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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tahun 1975-1999 merupakan masa kehadiran Indonesia di Timor Timur yang 

didukung oleh sejumlah pihak pendukung integrasi dan ditentang oleh pihak lain 

yang menginginkan kemerdekaan. Tahun 1974, setelah mengalami “Revolusi 

Anyelir” yang menjatuhkan rezim Salazar, Portugal memulai proses dekolonisasi 

bagi seluruh koloninya berdasarkan prinsip penentuan nasib sendiri.
1
 Pada tanggal 

27 Juli 1975, Undang-Undang Portugal No. 7/1975 menetapkan penyelenggaraan 

pemilihan umum di Timor Portugis untuk membentuk suatu majelis rakyat tahun 

1976. Majelis rakyat ini kemudian akan membentuk pemerintahan baru dan 

Portugal sedianya akan menyerahkan kekuasannya kepada negara Timor (Timur) 

yang baru pada bulan Oktober 1978.
2
  

Frente Revolucionária do Timor Leste Independente (Front Revolusioner 

Timor Leste Merdeka, Fretilin) adalah merupakan partai revolusioner yang 

menginginkan kemerdekaan Timor Leste dengan segera, dan Associação Popular 

Democrática de Timor (Asosiasi Rakyat Demokratik Timor, Apodeti) yang 

menghendaki integrasi otonom dengan Republik Indonesia.  

                                                           

1
 Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) tahun 1960 telah mengukuhkan hak atas penentuan 

nasib sendiri bagi bangsa-bangsa jajahan. 
2
 Dekrit Pemerintah Portugal No. 203/1974 dan Undang-Undang Portugal Nomor 7 Tahun  1975 

dimuat dalam Heike Krieger (penyunting), East Timor and the International Community: Basic 

Documents (Cambridge University Press, 1997).  
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Sejak pertengahan tahun 1974 Indonesia mulai menjalin kontak dengan 

pendukung integrasi Timor Timur. Setelah konflik bersenjata antara UDT dengan 

Fretilin dimulai, kontak-kontak ini berlanjut menjadi operasi-operasi gabungan di 

Timor Timur bersama anggota Apodeti dan UDT.
3
 Waktu antara bulan Agustus 

sampai September 1975 merupakan periode konflik horizontal di Timor Timur. 

Sejak Oktober 1975, ciri-ciri konflik vertikal mulai semakin menguat dengan 

semakin terlibatnya militer Indonesia bersama kelompok-kelompok pro- integrasi 

Timor dan mengukuhkan kehadirannya di Timor Timur. Perkembangan konflik di 

Timor Timur juga dicirikan oleh dimensi horizontal maupun vertikal.
4
  

Fretilin memproklamasikan deklarasi kemerdekaan sepihak tanggal 28 November 

1975. Deklarasi ini tidak diakui oleh pemerintah Portugal. Dua hari kemudian, 

empat partai politik, UDT, Apodeti, KOTA dan Trabalhista memproklamasikan 

keinginan mereka untuk mengintegrasikan Timor Timur ke dalam Indonesia, 

dikenal sebagai Deklarasi Balibo. Portugal tidak mengakui kedua deklarasi karena 

masih menganggap dirinya sebagai “penguasa administratif,” dan tetap 

berpendapat bahwa persoalan Timor Portugis harus diselesaikan melalui sebuah 

referendum yang melibatkan semua partai politik.
5
 

6
Deklarasi Balibo kemudian disahkan oleh DPR tanggal 15 Juli 1976 dan 

ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 17 Juli 1976, sebagai Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1976, yang isinya menerima Timor Leste sebagai bagian dari 

                                                           

3
 Julius Pour, Benny: Tragedi Seorang Loyalis (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007), h. 183-188.  

4
 “Konflik horizontal” merujuk pada dimensi internal dari konflik antara kelompok-kelompok 

Timor. Dimensi “vertikal” merujuk pada konflik antara gerakan perlawanan dengan Indonesia. 
5
 Comunicado Comissão Nacional de Descolonização, point 6 (29 November 1975); United Nations 

Department of Political Affairs, Trusteeship and Decolonization, No 7, August 1976, hlm. 44.  
6
 Perserikatan Bangsa Bangsa dan Timor Lorosae,  Departemen Penerangan Publik PBB, New 

York, 2000, hlm. 3 – 4. 
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kedaulatan Indonesia, dan menjadikannya sebagai propinsi ke-27. Dalam 

perkembangannya, MPR kemudian mengesahkannya melalui TAP MPR 

VI/MPR/1978 pada tahun 1978.  

Semenjak itulah problem Timor Leste terus bergulir secara luas mulai dari 

tingkat nasional hingga internasional, agenda pembahasan masalah Timor Leste 

oleh Indonesia terus masuk dalam Sidang Umum PBB. Desakan dan simpati 

Internasional agar Indonesia memberikan kesempatan kepada rakyat Timor Leste untuk 

menentukan nasib sendiri (rights to self determination)  menguat karenanya. Peristiwa 

ini menjadi momentum strategis bagi perjuangan kelompok Fretilin yang telah lama 

menginginkan kemerdekaan atas wilayah tersebut.  

