya. Kekerasan terutama berlangsung antara 1979 hingga 1983, ketika mili-
ter Indonesia melakukan penyerangan awal. Kebanyakan pelakunya diidentifi-
kasi sebagai anggota militer Indonesia. Walaupun begitu, banyak saksi yang

36

menunjuk anggota partai-partai Timor Timur dan kelompok perlawanan senjata
Falintil sebagai pelaku pelanggaran. Kesaksian-kesaksiannya merupakan doku-
mentasi dari masa yang penuh horor. Banyak sekali informasi berharga yang dida-
pat dengan cara ini. Informasi yang secara khusus membantu Komisi Kebena-
ran, yang bertindak sebagai pengacara bagi masyarakat, untuk memberikan
konteks kepada kekerasan yang terjadi dan lebih mengerti dampaknya terhadap
masyarakat. 

Bagaimana pembagian porsi 8.000 kesaksian itu? Sekitar 80% kesaksian
oleh dinyatakan oleh korban, 10-15% disampaikan saksi dan hanya 5-10%
diungkapkan pelaku. Salah satu masalah disebabkan oleh sedikitnya kesaksian
perempuan, yang hanya mencakup sekitar 26% dari seluruh kesaksian yang ter-
catat. Apalagi, seperempat dari kesaksian para perempuan itu bukan penga-
lamannya sendiri, melainkan mengenai nasib suami atau anggota keluarganya
yang lain. Menurut Hugo Fernandez, tradisi merupakan penghambat utama.
Dalam masyarakat patriarkal Timor Timur, biasanya perempuan berdiam diri,
sementara para lelaki berbicara. Suami atau saudara lelaki dalam keluarga bias-
anya sudah lebih dulu menceritakan banyak hal. Seringkali, perempuan juga ragu-
ragu untuk bercerita, terutama bila sehubungan kekerasan seksual yang pernah
dialaminya. Para perempuan kemudian bungkam karena malu, takut dikucilkan
masyarakat dan takut mencemar nama baik keluarganya. „Perempuan tidak mera-
sa bebas untuk berbicara tentang dirinya sendiri, mereka hanya bercerita kepada
orang yang mereka sangat percayai.“ Tingkat pendidikan juga memainkan peran
dalam hal ini. Dalam upaya melibatkan lebih banyak perempuan, para petugas
komisi akhirnya menggunakan metode kesaksian kolektif, agar para perempu-
an merasa lebih percaya diri dan bisa mengemukakan isi hatinya dengan baik. 

Sampai sekarang, setelah komisi menutup pintunya dan menyiapkan lapo-
ran akhirnya, masih ada saja permintaan dari warga yang ingin memberikan
kesaksian. Untuk itu dibutuhkan suatu prosedur lain. Rekonsiliasi dan pencari-
an fakta merupakan proses masyarakat yang berkelanjutan, yang seharusnya tidak
dibatasi. Hal ini melahirkan ketegangan yang disebabkan oleh masa kerja komi-
si yang bersifat sementara. Di pihak lain, proses pencarian fakta dapat berlan-
jut dengan misalnya pembangunan lokasi atau monumen peringatan, pem-
bentukan lembaga penelitian maupun lokakarya yang mengelola sejarah. Dialog
yang berlangsung dalam masyarakat dapat didukung ulasan-ulasan jurnalistik
atau karya seni yang mengangkat tema masa lalu, kemudian ditopang pro-
gram-program khusus di bidang pendidikan. Dengannya, kenangan bersama itu
bisa dilindungi dari manipulasi.65

Cara penyampaian sejarah seharusnya mengacu pada tradisi rakyat Timor
Timur. Artinya, media yang digunakan - baik itu melalui penyampaian cerita seca-
ra oral, lagu, pertemuan desa, upacara-upacara di tingkat regional dan seterus-
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nya - sebaiknya memperhatikan pembangunan kembali struktur masyarakat yang
pernah ada. Gereja Katolik misalnya, tidak saja mendukung tuntutan keadilan
bagi korban, tapi juga merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan proses
rekonsiliasi. Dalam laporan akhirnya Komisi Kebenaran akan menyampaikan
saran-saran konkrit tentang bentuk-bentuk yang mungkin dilakukan untuk
melanjutkan proses rekonsiliasi itu. Sehubungan dengan itu, pada Juli 2004 dia-
dakan sebuah workshop terbuka yang melibatkan konsultan internasional.

„Kami telah berusaha keras untuk meyakinkan masyarakat agar memberi kesak-
sian di hadapan komisi“, kata Fernandez, „Masalahnya, banyak juga LSM dan jur-
nalis yang mendatangi penduduk untuk mendengarkan cerita mereka. Biasanya mere-
ka menjanjikan sesuatu yang tidak dipenuhinya, padahal dari situ mereka mendapatkan
penghasilan, sedangkan penduduk lokalnya tidak.“ Harapan bahwa akan menda-
pat imbalan untuk kesaksian yang diberikan itu cukup meluas. Banyak orang yang
tidak hanya menuntut keadilan, tapi juga ganti rugi. Mereka merasa pemerin-
tah berhutang kepada mereka. Petugas komisi telah berusaha keras menjelaskan,
bahwa tidak dapat memberi bayaran atau ganti rugi. Masalah ganti-rugi dan ban-
tuan bagi para korban dibahas kembali dalam laporan akhir komisi dan dalam
ulasan mengenai saran.

4.3 Penelitian
„Pada dasarnya banyak kasus HAM, yang terdengar selama konflik di Timor Timur
itu, berlangsung di Dili. Sedikit sekali yang kita ketahui mengenai apa yang terjadi di
pedalaman. Banyak sekali pembunuhan massal yang sama sekali tidak diketahui dunia
internasional. Bahkan di Timor Timur juga banyak yang tidak tahu apa yang terjadi
secara detail apa yang berlangsung di distrik-distrik. Bolong-bolong informasi ini
hilang berkat pekerjaan komisi kebenaran“, tutur Akihisa Matsumo, seorang pene-
liti internasional.66 Seperti sebagian besar rekannya di CAVR, ahli politik dari Uni-
versitas Osaka di Jepang ini adalah aktivis HAM yang sejak lama mengamati kon-
flik di Timor Timur. Para pakar internasional mendukung rekan-rekannya di Timor
Timur dengan pengetahuan dalam bidangnya masing-masing. Mereka membantu
meneliti sumber-sumber data dan literatur khusus mengenai bidang tertentu.
Sementara itu, para petugas komisi memprioritaskan pekerjaan di lapangan: lebih
dari 1.000 wawancara dengan korban dan saksi dilakukan, menyelidiki petun-
juk dan keterangan yang didapatnya dan meneliti keadaan lokasi kejadian.
Juga anggota organisasi HAM dan perempuan turut menyumbangkan keahlian
dan dokumentasinya. „Semua bekerja dengan baik sekali“, puji Akihisa Matsuno,
„walaupun begitu perlu disadari bahwa di Timor Timur tidak banyak orang yang memi-
liki kualifikasi untuk mengerjakan hal ini. Sampai sekarang belum ada sarjana atau
peneliti muda yang mendalami tema ini dan bisa mendukung pekerjaan komisi.“

Bagian penelitian di Komisi Kebenaran mengawali pekerjaan yang amat baru;
bagaimana mereka meneliti sejarah konflik di Timor Timur, menggambarkan dan
menempatkannya dalam konteks sejarah sosial, belum pernah dikerjakan dan
sampai saat itu tidak mungkin dilakukan. Dalam pengerjaannya titik berat tidak
diletakkan pada satuan kasus pelanggaran HAM yang terdapat dalam awal laporan.
Dari informasi kualitatif yang diterima, penekanan lebih ditujukan pada kaitan anta-
ra peranan pelaku-pelaku utama. Disamping itu, mereka menyoroti dampak kon-
flik-konflik itu terhadap masyarakat secara keseluruhan, selain kepada kelompok-
kelompok tertentu dalam masyarakat. Bagian penelitian Komisi Kebenaran ini
menganalisa sepuluh tema, yang diantaranya menjadi bahasan audiensi publik nasio-
nal. Sorotan ditujukan antara lain ke dampak bencana kelaparan serta pengusiran
atau pemindahan secara paksa. Juga peran aktor internasional sehubungan den-
gan penentuan nasib sendiri dan perang saudara 1975, yang terjadi akibat konflik
antar partai. Kekerasan terhadap perempuan – kehidupan perempuan sebagai kor-
ban, maupun sebagai aktivis dalam konflik Timor Timur, terhadap anak-anak dan
remaja merupakan tema lain yang dikaji. Pembunuhan massal, penganiayaan, prak-
tek menghilangkan musuh politik dan persyaratan bagi tahanan politik merupa-
kan hal-hal yang didokumentasi dan diteliti. Struktur, strategi dan praktek militer
Indonesia serta polisi juga merupakan bagian dari analisa itu. Seperti juga struktur,
strategi dan praktek kelompok perlawanan Timor Timur. Alasan lebih persis men-
genai penyebab kematian dalam berbagai kasus diteliti secara khusus. Sedangkan
penelitian mengenai pelanggaran HAM dari segi sosial maupun ekonomi amat sulit
dilakukan karena keterbatasan waktu dan personalia. 

„Komisi Kebenaran membutuhkan lebih banyak waktu“, kilah Hugo Fernandez,
„tidak seperti yang diharapkan, penelitiannya tidak bisa mencakup semua aspek.“
Menurut Akihisa Matsuno, dalam beberapa isyu kurang bukti yang mendu-
kung penelitian. Ia khawatir, hal ini berdampak negatif pada kwalitas laporan
akhir itu. Dalam pekerjaannya, Komisi Kebenaran hanya dapat berpegang pada
kesaksian oral serta kepustakaan pendukung, serta beberapa dokumen original
yang ada. Mereka tidak dapat mengakses khasanah akte militer, polisi dan
pemerintahan, maupun mengundang tokoh kunci dari pihak militer dan poli-
tik. Selain itu, mereka tidak bisa mengakses bukti yang terdapat di Indonesia.
Ini merupakan salah satu perbedaan utama dengan Komisi Kebenaran yang dib-
entuk di sejumlah negara lain: kejahatan yang diselidiki di Timor Timur diseb-
abkan oleh invasi dari luar negeri. Ketika tentara dan pejabat pemerintah 
Indonesia meninggalkan Timor Timur, hampir seluruh dokumen yang ada
dihancurkan di lokasi atau dipindahkan ke Indonesia. Kerja sama dengan badan
negara di Indonesia tidak berhasil dikembangkan. 

Walaupun begitu, hal ini tidak mengurangi nilai pekerjaan dan laporan akhir
yang disiapkan. Celah informasi yang kosong akan dapat diisi setelah ada penye-
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lidikan lebih lanjut serta analisa dan kajian sejarah yang lebih mendalam – hal
yang saat ini berada jauh di luar batasan tugas komisi ini.

4.4 Menilik Ulang Korban Tewas kasus-kasus 1974-1999
Diperkirakan jumlah orang yang tewas dalam konflik ini berkisar antara 100.000
dan 350.000 orang. Laporan-laporan mengenai Timor Timur biasanya menyebut-
kan jumlah 200.000 korban tewas. Baik itu terjadi dalam serangan militer, pencu-
likan, atau disebabkan kelaparan dan penyakit lainnya. Bila dibandingkan, jum-
lah itu merupakan sepertiga populasi Timor Leste. Untuk lebih tepat mengetahui
berapa jumlah sebenarnya, Komisi Kebenaran meneliti kembali jumlah korban tewas
dengan mengajukan pertanyaan kepada 2.000 keluarga di Timor Timur. Para maha-
siswa membantu dengan mendata kuburan-kuburan yang terdapat di makam-
makam umum. Data yang terkumpul kemudian dibandingkan dengan data men-
genai pengungsian paksa dan kelaparan, serta pembunuhan massal yang terjadi di
berbagai wilayah. Lokasi-lokasi, dimana diperkirakan terjadi pembunuhan massal
ditemukan dengan menggunakan GPS (global positioning system). Pekerjaan ini
didukung oleh pusat statisik nasional Timor Timur dan sejumlah organisasi Ame-
rika Serikat yang khusus mengerjakan pengolahan data pelanggaran HAM.

4.5 Profil Komunitas Korban
Diskusi dengan komunitas yang dilakukan di 3 sampai 5 distrik merupakan elemen
penting dalam menerangkan sejarah aktual dan upaya mendukung para korban.
„Melalui diskusi itu kami berusaha untuk mengetahui dampak konflik terhadap komu-
nitas desa secara keseluruhan, bukan perorangan. Selain juga untuk mengenal strategi yang
digunakan oleh komunitas-komunitas untuk mengatasi masalah itu”, tutur Christine
Schenk, yang sebagai asisten proyek GTZ turut bekerja di komisi kebenaran.67

Setiap tahunnya, petugas komisi regional, anggota Komisi serta sekitar 15-
40 orang anggota komunitas yang dipilih bertemu untuk membahas tema kon-
flik itu. Kronologi yang dihasilkan dalam rangkaian lokakarya itu merupakan
sumber penting dalam pengkajian tema seperti invasi, strategi perang pihak mili-
ter, pengungsian paksa dan kelaparan. Juga dalam menganalisa pelanggaran HAM
dari segi sosial dan ekonomi.

Dengan menempatkan sejarah suatu desa dalam konteks konflik yang ter-
jadi, para partisipan bisa mengembangkan saran dan masukan, yang secara
konkret mencerminkan kebutuhan komunitasnya.

Sebagai contoh, komunitas desa Sabuli di Metinaro menggambarkan pen-
galamannya sbb.: „Masyarakat lari ke gunung pada bulan Agustus dan September
1975. Kami membuat rumah di Gunung Cotomorin. Di pegunungan, kami tidak punya

obat-obatan, masyarakat menggunakan obat-obatan tradisional. Orang yang mati diku-
burkan di Aldeia Vilanova, dan tulang-belulang mereka belum diangkat sampai seka-
rang ini (…) Tahun 1976, sekolah dasar dibuka lagi, tetapi semua gurunya mengajar
secara sukarela – mereka tidak menerima gaji tetapi hanya mendapatkan 10 kg beras
setiap bulan (…) Pada waktu itu, perempuan dari masyarakat kami setiap malam dipa
sa untuk pergi ke pesta dansa. Pesta-pesta itu diadakan oleh Babinsa dan polisi.
Semua perempuan di desa diharuskan hadir.”68

Persiapan yang baik dan seimbang merupakan unsur penting lokakarya itu.
Selain itu, disusun profil komunitas yang khusus perempuan. „Pertemuan-perte-
muan ini sangat bernilai”, tutur Christine Schenk, „darinya dihasilkan banyak kai-
tan-kaitan silang, juga upaya-upaya mempertahankan hidup lebih jelas tergambar.”

Secara keseluruhan, Komisi Kebenaran berhasil menyusun 257 profil komu-
nitas yang melibatkan lebih dari 4.000 partisipan. Untuk laporan akhirnya,
dibahas sejumlah studi kasus. Dengan menyusun profil-profil itu warga bersa-
ma-sama telah menetapkan sejarah desanya dan menunjukkan dampak pelang-
garan HAM yang mereka alami. Bagi para peneliti dan pencarian fakta Komisi
Kebenaran, profil ini berguna untuk mengkategori suatu pertistiwa dan men-
entukan waktu kejadiannya. Terakhir, profil itu membantu komisi dalam tugas-
nya mendukung korban dengan persiapan konkret untuk pembangunan kem-
bali komunitas desa, yang menjadi pintu masuk laporan akhir itu.

4.6 Bagian Hukum
Sehari-harinya, bagian hukum Komisi Kebenaran mendukung pencarian fakta
dan rekonsilisasi bukan saja dalam masalah-masalah hukum yang dihadapi,
melainkan dengan kerjasama yang erat dengan bagian penelitian. Bidang hukum
ini menyiapkan sumber-sumber hukum utama untuk ke-10 isyu yang diteliti.
Di samping itu, mendefinisikan berbagai bentuk pelanggaran HAM dan isyu-isyu
relevan sehubungan dengan hak rakyat. Selanjutnya, bagian ini mendukung
pekerjaan para pewawancara dan kodifikasi dengan merekam kesaksian supaya
semua bentuk pelanggaran bisa didata secara tepat.

4.7 Hubungan Masyarakat
Perdamaian, rekonsiliasi dan pencerahan merupakan sumbangan utama Komi-
si Kebenaran kepada rakyat Timor Timur. Agar bisa mengukuhkannya, masya-
rakat harus dilibatkan dan sebaik mungkin diberi penjelasan. Tugas ini ditang-
ani secara transparan oleh bagian hubungan masyarakat, yang menggunakan
berbagai macam cara untuk menyebarluaskan informasi. Di setiap kantor distrik
ada satu orang humas yang bertanggung jawab untuk hubungan masyarakat. 
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Selain membantu secara umum, para humas ini khususnya memperkenalkan visi
dan misi Komisi Kebenaran melalui penyebaran brosur, poster dan berbagai acara.
Separuh warga Timor Leste tunarungu, karenanya dalam penyebaran informa-
si media seperti radio dan televisi sangat berperan. Bagian humas Komisi Kebe-
naran memproduksi program radio khusus „CAVR Dalan ba Dame – Jalan menu-
ju perdamaian”, yang disiarkan melalui Radio Timor Leste dan per satelit ke
seluruh penjuru negara itu. Setiap minggunya para pengungsi di Timor Barat,
dapat mendengarkan wawancara dan informasi komisi yang disiarkan oleh
Radio Hirondelle. Juga, jalannya audiensi publik nasional disiarkan secara lang-
sung melalui radio dan televisi. Setelah dipersingkat dan diedit, siaran ini disim-
pan sebagai dokumentasi. 

Dengan laporan tetapnya, media Timor Timur secara aktif mendampingi pro-
ses ini. Penggunaan bahasa Tetum, Portugis, Inggris dan Indonesia dalam lapo-
ran-laporan komisi, memungkinkan media dan publik khusus yang juga bera-
da di luar negeri untuk terus mengikuti perkembangan di Timor Timur.
Laporan-laporan itu juga dipublikasi di situs Komisi Kebenaran. Disamping itu,
bagian hubungan masyarakat mengembangkan kerjasama dengan sejumlah
LSM, partai, gereja, organisasi remaja dan organisasi perempuan.69

4.8 Bagian Dukungan untuk Korban
Sangat besar kebutuhan untuk mendukung dan menolong korban serta warga
yang selamat dalam mengatasi penderitaannya. Petugas komisi menilai, bahwa
bantuan yang tersedia itu tidak memadai.70 Bagi komisi kebenaran, seluruh
pekerjaan di bidang ini merupakan bagian dari proses belajar. Dari hari ke hari,
mereka makin menyadari betapa luasnya lingkup pekerjaan ini. Di satu pihak
harus ada perbaikan dalam kehidupan korban kekerasan. Di pihak lain, perbe-
daan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat sangat besar. Banyak
aktifis muda di kelompok perlawanan sipil yang pernah ditangkap dan diani-
aya, dan terpaksa berhenti kuliah; banyak juga petani yang dianiaya sampai cacad
dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya lagi, banyak sekali perempu-
an yang kehilangan suaminya dan terpaksa mencari nafkah sendiri. Kesehatan
para korban yang menurun akibat penyiksaan dan penangkapan yang dialami-
nya, membatasi kemampuan mereka untuk mencari nafkah. 