Menyusul perubahan politik yang drastis di Indonesia dengan runtuhnya rezim 

orde baru dan desakan dunia Internasional yang makin menguat, pemerintahan 

Habibie mengambil terobosan kebijakan untuk menyelenggarakan jajak pendapat 

yang akan menentukan masa depan Timor Leste. Terdapat dua opsi yang dapat 

dipilih oleh rakyat Timor Leste, yaitu otonomi khusus dengan tetap menjadi bagian 

dari Indonesia; atau merdeka. Jajak pendapat yang menawarkan kedua opsi tersebut 

pun diselenggarakan serentak di Timor Leste pada tanggal 30 Agustus 1999.  

Pada tanggal 4 September 1999 hasil jajak pendapat tersebut diumumkan : 

94.388 (21,5%) memilih usul otonomi khusus dan 344.580 (78,5%) merdeka. 

Semenjak itulah Timor Leste resmi lepas dari kedaulatan Indonesia
7
. Pasca 

pengumuman hasil jajak pendapat tersebut, kerusuhan dan kekerasan berkobar di 

Timor Leste. Milisi pro integrasi yang merasa kecewa dengan hasil jajak pendapat 

                                                           

7
 Idi Subandi Ibrahim (ed),  Selamat Jalan Timor Leste, Pergulatan Menguak Kebenaran: 

Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 185. 
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melakukan penyerangan terhadap kelompok anti integrasi. Akibat kerusuhan ini, 

Dili dan kota-kota di Timor Leste rusak berat, ratusan orang tewas, dan ratusan 

ribu orang mengungsi ke Nusa Tenggara Barat. Semua perubahan mendadak itu 

menimbulkan kegamangan, baik di pihak pro integrasi maupun kelompok anti 

integrasi. Kekerasan yang bersifat masif di Timor Leste pasca referendum, 

kemudian dikaitkan dengan intervensi TNI sebagai pemegang otoritas keamanan 

di Timor Leste. PBB kemudian membentuk UNAMET  (United Nation Assistance 

Mission for East Timor) demi memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan jajak 

pendapat. UNAMET juga disinyalir kurang netral dalam perekrutan staf lokal di 

Timor Leste dengan cenderung memilih dari kalangan anti integrasi dibanding 

dari kalangan pro integrasi
8
. 

Masalah keamanan menjadi batu sandungan bagi pemerintah Indonesia. 

Netralitas aparat militer dan kepolisian Indonesia dipertanyakan oleh banyak 

pihak, termasuk UNAMET. Berdasarkan Persetujuan New York antara Republik 

Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Portugal yang 

diwakili oleh Menteri Luar Negeri Durao Barosso, beserta Sekretaris Jenderal 

PBB Boutros Boutros Ghali di ruang sidang Hotel Excelsior Roma; Indonesia 

diberi mandat untuk bertanggung jawab penuh atas keamanan menjelang dan 

selama jajak pendapat berlangsung dan dituntut untuk bersikap netral terhadap 

kelompok yang bertikai. Akan tetapi dalam kenyataannya, hal ini tidak dapat 

dialkukan dengan baik. Selain kegagalan aparat keamanan Indonesia untuk 

bersikap netral kebencian dan rasa dendam yang luar biasa diantara kedua 

                                                           

8
 Akhmad Kusaeni,  op cit ., hlm. 58. 
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kelompok yang bertikai merupakan kendala besar dalam upaya menciptakan 

keamanan di Timor Leste. 

Sejak 1974 hingga jajak pendapat tahun 1999 telah tercatat ada beberapa 

pelanggaran HAM yang terkategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dalam 

aspek kejahatan terhadap kemanusiaan. Selama kurun waktu kurang lebih 24 

tahun itu ada sekitar 200.000 sampai 250.000 orang, atau sekitar sepertiga jumlah 

penduduk Timor Timur tewas  akibat perang, akibat kelaparan dan penyakit, juga 

akibat teror brutal yang dilancarkan tentara Indonesia. Tahun 1999, milisi 

Indonesia membunuh sekitar 1.500 orang. Berikut ini adalah daftar kasus 

pelanggaran HAM berat di Timor Leste pasca jajak pendapat tahun 1999
9
:  

1. Penyerangan dan pembunuhan di kompleks Gereja Liquica tanggal 4-6 

April 1999; Kabupaten Liquica. 

2. Penyerangan dan pembunuhan penduduk sipil di Cailaco tanggal 12 dan 

13 April 1999; Kabupaten Bobonaro. 

3. Penyerangan dan pembunuhan di kediaman Manuel Carrascalao tanggal 

17 April 1999; Kabupaten Dili. 

4. Penyerangan dan pembunuhan di kompleks Diosis Dili, tanggal 5 

September 1999 dan kekerasan di kediaman Uskup Belo tanggal 6 

September 1999; Kabupaten Dili. 

5. Penyerangan dan pembunuhan di kompleks Gerja Suai tanggal 6 

September 1999; Kabupaten Covalima. 

6. Penyerangan dan pembunuhan di Polres Maliana tanggal 8 September 

1999, Kabupaten Bobonaro. 

                                                           

9
 Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh CAVR yang juga dimuat dalam laporan KKP telah atas 

14 kasus prioritas pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat tahun 1999. 
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7. Pembunuhan-pembunuhan di Passabe, Oecussi tanggal 8-10 September 

1999, Kabupaten Oecussi. 

8. Pemerkosaan dan pembunuhan di Ermera tanggal 13 September 1999, 

Kabupaten Ermera. 

9. Pembunuhan dan penghilangan paksa oleh pasukan Batalyon Infantri 745 

tanggal 10-21 September 1999, Kabupaten Lautem, Baucau, Monatuto, 

dan Dili. 