Komisi Kebenaran menyelenggarakan enam lokakarya „rehabilitasi” agar bisa
lebih mengerti kekhawatiran serta kebutuhan para korban, kemudian menca-
tatnya sebagai bagian dari saran-saran di laporan akhir. Lokakarya ini merupa-
kan kerjasama dengan lembaga gereja dan organisasi yang secara spesifik
menangani rehabilitasi. Para korban dibantu agar dapat meneropong penga-
lamannya secara kreatif: bagaimana kehidupan mereka sebelum mengalami

kekerasan, bagaimana pengalaman mereka dengan kekerasan itu, bagaimana kehi-
dupan mereka sekarang, harapan apa yang masih dimiliki, dan bagaimana
mereka ingin mengembangkan kehidupan mereka? Pergulatan batin yang mere-
ka alami diekspresikan melalui menggambar, menyanyi, menari, bermain tea-
ter dan dalam acara berdoa bersama. Dalam bertukar pengalaman, banyak par-
tisipan yang akhirnya menyadari bahwa mereka bisa saling mendukung.
„Seseorang akan sulit bertahan untuk hidup, bila ia mengidentifikasi dirinya sebagai
korban.“ Demikian pendapat Kieran Dwyer akan. „Ini adalah pekerjaan panjang.
Selangkah demi selangkah harus dipikirkan, apa yang bisa menjadikan kehidupan lebih
baik.” Bagi para korban sangat berarti untuk mendapat pengakuan nasional dan
keluhan mereka didengarkan oleh institusi resmi, seperti Komisi Kebenaran.
Disamping itu sangat jelas, bagaimana pentingnya kelanjutan pekerjaan ini seba-
gai upaya melawan marjinalisasi, sebagai proses rehabilitasi dan sebagai upaya per-
baikan hidup korban kekerasan. Bersama sejumlah LSM, Komisi Kebenaran melun-
curkan proyek-proyek dampingan baru untuk memulihkan kehidupan korban.

4.9 Laporan Akhir dan Saran-saran
Dalam laporan akhirnya, Komisi Kebenaran mempublikasi hasil penyelidikan
mereka beserta daftar saran yang konkrit. Laporan 2.000 halaman itu diberikan
kepada presiden Timor Timur, yang dalam waktu 15 hari meneruskannya ke perd-
ana menteri dan parlemen. 30 hari kemudian, laporan itu diterima sekjen PBB.
Sesudah itu, laporan dapat diakses umum dan disebarkan ke dunia internasio-
nal. Komisi Kebenaran juga meluncurkan kampanye nasional agar hasil pene-
litian itu dimasyarakatkan Timor Timur, sambil menerangkan tindak lanjut
proses keadilan, rekonsiliasi dan perdamaian yang bisa dilakukan. Kepada masy-
arakat, ketua Komisi Aniceto Guterres menyampaikan, „Saran-saran yang tertu-
lis meliput kebutuhan para korban pelanggaran HAM yang seharusnya ditindak lan-
juti dengan langkah politik, hukum dan administrasi.”71 Sejumlah siaran radio dan
sebuah film diproduksi agar informasi ini dapat disebarluaskan ke masyarakat.

Melalui laporan ini, Komisi Kebenaran memberikan gambaran resmi men-
genai motivasi politik pelanggaran HAM di Timor Timur. Masyarakat bisa mene-
mukan cerita mereka didalamnya, dan ketidak adilan akan diakui. Laporan itu
disusun sbb: Mandat Komisi Kebenaran dan metodologi, Konteks hukum, Seja-
rah konflik, Rejim penguasa, Gerakan kemerdekaan, Bentuk-bentuk pelangga-
ran HAM, Proses rekonsiliasi, Pertanggungan jawab, serta Ringkasan dan Saran. 

Dengan laporan ini Komisi Kebenaran ingin memberikan penghormatan
kepada korban pelanggaran HAM, baik yang selamat maupun yang tewas. Lapo-
ran yang merupakan dokumentasi resmi tentang pelanggaran HAM dan derita
yang dialami masyarakat, dapat menjadi acuan sejarah bagi generasi baru Timor
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Timur. Selain itu, laporan ini berfungsi sebagai alat yang bisa membantu masy-
arakat memahami konflik 25 tahun itu. Diharapkan, pelajaran yang dapat dita-
rik darinya dapat menjamin tidak terulangnya konflik semacam itu. Komisi ingin
membuka dan mengakui apa yang sebenarnya terjadi di Timor Timur selama masa
konflik dan memberitakannya kepada negara-negara tetangga, khususnya Indo-
nesia. Laporan itu juga diharapkan membantu masyarakat internasional untuk
mengerti ketidak adilan yang terjadi di Timor Timur.72 Komisi berharap, hasil pene-
litian ini ke depan dapat mempengaruhi wacana publik dan politik Timor
Timur, dan juga Indonesia.

„Laporan ini merupakan analisa mendalam mengenai masa lalu yang bukan hanya
menyebutkan pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia selama masa penduduk-
annya. Melainkan, menunjukkan dampaknya terhadap pelanggaran HAM yang ter-
jadi di dalam masyarakat Timor Timur, juga dalam gerakan kemerdekaan.

Kami harus memperlihatkan, bahwa kami menyadari adanya pelanggaran HAM
di negara kami yang dilakukan oleh warga lokal“, tutur Carmen de Cruz, dari
Komisi Kebenaran dan anggota gerakan kemerdekaan, „Saya berharap, laporan
dan saran-saran ini merupakan awal sebuah kampanye, dimana masyarakat menge-
nali Hak Asasi Manusia dan mampu menuntut dipenuhinya hak-hak mereka oleh
pemerintah. Agar situasi yang sama tidak berkembang lagi, seperti di bawah pemerin-
tahan Indonesia. Saya berharap, LSM mengkaji laporan ini dan mengembangkannya
sebagai strategi untuk kampanye-kampanye di masa depan. Dalam waktu mendatang
kami akan menghadapi berbagai maslah politik karena banyak penjabat dan pihak
lain yang sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya. Oleh sebab itu, kami mem-
butuhkan masyarakat sipil yang kuat. Saya akan berusaha agar HAM terus diperha-
tikan. Dan ingin berterima kasih kepada semua orang di luar sana yang selama ber-
tahun-tahun mendukung dan menjadi suara kami. Dari awal kami menyadari, dan
dukungan itu telah membantu kami agar dapat bisa bertahan.“73

5. Audiensi Publik Nasional
Audiensi publik nasional yang diselenggarakan Komisi Kebenaran membuka
ruang bagi para korban untuk berbagi cerita, pengalaman dan kesaksian dengan
publik yang luas. Walaupun dalam audiensi publik itu tidak semua pengalaman
dapat atau ingin dipaparkan, masyarakat tetap menemukan dirinya dalam pen-
ceritaan kembali itu. „Dengan mengakui derita yang dialami masing-masing orang,
kami mengenali derita setiap warga Timor Timur, darinya kami mendengar sejarah
nasional kami”, demikian refleksi Aniceto Guterres Lopes mengenai pengalam-
annya bersama Komisi Kebenaran.74 Gambaran sejarah ini menjadi lebih leng-
kap setelah ditambah keterangan para saksi ahli dan pihak internasional yang
turut berperan dalam sejarah itu. Bentuk audiensi publik yang belum ada duan-

ya ini, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memaparkan pengalam-
annya – mulai dari masa perang saudara, pendudukan Indonesia sampai ke ter-
ror milisi – dan menyoroti semua kontroversi yang terjadi. Di samping itu, pro-
ses ini memungkinkan para hadirin untuk bisa saling memberikan keterangan.

5.1 „Rona Ami Lian” – Dengarkan Suara Kami 
11-12 November 2002
Audiensi publik pertama yang diselenggarakan di tingkat nasional mengguna-
kan motto: Dengarkan Suara Kami. Undangan ditujukan khususnya kepada kor-
ban pelanggaran HAM yang secara terbuka ingin berbagi cerita dan derita.
Sementara di seluruh Timor Timur, masyarakat lainnya mendengarkan siaran
langsung dari acara audiensi publik itu. Enam perempuan dan delapan lelaki ber-
bagai usia datang dari distrik yang berbeda-beda untuk mengadukan perilaku mili-
ter Indonesia, kelompok milisi dan juga wakil partai UDT dan Fretilin yang mere-
ka alami. Saat itu rutan Comarca belum selesai direnovasi. Karenanya, audiensi
publik diselenggarakan di bekas kantor dewan perlawanan nasional CNRT. Pili-
han hari jatuh pada 12 November, yaitu tanggal terjadinya Masaker Santa Cruz.
Dalam peristiwa sebelas tahun lalu itu, militer Indonesia tanpa peringatan
menembaki masyarakat yang berkumpul dan menewaskan 270 orang.

Madalena Pereira berusia 12 tahun, ketika Agustus 1975 anggota partai
UDT membakar rumah orangtuanya, yang dikenali sebagai anggota partai Fre-
tilin. Dalam kebakaran itu, kakeknya wafat. Madalena ditahan dari tahun 1977-
1978 di pos komando militer wilayah Ermera dan dijadikan perempuan hibu-
ran seorang tentara. Dari lelaki itu, yang namanya tidak diingat, ia mendapatkan
dua orang anak. Satu diantaranya meninggal dunia. „Banyak orang mencaci saya:
Pelacur, anaknya tak berbapak! Sampai sekarang saya tinggal sendiri, menderita, den-
gan anak saya dan tanpa seorang suami.”

Tersinha da Silva bersama keluarganya menjadi tahanan Fretilin pada tahun
1975. Ia menyaksikan bagaimana dalam tahanan, orang-orang mati kelaparan,
karena dilarang keluar untuk mencari makanan. Ia menceritakan, penusukan sua-
minya oleh anggota Fretilin dan eksekusi beberapa orang lainnya.

Atanacio da Costa dari Oecussi selamat dari kematian di tangan milisi Besi
Merah Putih beberapa hari sebelum Referendum 1999. Anggota milisi memba-
coknya dengan parang dan memukulinya dengan kayu. Sampai sekarang, Ata-
nacio sudah sepuluh kali dioperasi dan masih membutuhkan perawatan inten-
sif, padahal kemampuan finansialnya sangat lemah.

Saat Referendum 30 Agustus 1999, Germano Gomes Amaral bersama teman-
temannya diciduk tentara dan dibawa ke sebuah rumah. Di situ kelompok mili-
si sudah menunggu. Milisi memukuli Germano dengan tongkat kayu dan besi.
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Ketika siuman, Germano melihat seorang kawannya, Pedro da Costa, tergeletak
mati di sampingnya. Germano bersama beberapa temannya kemudian dipu-
langkan. Namun apa yang terjadi dengan mayat Pedro, sampai sekarang tidak
diketahuinya. 

Di antara para saksi, ada juga yang menceritakan pengejaran tentara, yang
setelah menangkap, kemudian menginterogasi dan menganiayanya di penjara.

Terakhir, Esmeralda dos Santos tampil di depan Komisi. Pada 9 September
1999, perempuan muda ini menyaksikan milisi Laksaur dan Mahidi bersama-
sama militer Indonesia menyerang gereja Ava Maria di Suai, yang penuh den-
gan sekitar 2.000 orang pengungsi. Esmeralda bersama beberapa perempuan lain-
nya dibawa kelompok milisi ke sebuah sekolah. „Mereka memperkosa kami dari
pukul 19.00 malam sampai jam 4 pagi.” Setelah seminggu, kelompok milisi itu
mengangkut mereka ke Timor Barat. Di sanapun Esmeralda diperkosa. Ia kemu-
dian hamil. Kepada komisi, Esmeralda bertanya: „apakah boleh memperkenalkan
anaknya?” Hadirin lalu memberi salam kepada seorang anak bernama, Mary
Robinson. Nama yang diberikan Esmeralda sebagai penghormatan kepada Mary
Robinson, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM yang mengunjungi Suai pada
tahun 2000 dan menemui Esmeralda serta putrinya, yang ketika itu baru lahir.
Terharu oleh cerita yang disampaikan dengan khidmat itu, sejumlah hadirin men-
angis, saling merangkul. Mereka teringat akan pengalaman pahitnya sendiri. Seo-
rang perempuan muda, yang berada diantara teman-temannya, menceritakan
pembunuhan terhadap suaminya, beberapa waktu setelah mereka menikah
pada Agustus 1999.

„Kami ingin mengatakan kepada anda sekalian bahwa anda tidak sendirian”,
demikianlah kata-kata Ketua Komisi Aniceto Guterres Lopes, saat menutup audien-
si publik. „Lewat cerita anda, anda telah membagikan duka anda dengan kami, dan
sekarang kami semua merasakannya dengan anda. Anda bisa lihat saat ini bagaim-
ana cerita anda mempengaruhi kami semua. Kami membuka hati kami untuk anda”

5.2 Tahanan Politik
17-18 Februari 2003
Peresmian bekas penjara Comarca sebagai kantor pusat Komisi Kebenaran ber-
tepatan dengan audiensi publik berikutnya, yang mengangkat tema tahanan poli-
tik. Tema itu begitu tepat, karena diantara warga yang memberikan kesaksian,
banyak sekali yang pernah mendekam selama lebih dari 14 tahun di rutan itu.
Semasa pendudukan Indonesia, ribuan warga Timor Timur ditahan dalam kon-
disi yang sangat buruk dan dianiaya, tanpa proses maupun tuduhan. Tidak ter-
hitung jumlah tahanan yang dieksekusi secara illegal. Ini merupakan pelanggaran
berat HAM, yang seringkali ditutup-tutupi praktek „penghilangan seseorang”.

Biasanya, korban penghilangan itu terakhir kali dilihat, atau diketahui, berada
dalam tahanan aparat keamanan. Walaupun begitu, pihak yang berwajib kemu-
dian menolak untuk memberi informasi atau mengakui telah menahan orang
itu. Anggota keluarga yang menanyakan keberadaan si korban, biasanya meneri-
ma jawaban bahwa si korban telah pindah ke kota lain.

„Bila mereka melikuidasi seseorang, maka mereka akan mengatakan bahwa
orang itu telah pergi untuk melanjutkan kuliahnya, bahwa ia pindah ke Jakarta atau
ke Lissabon, atau bahwa ia telah dipanggil ke Kelikai. Kelikai adalah pos administrasi
di kaki gunung Matebian. Banyak pembunuhan yang dilakukan di situ. Bila kami men-
dengar nama Kelikai, jantung kami berdetak lebih cepat dan bulu kuduk berdiri, kare-
na Kelikai sama artinya dengan kematian bagi mereka yang telah dipanggil ke sana.”76

Kasus-kasus pembunuhan sistematis, seperti kasus „penghilangan orang”,
mencapai puncaknya selama ofensif militer. Khususnya, dalam fase pertama konfl-
lik sampai pembukaan Timor Timur tahun 1989. Sesudahnya, praktek itupun
terus berlangsung sampai Referendum 1999. 

„Masalahnya, sepanjang masa itu pemantau independen dilarang masuk ke
Timor Timur. Sementara, Indonesia menyebarluaskan informasi bahwa tidak ada
pelanggaran HAM di sini, dan itu mempengaruhi pandangan publik”, kata Martin-
ho Martins dan Gil Guteres dari Asosiasi mantan tahanan politik, ASSEPOL, pada
pembukaan audiensi publik nasional ini. Pembatasan informasi tidak saja men-
gasingkan tahanan politik. Faktanya, seluruh wilayah bagai ditawan. Di wilay-
ah pedesaan dan distrik-distrik khususnya, para tahanan betul-betul terasing dan
sendirian.77 Penangkapan tanpa dasar, penganiayaan dan eksekusi merupakan
bagian dari strategi militer untuk mematahkan semangat masyarakat Timor Timur.
Setiap orang terancam. Terutama, bila memiliki hubungan dengan gerakan per-
lawanan. Hubungan inipun tidak perlu dibuktikan. Sebuah dugaan sudah cukup
untuk menjebloskan seseorang ke penjara. Bukan keluarga pejuang kemerdekaan
saja yang diancam mati, walaupun nasib itu dialami oleh banyak sanak keluar-
ga anggota gerakan perlawanan. Biasanya mereka ditangkap dan dianiaya untuk
mendapatkan informasi. 

Jumlah tahanan dengan cepat melebihi kapasitas penjara-penjara. Banyak
orang yang akhirnya ditahan di markas komando regional, di kantor polisi dan
di gudang-gudang milik badan intelijen. 10 Juni 1980, pemberontakan nasio-
nal gagal karena kesalahan koordinasi. Setelah peristiwa itu, berlangsung penang-
kapan masal. Di tahun-tahun berikutnya makin banyak orang yang dipenjara.
Ketika itu Atauro, sebuah pulau kecil di seberang Dili, dijadikan penjara. Tidak
ada obat-obatan, maupun makanan cukup di sana; „Setiap harinya dua atau tiga
orang tahanan meninggal”, menurut José Guteres yang pernah ditahan di situ.78

Menurut amnesty internasional, tahun 1983 sekitar 3.800 orang ditahan di
Atauro.
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5.2.1 „Penyiksaan merupakan bagian dari pemeriksaan”
Interogasi dan penganiayaan berlangsung secara rutin di pelataran militer.
Selain itu, ada rumah-rumah pribadi yang disewa khusus untuk itu. Sejumlah
tempat dikenal sebagai lokasi penyiksaan, seperti hotel Flamboyant di Baucau,
yang dibangun di masa kolonial Portugis. Juga rumah Merah Putih, yang dina-
makan sesuai dengan bendera Indonesia. Lokasi terakhir ini, sekarang menjadi
kantor Ikatan Veteran Timor Timur. Gudang Sang Tai Hoo dan hotel Tropical,
serta beberapa rumah di daerah Farol juga dikenal sebagai tempat pemeriksaan
badan intelijen dan militer berada di Dili. 

„Ibu saya ditangkap oleh militer pada tahun 1975, (…) waktu itu saya masih anak-
anak, sekitar 4 tahun. Kakak lelaki saya anggota Fretilin, karena itu seluruh keluar-
ga saya melarikan diri ke gunung, kecuali ibu, karena ia seorang perawat. (…) Tahun
1976, ibu saya ‘dibebaskan’”. Namun, beberapa hari kemudian ibu ini ditangkap
lagi. Kali ini bersama anak perempuannya. „Saya bersama ibu dibawa ke Sang Tai
Hoo),(…) ibu saya dipukuli, diludahi, dianiaya pakai strom, di bakar pakai puntung
rokok dan diancam pistol. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. (…) Setiap kali, bila ibu
saya diinterogasi dan dianiaya, saya berada disampingnya, bersama seorang ‘paman’
yang menerjemahkan. Saya juga melihat, bagaimana seorang lelaiki lain disiksa (…)
sampai pingsan, kemudian ia disiram air. Setelah ia sadar lagi, penyiksaan berlanjut.
(…) TNI menangkap seorang lelaki tua, yang tidak bisa berjalan, yang hanya bisa
merangkak, bersama anak lelakinya yang kira-kira seumur dengan saya. TNI mulai
menginterogasinya, tapi lelaki itu diam saja.”79

Menurut keterangan si penerjemah, begitu cerita Maria José Franco Pereira,
akhirnya malah anak lelakinya yang menjawab semua pertanyaan mereka dan
mengatakan, telah melihat beberapa anggota Fretilin membawa senjata. Mulai
saat itu, TNI beranggapan bahwa anak-anak akan mengatakan yang sebenarnya.
Pun Maria dianiaya.

„Setiap kali saya disiksa, ibu saya menjerit dan memohon kepada mereka, supaya
saya tidak disiksa lagi, karena saya masih begitu kecil (…). Tetapi TNI mengabaikan
ibu saya, dan saya bersama ibu secara bergantian disiksa.” Tahun 1977, kedua ibu
dan anak ini dipindahkan ke Balide Comarca, di mana pemeriksaan terhadap
ibunya terus berlanjut. „Setiap kali setelah dipanggil, ia kembali dalam keadaan sakit.”
Maria dan ibunya dibebaskan tahun 1979. Namun kesehatan ibunya tidak
pulih, ibunya menjadi pelupa. Ibu Maria mengalami serangan jantung dan
wafat pada tahun 1983.