10. Pembunuhan rombongan Biarawati dan Frater di Lautem tanggal 25 

September 1999, Kabupaten Lautem. 

11. Penghilangan paksa dan pembunuhan Mau Hodu pada September 1999; 

merentang dari Kupang, NTT, Kabupaten Bobonaro, dan di Timor Barat. 

12. Pemindahan paksa rakyat sipil pada bulan April-September 1999. 

13. Kekerasan berbasis Jender tahun 1999. 

14. Pembakaran dan penghancuran harta milik masyarakat pada tahun 1999. 

Data di atas telah membuktikan bahwa telah terjadi serangan meluas terhadap 

penduduk sipil  yang diperkuat dengan adanya faktor jumlah insiden yang banyak 

(luas), pengulangan dalam beberapa bulan (frekwensi terjadinya pelanggaran 

HAM berat), sebaran geografis yang luas, banyaknya korban, dan mencakup 

berbagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.  

Mengacu kepada UU No. 39 tahun 1999 dan UU No. 26 tahun 2000 

(Pengadilan HAM), fakta-fakta yang telah ditemukan sudah jelas membuktikan 

bahwa memang telah terjadi pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat di 

Timor Leste pada tahun 1999. Di dalam penjelasan UU No. 39 tahun 1999 
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mengenai pengertian pelanggaran HAM berat diuraikan dalam  Pasal 104 ayat 1,  

menyatakan: 

 “Pelanggaran HAM yang berat adalah pembunuhan massal (genocide), 

pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extra 

judicial killing), penyiksaan, pe nghilangan  orang secara paksa, perbudakan, dis 

kriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).”
10

 

Sistematis berarti benar-benar terorganisir atau terencana dan mengikuti suatu pola 

regular yang berdasarkan suatu kebijakan pejabat publik atau perorangan, dan 

kebijakan tersebut tidak diharuskan merupakan bagian dari kebijakan Negara. 

11
Sebagai asas hukum Pasal 104 ayat (1) dari UU nomor 39 tahun 1999 ini, 

berbeda dengan pengertian pelanggaran HAM berat yang dimaksud dalam UU 

nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.  

Dalam UU tersebut dijelaskan pelanggaran HAM berat meliputi genosida dan 

kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7). Uraian pengertian dari kedua hal 

tersebut terdapat dalam pasal 8 dan 9.  

UU Nomor 26 tahun 2000 (Pasal 8)  menyatakan  genosida  adalah
12

: 

Setiap perbuatan yang dinyatakan dengan maksud untuk menghancurkan 

atau memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, ras, kelompok 

etnis, kelompok bangsa, dengan cara:  

a. Membunuh anggota kelompok; 

b. Mengakibatkan penderitaan fisik/mental berat terhadap antar 

anggota kelompok; 

c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan 

                                                           

10
 Paul Dalton, dalam makalah Konsep Serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk 

sipil, dalam seminar  Advanced Training for Indonesian Rights Courts: “Judging International 

Crimes Under Law 26/2000”  yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI-Danish Institute for 

Human Rights, Medan 24 – 26 April 2005. 
11

 Lihat UU No. 26 tahun 2000. 

 
12

 Hal ini  tentang Penindasan dan hukuman terhadap Apartheid  Pengadilan HAM menyatakan 

apartheid sebagai suatu pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara individu. 
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mengakibatkan kemusnahan fisik baik seluruh atau sebagiann ya; 

d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah 

kelahiran di dalam kelompok lain atau; 

e. Memindahkan secara paksa an ak-anak kelompok tertentu ke 

kelompok lain.  

 

UU Nomor 26 tahun 2000 (Pasal 9) meyatakan kejahatan terhadap 

kemanusiaan  adalah:  

Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian atau serangan yang 

meluas atau sistematik yang diketahui nya bahwa serangan tersebut 

ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Berupa:  

a. Pembunuhan; 

b. Pemusnahan; 

c. Perbudakan; 

d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; 

e. Perampasan kemerdekaan/perampasan kebebasan fisik lain secara 

sewenang-wenang yang melaggar asas-asas ke tentuan pokok 

hukum Internasional; 

f. Penyiksaan; 

g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, 

pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, 

atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; 

h. Pengayaman terhadap suatu kelompok terten tu atau perkumpulan 

yang didasari persamaan politik, kebangsaan, ras agama, etnis, 

budaya, agama, jenis kelamin, atau al asan lain yang diakui secara 

universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional; 

i. Penghil an gan orang secara paksa; 

j. Kejahatan apartheid. 

 

Terkait pelanggaran HAM berat tersebut, Pemerintah Timor Leste melalui 

regulasi UNTAET 2001/10 membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 

(KKR) atau dengan memperoleh mandat dari parlemen yang ditetapkan dalam 

konstitusi RDTL pasal 162. KRR Timor Leste  (Comissao de Acolhimento, 

Verdado e Reconciliacao de Timor Leste/ CAVR)  dipimpin Jacinto Alves (mantan 

anggota gerakan bawah tanah Timor Leste) dan didampingi oleh penasehat 

Internasional berkebangsaan Australia, Kieran Dwyer bekerja selama tiga tahun 

tahun untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM berat pada tahun 

1974-1999. Pada pertengahan tahun 2005, mandat KKR Timor Leste tersebut 
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berakhir dan komisi tersebut menyampaikan laporan akhir disertai rekomendasi 

kepada pemerintah menyangkut tindakan yang perlu diambil guna menyelesaikan 

kasus pelanggaran HAM berat di Timor Leste pasca jajak pendapat. 

Pembentukan KKR yang diharapkan mampu mengungkap fakta pelanggaran 

HAM berat di Timor Leste pasca jajak pendapat tahun 1999 tidak memberikan 

kontribusi konkrit dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang 

dimaksud karena tidak ditindaklanjuti dengan proses hukum terhadap para 

pelanggar HAM berat di Timor Leste.  

Dari pihak pemerintah Republik Indonesia, pada tahun 2001 dikeluarkan 

Keputusan Presiden RI Nomor 96/2001 tentang pembentukan peradilan HAM Ad 

Hoc di Indonesia guna menyelesaikan lebih lanjut kasus pelanggaran HAM berat 

pasca jajak pendapat di Timor Leste tahun 1999. Adapun Pengadilan HAM Ad 

Hoc dibentuk khusus untuk kasus tertentu yang terjadi sebelum diterbitkannya UU 

No. 26/2000. Dengan demikian Pengadilan HAM Ad Hoc ini mengecualikan 

prinsip non-retroaktif.
13

 Menurut UU 26/2000, Pengadilan HAM Ad Hoc ini 

dibentuk oleh Keppres berdasarkan saran dari DPR.  

Kasus-kasus yang diperiksa dalam Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Leste adalah 

kejahatan yang disebut dengan pelanggaran HAM berat. Terdakwa yang diadili 

antara lain Mayjend. TNI Adam Damiri (Panglima KODAM IX/Udayana yang juga 

membawahi Timor Leste pada waktu itu), Brigjend TNI Noer Muis (yang pada 

waktu itu menjabat sebagai Danrem di Timor Leste), Brigjend (Pol) Timbul Silaen 

(yang pada waktu itu menjabat sebagai KAPOLDA Timor Leste), Gubernur Timor 

                                                           

13 Prinsip non-retroaktif adalah prinsip yang berlaku secara umum di dalam hukum pidana. 
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Menurut prinsip ini hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. Ketentuannya 

antara lain diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Hal ini kemudian juga ditetapkan 

dalam amandemen UUD 1945. 

Pembentukan peradilan HAM Ad Hoc ini juga tidak mampu menegakkan 

keadilan hukum dalam memproses para pelanggar HAM berat pasca jajak 

pendapat tahun 1999 di Timor Leste, hal ini dibuktikan dengan dibebaskannya 

semua perwira militer yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat tersebut. 

Tabel 1  

Perbandingan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dan 

Putusan Pengadilan HAM
14

 

NO Nama Tuntutan JPU Putusan Majelis Hakim 

1 

Abilio Jose 

Osario Soares 

(Gubernur Tim-

Tim) 

10 thn 6 bln Bebas 

1. Emmi Marni M 

2. Roky panjaitan 

3. Rudi M. Rizki 

4. Komariah Emong S 

5. Winarno Yudho 

2 

Timbul Silaen 

(Kapolda Tim-

Tim) 

10 thn Bebas 

1. Andi Samsan N 

2. Ridwan Mansyur 

3. Kabul Supriyadi 

4. Amiruddin A 

5. Heru Sutanto 

3 

Herman Sedyono 

(Bupati Kovalima) 

Liliek 

Koeshadiayanto 

(Dandim 

Kovalima) 

Gatot Subyaktoro 

(Kapolres 

Kovalima) 

Achmad 

Syamsudin 

(Kasdim 

Kovalima) 

Sugito 

(Danramil Suai) 

10 thn – 

10 thn 6 bln 
Bebas 

1. Cicut Sutiarso 

2. Andriani Nurdin 

3. M. Guntur Alfie 

4. Rachmat Syafei 

5. Abdurrachman 

                                                           

14
 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Laporan Tim Monitoring Pengadilan HAM Ad Hoc  

 Jakarta, Jakarta, 20 Desember 2002.  
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4 
Endar Prianto 

(Dandim Dilli) 
10 thn Bebas 

1. Amril 

2. Eddy Wibisono 

3. Amiruddin A 

4. Kabul Supriyadi 

5. Sulaiman Hamid 

5 
Soejarwo 

(Dandim Dilli) 
10 thn Bebas 

1. Andi Samsan N 

2. Binsar Gultom 

3. Kabul Supriyadi 

4. Heru Sutanto 

5. Amiruddin A 

6 
Hulman Gultom 

(Kapolres Dilli) 
10 thn Bebas 

1. Andriani Nurdin 

2. Sunarjo 

3. Rudi M. Rizki 

4. Kalelong Bukit 

5. Sulaiman Hamid 

7 

Asep Kuswani 

(Dandim Liquica) 

Adios Salova 

(Kapolres Liquica) 

Leonito Martens 

(Bupati Liquica) 

10 thn Bebas 

1. Cicut Sutiarso 

2. Jalaluddin 

3. Rachmat Syafei 

4. Abdurrachman 

5. Amiruddin A 

8 

Yayat Sudrajat 

(Dansatgas 

Tribuana) 

10 thn Bebas 

1. Cicut Sutiarso 

2. Jalaluddin 

3. Abdurrachman 

4. Guntur Alfie 

5. Amiruddin A 1. 

Cicut Sutiarso 

2. Jalaluddin 

3. Abdurrachman 

4. Guntur Alfie 

5. Amiruddin A 

9 

Adam Damiri 

(Pangdam IX 

Udayana) 