29 Januari 1977, Maria da Silva ditangkap dan dibawa ke penjara Sang Tai
Hoo untuk diperiksa. Ia dipaksa mengakui, bahwa mempunyai kontak dengan
Falintil dan telah menerima surat dari mereka. Awalnya, Maria tidak mengaku.
Maria ditahan selama 25 hari di lokasi itu. Ia diharuskan membuka baju, disun-

dut dengan rokok, diperkosa, dipukuli dan disiksa pakai tongkat listrik. Akhir-
nya, Maria memberitahu nama anggota gerakan dan dimana ia biasanya meng-
hubungi kelompok Falintil. Setelah itu, Maria dipindahkan ke rutan Comarca,
di situ ia terus mengalami siksaan. „Mereka menaruh jarum-jarum di dalam pakai-
an saya dan memperkosa saya sampai dini hari.” Berkali-kali ia dimasukkan ke sel
isolasi. Satu-satunya yang saat itu masih diperbolehkan menjenguknya adalah para
pendeta dan suster dari gereja. Februari 1982, enam tahun setelah invasi, Palang
Merah Internasional akhirnya mendapat akses ke penjara-penjara. Namun, kun-
jungan-kunjungan itu dibatasi dan tidak teratur, yang diperbolehkan hanya
beberapa kali saja. Ketika Maria berada di Sang Tai hoo, seorang uskup datang men-
jenguknya serta tahanan-tahanan lain. Uskup itu menanyakan kesehatan Maria
dan kondisi di rutan. „Uskup ini akhirnya diusir oleh TNI, mereka menyebutnya
„anjing” dan mencacinya.”80 Maria dibebaskan 16 Juli 1978 dan bisa bekerja di kan-
tor administrasi Indonesia. Namun ia tetap aktif dalam gerakan perlawanan.
„Tahun 1980, TNI mulai menteror saya lagi, sampai akhirnya saya menyerahkan diri
kepada seorang Letnan. Ia adalah ayah dari anak perempuan saya.”81

„Penyiksaan merupakan bagian dari pemeriksaan karena mereka beranggapan,
akan sangat sulit mendapat pengakuan, tanpa menggunakan kekerasan”, kata Gre-
gorio Saldanha, seorang pemimpin perlawanan sipil. Gerakan yang sejak 1986
berada di garda depan perlawanan damai didukung secara luas oleh generasi muda
yang menjadi dewasa dibawah pemerintahan Indonesia. Mereka menggunakan
setiap kesempatan untuk melancarkan aksi protes terhadap represi aparat keam-
anan Indonesia. Indonesia bereaksi dengan kesewenangan. Orang-orang yang
dicurigai ditangkap dan ditahan untuk waktu yang singkat. Ini terjadi, khusus-
nya sebelum ada kunjungan dari pengamat dan delegasi internasional.82 Gregorio
Saldanha bersama beberapa orang rekannya ditangkap tahun 1989, sebelum
kedatangan Paus Johannes Paulus II, yang berkunjung ke Timor Timur. Grego-
rio cs. kemudian dibebaskan lagi, tapi dengan syarat harus secara tetap mela-
porkan diri. „Pada waktu itu militer Indonesia berpikir, bila kami ditangkap maka
demonstrasi pada awal kunjungan Paus dapat dihindari, karena jaringan kami sudah
terbongkar.”83 Namun setelah Paus selesai memimpin misa dihadapan lebih dari
100.000 umat, berlangsung demonstrasi massal yang menuntut kemerdekaan.
Di depan mata junalis asing, polisi menggunakan kekerasan untuk mengakhi-
ri demonstrasi itu . Sekitar 40 orang muda ditangkap.

Sejarah mencatat demonstrasi 12 November 1991, yang lebih dikenal seba-
gai peristiwa masaker Santa Cruz., Sebagai organisator demo, Gregorio ditem-
bak dan kemudian ditangkap dan dianiaya. Dalam kesaksiannya, ia menggam-
barkan terror psikis yang dialami. Berulang kali, Gregorio diberitahu bahwa
keluarganya telah dibunuh dan desanya dibakar habis karena perbuatannya.
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5.2.2 Pengadilan sebagai propaganda
Kritik luar negeri terhadap kondisi dan penangkapan ilegal di Timor Timur
semakin gencar sesudah tahun 1980. Ketika itu, ratusan orang Timor digiring
ke pengadilan atas tuduhan subversi, sebagai musuh negara Indonesia. Setelah
dinyatakan bersalah, mereka dijatuhi hukuman penjara. Pengadilan paling
spektakuler serupa ini, melibatkan Presiden Timor Timur Xanana Gusmão, yang
memimpin gerakan perlawanan terhadap Indonesia. 20 November 1992, Xan-
ana ditangkap. Pada bulan Mei 1993, ia dinyatakan bersalah melakukan pem-
berontakan dan memiliki senjata illegal. Xanana dijatuhi hukuman seumur
hidup. Sebelum proses itu berlangsung, Xanana dilarang mencari pengacara sen-
diri. Sedangkan pengacara yang ditunjuk untuk membelanya, baru ditetapkan
6 hari sebelum proses. Xanana sempat mempersiapkan kesaksian sepanjang 29
halaman. Namun setelah baru membaca dua halaman, hakim ketua melaran-
gnya untuk meneruskan, dengan alasan: „tidak relevan”.84

Gregorio Saldanhas juga divonis hukuman penjara seumur hidup. „Sebelum
sempat menjawab pertanyaan pertama, saya dihujani pertanyaan-pertanyaan lain.
Akhirnya, saya sama sekali tidak dbisa menjawab.” Begitu ungkap Gregorio pada
audiensi publik, di muka Komisi Kebenaran. „Pertanyaan yang diajukan juga
tidak terarah, sehingga saya sering salah menjawab.” Gregorio didampingi seorang
pengacara Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang membelanya dengan
baik. Namun selama Suharto berkuasa, baik pengacara maupun organisasinya
tidak bisa banyak membantu. Menurut Gregorio, menit gugatan itu dinyatakan,
vonis penjara seumur hidup sudah tidak bisa dihindar lagi.85

Praktek menahan seseorang tanpa proses hukum terus berlangsung. Sering-
kali tahanan dilarang berhubungan dengan pengacara, wakil Palang Merah dan
organisasi lain, maupun dengan keluarganya. Larang ini berlangsung paling tidak
di awal masa tahanan, selama tanda-tanda bekas penyiksaan masih sangat jelas
terlihat. Tanpa lelah, Uskup Belo, para pastor dan suster yang konsern, menun-
tut polisi dan militer agar mendapat kesempatan untuk mengunjungi para taha-
nan; di gerejanya, mereka memberikan tempat berlindung kepada orang-orang
yang buron; memberikan pekerjaan dan perlindungan khusus. Sejumlah taha-
nan dibebaskan lagi setelah beberapa hari. Namun, ratusan orang lain yang dita-
han selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Biasanya, mereka dibe-
baskan dengan syarat menandatangi surat pernyataan yang menolak komitmen
politik mereka sebelumnya atau dengan kewajiban menjadi informan militer.
„Orang-orang Timor menjadi ahli dalam seni perlawanan: mereka menunjukkan
sikap tunduk, sementara tetap menyabotase pekerjaan musuhnya.”86 Faktanya, pihak
Indonesia tidak memiliki banyak pendukung yang setia. Namun harus diakui
pula, militer berhasil menyebarkan iklim kecurigaan di antara masyarakat luas.
Sejumlah orang memang betul-betul bertindak sebagai mata-mata militer.

Sedangkan banyak orang lain yang hanya bersandiwara. Biasanya kelompok yang
terakhir ini, berusaha mengumpulkan informasi militer, sebaliknya menyam-
paikan informasi yang salah kepada militer. Dalam sejumlah kasus, permainan
ini menimbulkan keraguan atas loyalitas orang itu, dan berakibat fatal.

5.2.3 Dukungan organisasi di Indonesia
Makin lama, pemerintah Indonesia makin sering menempatkan tahanan poli-
tik di rutan-rutan Jakarta atau Semarang. Para tahanan ini biasanya mendapat
dampingan hukum dan kemanusiaan dari organisasi-organisasi Hak Asasi Manu-
sia dan Bantuan Hukum. Berkat upaya LBH, tahun 1990, kondisi tahanan poli-
tik yang berada di Indonesia menjadi lebih baik. Demikian disebutkan wakil ASSE-
POL. Luhut Pangaribuan, seorang pengacara LBH yang banyak membela tahanan
Timor ini, diundang oleh Komisi Kebenaran. Ia menceritakan, betapa sulitnya
memperjuangkan perbaikan situasi itu. Sementara itu, foto dan film tentang peri-
stiwa Masaker Santa Cruz 1991, tidak hanya menunjukkan brutalitas Indonesia
terhadap penduduk di Timor Timur, melainkan berhasil membuka mata masy-
arakat di Indonesia. Jumlah LSM yang bersolidaritas tambah banyak. Mereka
mulai melakukan kampanye informasi dan mempertanyakan politik pemerin-
tahan Indonesia terhadap Timor timur.

Dalam audiensi publik, Presiden Xanana Gusmão menyampaikan bunga
sebagai tanda terimakasih kepada pembela HAM Indonesia, Ade Rostina Sitom-
pul, yang selama bertahun-tahun mendampingi tahanan di penjara Jakarta, ter-
masuk Xanana sendiri, yang dipenjara sampai 1999. Saudara lelaki Ibu Ade ada-
lah salah satu diantara ratusan ribu orang yang ditangkap tahun 1965, setelah
kudeta yang menempatkan Suharto sebagai penguasa. Sejak itu, Ibu Ade men-
dampingi para tahanan politik dan keluarga mereka. Tahun 1987, ia mulai mene-
mui tahanan politik Timor dan membawakan makanan, pakaian dan obat-
obatan. Ibu Ade melaporkan, ketatnya pengawasan setiap kali ia berkunjung, serta
larangan kunjungan yang diberlakukan sejak 1989. Baru 1993, setelah perganti-
an pimpinan penjara, Ibu Ade diperbolehkan mengunjungi para tahanan lagi.
Masaker Santa Cruz disusul oleh serangkaian penangkapan. Setelah itu, organi-
sasi-organisasi HAM dan gereja menjalin jaringan bantuan kemanusiaan dan
hukum bagi tahanan dari Timor timur. „Saya bersama dua orang pengacara, Luhut
Pangaribuan dan Hendardi, berangkat ke Dili dan bertindak sebagai perantara bagi para
tahanan dan keluarganya. Saya beruntung bisa menggunakan koneksi tahanan-taha-
nan di Cipinang untuk mendapatkan kepercayaan keluarga orang-orang yang tertang-
kap. Pekerjaan ini saya lakukan sampai semua tahanan Timor itu, bebas.”87

Setelah Presiden Suharto mundur Mei 1998, para tahanan politik mulai dibe-
baskan. Juga Xanana Gusmão dibebaskan setelah Referendum 1999.
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Francisco Guterres Lu-Olo, Pimpinan Fretilin dan Parlemen Nasional, menutup
audiensi publik yang berlangsung selama dua hari ini. Ia mengaku sadar, bahwa
penderitaan yang dialaminya selama 25 tahun melakukan perlawanan di kawa-
san pegunungan, tidak begitu berat ketimbang penderitaan para tahanan di pen-
jara. Kepada para pemimpin negara, para saksi mengimbau penegakan HAM dan
larangan penyalahgunaan kekuasaan di Timor Timur.

Dalam penyusunan laporan akhir, bagian penelitian Komisi Kebenaran
menambahkan data mengenai lokasi tahanan di Timor Timur dan Indonesia dan
mendaftar semua orang Timor yang pernah ditahan.

5.3 Kekerasan terhadap Perempuan di Timor Timur
28-29 April 2003
Audiensi publik mengenai perempuan dan konflik yang diselenggarakan oleh
Komisi Kebenaran menyoroti ragamnya bentuk pelanggaran HAM yang dideri-
ta perempuan selama pendudukan Indonesia, dari tahun 1975 hingga 1999. Ber-
samaan dengan itu, hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah gamba-
ran para saksi perempuan mengenai upaya mereka untuk membebaskan negrinya.
Seperti posisi mereka dalam masyarakat, peranan para perempuan ini kurang
menonjol, bahkan terkesan tidak nyata. Pengamatan dari luar biasanya terba-
tas melihat perempuan sebagai korban.„Namun pada kenyataannya, perempuan
berpengaruh dalam gerakan pembebasan dan mereka berperan penting dalam fungsi-
nya sebagai pembawa informasi. Dalam „gerakan bawah tanah” perempuan mendapat
pengakuan karena pejuang laki-laki membutuhkan mereka. Jasa perempuan dibica-
rakan dan perempuan diakui keberadaannya, tutur Licinha Gonsalves dari organisa-
si perempuan Fokupers.”88 Perempuan memberikan pejuang-pejuang yang cedera
tempat berlindung, mencari tambahan makanan dan bahan medis, bergerak aktif
dalam perjuangan sipil, memberikan pencerahan politik, dan menguatkan sem-
angat perjuangan. Beberapa dari mereka ikut berjuang dengan Falintil. 

Seperti teman seperjuangan laki-laki, pejuang perempuan ini atas permin-
taan pemerintah juga telah diregistrasi oleh kelompok veteran. Namun demi-
kian, pejuang perempuan sampai kini tidak dimasukkan dalam program rein-
tegrasi ketenagakerjaan maupun menerima pampasan perang. Di kalangan
umum pun peranan penting pejuang perempuan tidak mendapat perhatian dan
penghargaan semestinya, karena aktifitas politis mereka tidak diikuti oleh peru-
bahan tradisi yang mendukung suatu persamaan penghargaan laki-laki dan
perempuan. „Jasa perempuan hanya diangkat pada hari kemerdekaan dan hari
perempuan, namun hal ini tidak diikuti suatu bantuan konkret”, ungkap Manue-
la Leong Pereira, Direktur Fokupers.89 „Setelah merdeka, kerjasama antara perem-
puan dan lelaki selama perjuangan itu, kurang terefleksi di Timor Timur”, tutur

Licinha, „Sekarang perempuan kembali bagai tidak terlihat, pengakuan itu tidak
tampak lagi dan karenanya, perempuan harus berani melawan tradisi ini.” „Kekera-
san terhadap perempuan adalah alat untuk melemahkan perlawanan”, demikian man-
tan gubernur Timor Timur, Mario Carrascalão.90 Seringkali, militer menangkap
istri dan anak perempuan dari seorang suami atau ayah, yang dicurigai sebagai
anggota kelompok perlawanan. Para istri pejuang Falintil selalu saja menjadi tar-
get khusus. Perkosaan digunakan sebagai alat perang. Banyak anggota militer yang
menjadikan para perempuan ini sebagai budak seks.91 Menurut Mario Carrascalão,
biasanya serdadu berpangkat rendah berusaha mempromosi karirnya dengan
menyediakan perempuan untuk atasannya. Tentara-tentara ini menggunakan
istilah „istri lokal” untuk para tahanan perempuannya. Istilah itu memperha-
lus kekejaman, yang merupakan kenyataan dari prostitusi paksa. Pelecehan ter-
hadap perempuan dan anak perempuan sama sekali bukan suatu kebetulan atau
kasus tunggal. Kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan sistema-
tis dan bertujuan mematahkan semangat masyarakat serta menghancurkan
harga diri. Pelakunya tidak pernah dituntut untuk bertanggung jawab.

5.3.1 Perempuan Timor Timur yang kuat
Beatriz Miranda Guterres, yang suaminya 1984 menghilang dan diperkirakan telah
dibunuh, melaporkan bagaimana dalam jangka waktu 10 tahun, ia dipaksa beru-
mah tangga dengan tiga serdadu Indonesia. Dari masing-masing tentara itu, ia
melahirkan seorang anak. Acapkali, ia ditinggalkan bersama anak-anaknya, keti-
ka masa dinas tentara-tentara itu selesai. Awalnya, ada seorang tentara Kopassus
yang memaksa dengan memukulinya. Waktu itu, iparnya memanggil kepala
desa dan para tetangga. Warga desa yang berkumpul – diantara mereka, mertu-
anya – di muka Kopassus, meminta Beatriz untuk menerima desakan serdadu itu.
Warga desa berjanji, bahwa ia tidak akan dicemooh oleh siapapun juga, karena
mereka semua tahu bahwa ia terpaksa melakukannya. „Bila kamu tidak mau, kami
semua akan mati. Jadi lebih baik kamu menjual diri untuk menyelamatkan kami.” Keti-
ka ia dipaksa hidup bersama tentara yang kedua, ia berbicara kepada dirinya sen-
diri: „Baik. Saya akan membagi badan saya menjadi dua. Setengah bagian bawah untuk-
nya, tetapi setengah bagian atas untuk tanah air saya, tanah Timor Leste.” Dalam kasus
yang terakhir, dua orang anggota militer berkelahi memperebutkan dirinya.
Kepala desa dipanggil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kekesalan kepala
desa ditujukan kepada Beatriz. Ia mengatakan, Beatriz telah menyebabkan per-
tikaian, yang akan menimbulkan kesulitan bagi warga desa. Beatriz disuruh
memilih satu diantara kedua lelaki itu, tapi tidak keduanya. Ketika menjawab,
bahwa pertikaian itu bukan kesalahannya, Beatriz dicacimaki. Beatriz bersama
anak-anaknya sekarang hidup di desanya dan oleh penduduk desa. Namun sebel-
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umnya tidak begitu, ia seringkali digossipi dan dicacimaki sebagai „istri tentara”
dan dicurigai sebagai mata-mata. Dengan marah, Beatriz selalu melawan peng-
hinaan itu, sampai akhirnya tidak ada lagi yang mencemooh dirinya.92

Selain luka-luka fisik, prostitusi paksa dan perkosaan tidak hanya mening-
galkan perasaan terhina dan tak berdaya, melainkan juga trauma jangka panjang.
Menurut amnesty international, perkosaan mencerminkan kekuasaan tak terbatas
yang dimiliki oleh pelaku dan penghinaan tak terkira terhadap korbannya.93

Disamping derita fisik dan psikis, perempuan Timor Timur harus mengha-
dapi beban yang lebih berat. Biasanya suami mereka akan meninggalkannya, teru-
tama bila menjadi hamil dan melahirkan anak akibat perkosaan itu. Seringkali,
juga keluarga langsung seorang perempuan yang diperkosa akan menjauhkan diri.
Jumlah korban perkosaan yang akhirnya terpaksa terus bekerja sebagai pelacur,
sangat tinggi. Begitu pula, jumlah korban yang terpaksa tetap menjadi budak seks
agar dapat memelihara anak dan mempertahankan hidupnya. Posisi perempu-
an yang lemah dan rendah di mata masyarakat tradisional Timor, menyebabkan
para perempuan ini kesulit an untuk keluar dari lingkaran yang menyakitkan itu.
Mereka bukan saja mengalami kekerasan militer Indonesia, tapi juga dikucilkan
oleh komunitasnya. Di banyak tempat, juga dikucilkan oleh gerejanya. Biasan-
ya, komunitas di mana ia berada tidak sanggup mendampingi para perempuan
ini dalam mengatasi krisisnya, karena tidak mampu membayangkan trauma dan
penghinaan yang dialami itu. Situasi ini merupakan salah satu alasan mengapa
para perempuan jarang membicarakan pengalaman mereka.94