Bebas Bebas 

1. Emmi Marni M 

2. Rocky Panjaitan 

3. Rudi M. Rizki 

4. Komariah Emong S 

5. Sulaiman Hamid 

10 
Tono Suratman 

(Danrem 164) 
10 thn Bebas 

1. Andi Samsan N 

2. Binsar Gultom 

3. Kabul Supriyadi 

4. Heru Sutanto 

5. Amiruddin A 

Sumber data: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)  

 

Dalam semangat inilah serta didorong oleh keinginan kuat untuk menuju masa 

depan yang lebih baik, para pemimpin Indonesia dan Timor-Leste bertemu di Bali 
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pada tanggal 14 Desember 2004 dan menandatangani sebuah Pernyataan Bersama 

dan Nota Kesepahaman. Pada tanggal 14 Desember 2004 di Bali, Pemerintah 

Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, menandatangani Pernyataan 

Bersama dan Nota Kesepahaman sekaligus pembentukan Komisi Kebenaran dan 

Persahabatan Indonesia- Timor Leste (KKP RI-RDTL). Sebagai bagian dari 

kesepakatan, Komisi dimandatkan untuk mengungkap kebenaran konklusif  

mengenai pelanggaran HAM yang dilaporkan terjadi di Timor Timur pada tahun 

1999. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Republik 

Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao, meresmikan berdirinya Komisi 

Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Peresmian ditandai dengan pembacaan ikrar 

oleh 10 anggota KKP dari kedua negara, serta peresmian sekretariatnya di 

kawasan Renon Denpasar, Bali.  

Dalam sambutannya, Presiden Yudhoyono menyatakan KKP merupakan 

institusi penting dan unik, untuk pencapaian sejarah antar dua negara."Ide Komisi 

ini lahir ketika saya, Xanana, Mari Alkatiri bertemu di Tampak Siring pada 

tanggal 14 Desember 2004," ungkapnya.
15

  

Kala itu mereka sepakat untuk memposisikan peristiwa jajak pendapat 1999 

dalam konteks pembicaraan bilateral dan damai. "KKP adalah bukti kedewasaan 

dua bangsa," tegasnya. Komisi ini, lanjut dia, adalah sinyal untuk dunia yang akan 

menunjukkan kedekatan hubungan RI-Timor Leste. Komisi akan bekerja 

mengungkap apa sebenarnya yang telah terjadi. Hasil kerja komisi ini menjadi 

landasan hubungan yang konstsruktif untuk membangun masa depan hubungan 

dua bangsa. Kepada anggota KKP, Presiden Yudhoyono meminta agar mereka 

                                                           

15
 TEMPO Interaktif, Denpasar: Kamis, 11 Agustus 2005. 
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bekerja dengan independen dan obyektif. "Tolong pegang mandat dan tugas anda 

dari saya dan Xanana. Jadikan itu mandat yang mesti dilaksanakan".  

Sementara itu, Xanana berharap hasil kerja KKP akan mempercepat proses 

rekonsiliasi kedua bangsa. "Terimakasih kepada Indonesia yang dengan 

keterbukaan dan kerendahan hati memfasilitasi terbentuknya KKP ini," ujarnya.  

Masa lalu, tegas dia, telah menjadi bagian sejarah kedua negara. Tetapi yang 

terpenting adalah membangun kepercayaan dan kerjasama antar kedua bangsa.  

KKP sendiri baru secara resmi benar-benar dapat melaksanakan mandat adalah 

pada 11 Agustus 2005.
16

 

Berdasarkan mandatnya, Komisi diberi tugas untuk menetapkan Kebenaran 

Konklusif tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang 

dilaporkan terjadi menjelang, segera setelah Jajak Pendapat pada tanggal 30 

Agustus 1999 dan menyusun rekomendasi-rekomendasi yang dapat membantu 

menyembuhkan luka-luka lama dan memperkokoh persahabatan. Rekomendasi ini 

bertujuan untuk mewujudkan masa depan yang damai dan sejahtera bagi kedua 

negara yang akan menjadi catatan sejarah bersama.  

Sejak secara resmi melaksanakan mandatnya pada tanggal 11 Agustus 2005, 

Komisi telah merancang metodologi dan program-program yang dimaksudkan 

untuk mengungkap Kebenaran Konklusif tentang peristiwa-peristiwa 

pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1999 dalam tiga tahap utama, yaitu: 

tahap pertama, Telaah Ulang Dokumen terhadap empat kumpulan dokumen dari 

KPP-HAM Timor Timur, CAVR Timor Leste, Pengadilan Ad-Hoc HAM di 

Jakarta dan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Dili; tahap kedua adalah 

                                                           

16
 Laporan KKP, 31 Maret 2008. 
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melaksanakan proses Pencarian Fakta; dan tahap ketiga adalah penyusunan 

Laporan Akhir Komisi ini. Laporan Akhir Komisi ini merupakan hasil 

perpaduan dari analisis Temuan dan Kesimpulan dari Proses Telaah Ulang 

Dokumen dan proses Pencarian Fakta Komisi.  