Untuk menceritakan pengalamanan, khususnya mengenai kekerasan seksu-
al, dalam audiensi publik yang diselenggarakan Komisi Kebenaran merupakan lang-
kah yang berat. Banyak perempuan khawatir akan menyakiti keluarganya, atau
takut menghadapi cemoohan komunitas. „Komisaris-komisaris CAVR dengan
penuh pengertian mendampingi para perempuan ini dan memberi waktu yang diper-
lukan agar mereka bisa bercerita.” Begitu ungkap Maria Tschanz, yang sebagai
tenaga ahli organisasi AGEH bekerja membantu organisasi perempuan, Fokupers.
Mulai dari persiapan lokakarya yang diorganisasi oleh Fokupers, para perempu-
an itu sudah menunjukan rasa lega. Bagi mereka, masa untuk bungkam akhir-
nya sudah lewat dan masyarakat luas bersedia mendengar cerita mereka.95

„Desa kecil saya terletak di pegunungan yang  tidak bisa dimasuki mobil. Tidak
pernah ada pimpinan  yang menengok desa kami. Tetapi hari ini, dengan berkah Tuhan,
Komisi Kebenaran telah membuka jalan kepada perempuan untuk datang untuk men-
ceritakan pengalamannya kepada seluruh bangsa.” Demikian Olga da Silva memu-
lai kesaksiannya. Ia menceritakan, bagaimana 1980 militer masuk ke desa-desa
dan mendirikan pos-pos mereka. Tahun 1982 angkatan bersenjata melancarkan
operasi di wilayah itu; tentara menyerang sekolah dan membakar rumah-rumah.
Di desa itu semua lelaki ditangkap dan dijebloskan ke penjara di pulau Atauro

di seberang pantai Dili. Bagi para perempuan desa, mimpi buruk pun mulai. Olga
dicurigai telah mengobati luka seorang pejuang Falintil yang tertembak. Ia
ditangkap. „Pada waktu itu perempuan ditahan di Pos Komando Militer Dare. Kami
disiksa satu per satu oleh ABRI dan Hansip (satuan Pertahanan Sipil di bawah kom-
ando militer Indonesia). Sebelum saya diperkosa, mereka memukul kepala saya den-
gan kursi kayu sampai mengeluarkan darah. Saya dipukul dengan senjata api pada
bagian tulang rusuk sampai saya terluka, punggung saya ditendang dengan sepatu mili-
ter sampai saya tidak bisa berjalan. Tetapi penyiksaan berlanjut terus. Telinga, tan-
gan, dan kaki saya disetrum dengan listrik. Sampai-sampai saya merasa darah tidak
mengalir dan saya merasa tidak punya kekuatan. Begitulah ketika mereka memper-
kosa saya … Mereka menyiksa saya seperti itu selama satu bulan …”

„Tak ada hari tanpa pemerkosaan”, ungkap Olga da Silva Amaral, yang sem-
pat melarikan diri, sebelum tertangkap lagi beberapa bulan kemudian. Kali ini
Olga dibawa ke markas Ainaro. Waktu itu, tiada hentinya ia diinterogasi, disik-
sa dan diperkosa. Selama tiga bulan, ia dipenjara didalam toilet. Suatu hari seo-
rang tahanan lain berusaha membantunya. Berbisik-bisik melalui sebuah lubang
di dinding, Olga disarankan agar mengakui segala tuduhan yang disebutkan itu.
Olga melakukannya. Selang beberapa waktu, ia dipindahkan ke sel biasa dan
akhirnya dibebaskan pada tahun 1983. Tidak lama kemudian, suaminya pulang
dari penjara di Atauro. Selama masa tahanan dua tahun itu, suami Olga juga men-
galami hal-hal yang mengerikan. „Kedua keluarga kami berkumpul untuk membahas
semua yang saya alami selama ditahan militer Indonesia. Bersama suami saya, kami
berkonsultasi pada seorang pastor. Lalu saya putuskan, agar suami saya saja yang men-
entukan langkah selanjutnya (…). Pastor itu kemudian bertanya kepada suami saya,
apakah ia ingin mengambil saya sebagai istrinya lagi, dan ia melakukannya.”

5.3.2 Konflik Kekerasan 1975 
Pelaku kejahatan itu bukan hanya tentara Indonesia. Selama konflik politik 1975,
perempuan menjadi target karena keanggotaan partai keluarganya. Bahkan bagi
perempuan, situasinya tidak menjadi lebih aman, apabila ia seorang anggota par-
tai yang aktif. „Walaupun saya aktif di OPMT (organisasi perempuan yang ber-
naung dibawah sayap Fretilin), tahun 1977 Fretilin menangkap seluruh keluarga
saya“, kata Maria Antonia Santos Sousa.97 Ayah dan pamannya adalah anggota
UDT. Maria dituduh sebagai pengkhianat. Ia diinterogasi dan disiksa. Ia meny-
aksikan anggota keluarganya dan banyak orang lain yang tewas akibat penyik-
saan dan kelaparan di penjara Fretilin itu. Perlakuan tak berperikemanusiaan ter-
hadap rakyat dan para tahanan oleh partai-partai, dan kemudian oleh gerakan
perlawanan, merupakan babak hidup yang paling gelap dalam sejarah Timor
Timur.
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„Kakak perempuan saya menderita akibat pemerkosaan oleh anggota Fretilin. Dan saya,
anggota Fretilin, diperkosa oleh anggota UDT”, ungkap Victoria Henrique ketika Rita
da Silva memberikan kesaksiannya. Penuh tangis mereka saling merangkul di
atas panggung. „Kita telah meraih kemerdekaan, kita menderita karena bendera ini,
(…), kami bersaudara (…)kita menuntut pemimpin-pemimpin politik Timor Timur
untuk menjamin, bahwa kejadian ini tak akan terulang lagi (…)”.  Dalam merang-
kum kesaksian para korban perempuan, Romo Jovito Araujo do Rego mengingatkan
bahwa „kesaksian ini merupakan peringatan akan konsekuensi-konsekuensi konflik
terhadap semua lelaki Timor Timur yang memelihara budaya perang sebagai sikap seo-
rang pemberani.”98

5.3.3 Kekerasan Milisi pada tahun 1999
Ana Lemos, adalah puteri dari Ines da Conceicão Lemos, yang aktif dalam gera-
kan perlawanan. Ia adalah wakil sekretaris OMT, sebuah organisasi perempuan
yang berafiliasi pada CNRT di wilayah Ermera. Di Gleno, Ana sering berkunjung
ke penjara, membawakan makanan untuk para tahanan politik. Hal ini tidak bisa
ditutupi dari polisi rahasia dan kelompok milisi di sana. Tahun 1999, Ana beker-
ja di misi PBB yang melalui UNAMET menyelenggarakan referendum. Bagi
kelompok milisi dan pihak militer, pegawai lokal di misi PBB adalah pengkhia-
nat besar dan para pegawai lokal ini diincar sebagai target pembalasan dendam.
Ana mengalami hari-hari terakhir yang penuh penderitaan di tangan militer dan
kelompok milisi „Darah Merah Integrasi”. Di halaman depan rumahnya, ia
diperkosa oleh interogatornya, sementara ibu dan kedua anaknya tanpa daya ber-
tahan di dalam rumah. Dua hari kemudian, pemimpin milisi menjemputnya.
Lalu pada malam harinya, seorang anggota milisi lainnya datang untuk men-
gatakan kepada sang ibu agar tidak menunggu putrinya lagi, karena sudah dibu-
nuh. Beberapa waktu sesudah itu, pakaian Ana ditemukan dalam sebuah kubu-
ran tanpa nama di hutan Ermera.

Teror, intimidasi dan perkosaan oleh kelompok milisi berlangsung terus bagi
perempuan dan gadis yang menetap di kamp-kamp pengungsian di Timor Barat.
Banyak anggota milisi yang melampiaskan frustrasi politiknya dengan melaku-
kan kekerasan terhadap perempuan di kamp-kamp pengungsi itu. Hal ini dila-
porkan oleh kelompok perempuan yang meneliti kondisi di 74 kamp pen-
gungsi. Pada awalnya, perempuan dan gadis yang pulang dari kamp pengungsi
ke kampungnya di Timor Timur oleh keluarganya tidak diterima lagi. Biasanya
keluarga-keluarga ini takut dan malu, karena dianggapnya para perempuan ini
sudah berkolaborasi dengan kelompok milisi. Ada beberapa kasus yang diketa-
hui terjadi di wilayah Maliana, dimana para pendeta mengusir perempuan yang
hamil karena diperkosa dari gereja, dan menolak untuk membaptis anak-anak

mereka. Dalam masyarakat, penolakan itu kemudian berkembang menjadi pen-
gucilan perempuan dari komunitasnya. „Dulu ada beberapa pendeta yang lebih suka
memandang ke sorga daripada realita. Namun pandangan seperti ini sudah berubah”,
tutur Manuela Leong Pereira. Kasus-kasus seperti ini tidak banyak dan sama seka-
li bukan politik resmi gereja-gereja lokal. Ada banyak sekali contoh, dimana para
suster dan pendeta justru memberikan bantuan dan dukungan. Walaupun begi-
tu, gereja sebagai bagian dari masyarakat, juga harus memperhatikan proses per-
kembangan di negaranya. Salah satunya adalah kekerasan yang berlangsung
dalam keluarga. „Bagi Fokupers, gereja terutama sangat membantu karena mengang-
kat tema kekerasan dalam keluarga, sehingga masyarakat memiliki kesadaran tentang
masalah itu”, demikian kata Maria Barreto.99 Gereja memberikan konsultasi kepa-
da keluarga dan pelaku kekerasan. Dukungan organisasi perempuan seperti Foku-
pers dalam menyampaikan bantuan gereja meningkatkan kesadaran dan keter-
libatan gereja. Hal yang sama berlaku dalam kerjasama dengan gereja, yang
mendukung proses perkembangan di komunitas-komunitas gereja lokal.

5.3.4 Paksaan keluarga berencana
Sterilisasi dan partisipasi paksa dalam program KB di masa pendudukan Indo-
nesia juga merupakan pelanggaran pada tubuh perempuan. Antara tahun 1983
hingga 1999, John Fernandes ditempatkan di distrik Manufahi dalam rangka
pelaksanaan program KB. Ia menerangkan, pegawai pemerintah menjalankan
program itu dengan bantuan militer. Implantasi dan suntikan hormon meru-
pakan bentuk kontrasepsi yang paling sering dilakukan. Untuk mengatasi dam-
pak sampingannya, disediakan obat khusus. „Para perawat di rumahsakit akan mem-
berikan obat ini kepada istri orang Indonesia sementara orang Timor Leste dibiarkan
menderita.”100

Dalam keadaan hamil, baik selama mengandung maupun saat kelahiran bayi,
seringkali terjadi komplikasi yang bisa berakhir dengan kematian. Kadangkala,
komplikasi tersebut menyebabkan bayi yang dilahirkan itu cacad. Di Timor, bany-
ak perempuan yang setelah melahirkan, disterilisasi tanpa persetujuan maupun
sepengetahuannya. Sementara di sekolah-sekolah, seringkali anak-anak perem-
puan tidak mengetahui bahwa suntikan vaksinasi yang diberikan kepada mere-
ka itu mengandung obat kontrasepsi. 

Penggunaan program KB untuk kepentingan militer dan politik sampai
sekarang masih berdampak: banyak perempuan yang takut dan curiga terhadap
klinik-klinik yang terdapat di Timor Timur yang miskin ini. Mereka baru men-
cari seorang dokter bila terjadi komplikasi. Seringkali keputusan itu baru diam-
bil, ketika kondisi mereka sudah tidak tertolong. Sejak kemerdekaan, di Timor
Timur terjadi baby-boom. Walaupun begitu dari setiap 100.000 kelahiran, seki-
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tar 850 orang ibu wafat ketika melahirkan. Satu diantara lima bayi sudah mati
ketika lahir, atau meninggal saat dilahirkan, 8 sampai 9% anak-anak itu hanya
bisa bertahan sampai usia satu tahun. Demikian disebutkan organisasi keseha-
tan dunia, WHO. Saat ini Timor Timur tidak saja memiliki angka kelahiran ter-
tinggi, tapi juga angka kematian perempuan dan anak yang tertinggi di dunia.
Menurut data UNICEF, hanya 24% perempuan mendapat pertolongan medis keti-
ka melahirkan. Pemerintah Timor Timur menanggapi masalah itu dengan men-
didik bidan dan meluncurkan program pencegahan. Tugas yang tidak kalah pen-
ting, adalah memberikan penyuluhan serta memulai program KB yang sesuai,
yang memberikan para perempuan kontrol terhadap tubuhnya sendiri. Tingkat
kelahiran rata-rata di Timor Timur adalah 7,5. Keluarga besar dengan sepuluh
orang anak bukan hal yang aneh. Seringkali para ibu hamil ini meninggal
dunia, ketika terjadi komplikasi pada kandungannya atau ketika melahirkan.101

Baru belakangan ini, gereja di Timor Timur mendukung program KB alamiah. 

5.3.5 Prospek masa depan
Audiensi publik selama dua hari ini membangun kesan harga diri dan ketega-
ran yang mendalam dari para perempuan yang dengan terbata-bata memberi
kesaksiannya. Dalam cerita yang mereka sampaikan, diantara cucuran air mata,
mereka seakan mengulangi masa-masa terburuk dalam kehidupannya. Walau-
pun begitu, tampak jelas betapa pentingnya bagi mereka untuk mengisahkan
riwayat itu kembali. Audiensi publik itu secara luas menggugah publik, yang men-
gikutinya lewat radio dan televisi.

Tradisi Timor Timur menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih
rendah. Perempuan di sana menjadi korban pelanggaran HAM, bukan semata
karena mendukung gerakan perlawanan. Melainkan juga karena posisi mereka
yang lemah didalam masyarakat. Sikap ketidak acuhan masyarakat terhadap situ-
asi para perempuan ini, menguatkan kesan bahwa mereka menjadi korban aki-
bat kesalahannya sendiri. Sebuah kelompok kerja, yang mengkaji struktur penye-
bab kekerasan terhadap perempuan, menyimpulkan bahwa selama masa konflik,
hubungan kekuasaan antara lelaki dan perempuan dalam masyarakat bertam-
bah buruk. Kelompok kerja ini juga menyoroti kebutuhan khusus yang dimili-
ki perempuan yang mengalami kekerasan. Saran mereka untuk memberikan
dukungan dalam proses-proses rehabilitasi dan penyembuhan juga dicatat
dalam laporan akhir Komisi Kebenaran. Para perempuan yang memberi kesak-
sian ini menuntut agar pemimpin politik memikirkan nasib perempuan Timor
Timur di mana-mana, yang mengalami penderitaan seperti mereka, serta mem-
bantu janda-janda dan yatim piatu supaya bisa mendapatkan kehidupan yang
lebih baik.

Sejumlah anggota Komnas Perempuan Indonesia juga diundang menghadiri
audiensi publik bertemakan „kekerasan terhadap perempuan” ini. Perempuan-
perempuan dari Aceh dan Papua, dua propinsi Indonesia yang ingin merdeka,
menjelaskan bahwa pola kekerasan itu berlangsung di mana-mana dan bahwa
perempuan selalu dijadikan korban. Hukum di Indonesia sampai sekarang
belum sepenuhnya ditegakkan. Sementara, pengacara Jakarta, Ita Nadia, menek-
ankan pentingnya integrasi perempuan korban kekerasan itu bagi pengemban-
gan komunitas dan pembangunan masyarakat yang baru. „Sekarang ini di Timor
Timur makin sering dilontarkan pertanyaan: Siapa yang berjuang dan paling mende-
rita untuk kemerdekaan kita?”, demikian amatan komisaris nasional Orlandina Cae-
iro, „… Satu pertanyaan yang sering muncul di Timor Leste hari ini adalah siapa yang
berhak atas kemerdekaan? Siapa yang berjuang dan paling menderita untuk kemer-
dekaan kita? Dalam diskusi ini peran perempuan tidak pernah mendapatkan tempat
yang menjadi haknya … Kemerdekaan ini milik siapa? Jawabannya mencakup tem-
pat besar bagi perempuan, dan kita tidak boleh melupakannya. 

„Audiensi publik bertema kekerasan terhadap perempuan ini berhasil menumbuhkan
kesadaran dan menunjukkan berapa besar kekerasan yang terjadi”, ungkap Maria Bar-
reto. „Perjuangan untuk mendapatkan hak-hak perempuan akan semakin kuat sete-
lah kemerdekaan ini. Di pihak lain sangat jelas terlihat bahwa tradisi patriarkal mem-
belenggu bangsa ini, padahal inilah yang menjadi penyebab struktural kekerasan
terhadap perempuan. Ada anggapan bahwa perempuan itu kurang bernilai dan tidak
memiliki hak. Karenanya perempuan harus berjuang lebih keras untuk membongkar
sistim ini, agar kesadaran bahwa perempuan memiliki hak yang sama, dapat tumbuh.”

„Harus juga disadari, struktur masyarakat tradisional tidak hanya memurukkan kaum
perempuan”, tutur Licinha Gonsalves, „melainkan memiliki elemen-elemen yang
memberi tempat terhormat bagi perempuan dalam masyarakat.” Bagi kaum perempuan,
bagian negatif dari kultur itu adalah pembatasan peran seputar rumahtangga. Dalih
ini mendesak mundur posisi yang telah dicapai oleh kaum perempuan selama per-
juangan kemerdekaan dan juga sebagai kekuatan ekonomi. „Keyakinan kami untuk
memperjuangkan persamaan hak perempuan datang dari kenyataan bahwa banyak perem-
puan sekarang yang bekerjasama, berorganisasi dan secara aktif bertanya: apa saja hak-
hak kami? Mengetahui ha-hak perempuan telah membuat kami kuat.”

5.4 Pengungsian paksa dan kelaparan103

28-29 Juli 2003
September 1978, pemerintah Indonesia mengundang dutabesar dari berbagai
Negara, bersama sejumlah jurnalis pilihan ke Timor Timur. Diharapkan mere-
ka dapat membuktikan sendiri, apakah intergrasi merupakan keinginan rakyat
atau hanya angan-angan belaka. Demikian keterangan menteri luar negeri Indo-
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nesia saat itu, Mochtar Kusumaatmadja. Para tamu ini mengunjungi kamp yang
berlokasi strategis di dekat Dili. Di kamp itu menetap sejumlah masyarakat
pegunungan yang dikumpulkan oleh militer. Diperkirakan, saat itu ada sekitar
300.000 sampai 370.000 orang yang tinggal dalam kamp-kamp semacam itu di
seluruh Timor. Apa yang dilihat para duta besar, tampaknya juga mengejutkan
menlu Indonesia waktu itu. Yang tampak adalah kemiskinan, penyakit dan
orang-orang yang hampir mati kelaparan: baru ketika itulah para tamu meny-
adari, di Timor Timur berlangsung bencana kemanusiaan.104

Sampai Palang Merah Internasional dan organisasi bantuan dari Amerika Seri-
kat „Catholic Relief Services” (CRS) mendapat ijin untuk bekerja di Timor Timur,
beberapa bulan sempat berlalu. „Saya ingin mengatakan bahwa bantuan kemanu-
siaan datang terlambat, tapi juga menyelamatkan banyak orang”, lapor relawan CRS,
Gilman dos Santos, kepada komisi kebenaran. „Terlalu terlambat karena Timor Leste
tertutup. Bahkan orang sipil Indonesia tidak mengetahui apa yang terjadi di sini. War-
tawan Indonesia atau wartawan internasional tidak bisa melaporkan apa yang terja-
di disini. Kita bahkan tidak bisa menelepon bagian-bagian lain Indonesia. Sangat ter-
tutup, sangat tertutup dan diamati dengan ketat oleh tentara Indonesia.”

Setelah bekerja selama lima tahun, kontrol militer dan hambatan-hamba-
tan tehadap kegiatan mereka, menyebabkan organisasi itu akhirnya angkat
kaki. Menurut mantan direktur HAM organisasi „Australian Council for Over-
seas Aid” (ACFOA), Pat Walsh, organisasi-organisasi bantuan itu menghadapi
dilemma: Bagaimana mereka bisa menunaikan tanggung jawab kemanusiaan
mereka, tanpa diperalat oleh militer Indonesia? Pihak Indonesia tidak mengin-
ginkan adanya „penonton” di Timor, selama target militernya belum tercapai.
Dalam kasus ini, kepentingan militer lebih diutamakan daripada bantuan kem-
anusiaan. Makanan hanya boleh dibagikan di wilayah-wilayah yang berada di
bawah kontrol militer. Salah satu tujuannya adalah memaksa penduduk yang
melarikan diri ke pegunungan untuk menyerahkan diri. Sementara, kondisi kamp-
kamp itu tidak manusiawi. Tidak ada air, tidak ada makanan maupun obat-obatan,
dan bantuan dari pihak Indonesia sangat minim. Kiriman makanan seringkali
ditahan oleh militer, kemudian dijual. Kebanyakan orang yang menetap di
kamp-kamp itu, akhirnya jatuh sakit dan meninggal dunia.

Invasi pasukan Indonesia pada 7 Desember 1975 merupakan bencana mili-
ter, juga dalam perencanaan strateginya. Demikian pengakuan almarhum jen-
deral Benny Moerdani dalam biografinya.105 Pulau itu tidak bisa dimenangkan
dalam serbuan kilat. Sebaliknya, pihak militer terlibat dalam perang yang tidak
ada akhirnya. Walaupun memiliki persenjataan yang lebih unggul, pihak mili-
ter ini tidak mampu mematahkan perjuangan kemerdekaan – dan setiap kega-
galan itu, membakar militer untuk menggunakan cara yang lebih brutal dalam
strategi perangnya.

5.4.1 Mengungsi ke Gunung
Seluruh masyarakat sipil Timor mengalami serangan terror dan kekerasan yang
sistematis. Kawasan-kawasan luas dikosongkan dan rakyat yang sebelumnya
menetap di situ, ditahan. Tidak ada banyak dokumentasi dari tahun-tahun awal
masa pendudukan Indonesia ini. Namun diketahui, pada masa ini puluhan ribu
orang tewas akibat perang. Di muka Komisi Kebenaran, 11 orang yang selamat
dari serangan ini memberi kesaksian. Mereka memberi gambaran jelas menge-
nai pola kekerasan sistematis, yang digunakan dari wilayah ke wilayah: dalam
fase pertama, militer Indonesia memusatkan serangannya untuk memenangkan
kota Dili dan Baucau, selain beberapa kota kecil di sekitarnya. Masyarakat pun
melarikan diri ke pegunungan, dimana mereka bisa bertahan hidup karena
masih bisa bercocok tanam dan membangun hunian sementara. Para pengungsi
ini kemudian mengorganisasi diri. Sehingga misalnya, terbentuk komisi bantuan
dan solidaritas yang mengurus masyarakat yang lapar dan sakit. Untuk bisa masuk
ke wilayah pedesaan baru ini, militer membutuhkan beberapa bulan, bahkan
beberapa tahun. Namun setelah itu, mereka menyerbu wilayah ini dengan ser-
angan-serangan bom. „Setiap hari pesawat terbang datang untuk membom (…) Beri-
bu-ribu orang mati, mati karena kelaparan, mati karena tidak ada obat, mati karena
bom-bom yang dijatuhkan kepada kami.“

Masyarakat meneruskan pengungsiannya bersama-sama, militer semakin
mendekat, menghancurkan ladang dan ternak, membunuh kerbau-kerbau dan
ternak lainnya. Penduduk tidak bisa diam di tempat untuk membuka ladang dan
situasinya memburuk secara drastis. „Saya masih bisa ingat dengan jelas, suatu hari
di bulan Agustus 1977, kami menguburkan 80 mayat”. Yang mati waktu itu keb-
anyakan anak-anak, mati karena kelaparan dan orang-orang tua yang habis tenag-
anya untuk terus bergerak, kenang Manuel Carcers da Costa.

Maria José da Costa dari Same mengisahkan bagaimana saat musim kering,
di bulan Agustus 1978, musuh secara sistematis mengepung  para pengungsi.
Kapal-kapal perang menembak dari laut, pesawat tempur menyerang dari udara,
dan pada waktu bersamaan tentara bergerak di darat dengan membakar rum-
put alang-alang. Supaya aksi pembakaran merata dengan cepat, mereka sebel-
umnya menyiram padang alang-alang dengan bensin. 

„Saya melihat banyak orang yang mati dalam kebakaran-kebakaran itu, Nenek
saya juga, tewas terbakar seperti itu. Kami tidak bisa saling membantu satu sama lain,
kami terperangkap oleh situasi. (…) Setelah kami keluar(dari kobaran api) kami
masih melihat orang-orang berusia lanjut yang ditinggalkan oleh keluarga mereka. (…)
Kami hanya bisa memandang tetapi tidak bisa melakukan apa-apa, karena tentara
Indonesia terus mengejar kami (…).”
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5.4.2 Kembali ke kamp tahanan
Setengah mati karena lapar, lemah karena berbagai penyakit, banyak pengungsi
yang turun gunung dan keluar dari hutan. Mereka menyerahkan diri kepada mili-
ter. Namun, derita belum berakhir. Agar hubungan mereka dengan gerakan
perlawanan terputus dan agar antara mereka tidak bisa lagi memberikan dukun-
gan, para pengungsi ini ditahan dalam kamp-kamp militer. Gerak-gerik mereka
dibatasi, dan hanya boleh keluar 100 meter dari kamp. Adakalanya, mereka diper-
bolehkan juga bergerak sampai 1 km di luar kamp, tetapi tidak sering. Batasan
ruang ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan penghuni kamp, dan
yang mati di situ bertambah banyak.

Tahun 1981, seorang komandan militer datang ke Quelicai dan mengum-
umkan: „siapa saja yang masih memiliki keluarga yang bersembunyi di hutan harus
dihukum”. Joana Pereira, yang saat itu berusia 13 tahun bersama kakaknya yang
lebih tua sembilan tahun, diculik dan dipindahkan ke kamp tahanan di pulau
Atauro. Kakaknya berjuang melawan militer di pegunungan. Juga di Atauro, para
tahanan tidak mendapat makanan cukup, apalagi pengobatan medis. 

Baru 1982, setelah Palang Merah Internasional mendapat ijin untuk mem-
bagikan pangan, keadaan di kamp-kamp itu sedikit membaik. „Saya sangat sedih
hari ini ketika berbicara tentang ini.”, tutur Joanna mengakhiri kesaksiannya.
„Saya meminta CAVR dan pemerintah untuk mengingat orang-orang yang mati (…)
catatlah nama -nama mereka.”

5.5 Masaker
19-23 November 2003
„Saya ingin katakan, bahwa saya tidak melihat diri saya sebagai korban. Saya meli-
hat diri saya sebagai pejuang (...) dan telah berhasil membebaskan negara kita.”  Sim-
plisio Celestino de Deus selamat dari pembunuhan massal di makam Santa
Cruz pada 12 November 1991. Untuk menyatakan penolakan secara terbuka ter-
hadap rejim yang berkuasa dibutuhkan keberanian besar. Masaker Santa Cruz
hanyalah satu di antara ratusan pembunuhan massal lainnya. Bedanya hanya,
bahwa kali ini ada sejumlah jurnalis asing yang hadir di lokasi. Pada masaker
Santa Cruz, sineas Max Stahl berhasil merekam tindakan brutal militer di pita
video. Ia juga berhasil, walaupun dengan susah payah dan kesulitan besar,
membawa rekaman video itu keluar dari Timor. Gambar-gambar yang dipubli-
kasikan, meluncurkan protes luas di seluruh dunia. Bagian penelitian Komisi Kebe-
naran memiliki bukti mengenai lebih dari 120 masaker dalam jangka waktu yang
disorot audiensi publik itu. Dalam kasus Timor, masaker didefinisikan sebagai
pembunuhan terhadap sedikitnya lima orang, di satu tempat yang sama, pada
saat yang hampir bersamaan. Audiensi publik yang berlangsung 3 hari ini, 17

orang korban selamat, saksi mata dan keluarga korban memberikan kesaksian
mereka. Profesor Geofrey Robinson, yang dari 1989 hingga 1995, bertanggung
jawab untuk Timor Timur dan Indonesia di organisasi HAM, amnesty interna-
sional, diundang sebagai saksi ahli. Begitu juga sineas Max Stahl. 

Wakil partai-partai UDT dan Fretilin, yang pada Agustus 1975 bertarung untuk
memenangkan kekuasaan di Timor Timur tidak dikecualikan sebagai pelaku yang
bertanggung jawab atas pembunuhan. Namun, pembahasan tema yang sangat
sensitif ini diselenggarakan dalam audiensi publik yang terpisah. Kesaksian
mengenai tema ini dibahas dalam bab berikut, tentang konflik politik. 

Indonesia memulai invasinya di Timor Timur, pagi hari 7 Desember 1975.
Sebagai saksi mata, Felismina dos Santos Conceicão melihat pasukan Indonesia
diterjunkan dari pesawat terbang yang berputar-putar di atas Dili, dan bagaim-
ana tentara terus merebut kekuasaan atas kota itu. Pasukan militer itu kemudi-
an menuntut wargakota untuk meninggalkan rumahnya dan berkumpul. Sesu-
dah itu, lelaki dan perempuan dipisahkan. Kaum lelaki dibawa ke samping
sebuah gedung. Tidak lama kemudian, terdengar suara tembakan. Walaupun men-
galami luka-luka berat, saudara lelaki Felisminas masih hidup. Namun, tidak ada
dari kelompok perempuan di situ yang bisa membantunya. „Setelah keluarga kor-
ban yang mendatangi lokasi itu untuk mencari saudaranya bertambah banyak, ten-
tara-tentara itu mulai menembak ke arah kami. Kamipun melarikan diri dan mening-
galkan tempat itu ...”

5.5.1 „Kami menyebut desa ini desa janda”
Pembunuhan di Krasas 1983 merupakan pelanggaran terberat selama pendudukan
Indonesia. Kasus ini tidak pernah diselidiki secara resmi, dan jumlah korban tewas-
nya sampai sekarang belum diketahui. Bagian Penelitian Komisi Kebenaran
berusaha keras untuk mencari kejelasan. „Kami menyebut desa ini desa janda”,
demikian kata mantan gubernur Mario Carrascalão. Letnan Jenderal Prabowo
Subianto, menantu Suharto yang saat itu mengepalai pasukan elit Kopassus, ber-
peranan penting dalam pembunuhan massal itu.107 Tahun 1983, warga desa Bibi-
leo yang mengungsi ke pegunungan menyerahkan diri. Sebagai tawanan, mere-
ka lalu dibawa ke kamp tahanan di Viqueque. Demikian lapor kepala desa José
Gomez. Warga Bibileo ini dilarang untuk pulang ke desanya, dan disebutkan,
bakal dipindahkan ke wilayah Kraras. Setahun sebelumnya, 1982, militer mem-
bunuh dua orang mantan anggota gerakan perlawanan bersenjata Falintil dan
lima warga sipil. Disebutkan, kelima warga itu baru kembali dari ladang mere-
ka ketika tembak-menembak terjadi. Mereka juga tewas tertembak. Peristiwa ini
dan pelecehan seksual terhadap janda-janda, yang suaminya dibunuh oleh ten-
tara dari batalyon wilayah Zipur 4, menyuluh pemberontakan warga setempat.
14 orang anggota Zipur 4 tewas. Penuh rasa ketakutan, warga setempatpun
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yang bergerak menuju makam Santa Cruz. Para pemuda itu menyandang ben-
dera dan banner-banner yang menuntut kemerdekaan Timor Timur, mereka
meneriakan slogan-slogan. „Kami telah mengorganisasi petugas keamanan sendi-
ri, untuk menjamin tidak ada yang membawa pisau atau senjata api”, ungkap Sim-
plisio, „Saya tidak menyangka bahwa militer akan menembaki kami”. Namun itu-
lah yang terjadi. Bersama banyak orang lainnya yang juga cedera, Simplisio
tertangkap di dalam gereja kecil di tengah-tengah makam Santa Cruz. „Seorang
tentara asal Sulawesi dari Batalyon 303 memotong kuping saya… bagian kuping itu
dan kepala saya ditendangi dan dipukuli… saya kira, mereka ingin membunuh saya.
(…) Mereka melemparkan saya ke truk, yang penuh mayat (…), saya juga merasa betul-
betul ingin mati, semua kawan saya sudah tewas”. Max Stahl menunjukkan cupli-
kan dari rekaman videonya dan menggambarkan apa yang ia saksikan. „Pasu-
kan tentara itu jelas-jelas tidak bertindak di luar kontrol. Mereka tidak melakukannya
atas inisiatif sendiri”. Di rumah sakit militer, dimana orang yang cedera dibawa,
pembunuhan terus berlangsung. Orang-orang diseret masuk, kemudian diek-
sekusi. Sesudah itu, mayatnya dilemparkan ke dalam kuburan massal. Sekitar 270
orang tewas dalam peristiwa itu, masih banyak lagi yang hilang tanpa jejak. Max
Stahl menuduh menteri luar negeri Australia saat itu, Gareth Evans, telah den-
gan sadar dan sengaja mengecilkan peristiwa pembunuhan massal Santa Cruz.
Sikap Australia menyampaikan pesan, yang disambut oleh sejumlah pemerin-
tahan negara lain dan berakibat, bahwa tidak ada tekanan internasional yang
cukup untuk menyelidiki peristiwa pembunuhan itu sampai tuntas, yang dila-
kukan dengan melibatkan lembaga-lembaga independen.

„Pembunuhan massal dan secara umum, brutalitas kekerasan yang berlang-
sung”, menurut Prof. Robinson, „tidak mungkin terjadi tanpa dukungan -langsung
maupun tidak langsung- dari pemerintahan asing, khususnya Amerika Serikat dan
Australia yang memberikan bantuan militer dan ekonomi, dan secara sistematis ber-
bohong serta menutup-nutupi pembunuhan massal itu; negara-negara ini, di samping
negara-negara lainnya, mendukung dan turut bertanggung jawab atas terjadinya
pembunuhan itu.” Prof. Robinson lalu menegaskan, betapa pentingnya melawan
kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi di Timor timur, serta menun-
tut diselengarakannya Mahkamah Tribunal Internasional. Sekitar tahun 1980-
an, para diplomat mengatakan bahwa Timor Timur tidak mungkin merdeka.
Namun sekarang, kemerdekaan itu sudah direalisasi. Mahkamah Tribunal Inter-
nasional merupakan suatu mimpi yang juga dapat direalisasi. 

5.5.3 Saran-saran untuk pemerintahan
Menutup audiensi publik, wakil komisaris Romo Jovito de Araujo menyatakan
terima kasih untuk keberanian para saksi. Belajar dari kesalahan yang lampau

kemudian melarikan diri ke hutan. Hari berikutnya, tentara menyisir wilayah
hutan dan menggiring mereka kembali. Yang berusaha melarikan diri, ditembak
di tempat. Disebutkan, lebih dari 50 orang yang sudah menyerahkan diri, dibu-
nuh di jalan menuju Kasese. Diantaranya, lelaki, perempuan, perempuan yang
hamil dan anak-anak. Sebagian dari masyarakat desa itu, kemudian diangkut mili-
ter ke desa Buikarim. September 1983, menurut informasi Gomez, lebih dari 100
lelaki dibawa pergi dan dibunuh. „Mereka dibawa dengan paksa, dengan alasan bahwa
mereka akan kembali ke Krasas untuk mencari makanan bagi masyarakat.”

Pembunuhan massal berfungsi menakut-nakuti dan mengintimidasi raky-
at, tapi sering juga dilakukan untuk membalas dendam. Seringkali jenazah kor-
ban yang dibunuh itu, dipotong-potong. Paling keji adalah praktek yang meny-
uruh warga untuk melakukan penjagalan itu. 

„Cara mereka memperlakukan jenazah, yaitu dengan cara dihilangkan, dipotong-
potong supaya tidak dapat dikenali lagi, dimaksudkan sebagai peringatan langsung
kepada keluarga atau kelompoknya. Keluarga korban akan selanjutnya mengalami trau-
ma, merasa ragu dan sangat terhina. Trauma itu akan mengakar sepanjang nasib kelu-
arga yang hilang itu tidak diketahui.” Demikian naskah yang disampaikan Justi-
tia dan Pax Komisi Jerman mengenai tema ini.108

„Pembunuhan-pembunuhan yang terjadi, termasuk pembunuhan massal antara
1975 hingga 1999 bukan peristiwa yang kebetulan saja,” begitu keterangan Prof.
Robinson saat audiensi publik, „juga bukan tindakan ‘oknum tentara yang tidak disi-
plin’. Kesaksian, dokumentasi bukti dan pola selama 24 tahun menunjukkan dengan
jelas, sistematika politik terror dan pembalasan dendam yang terdapat dibaliknya: yang
dilakukan sepengetahuan dan persetujuan pimpinan militer dan sipil yang tertinggi
di Indonesia, bahkan merupakan perintah.”

5.5.2 Masaker Santa Cruz
Hari kedua audiensi publik ini didedikasikan pada pembunuhan massal di
makam Santa Cruz. Simplisio Celestino de Deus menceritakan, bagaimana
dukungan kepada gerakan bawah tanah terus bertambah. Aksi-aksi damai yang
memprotes situasi represif itu menunjukkan, bahwa integrasi Timor timur
belum berhasil dan bahwa, politik pemerintahan Indonesia menyebabkan
pelanggaran HAM yang membuat rakyat menderita. Anggota aksi damai men-
dengar bahwa sebuah delegasi Portugis akan datang, mereka lalu merencanakan
sebuah aksi damai untuk menyambut kedatangan itu. Delegasi itu batal datang.
Namun persiapan sambutan itu diketahui intelijen Indonesia, yang secara inten-
sif melacak para pemimpin gerakan perlawanan dan dalam proses pelacakan itu
membunuh Sebastião Gomes di gereja Motael, Dili. Di pagi hari 12 November
1991, selesai misa untuk Sebastião, 1.500 pemuda turut dalam prosesi jenazah
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pakan bagian sejarah yang paling gelap. Kejahatan yang dilakukan oleh kedua
partai bersaing ini, sampai sekarang masih belum sepenuhnya diungkit: selain
berhasil mempersatukan seluruh gerakan perjuangan Timor Timur untuk mela-
wannya, masa pendudukan Indonesia selama 24 tahun telah mengurangi per-
hatian untuk membahas babak ini. Warga Timor Timur belum pernah memili-
ki kesempatan untuk membicarakan pengalamannya dalam peristiwa Agustus
1975 ini secara terbuka. Inilah yang menumbuhkan desas-desus, cerita-cerita yang
tidak sepenuhnya benar, tuduhan-tuduhan dan kebohongan, yang selain itu
semua mengendap potensi untuk perpecahan. Demikian keterangan Aniceto Gut-
erres Lopes, Ketua Komisi Kebenaran Timor Timur.109

5.6.1 Wakil-wakil partai di hadapan Komisi
Dari 15 sampai 18 Desember 2003 Komisi Kebenaran di Dili mengundang wakil-
wakil dari partai-partai lama untuk menghadiri audiensi publik mengenai Kon-
flik 1974-1976. Tiga belas orang politisi, diantaranya Xanana Gusmão, José
Ramos-Horta, Mari Alkatiri dan Mario Carrascalão memenuhi undangan itu. Pro-
ses empat hari, yang diklasifikasi sebagai „bersejarah” itu, sebelumnya selama
berbulan-bulan, sudah dipersiapkan bersama wakil-wakil partai tersebut. Di
hadapan Komisi, semua politisi tampil sebagai pemeran kunci pada masa kon-
flik yang dibahas itu. Mereka tidak hadir dalam fungsi politiknya yang sekarang.
Dari Portugal, Major Jendral Lemos-Pires, gubernur terakhir Portugis-Timor,
menyampaikan kesaksiannya melalui sistim konferensi video. Jusuf Wanandi,
yang sejak 1975 sampai sekarang, aktif di Center for Strategic and International
Studies, CSIS, Jakarta, tidak hadir secara pribadi. Tetapi, ia menyampaikan kesak-
sian tertulis. CSIS berperan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan inte-
grasi Timor Timur ke Indonesia. Ketika itu, CSIS bekerja erat bersama badan inte-
lijen, BAKIN, dan menggunakan dana yang besar untuk melegitimasi tindakan
Indonesia di panggung internasional. Mantan Konsul Australia untuk Indone-
sia saat itu, James Dunn, juga diundang sebagai saksi ahli. Di samping para tokoh
ini, para korban yang selamat mendapat kesempatan untuk memberi kesaksi-
an. Agar generasi muda mendapat kesan tentang masa itu, Komisi menyeleng-
garakan pameran foto dan memutar sejumlah film dokumenter.