Mandat Komisi dimulai tahun 2005, dan telah diperpanjang sampai tahun 

2008 sesui dengan  yang termuat dalam Kerangka Acuan (Terms Of Reference) 

KKP yang merupakan kerangka acuan mandat yang harus dijalankan komisi, 

yakni
17

: (1) penyelidikan yang terdiri dari Telaah Ulang Dokumen, Pencarian 

Fakta dan Penelitian; (2) membuat temuan mengenai perbuatan pelanggaran 

HAM berat dan tanggung jawab institusional; serta (3) merumuskan rekomendasi 

dan pelajaran yang dapat diambil.  

Pada pertemuan di Jakarta tanggal 9 Maret 2005 antara Pemerintah RI, yang 

diwakili oleh  Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, dan Pemerintah RDTL, 

yang diwakili oleh Presiden Kayrala Xanana Gusmão dan Perdana Menteri Dr. Mari 

Alkatiri, menyepakati Kerangka Acuan (Terms of Reference)
18

 Komisi Kebenaran 

dan Persahabatan (KKP) RI-RDTL yang menjadi landasan kerja Komisi.  

Sebagai kerangka acuan untuk menjalankan fungsi KKP, TOR KKP 

mengandung unsur yang mengesampingkan aspek penegakan hukum dalam 

pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Leste. TOR tersebut secara jelas 

diformulasikan untuk menjauhkan kerja Komisi, temuan-temuan dan 

rekomendasinya dari pertanggungjawaban individu. Sebaliknya, TOR tersebut 

menekankan pada upaya menyalahkan institusi dan membebaskan individu dari 

                                                           

17
 Lihat lampiran 1, TOR KKP, pasal 14. 

18
 Lihat lampiran 1, Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang Dibentuk Oleh 

Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. 
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pertanggungjawaban. Pada saat yang sama, dokumen tersebut memposisikan 

tuntutan pidana sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, rekonsiliasi 

dan persahabatan, serta menolak yang tuntutan pidana demi ketiga hal tersebut.  

19
Bagian mukadimah menyatakan:  

Indonesia dan Timor-Leste telah memilih untuk mencari kebenaran, serta 

mempromosikan persahabatan sebagai sebuah pendekatan baru dan unik 

dari pada melakukan proses penuntutan pidana. Keadilan sejati dapat 

dicapai dengan kebenaran dan pengakuan atas tanggung jawab. Sistem 

penuntutan atas keadilan dapat mencapai satu tujuan, yaitu menghukum 

para pelaku; tetapi mungkin tidak serta merta menuju pada kebenaran 

dan mendukung rekonsiliasi. 

 

Pasal 13(c) menyatakan: “Berdasarkan semangat pendekatan mencari dan 

rekonsiliasi, proses KKP tidak akan mengarah pada tuntutan dan lebih 

menekankan pada tanggung jawab institusional”.  

Implikasinya adalah mengejar pertanggungjawaban individu sama dengan 

mengganggu “rekonsiliasi”. Sehingga, ditentukan bahwa KKP tidak 

“merekomendasikan pembentukan badan peradilan apapun.”
20

 Hal ini bertentangan 

dengan UU 26/2000 tentang pengadilan HAM Indonesia termasuk dan UUD RDTL 

pasal 160 tentang pelanggaran HAM di Timor Leste yang mengkategorisasikan 

pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (extra 

ordinary crimes)  dan bukannya kejahatan biasa (ordinary crimes). 

Tetapi TOR tersebut juga mengakui bahwa KKP “tidak mempengaruhi proses 

pengadilan yang sedang berlangsung sehubungan dengan kasus pelanggaran hak 

asasi manusia yang dilaporkan di Timor-Leste pada tahun 1999. 
21

Tetapi 

ketentuan ini dilemahkan oleh ketiadaan proses pengadilan yang sedang 

                                                           

19
 TOR, pasal 10. Sebelas dari 25 ketetapan dalam TOR adalah  mukadimahnya. 

20
 Ibid., pasal 13(e). 

21
 Ibid., pasal 13(e). 
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berlangsung secara de facto dan kemungkinan pemberian amnesti yang disebut 

dalam TOR.  

Sejak awal, konsep KKP menghadapi kritik keras dari masyarakat sipil Timor-

Leste, Indonesia dan internasional. Kurangnya tanggapan dari para pendiri Komisi 

atas kritikan ini mengakibatkan hubungan buruk antara KKP dengan masyarakat 

sipil. Hal ini secara mendasar mempengaruhi kredibilitas dan efektifitas KKP.  

Walaupun beberapa kali disebut-sebut kemungkinan dibentuknya sebuah 

mekanisme pengungkapan kebenaran secara publik pada tahun 2004, tidak ada 

proses konsultasi yang terorganisir sebelum Deklarasi Bersama pada bulan 

Desember 2004. Sejak deklarasi tersebut sampai dengan penandatanganan TOR, 

organisasi hak asasi manusia dan Gereja Katholik menentang keras pembentukan 

KKP
22

. Kelompok Kerja Transisi PBB tentang Masa Depan Proses Penanganan 

Kejahatan Berat juga menyatakan keprihatinan mereka bahwa “akan sangat 

penting bahwa sebuah komisi dianggap independen dan tidak dirancang hanya 

untuk mencapai hasil politik yang sudah dirancang sebelumnya”.
23

  

Namun terlepas dari kritikan publik dan rekomendasi dari organisasi 

masyarakat sipil dan juga rekomendasi amandemen TOR dari COE, tidak ada 

perubahan yang dibuat dalam TOR setelah pertama kali dipublikasikan. Yang 

lebih parah lagi, tidak ada upaya yang dilakukan untuk mendengarkan pandangan 

para korban. Kegagalan para pendiri KKP untuk merespon input yang diberikan 

pada saat konsultasi ini, akhirnya menjadi persoalan untuk Komisi ini sendiri. 