Audiensi publik memusatkan perhatiannya pada kesaksian para politisi: yang
bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang terjadi dan yang meminta maaf,
serta menjelaskan pelajaran apa yang bisa diambil demi kebaikan Timor Timur seka-
rang dan di masa depan. „Janganlah kita melarikan diri dari kebutuhan menilik ulang
sejarah kita. Apa yang terjadi itu adalah kenyataan. Marilah kita bersama belajar dari
pengalaman, agar luka lama itu dapat dibersihkan dan sembuh (…) dalam jiwa rekon-
siliasi dan dengan harapan membangun masa depan yang damai dan makmur bagi raky-
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merupakan hal yang sangat penting, seperti juga berusaha agar tidak menuru-
ti contoh buruk militer Indonesia. Secara singkat, Romo Jovito de Araujo mem-
formulasikan saran-saran dan tuntuntan yang diajukan di audiensi publik ini
dalam lima noktah pokok:
1. Militer harus dipisahkan dari kekuasaan politik dan tidak digunakan untuk bertindak

menentang aksi-aksi damai.
2. Sama sekali melarang pembentukan kelompok-kelompok bersenjata militan yang

mengaku pembela masyarakat sipil (milisi), walaupun tampaknya kelompok itu seper-
ti ditolerir oleh pemerintahan. (…)

3. Hak Asasi Manusia harus menjadi dasar pemerintahan . (…) Hak-hak warga harus
dihormati, walaupun hal itu menyusahkan pemerintah.

4. Azas hukum dan peraturan-peraturan harus berlaku bagi semua orang. (…) Meka-
nisme hukum tidak boleh diberlakukan untuk sekelompok orang saja, terutama hanya
karena mereka memiliki pendapat yang berbeda atau karena yang berkuasa saat
itu menentangnya.

5. Rekonsiliasi harus berdasarkan keadilan, bila ingin berhasil.

5.6 Konflik politik 1974-76
15-18 Desember 2003
Konflik ini merupakan tema yang paling sensitif dalam sejarah terakhir Timor
Timur: yaitu, konflik politik antara partai ketika masa dekolonialisasi 1974 – 76.
Pada puncaknya, konflik ini pecah Agustus 1975 menjadi perang saudara antara
Fretilin dan UDT dan menewaskan sekitar 1.500 orang. Waktu itu, pemerintahan
administrasi Portugis baru saja mengundurkan diri, pindah ke pulau Atauro. Den-
gan langkah ini, berakhirlah ratusan tahun kekuasaan kolonial Portugis terhadap
Timor timur. Menggunakan kekosongan kekuasaan itu, Indonesia menyerbu
Timor pada 7 Desember 1975, dengan alasan akan mengakhiri perang saudara yang
berlangsung. Belakangan diketahui, bahwa intelijen Indonesia bekerjasama den-
gan pemimpin UDT untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah Fretilin.

Sampai sekarang, ketakutan menghadapi kekerasan yang disebabkan per-
saingan antara partai masih berbekas dalam ingatan masyarakat. Pengalaman
mereka dengan sistim banyak partai sangat terbatas dan berakhir dengan perang
saudara yang berlangsung selama enam minggu. Sampai sekarangpun, desas-desus
bahwa UDT akan mencoba merebut kekuasaan lagi, belum hilang. Padahal
dalam pemilihan Dewan Konstitusi 30 Agustus 2001, partai lama ini kalah
telak. Partai UDT hanya berhasil mengumpulkan 2,4% suara pemilih dan men-
dapatkan 2 kursi di parlemen.

Kekhawatiran terhadap perpecahan dan kekerasan politik merupakan ung-
kapan dari ketakutan itu. Dalam kesadaran rakyat Timor Timur, babak ini meru-
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„Saya tidak mengatakan, bahwa mereka bunuh diri. Tapi saya tidak tahu, siapa yang
membunuh mereka. Namun dalam konteks ini, Fretilin menerima tanggung jawab atas
pembunuhan itu”, jawab Mari Alkatiri.112 Alkatiri dan rekan-rekannya yang berada
dalam pengasingan kembali ke Timor Timur setelah referendum 1999. Waktu itu,
Alkatiri langsung meminta maaf atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dila-
kukan oleh Fretilin. Namun, walaupun Alkatiri meninggalkan Timor sebelum peri-
stiwa itu terjadi, banyak orang yang menduga, bahwa pemimpin Fretilin ini men-
getahui identitas pelaku kejahatan tersebut. Alkatiri mengaku, saat itu Fretilim
kurang pengalaman dan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat
secara damai. Karenanya, Fretilin turut berkontribusi terhadap pecahnya perang
saudara dan tindak kekerasan yang terjadi. Panjang lebar ia melaporkan, aktifitas
politik yang berlangsung di masa itu, tentang kegagalan koalisi antara UDT dan
Fretilin, serta perang saudara yang menjadi akibatnya. Disebutkan, faktor penting
yang mempengaruhi perkembangan selanjutnya, justru berasal dari luar: yaitu, ali-
ansi antara Lissabon, Jakarta, Washington dan Canberra yang menyepakati anek-
sasi Timor timur oleh Indonesia. „Tanpa campur tangan asing, tidak akan terjadi perang
saudara”, begitu kesimpulannya. Ketika itu, Fretilin tidak saja menahan anggota
UDT, melainkan juga anggota partainya sendiri. Menurut Alkatiri, di penjara
tidak terjadi pelanggaran HAM dan Palang Merah International memiliki akses kun-
jungan ke penjara-penjara itu. Bila tidak ada campur tangan dan tekanan dari luar,
sengketa itu dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Juga menteri luar negeri José Ramos-Horta menegaskan, bahwa perang sau-
dara itu dipicu oleh negara-negara adi kuasa dan perang dingin, yang membu-
ka jalan bagi Indonesia untuk melakukan invasi. Dikatakannya, ia tampil bukan
untuk menyalahkan Fretilin atau UDT; sebuah proses tidak bisa hanya digam-
barkan dengan warna hitam dan warna putih, kebenaran berada diantara kedua
posisi itu. Walaupun begitu, tambahnya, banyak orang yang terbunuh dan
untuk pembunuhan itu tidak ada pembenaran apapun. „Mereka tidak berperang,
mereka adalah tahanan. (…) itulah sisi gelap sejarah kita. (…) Tidak boleh terjadi lagi.
Ia beranggapan, bahwa para pemimpin partai politik itu sebenarnya anti kekerasan,
tetapi mengontrol seluruh negara berada diluar kekuasaan mereka.”

James Dunn menganalisa, sebab-musabab terjadinya bencana kemanusiaan sela-
ma 24 tahun dibawah pendudukan Indonesia, serta mengkaji persepsi internasio-
nal dan politik negara-negara yang terlibat. Jusuf Wanandi menjelaskan posisi
Indonesia saat itu, yang melihat ancaman komunisme di Timor Timur dan telah me-
nerima isyarat dari Portugal yang siap mendukung integrasi Timor ke Indonesia.

Mantan gubernur Portugal, Mario Lemes-Pires mengakui, pemerintahnya
tidak memiliki niat politik untuk mendekolonisasi Timor Timur secara ber-
tanggung jawab. Masalah yang ia hadapi saat itu adalah, berada seorang diri kare-
na Portugal, yang sedang menghadapi masalah dalam negeri, revolusi dan deko-
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at kita. Ada yang menyebutkan, peristiwa itu terjadi karena terpaksa, karena berhubungan
dengan keamanan dan karena sedang berlangsung perang. Permintaan maaf, tidak akan
pernah cukup untuk melegitimasi pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga kita.” Demi-
kian Aniceto Guterres Lopes mengingatkan di awal audiensi publik.110

Uskup Basilio do Nascimento mengutarakan terima kasihnya kepada para
politisi, yang dengan rendah diri dan penuh keberanian, tampil di hadapan Komi-
si itu. Ia tegaskan, warga Timor Timur harus berdamai dengan dirinya sendiri,
dengan negaranya dan dengan sejarahnya sendiri. Disamping itu, ia juga den-
gan jelas menyatakan, bahwa proses ini akan sangat berat. „Kita akan menden-
gar alasan-alasan seperti, ‘karena waktu itu sedang perang, maka saya melakukan-
nya’. (…) Kita harus menilik semua alasan ini kembali dan memeriksanya. Kita tahu,
bahwa keluarga kita yang tewas tidak dapat hidup kembali, tetapi kita harus menge-
tahui bagaimana kematiannya terjadi. (…) Bagi masyarakat umum di Timor Timur,
keadilan berarti bahwa nama pelaku pembunuhan itu diketahui, dan bahwa nama
korbannya tidak dilupakan.”

Perhatian masyarakat sangat besar. Lebih dari 800 orang berdesakan dalam
taman bekas penjara itu. Sementara di seluruh Timor Timur, warga mengikuti
jalannya audiensi publik itu di radio. Bagi para politisi itu, tidak mudah untuk
menyampaikan kesaksiannya. Menteri dalam negeri Timor Timur, Rogério Loba-
to, dengan berat mengakui: „Saya tahu, itu salah. Tetapi ia telah membunuh sau-
dara lelaki saya. Saya kehilangan control. Saya memang tidak membunuhnya, tapi
saya memukulinya dua kali sampai babak belur.” Lobato lalu meminta maaf kepa-
da masyarakat dan keluarga korban. Sebagai komandan Falintil, ia bertanggung
jawab atas kerusuhan yang menyusul pecahnya perang, yang berlangsung bukan
karena merupakan perintah partai. Juga anggota Fretilin, masing-masing seba-
gai individu, telah menyalahgunakan kekuasaannya.111

5.6.2 „Tanpa campur tangan asing, tidak akan terjadi perang
saudara”
Perdana menteri Timor Timur saat ini, Mari Alkatiri mengakhiri kesaksiannya den-
gan pernyataan bahwa ia tidak melakukan kesalahan karena waktu itu bukan peja-
bat, presiden atau sekretaris Fretilin. Mendengar pernyataan itu, anggota Komi-
si, José Estevão tidak sabar, dengan spontan ia bertanya. „Saya ingin mendengar
dari Anda, sebagai pemimpin Fretilin, apakah partai Anda melakukan pelanggaran
HAM?” Ketika pasukan Indonesia menyerbu, Fretilin mengabaikan protes Palang
Marah International dan menggiring tawanan mereka ke wilayah pegunungan.
Jenazah mereka, seperti juga jenazah tawanan lainnya dari penjara-penjara lokal,
ditemukan awal 1976 dalam kuburan massal di Aileu dan Same. Diantaranya dite-
mukan mayat-mayat pemimpin UDT dan pendiri partai Apodeti.
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1977, Xavier do Amaral dihukum oleh Komite Sentral Fretilin dengan tuduhan
pengkhianatan terhadap negara dan dicopot dari jabatannya sebagai Presiden par-
tai. Untuk melindungi masyarakat di daerah asalnya, Turiscai, dari kekejian mili-
ter Indonesia, Amaral berusaha menegosiasi pengurangan senjata dan gencatan
senjata di tingkat lokal. Upaya yang sama dilakukan oleh Aquiles Soares, pemim-
pin tradisional di Quelicai. Bersama tiga lelaki dalam kelompoknya, ia diekseku-
si oleh pimpinan Fretilin di sebuah lokasi dekat Vermasse. Xavier do Amaral dibi-
arkan hidup; sebagai tahanan, ia dipindahkan dari satu pasukan ke pasukan yang
lain, sampai akhirnya ia ditangkap pasukan Indonesia dalam sebuah serangan. Sete-
lah pelucutan kekuasaan Amaral, Fretilin melancarkan pembersihan jajaran ang-
gotanya. Kepada Komisi Kebenaran CAVR, saksi mata memberikan kesaksian atas
pembunuhan massal di bulan November. Disebutkan, Amaral adalah pengkhia-
nat dan banyak sekali orang yang ditangkap oleh Falintil, kemudian dianiaya, demi-
kian ungkap Domingos Maria Alves. „Hari berikutnya, enam orang disuruh menggali
lubang, untuk mengubur tahanan yang akan dibunuh. Tengah harinya, berjejer 20
tahanan yang disuruh menyatakan sikapnya. Sepuluh orang diantaranya dipisahkan.”
Para tahanan itu lalu disuruh berdoa, menutup mata. Kemudian ditembak mati.

5.6.4 Kekerasan terhadap masyarakat sipil
Kedua partai itu membunuh. Bukan saja membunuh tahanan yang anggota par-
tai lawan – atau seperti Fretilin, juga anggota partainya sendiri –, melainkan masy-
arakat umum yang semakin dilibatkan dalam konflik dan terperangkap dianta-
ra front kedua partai yang berseteru. Angelo Araujo Fernandes memberi kesaksian,
bagaimana anggota Fretilin datang dan menggiringnya bersama ayah, kedua sau-
dara lelakinya dan lima orang kawannya ke luar kampung. Berdelapan, mereka
dikejar ke sisi jurang. Kemudian ditembak sampai satu per satu tewas dan jatuh
kedalam jurang. Angelo adalah satu-satunya yang selamat dan berhasil melari-
kan diri. „Tapi siapa yang datang lagi dan membunuh seluruh keluarga dan sauda-
ra saya, seluruhnya 37 orang (…) termasuk anak-anak dan perempuan yang hamil.
Saya ingin tahu, siapa yang menyuruh orang-orang ini membunuh keluarga saya? Kena-
pa mereka dikirim? Sampai sekarang saya tidak bisa mengatakan kepada anak-anak
saya, siapa yang membunuh kakek-nenek mereka.”

Florentino de Jesus Martins menceritakan tentang eksekusi anggota Fretilin
oleh anggota partai UDT di distrik Ermera pada Agustus 1975: setiap kali empat
orang dibawa pergi dan ditembak. Dari 75 orang tahanan tersisa 30 orang, sete-
lah itu pembunuhan berhenti. Florentino menduga, mungkin karena ada kabar
bahwa pasukan Falintil sudah mendekat. Setelah tiba di tempat dan pasukan Falin-
til mendengar tentang pembunuhan itu, mereka „menangkapi anggota UDT dan
mengikat mereka… akhirnya banyak diantara mereka yang dibunuh.”115
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lonialisasi Afrika, telah melupakan Timor Timur. Ia membenarkan langkahnya
untuk mengundurkan diri ke Atauro, dengan alasan karena ingin menghinda-
ri perang antara gerilya Timor dengan pemerintah Portugal. José Ramos-Horta
memuji peranan Lemes-Pires, yang disebutkannya sebagai kambing hitam, „kor-
ban suatu proses”. Horta menambahkan, Portugal tidak bersalah atas dampak
proses itu. Lobato, yang pada saat peristiwa itu adalah seorang perwira muda di
militer kolonial, menilai kebalikannya. Dikatakannya, daripada mengundurkan
diri, Portugal seharusnya berusaha mengembalikan ketertiban. „Waktu itu kami
mengatakan kepada gubernur, bila ia siap melakukannya, maka tentara Timor akan
mendukung.”113

5.6.3 Mempromosikan saling pengertian
Pada dasarnya, semua sepakat bahwa sikap poltisi Timor Timur yang tidak ber-
pengalaman itu tidak ada artinya, ketika menghadapi rencana Indonesia untuk
menganeksi Timor Timur. Juga Xanana Gusmão meminta agar dimaklumi. Seca-
ra rinci, ia menerangkan kondisi politik dan sosial di Timor Timur setelah revo-
lusi cengkeh di Portugal. Kesimpulannya, partai-partai gagal bertindak demi kep-
entingan nasional. Para pemimpin partai tidak mengambil langkah-langkah
untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Bahkan sebaliknya, bagi mereka
kekerasan merupakan instrumen politik. Mereka senang bila menerima laporan
bahwa orang-orang dari partai lawannya dipukuli sampai babak belur. Reaksi Fre-
tilin terhadap kudeta UDT digerakkan oleh keinginan membalas dendam.
Walaupun begitu, ketika Indonesia mulai melakukan penyerbuan, para tahanan
UDT dan Apodeti tidak dibawa oleh Fretilin ke pegunungan untuk dibunuh. Tapi,
pasukan terjun payung Indonesia sudah mendarat, sementara pasukan lainnya
sudah menduduki Dili dan mulai mendekat. „Saya dapat mengatakan, bahwa pem-
bunuhan massal itu bukan program politik yang direncanakan, bukan taktik politik
dan bukan strategi. Tapi bahwasanya itu terjadi, ya.” Komite Sentral Fretilin tidak
lagi bisa mengendalikan situasi, karena berada dibawah tekanan menghadapi ser-
angan musuh. Ketika itu tidak ada kontrol yang cukup. Seluruh perhatian dipu-
satkan kepada musuh dan komite tidak punya waktu untuk memikirkan masa-
lah-masalah lain.

Di pihak lain, mantan presiden Fretilin, Xavier do Amaral, secara terbuka
mengakui: „Kami tengah berperang, kami tidak punya transportasi, obat-obatan mau-
pun makananan yang cukup. Beberapa orang tahanan memang betul-betul sakit. Bila
kami melepaskan mereka, maka mungkin mereka akan menjadi musuh, karena yang
jatuh ketangan musuh bisa digunakan untuk melawan kami. Maka kami mengambil
keputusan untuk membunuh mereka. Ini merupakan keputusan bersama, yang diam-
bil oleh seluruh jajaran pimpinan.”114
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wanan nasional. Setelah itu, sebagai anggota partai Xanana mengundurkan
diri dari Fretilin, agar dapat memimpin Dewan Nasional secara independen dan
tanpa keberpihakan. Sejalan dengan itu, pasukan Falintil memisahkan diri dari
partai dan menjadi pasukan bersenjata untuk semua. Dengan langkah ini, seha-
rusnya Falintil bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak, tegas Guterres.
Ia meminta maaf untuk kekerasan yang terjadi atas nama Fretilin. „Kami telah
belajar dari kesalahan ini, dan tidak akan melakukan lagi hal yang sama.” Spontan,
José Carrascalão menghampiri dan merangkulnya sebagai isyarat rekonsiliasi.
Banyak hadirin yang mencontoh sikap ini. Dengan hati tergerak dan mata yang
berkaca-kaca, para pendengar turut meresapi momen yang menggugah ini.
Dalam ceramah penutup yang sangat emosional, Xanana menyatakan terima
kasihnya kepada Komisi Kebenaran yang telah mengupayakan pertemuan semua
pihak dan menunjukkan tanggung jawab yang harus diemban masing-masing
pihak itu. Dengan air mata bercucuran, Presiden Timor Timur mengakui, bahwa
sebagai anggota Komiti Sentral Fretilin, ia juga harus bertanggung jawab atas kesa-
lahan yang terjadi.

5.6.6 Kondisinya, yang bersalah
Penilaian masyarakat terhadap audiensi publik sangat berbeda-beda. Menurut
Jill Jolliffe, seorang jurnalis yang menghadiri proses itu, dalam tema perang sau-
dara kebanyakan saksi yang hadir membela versi partainya, semuanya secara resmi
memohon untuk dimaafkan. Tetapi kecuali dalam beberapa kasus, semuanya
mengakui bahwa kesalahan utamanya terletak pada intoleransi dan kehilangan
kendali atas dirinya sendiri. Alasan ini begitu umum, sehingga nampaknya
hampir tidak berarti. Pada kenyataannya, para politisi ini bisa menghindar dari
tanggungjawab yang wajib diembannya, sementara kesempatan ini dapat mere-
ka gunakan sebagai tontonan rekonsiliasi yang simbolis. Di akhir proses, mere-
ka semua saling merangkul, menepak-nepak pundak dalam harapan, bahwa inga-
tan akan kekerasan perang saudara ini bisa dihapus.118

Dilihat secara keseluruhan, audiensi publik ini tidak banyak menyumbang
kejelasan tentang penyebab pecahnya perang saudara itu. Proses ini mencari kon-
sensus dan itu yang didapatkannya: yang bersalah adalah kondisinya. Walau-
pun begitu, dampak audiensi publik ini tidak boleh diambil enteng. Banyak hadi-
rin yang merasa lebih dari puas, karena tuntutan dan harapannya yang ditujukan
kepada proses ini telah dipenuhi. Padahal, proses ini bisa dengan mudah men-
gambil alur yang berbeda. Para politisi, diantaranya wakil Apodeti, yang men-
dukung persatuan dengan Indonesia dan sebagai partisan berperang dipihak Indo-
nesia, untuk pertama kalinya secara terbuka menyatakan posisinya dalam fase
sejarah ini. Mereka memaparkan latar belakang perang saudara itu, dengan
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5.6.5 Partai-partai menerima tanggung jawabnya
Ketegangan hadirin meningkat ketika João Carrascalão memberikan kesaksian.
Ketika perang saudara pecah, Carrascalão adalah satu diantara tiga pemimpin
UDT. Berbulan-bulan sebelumnya Carrascalão menolak tuduhan, bahwa partainya
dulu dan sekarang bermaksud melancarkan kudeta. Dalam sebuah siaran pers
ia menjelaskan, UDT ketika itu menyelenggarakan demonstrasi anti- komunis,
filsafat yang diyakini Fretilin. Tapi mereka tidak melakukan kudeta.116 Di proses
itu ia menyatakan, bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk audiensi publik:
„Saat itu banyak pelanggaran keji yang terjadi, banyak orang yang ingat, telah meli-
hat, bagaimana ibu mereka dibunuh. Bagi orang-orang ini sangat pedih untuk diin-
gatkan kembali akan kejadiannya.”

Kesaksian Carrascalão justru merubah jalannya audiensi publik ini secara
mendasar: „saya ingin mengatakan, bahwa jalannya audiensi publik ini membuat
saya sedih hati. Setiap partai ingin menyampaikan ceritanya, tapi tidak ada yang ber-
sedia mengakui kesalahan. Saya telah melakukan kesalahan. Semua korban, yang dibu-
nuh oleh Fretilin, – adalah kesalahan saya. UDT membunuh anggota Fretilin, juga
kesalahan saya. Dengan gerakan anti-komunis pada 11 Agustus 1975 itu, kami tidak
bermaksud memulai peperangan, tidak ingin menumpahkan darah, kekerasan terja-
di secara spontan di tingkat basis. Saya bertanggung jawab untuk itu, tapi dari par-
tai tidak ada perintah untuk membunuh.” Waktu Carrascalão mengira, bila maha-
siswa dan tentara komunis kembali ke Portugal, tidak ada alasan maupun
kebutuhan bagi Indonesia untuk menyerbu. Nyatanya, Indonesia memang ber-
maksud menganeksi Timor. Secara rinci, ia memberikan informasi tentang per-
siapan Indonesia untuk invasi, dan kerahasiaan ofensif itu. Carrascalão juga men-
ceritakan, tahun-tahun penuh derita di masa pengasingan. Lalu ia melaporkan,
bagaimana Fretilin dan UDT kemudian bekerjasama.

Setelah Carrascalão, Mari Alkatiri kembali memberi kesaksian, kali ini seba-
gai sekjen Fretilin saat ini. Harapan terhadap kesaksiannya sangat tinggi. Tergugah
oleh sikap João Carrascalão, Alkatiri mengaku, bahwa Fretilin bertanggung
jawab untuk pembunuhan para tahanan. Ini merupakan momen kunci dalam
audiensi publik. Alkatiri juga menyatakan, bahwa partai secara resmi harus
merehabilitasi orang-orang yang pernah dituduh sebagai pengkhianat, yang
karenanya dieksekusi. Para janda yang sampai sekarang masih menjadi anggo-
ta partai ingin tahu, apakah suami mereka tetap dicap sebagai pengkhianat, yang
menyebabkan keluarganya terpaksa menyandang dampak tuduhan itu.

Presiden Fretilin saat ini, Francisco Lu’olo Guterres, tampil terakhir di muka
Komisi. Selama masa pendudukan Indonesia, ia melakukan perlawanan sebagai
anggota Falintil di kawasan pegunungan dan memberikan keterangan yang
rinci. Keinginan di tahun 1983 untuk memiliki tentara nasional telah dipenu-
hi oleh Xanana Gusmão pada tahun 1987, dengan membentuk gerakan perla-
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ri Australia, dan menilik ulang masalah itu: „Saya pikir, ini merupakan kebijakan
yang berdasarkan kegagalan (Policy of Failures), karena ada prinsip dasar hukum inter-
nasional yang tidak diakui, (yaitu) bahwa seharusnya Timor Timur berhak menent-
ukan nasibnya sendiri dalam referendum yang bebas dan adil. Walaupun begitu, seti-
ap negara yang terlibat waktu itu, memiliki kepentingan untuk memelihara hubungan
baik dengan Indonesia. Hal itulah yang sangat menentukan politik yang dilancarkan.”121

Pada tahun 1974, pemerintah Australia menyatakan kepada presiden Suharto,
bahwa Australia akan mendukung, bila bekas wilayah kolonial Portugal itu
menjadi bagian dari Indonesia. Ini merupakan pesan yang ingin didengar oleh
Presiden Suharto. Pesan itu membuka jalan bagi invasi Indonesia ke Timor
Timur, satu tahun kemudian. Setelah itu, Australia melangkah lebih jauh lagi
dan mengakui aneksasi Timor Timur, ketika menegosiasi akses untuk tambang
minyak di Laut Timor.

5.7.1 PBB: bukan kritik, melainkan pengakuan terselubung
Banyak negara lain yang diam-diam memberikan pengakuannya terhadap sta-
tus quo ini. Walaupun terjadi pelanggaran berat HAM dan pelanggaran hokum
internasional, masyarakat internasional tidak memiliki intensi politik untuk
mendesak Indonesia agar menyelesaikan konflik tersebut. Negara-negara indu-
stri, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan sebagainya selalu siap menye-
diakan senjata dan memberikan pendidikan lanjut untuk militer Indonesia. Ker-
jasama ekonomi dengan Indonesia yang kaya sumber alam, padat penduduk dan
berlokasi geopolitik begitu strategis itu, terlalu penting. Memang sesekali, ada kri-
tik halus mengenai aktifitas militer dan pelanggaran HAM yang disampaikan seca-
ra resmi. Walaupun begitu, mengingat dukungan ekonomi dan militer yang
diberikan kepada rejim Suharto, kritik itu tidak lebih dari retorika. Di situlah dukun-
gan untuk Timor Timur berakhir, ketika seharusnya dukungan moral berubah men-
jadi tindak politik. Juga ketika Presiden Habibie, 1999, membuka jalan untuk
penyelesaian politik konflik ini. Justru kepentingan politik negara „kesatuan
dan persatuan” yang menentukan bagaimana situasi baru ini harus disikapi. Ekses
kekerasan dan aksi membumi-hanguskan Timor Timur setelah referendum 30 Agu-
stus 1999, merupakan hasil dari kegagalan politik luar negera-negara komunitas
internasional. Desakan yang lebih besar terhadap pemerintahan Indonesia, seha-
rusnya dapat melindungi rakyat Timor dan misi PBB dengan lebih baik. Di awal
referendum, masyrakat internasional tidak kekurangan informasi, - baik dari
pihak Timor timur, NGO-NGO maupun pengamat internasional, semua telah men-
gisyaratkan bahwa akan terjadi bencana setelah referendum –, namun negara-nega-
ra yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia kurang memiliki niat poli-
tik untuk memprioritaskan penyelesaian konflik yang menghindari kekerasan.122
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begitu telah memberi gambaran yang bernilai tentang masa itu kepada genera-
si muda Timor Timur. Tugas warga Timor Timur sekarang adalah dengan seksa-
ma bertanya tentang latar belakang yang dipaparkan dan menilainya secara kri-
tis dalam konteks pembangunan bangsa. Tugas ini juga harus dilakukan di luar
Komisi Kebenaran. Dalam kata penutupnya, Romo Jovito Araujo menegaskan,
nilai penting audiensi publik ini karena telah berhasil mempertemukan semua
wakil partai. Mereka telah secara konstruktif saling mendengarkan, tidak saling
menuduh, dan berusaha untuk mengerti. Selain itu, mereka telah menerima tang-
gung jawab untuk kesalahan tindakan dan keputusan partainya. 

5.7 Hak untuk menentukan nasib sendiri dan masyarakat
internasional
15-17 Maret 2004
Walaupun PBB tidak mengakui aneksasinya oleh Indonesia, pergulatan tentang
status dan kedaulatan Timor Timur tetap merupakan konflik yang berdimensi
internasional. PBB tidak memandang Timor Timur sebagai negara berdaulat yang
terpisah, melainkan sebagai „wilayah yang tidak memiliki administrasi sendi-
ri”. Artinya: bila de facto Indonesia tetap menduduki Timor Timur, maka de jure
Portugal tetap merupakan pemerintahan yang berkuasa. Menurut hukum inter-
nasional, proses dekolonialisasi Timor Timur terputus akibat invasi Indonesia,
dan sejak itu masyarakatnya tidak diberikan hak untuk menentukan nasib sen-
diri. Sidang Umum PBB, seperti juga Dewan Keamanan PBB menetapkan bebe-
rapa Resolusi (394/1975; 389/1976)119, yang menuntut penarikan militer Indo-
nesia dan pengukuhan hak Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri.
Resolusi ini tidak pernah ditindaklanjuti. Resolusi-resolusi lain yang lebih kuat,
yang menuntut Indonesia untuk menjalankan kewajibannya, atau yang men-
jatuhkan sanksi bila tidak memenuhi kewajibannya, hampir tidak ada. Oleh sebab
itu, setiap negara anggota PBB, bebas menyikapi hak Timor Timur untuk men-
entukan nasibnya sendiri.120

Posisi yang diambil oleh setiap pemerintahan dan lembaga dalam konflik
ini, sama pentingnya seperti masa 24 tahun pendudukan itu dan pada saat men-
cari solusi untuk konflik tersebut. Apakah negara-negara ini, an sich dan di ting-
kat politik praktis, memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak kepada warga
Timor Timur menentukan nasibnya sendiri, diterangkan oleh Komisi Kebena-
ran dalam audiensi publik ini. Sejalan dengan itu, merekapun mengundang wakil
dari negara-negara lain, serta wakil PBB ke Dili. 

Sebelumnya, Amerika Serikat dan Australia misalnya, telah memberikan
lampu hijau kepada Indonesia untuk melakukan invasi tersebut. Menurut Ken-
neth Chan, yang dari tahun 1972 sampai 1997 bekerja di Kementerian Luar Nege-
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yang korup, yang dipimpin seorang diktator yang tidak mampu melakukan refor-
masi, yang semakin lama bertentangan dengan kepentingan dunia internasio-
nal. Setelah perang dingin berakhir, tuntutan demokratisasi dan „Good Gover-
nance” (pemerintahan yang baik) semakin meluas dan suara organisasi non
pemerintah makin didengarkan. 

Bagi banyak warga, audiensi publik ini menawarkan kesempatan untuk
berkenalan dengan tokoh-tokoh yang memperjuangkan hak Timor Timur untuk
menentukan nasib sendiri: Luisa Pereira (Portugal), David Scott (Australia), Yeni
Rosa Damayanti (Indonesia) Arnold Kohen (Amerika Serikat) dan suster Moni-
ca Nakamura (Australia) memberi kesaksian, mewakili sekian banyak inisiatif poli-
tik, kampanye dan aksi solidaritas di seluruh dunia. Abel Guterres menjelaskan,
bagaimana diaspora Timor Timur yang di pengasingan menghadapi kondisi sulit
untuk menuntut haknya menentukan nasibnya sendiri, untuk melobby pemerin-
tahan, media dan institusi lainnya, bekerjasama dengan ornop-ornop agar suar-
anya terdengar. Pekerjaan mereka merupakan bagian integral dari perjuangan
kemerdekaan dan melengkapi upaya-upaya serta pengorbanan rakyat lainnya
yang berada di dalam negeri. 

Serangkaian foto, publikasi, gambar dari aksi-aksi, klipping pemberitaan
media dan materi kampanye lainnya, yang dipamerkan di pusat dokumentasi
Komisi Kebenaran, memberikan gambaran yang lebih jelas. Pada sebuah peta dunia
besar yang terpampang di tembok dinding, lokasi-lokasi di mana berlangsung kegi-
atan solidaritas unyang bertanggung jawab. Peta ini merupakan pernyataan teri-
ma kasih kepada orang-orang yang bersolidaritas pada Timor Timur.123

5.8 Dampak konflik terhadap anak-anak
29-30 Maret 2004
Dalam audiensi publik yang terakhir, Komisi Kebenaran memberikan forum kepa-
da anak-anak dan orang muda di Timor Timur, yang menjadi dewasa pada tahun-
tahun berlangsungnya konflik. Dengan jelas 12 orang saksi mata menceritakan
dampak kekerasan dan kesewang-wenangan terhadap masa mudanya. Kesaksian
mereka diakhiri dengan peringatan, bahwa generasi mendatang harus bisa hidup
dalam situasi yang normal, dalam iklim yang bebas dari kekerasan dan konflik.

Petrus Kanisius yang berusia 10 tahun, pada tahun 1977 menghadap ke mili-
ter Indonesia di Maubissi. Ia ditempatkan di Seroja, panti asuhan milik militer di
Dili, di mana sekitar 300 orang anak menetap. „Kadang-kadang nama kami diubah
menjadi nama serdadu yang membawa kami ke tempat itu.”124 Di sana, anak-anak
menerima pendidikan yang berorientasi kepada pendidikan militer. Mereka, bah-
kan anak yang berusia empat tahun juga, seringkali dipukul. Tanpa sepengetahuan
keluarganya, Petrus kemudian dipindahkan ke panti asuhan lain di Semarang. Pada
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Komisi Kebenaran Timor Timur secara resmi mengundang pemerintahan Indo-
nesia, Portugal, Australia, Amerika Serikat dan PBB untuk menghadiri audiensi
publik ini. Undangan juga dikirimkan ke eselon satu pemerintahan negara-nega-
ra ini. Sayangnya, inisiatif ini tidak menghasilkan buah: pemerintahan-pemerin-
tahan ini kesulitan menunjuk wakil yang tepat, yang mengenal politik Timor
timur dengan baik. Banyak diantara para undangan yang menyatakan dukung-
annya terhadap Komisi Kebenaran, tetapi terpaksa menolak untuk hadir kare-
na adanya kewajiban lain. Undangan juga ditujukan kepada para ahli politik,
yang bersedia datang sebagai individu pribadi untuk berbagi pengetahuan dan
menyampaikan analisanya dalam proses itu, tanpa harus melakukan pembelaan
atas politik negaranya. Kesulitan untuk menerima tanggung jawab politik diha-
dapan suatu dewan resmi, nyatanya merupakan masalah yang tidak saja diala-
mi oleh para politisi Timor Timur.

Ian Martin, pemimpin misi PBB untuk pelaksanaan Referendum di Timor
Timur (UNAMET), dan Francesc Vendrell, yang selama bertahun-tahun di Sekre-
tariat PBB memperhatikan perkembangan di Timor Timur, memenuhi undan-
gan itu dan melaporkan dari segi pandang tugas mereka. Di bawah naungan PBB,
sesuai resolusi 37/30 Sidang Umum PBB 1982, antara Portugal dan Indonesia ber-
langsung pembicaraan untuk mencari solusi konflik. Pelaksanaannya membu-
tuhkan bertahun-tahun, karena kesiapan untuk pembicaraan itu tidak ada.
Namun dengan adanya perubahan di Indonesia, PBB berada dalam posisi untuk
menggunakan struktur yang tersedia, guna merespon tawaran Presiden Habibie
untuk meresolusi konflik itu.

5.7.2 Solidaritas Internasional
Walaupun banyak politisi papan atas yang tidak hadir di audiensi publik itu, ada
juga yang datang ke Dili, memberikan rakyat Timor Timur pandangan berhar-
ga tentang dimensi internasional konflik ini. Selama masa pendudukan, sedikit
sekali informasi mengenai perkembangan politik di dunia internasional yang
masuk ke Dili, apalagi di wilayah distrik. Bobolnya tembok kebebalan di ting-
kat politik riil, yang bertahun-tahun ditunjukkan masyarakat internasional
dalam menghadapi konflik ini, adalah berkat upaya para warga Timor di pen-
gasingan dan kampanye yang dilakukan organisasi-organisasi HAM, kelompok
solidaritas dan organisasi bantuan gereja. Tanpa lelah mereka mengecam pelang-
garan hak asasi manusia yang terjadi, mendesak agar konflik di Timor timur ditem-
patkan sebagai agenda politik dan dengan keras menuntut perubahan politik
negaranya terhadap Indonesia. Terus menerus diupayakan perubahan citra
Indonesia, sebuah kekuasaan yang stabil dan dipercaya. Lambat laun, di mata
publik gambar itupun berubah. Tampaklah suatu negara, yang melanggar HAM,
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Anak-anak dari kamp pengungsi di Timor Barat mengirimkan pesan melalui video.
Mereka ingin kembali bermain bersama, menemui teman-teman lamanya.
„Karena kita dikuasai oleh perasaan dendam, maka saya harus berpisah dengan
teman-teman,” ungkap Maria Fatima dos Carlos. 

Konflik berdampak besar pada nasib anak-anak dan anak muda. Hal ini den-
gan jelas menunjukkan, bahwa dengan pekerjaan Komisi Kebenaran, jalan
menuju rekonsiliasi Timor Timur belum berakhir.