                                                           

22
 Jill Jolliffe, “Gereja Timor-Leste menolak kesepakatan Indonesia tentang kejahatan perang”, 

AFP, 7 7 Februari 2005; “‟Struktur Komisi Kebenaran siap akhir bulan‟ – FM Ramos Horta”, 

Lusa, 15 Februari 2005. Lihat juga Gereja Katholik Timor-Leste, “Posisi Keadilan bagi Tindak 

Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Diserahkan kepada Komisi Ahli yang ditunjuk oleh Sekretaris 

Jendral”, 9 April 2005, annex “Laporan kepada Sekretaris Jendral Komisi Ahli.” 
23

 UNMISET, Laporan Kelompok-kelompok Kerja Transisi, September 2004-Januari 2005, 69. 
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Sebuah standar internasional yang menyatakan bahwa pembentukan komisi 

kebenaran harus “didasarkan pada konsultasi publik dimana pandangan para korban 

dan penyintas (survivor) secara khusus didengarkan”, telah berkembang karena 

konsultasi menghasilkan mekanisme yang lebih efektif. Walaupun serangkaian 

pertemuan dilakukan dengan berbagai organisasi masyarakat sipil di Timor-Leste 

antara bulan Desember 2004 sampai Maret 2005, nampaknya pertemuan-pertemuan 

ini tidak didasari keinginan untuk memperhatikan pendapat pihak lain. 

Kegagalan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan yang 

disampaikan oleh masyarakat sipil dan para korban selama tahap persiapan KKP, 

membuat kelompok-kelompok ini merasa dipinggirkan dan meningkatkan rasa 

curiga terhadap Komisi. Ini telah mengakibatkan menurunnya kredibilitas dan 

kinerja KKP. Kegagalan untuk menghadapi isu-isu yang muncul selama 

“konsultasi” juga mengakibatkan ketidakmampuan Komisi untuk menjalin 

kerjasama dengan lembaga-lembaga penting di tingkat lokal dan internasional, 

seperti PBB, organisasi hak asasi manusia dan individu-individu lainnya, yang 

telah didekati untuk dimintai pendapat, kesaksian, ataupun masukan lain.  

Kasus pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat tahun 1999 di Timor Leste 

seolah kandas di tengah jalan tanpa ada proses hukum yang konkrit bagi para 

pelaku pelanggar HAM berat tersebut, yang diakhiri dengan manis melalui 

pembentukan KKP melalui mekanisme politik kedua negara hingga menegasikan 

aspek penegakan hukum atas kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi. 

Berdasarkan situasi di atas, sampai saat ini masih menyisakan tanda tanya 

besar atas dibentuknya KKP Indonesia-Timor Leste dalam fungsinya 

menuntaskan kasus pelanggaran HAM Berat yang terjadi pasca jajak pendapat 



18 

 

tahun 1999 di Timor Leste, yang tentunya harus didasari prinsip pro justicia 

dalam koridor hukum atas hak asasi manusia  secara adil. Maka dari itulah 

diperlukan analisis secara cermat dan penuh kehati-hatian dalam aspek  yuridis 

sosiologis terhadap fungsi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor 

Leste dalam penyelesaian pelenggaran HAM berat pasca jajak pendapat tahun 

1999 di Timor Leste. 

B. Rumusan Masalah  

Dari gambaran dan latar belakang masalah, permasalahan yang akan diteliti 

dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM pasca jajak pendapat tahun 1999 di 

Timor Leste. 

2. Bagaimanakah fungsi Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-

Timor Leste dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Timor Leste 

Pasca jajak pendapat tahun 1999. 

C. Ruang Lingkup Penelitian  

Agar penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan seperti yang 

diutarakan di muka dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka diperlukan 

pembatasan ruang lingkup masalah. Sebagaimana diterangkan di atas, 

permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah pelanggaran HAM.  

Pengertian HAM mempunyai lingkup yang luas, oleh karena itu dalam penelitian 

ini hanya dibicarakan  Pelanggaran HAM berat pasca Jajak Pendapat di Timor 

Leste sampai pada tahap kebijakan pembentukan Komisi Kebenaran dan 

Persahabatan Indonesia-Timor Leste dalam kerangka yuridis sosiologis. 
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D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini secara keseluruhan mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelanggaran HAM berat pasca 

pelaksanaan Jajak Pendapat di Timor Leste.  

2. Untuk mengetahui bagaimana fungsi Komisi Kebenaran dan 

Persahabatan Indonesia- Timor Leste  secara yuridis sosiologis. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar peran konkrit dari pembentukan 

Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste dalam 

penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Timor Leste. 

E. Manfaat Penelitian  

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka pengembangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, 

terutama yang menyangkut HAM. Selain itu, data yang diperoleh dari hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam menganalisis persoalan-

persoalan yang menyangkut upaya penegakan HAM baik di Indonesia, di Timor 

Leste, atau negara yang lain,  baik melalui tindakan yang bersifat preventif maupun 

yang bersifat represif.  

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum, khususnya 

dalam aspek penegakan HAM.  
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F. Metode Penelitian 

F.1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan
24

 bersifat Yuridis 

Sosiologis. Yuridis artinya melihat apa hukumnya (law in the book) dan 

sosiologis artinya melihat bagaimana kenyataannya (law in action). Pendekatan 

Yuridis Sosiologis (Socio-Legal Research) dimaksudkan untuk mempelajari dan 

meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga sosial yang lain.  