IV. Prospek Masa Depan
Komisi Kebenaran diterima secara luas di Timor Timur. Komisi ini telah mem-
berikan sumbangan penting terhadap rekonsiliasi, terhadap penegakan Hak
Asasi Manusia dan dalam mengungkapkan kekerasan serta represi yang terjadi.
Bersamanya, masyarakat mengakhiri kebungkaman yang sekian lama menyeli-
mut. Oleh karenanya, mantan pelaku pelanggaran dapat meniti jalan kembali
menjadi bagian masyarakat. Para korbanpun sudah bisa menyampaikan pera-
saannya kepada publik yang lebih luas, termasuk kepada para pelaku pelanggaran.
Namun tampaknya, lingkup capaian ini terbatas pada kasus-kasus perorangan.
Bagi sebagian besar masyarakat lainnya, masih ada kesan, bahwa keadilan belum
tercapai. Sedangkan pada akhirnya, upaya Komisi Kebenaran justru menambah
kesadaran masyarakat, bahwa ketidak adilan masih berlangsung.

Keberhasilan kegiatan Komisi ini, meningkatkan harapan rakyat bahwa
Komisi bisa memperjuangkan keadilan bagi mereka. Harapan ini bertambah besar,
sejalan dengan semakin kecilnya upaya penyidikan yang dilakukan oleh pemerin-
tahan Timor Timur. Sementara dalam menjalankan tugasnya, Komisi yang
menggunakan metode partisipatif justru menunjukkan keberpihakan kepada para
korban. Melalui proses merefleksi pengalaman masa lampau itu, masyarakat sema-
kin menyadari bahwa rekonsiliasi tidak bisa dicapai tanpa keadilan. Seharusnya
upaya pencarian fakta – baik secara individu maupun kolektif – bisa memban-
tu rehabilitasi dan penyembuhan luka psikis yang dialaminya. Namun fungsi
penyembuhan ini tidak mungkin berkelanjutan, bila pemerintah Timor Timur
memaksakan rekonsiliasi, yang didasari pertimbangan politik riil untuk meme-
lihara hubungan baik dengan Indonesia, tanpa mengindahkan prosedur hukum
yang bisa mengkaji pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Berselubung politik
yang dipromosikan sebagai „normalisasi kehidupan”, upaya rekonsiliasi yang
diluncurkan menutup-nutupi kekerasan yang pernah berlangsung. Selain itu,
merupakan kompromi dengan pelaku-pelaku yang justru bertanggung jawab atas
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7 September 1977 bersama 19 anak yatim piatu lainnya, ia dihadapkan kepada Pre-
siden Soeharto. Petrus baru kembali ke Timor Timur pada tahun 1994.

Constantinho X Ornai menggambarkan nasib ayahnya, seorang anggota aktif
partai Fretilin: pada 25 November 1976 ayahnya dieksekusi oleh kelompok Fre-
tilin lain yang bersaing, „seperti orang memotong pohon pisang”. Constantinho men-
ceritakan, bagaimana ia diinterogasi oleh kelompok itu, bagaimana ia kemudi-
an mengetahui nama-nama pembunuh ayahnya, bagaimana in melaporkan
nama-nama itu kepada militer Indonesia dan besarnya keinginan untuk mem-
balas dendam. „Nenek saya tidak setuju… karena itu, saya berusaha melupakan peri-
stiwa pembunuhan terhadap ayah dan paman saya.”

Alexandrino da Costa berusia 14 tahun, ketika pada 12 November 1991, ia
ditembak oleh militer di makam Santa Cruz. Hanya seujung rambut, ia selamat
dari pembunuhan. Seorang serdadu menilai, bahwa ia masih terlalu muda. Sete-
lah Alexandrio menjalani operasi, ia dikirim oleh militer ke Jakarta untuk tiga
tahun. „mereka berharap dapat merubah cara berpikir kami, tapi itu tidak mungkin.”

Julieta Jesuirina dos Santos adalah satu-satunya anak, yang memberikan
kesaksian pada audiensi publik ini. Didampingi oleh ibunya, ia menceritakan
bagaimana ayahnya dibunuh di depan gereja Liquica pada 6 April 1966. Waktu
itu, Julieta berusia 9 tahun. Dengan jelas ia ceritakan, ketakutan dan panik yang
terjadi di dalam gereja, ketika milisi Besi Merah Putih melancarkan serangannya.

Alfredo Alves berusia 11 tahun, ketika tahun 1978, tanpa menghiraukan pro-
tes ibunya, seorang perwira dari Sulawesi membawanya pergi. Ia diambil untuk
melayani, sebagai asisten milter. Salah satu tugasnya adalah mempersiapkan sen-
jata tempur. Bila kamp tentara itu pindah, maka pembantu muda inilah, yang
harus mengangkat barang-barang yang berat. Alfredo melaporkan, bagaimana
ia diberi suntikan yang merangsang dan meningkatkan daya kerja. Walaupun
anggota militer dilarang membawa pulang anak-anak, tahun 1980 perwira yang
mengambilnya itu berhasil menyelundupkan Alfredo ke atas kapal yang menu-
ju Sulawesi. Baru bertahun-tahun kemudian, berkat surat keterangan dari seo-
rang komandan militer di Surabaya, ia berhasil kembali ke Timor Timur. 

Kakak lelaki Aida Maria dos Anjos adalah salah seorang komandan Falintil.
Aida berusia 14 tahun pada masa pemberontakan Krakas. Sebuah mobil berhen-
ti didepan sekolahnya dan Aida diculik oleh militer. „Saya sama sekali tidak men-
gerti tentang politik, tapi saya harus menanggung berbagai risiko.” Ia menceritakan kel-
anjutan dari pengalamannya yang menakutkan. Aida ditahan dan kemudian
dibawa naik helikopter ke Baucau. Di sana, ia menjadi saksi mata penyiksaan ter-
hadap iparnya dan melihat ayahnya dieksekusi. „Kenapa mereka harus membunuh
ayah saya? Ayah saya juga tidak tahu apa-apa tentang politik. Ia hanya seorang petani
biasa, yang setiap hari bekerja di ladangnya. Kakak sayalah yang berurusan dengan poli-
tik, bukan ayah saya yang sudah tua itu. Tua tidak seperti gadis-gadis seusia saya.”
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untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan sebagai alternatif –
bukan sebagai pelengkap – pengusutan kejahatan.126

Komisi Kebenaran dan Persahabatan bilateral ini ditentang oleh banyak orga-
nisasi HAM dan organisasi non pemerintah lainnya, baik di Timor Timur dan
Indonesia. Organisasi-organisasi ini khawatir, bahwa kejahatan di masa lalu itu
akan sengaja dilupakan.

Komisi ini bermaksud menyoroti peristiwa tahun 1999 dan secara simbolis
mendukung aksi-aksi yang misalnya, menyebutkan nama pelaku pelanggaran,
atau di mana korban memberi maaf kepada pelaku kejahatan itu. Nantinya, Komi-
si ini bisa menyarankan amnesti bagi para pelaku yang bersedia untuk men-
gungkapkan kebenaran yang lebih jauh. Di pihak lain, komisi ini tidak dapat
melimpahkan kasus kepada lembaga pengusut kejahatan. Disebutkan, Komisi
ini juga bakal menyelidiki kasus-kasus salah dakwa, dan mengevaluasi kemung-
kinan untuk merehabilitasi orang-orang yang terbukti bukan pelaku pelangga-
ran HAM. Dengan begitu, komisi ini melepaskan Timor Timur dan Indonesia
dari tanggung jawabnya, untuk secara hukum mengusut pelaku-pelaku dari
lingkungan militer dan pemerintahan. 

Komisi Kebenaran dan Persahabatan ini merupakan upaya untuk mengha-
pus bersih kejahatan yang dilakukan Indonesia di Timor Timur pada tahun 1999.
Bila terlaksana, pelaku-pelaku kejahatan akan terlindungi dan kebebasan mere-
ka dari hukum akan terjamin. Demikian pernyataan Aliansi Nasional Timor Timur
untuk Tribunal Internasional (ANTL). Organisasi ini merupakan koalisi dari
organisasi-organisasi HAM, Perempuan dan Ikatan-Ikatan Korban dan keluarga
korban. „Dengan pembentukan komisi ini, kedua pemerintahan tersebut menunjuk-
kan kekuasaannya untuk mengabaikan proses yuridis yang sudah dimulai oleh Badan
Pengusut dan hasil kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur.”

Atas nama gereja, uskup Alberto Ricardo da Silva dari Dili dan uskup Basi-
lio do Nascimento dari Baucau juga menyuarakan protes terhadap Komisi ini:
secara moral komisi ini tidak sedikitpun menawarkan ganti rugi kepada korban,
padahal pelaku pelanggarannya akan terbebas dari hukuman. „Rakyat tidak
akan menerima pembebasan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.
Para korban, yang mengalami penderitaan akibat kejahatan itu dan keluarga mere-
ka, berhak mendapatkan lebih dari itu.”

Seorang perempuan berusia 52 tahun dari Dili menyatakan: „Hambatan ter-
besar dari rekonsilisasi adalah tidak adanya keadilan.”129 Tampaknya, dalam waktu
dekat, para korban di Timor Timur tetap tak akan bisa menjangkau keadilan. 

Pada dasarnya, kebebasan dari hukum menimbulkan kerinduan masyarakat
untuk mengusut kejahatan. Kondisi yang bisa bertahan selama puluhan tahun
ini, tidak bisa dengan mudah dikesampingkan, walaupun oleh orang-orang
yang berada di posisi kekuasaan. Contoh kasus dari Afrika, Eropa dan Amerika
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pelanggaran sebelumnya.125 Dengan demikian, para korban dan keluarganya seka-
li lagi mengalami ketidakadilan. Komisi Kebenaran Timor Timur dikonsepsi seba-
gai pelengkap proses hukum bagi pelanggaran-pelanggaran, yang diklasifikasi
sebagai „kurang berat”. Proses ini tidak bisa menggantikan kegagalan politik dan
proses hukum. Pun bagi keluarga korban dan korban pelanggaran berat HAM,
rekonsiliasi tidak dapat diteruskan tanpa proses pengadilan terhadap pelakunya.
Bagi mereka, akhirnya „rekonsiliasi” hanya sebentuk kata yang tanpa makna.
Bahkan, mereka merasa dicemoohkan olehnya. Budaya „bebas dari hukum” atau
impunitas merupakan pelecehan terhadap harga diri dan hak-hak korban. 

Hampir enam tahun telah berlalu sejak berlangsungnya referendum Timor
Timur. Tampaknya, sudah tiba saatnya untuk menghadapi kenyataan, bahwa
upaya-upaya mengusut kejahatan itu gagal. Baik pengadilan Ad-hoc Hak Asasi
Manusia di Jakarta, maupun badan pengusutan PBB dan pengadilan khusus di Dili
tidak berhasil membuat orang-orang yang bertanggung jawab untuk kekerasan
tahun 1999, untuk menerima tanggung jawabnya. Rakyat Timor Timur merasa-
kan kesan bahwa dalam penanganannya terjadi diskriminasi: „ikan-ikan kecil”
seperti para pendukung kelompok milisi, dihukum. Sementara pelaku pelangga-
ran berat, yang kebanyakan menetap di Indonesia, tetap bebas dari hukuman. Kesan
ini diperkuat oleh keputusan pengadilan Ad-hoc Jakarta: kedua orang yang dija-
tuhi hukuman sepuluh tahun penjara berasal dari Timor Timur. Sementara itu,
pemerintahannya lebih memprioritaskan re-integrasi para pemimpin milisi, ketim-
bang memperhatikan kebutuhan korban untuk mengusut kejahatan yang telah
terjadi. Kini tampaknya, Timor Timur maupun Indonesia tidak bakal memben-
tuk lembaga-lembaga pengusutan yang dibutuhkan untuk itu. Harapanpun sema-
kin kecil untuk menggiring para pelanggar berat Hak Asasi Manusia ke pengadi-
lan, setelah Mai 2005 lalu, pengadilan khusus di Timor Timur harus menghentikan
pekerjaannya. Demi para korban dan keluarga korban -serta demi memperta-
hankan kepercayaan masyarakat pada PBB-, maka babak tentang Mahkamah Tri-
bunal Internasional belum boleh ditutup. Sampai sekarang, masih terlalu sedikit
yang tercapai, dan terlalu banyak yang sudah dijanjikan.

Pada Februari 2005, Kofi Annan membentuk komisi pakar internasional. Tugas
mereka adalah mengevaluasi proses pengusutan kejahatan yang berlangsung di
Timor Timur dan Indonesia. Selain itu, menyiapkan saran-saran yang efektif guna
mencapai solusi praktis, misalnya bagaimana secara hukum menggiring orang-orang,
yang bertanggung jawab atas kejahatan 1999 di Timor Timur, ke pengadilan. 

Pemerintah Indonesia menolak kerjasama dengan komisi pakar internasio-
nal ini. Dikhawatirkan berdasarkan evaluasinya, para pakar ini dapat menyar-
ankan pembentukan mahkamah tribunal internasional yang mengusut para pela-
kunya di Indonesia. Disebutkan, evaluasi semacam itu tidak dibutuhkan, karena
pada Desember 2004, pemerintah Timor Timur dan Indonesia sudah sepakat
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Persingkatan
ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia – sebelum dipisahkan antara TNI

dan POLRI tanggal 1 April 1999
APODETI Associação Popular Democratica Timorense – pro integrasi dengan RI
ASSEPOL Associação dos Ex-Prisoneiros Politicos – Asosiasi mantan Tahanan Politik
Babinsa Binatara Pembina Desa 
Bakin adan Keamanan dan Intelijensi Indonesia 
Besi Merah 
Putih (BMP) kelompok milisi khususnya di Liquica dan Maubara
CAVR Comissão de Acolhimento Verdade e Reconciliacão de Timor Leste – Komisi

Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur  
CNRT Conselho National de Resistencia Timorense – Dewan Nasional Gerakan

kemerdekaan 
CRP Community Reconciliation Process – Proses rekonsiliasi komunitas 
CSIS Center for Strategic and International Studies – Lembaga pendidikan politik

di Jakarta 
Darah Merah 
Integrasi Kelompok milisi
ETTA East Timor Transitional Administration
Falintil Forcas Armadas Libertação Timor Leste – angkatan bersenjata dari Fretilin,

mulai  1987 untuk semua gerakan kemerdekaan
Fokupers Organisasi perempuan di Timor Timur
Fretilin Frente por Timor Leste Independente – Front Kemerdekaan untuk Timor

Timur, parpol terbesar di Timor Timur
Hansip Pertahanan Sipil 
INTERFET International Force for East Timor
KB Keluarga Berencana 
Korem Komando Resor Militer 
Kodim Komando Distrik Militer; Osttimor dulu terbagi atas 13 Kodim
Komnas 
Perempuan Komisi Nasional Perempuan 
Kopassus Komando Pasukan Khusus TNI-Angkatan Darat 
KPP-HAM Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur yang bertugas menyeli-

diki pelanggaran HAM berat di Timor Timur, dibentuk oleh Komnas HAM
tanggal 22.9.1999

Laksaur milisi di Covalima, dibawah pimpinan Olivio Moruk
Lulik suci – kepercayaan animisme di Timor Timur
Mahidi Mati atau hidup untuk integrasi Indonesia – milisi khususnya di Covalima

dan Ainaro, dibawah pimpinan Cancio Lopes de Carvalho; Nama Mahidi
kemungkinan ada hubungannya dengan pelatih milisi Mayjen. Mahidin
Sibolaen

Nahe Biti „gelar tikar“ – prosedur mediasi tradisional di Timor Timur
OMT Organização da Mulheres Timorense – Organisasi perempuan CNRT
OPMT Organização Popular da Mulheres Timorense – Organisasi perempuan Timor

Timur dibawah naungan partai Fretilin 
POLRI Kepolisian Republik Indonesia 
SCUI Serious Crimes Investigation Unit – Unit Investigasi Kejahatan Berat
Tais tenun ikat tradisional Timor Timur yang memegang peranan penting dalam

acara ritual 
TNI Tentara Nasional Indonesia – setelah umstrukturisasi tanggal 1 April 1999
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Selatan menunjukkan, bahwa upaya menghindari persentuhan dengan masa lalu
dan menutup suatu babak sejarah, secara politik merupakan langkah yang
buruk. Berdiam diri tentang masa lalu hanya merupakan penguluran waktu.130

Padahal, situasi politik bisa cepat berubah dan kesempatan baru bagi para kor-
ban untuk kembali menuntut hak-haknya akan selalu ditemukan. „Dalam hal
ini, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bukan pengganti proses hukum terhadap keja-
hatan masa lalu, dan bukan pula opsi untuk sebuah proses hukum yang gagal.”131 Pro-
ses pengusutan kejahatan dan Komisi Kebenaran merupakan dua proses yang
saling melengkapi dan mendukung. Keduanya menanggung mandat untuk
sejauh mungkin memenuhi kebutuhan rakyat untuk mendapatkan keadilan,
kebenaran dan berekonsiliasi. 

Dalam proses rekonsiliasi, Timor Timur telah menghadapi masa lalunya. Bera-
khirnya masa tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak berarti bahwa pro-
ses itu sudah selesai. Apalagi di saat politik pemerintahan Timor Timur melupa-
kan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan rakyatnya. Bila pengusutan terhadap
kejahatan berat di Timor Timur tidak dilanjutkan, maka bukan saja korban yang
akan terpukul, melainkan juga si pelaku. Bagi pelaku, kesempatan untuk meng-
hadapi masa lalunya akan tercuri. Pelaku kejahatan tidak bisa lagi mengatasi dam-
pak sikapnya di masa lalu, menemukan kembali identitasnya, maupun mem-
bangun hubungan baru dengan korban serta komunitasnya.132 Padahal, seberapa
pentingnya aspek pengintegrasian kembali masyarakat sudah ditunjukkan dalam
proses rekonsiliasi yang diselenggarakan Komisi Kebenaran, untuk kasus-kasus
pelanggaran ringan. Tanpa adanya hukuman bagi pelanggaran-pelanggaraan
itu, maka dasar-dasar yang melegitimasi sebuah negara hukum akan sedemikian
rupa melemah, sehingga akan sulit untuk membangun keamanan. Selain itu, pen-
gabaian hukum ini akan memberi isyarat, bahwa kekerasan merupakan instru-
men yang boleh digunakan untuk mempromosi kepentingan sendiri.133

Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi berhasil mengaitkan pro-
ses kemasyarakatan dengan proses yuridis. Kedua proses ini juga telah men-
guatkan masyarakat, dalam pengertian mereka tentang hak-haknya. Di samping
itu, telah membangun kesadaran sejarah bangsa Timor Timur yang muda. Agar
rakyat tidak mengalami dijadikan korban untuk kedua kalinya, baik gereja mau-
pun organisasi masyarakat sipil berusaha melawan budaya „lupa” dan mem-
bangun tradisi „mengingat kembali”. Menurut Ketua bagian Pencarian Fakta,
Hugo Fernandez, kesulitan besar berikutnya adalah pelaksanaan saran-saran yang
telah disampaikan oleh Komisi Kebenaran kepada pemerintahan.134 Bila saran-
saran ini tidak diikuti atau tidak cukup direalisasi, maka pelanggaran akan men-
jadi hal yang remeh. Yang artinya, jalan yang dihadapi Timor Timur masih san-
gat panjang dan penuh kesulitan. Untuk meniti jalan itu, rakyat Timor Timur
akan masih terus membutuhkan dukungan dan solidaritas. 
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