Penelitian ini mencoba menelusuri secara mendalam (in depth) dan nyata 

terhadap sebuah fenomena penerapan hukum pidana dari konteks sosial.
25

 Untuk 

melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti  beserta hasil penelitian 

yang diperoleh dalam hubungannya aspek-aspek hukumnya serta mencoba 

mempelajari realitas empiris dalam masyarakat. Dalam hubungan ini 

karakteristik khusus dari analisis-analisis hukum mencoba untuk 

menghubungkan  antara hukum dan perilaku sosial.
26

  

Di dalam studi keilmuan hal yang demikian lazim digunakan dalam 

“paradigmatic point of view”. Seluruh penelitian kualitatif mempunyai 

kecenderungan untuk mendeskripsikan dan membuat jelas fenomena sosial yang 

penuh makna oleh cara pandang atau paradigma.  

                                                           

24
 30Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Cet II), Universitas Indonesia, Jakarta, 

1982, hlm. 6 
25

 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1990, hlm. 10. Lihat Barda Nawawi Arief, Penelitian Hukum mNormatif (Suatu Upaya 

Reorientasi Pemahaman), makalah pada Penataran Metodologi Penilitian Hukum di UNSOED, 

Purwokerto, 1995, hlm. 4. Lihat juga Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada 

Akhir Abad ke 20, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 164 – 165. Lihat juga Bambang Waluyo, 

Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 16. 
26

 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1990, hlm. 34. 
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Metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif analitis yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau 

gejala-gejala lainnya.
27

 

Adapun pertimbangan menggunakan metode kualitatif didasarkan atas 

pertimbangan, yaitu :  

1. Penyesuaian penelitian kualitatif lebih mudah, apabila berhadapan 

dengan kenyataan ganda. 

2. Metode ini mengajukan secara langsung hakekat hubungan antara 

peneliti dan responden. 

3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama dan pola-pola nilai yang 

dihadapi.  

Sifat deskriptif penelitian ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam 

memberi gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode 

penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu evaluasi dan 

interpretasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti 

tanpa interpretasi evaluasi dan pengetahuan umum.  

Di samping bersifat deskriptif analisis, penelitian ini juga bersifat 

eksplanatoris, karena peneliti akan menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel melalui pengujian hipotesa.  

 

                                                           

27
Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, Y. A3, Malang, 1990, hlm. 2.  
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F.2. Sampel dan Lokasi Penelitian 

Pengambilan sampel akan digunakan metode purposive sampling, yaitu 

pengambilan sampel didasarkan pada tujuan tertentu.  

Lokasi penelitian akan difokuskan di Timor Leste mengingat posisi beberapa 

sumber data tentang Komisi Kebenaran dan Persahabatan ada di Timor Leste, 

termasuk juga beberapa dokumen penting dalam kasus pelanggaran HAM yang 

terjadi. Sementara untuk melengkapi keobyektifan data, penulis juga melakukan 

pengumpulan data di Indonesia melalui studi literatur dan data-data yang 

diperlukan. 

1. Sumber Data dan Mentode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.  

a. Data primer :  

Data primer diperoleh dengan metode wawancara tidak 

berstruktur atau “unstructured interview” yaitu pertanyaan diajukan 

secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan tujuan agar arahnya 

lebih terbuka dan bisa didapatkan informasi yang lebih luas serta 

wawancara dapat berlangsung secara luwes. Tujuan wawancara 

adalah untuk melacak lebih jauh pemikiran para praktisi hukum yang 

tertuang dalam dokumen peradilan politik. Oleh karena itu 

wawancara akan dilakukan setelah pengumpulan data sekunder 

(dokumen) sudah selesai dilakukan. 

b. Data sekunder: 

Data sekunder didapatkan melalui studi pustaka terhadap 
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peraturan perundang-undangan, dokumentasi-dokumentasi atau 

catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan pengamatan 

(observasi) di lapangan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

dan wawancara dikumpulkan, diseleksi, dan dievaluasi untuk 

kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian. 

F.3. Analisis Data 

Untuk menganalisis data dipergunakan analisis kualitatif dan analisis 

kuantitatif. Analisis kuantitatif dipergunakan untuk kajian yang bersifat empiris 

(sosiologis). Informasi atau data yang dikumpulkan dan dianalisis secara 

kualitatif dan kuantitatif. Sumber informasi lainnya yang akan diperoleh dari 

artikel maupun berita-berita media massa, hasil-hasil penelitian maupun tulisan 

terdahulu, kebijakan pemerintah, data statistik, dan sebagainya, juga akan 

dianalisis melalui studi kepustakaan.  

Menurut McCall dan Simmons,
28

 suatu usaha penelitian dengan 

menggunakan beberapa metode yang tujuannya pengamatan terlibat adalah 

deskripsi analitik (analytic description). Mereka berpendapat, deskripsi analitik 

lebih dari sekedar uraian jurnalistik, melainkan: pertama, menggunakan konsep-

konsep, proposisi-proposisi, dan generalisasi empiris dari suatu teori ilmiah 

sebagai panduan dasar dalam menganalisis dan menyajikan laporan penelitian; 

kedua, menggunakan koleksi, klasifikasi, dan laporan fakta yang menyeluruh 

dan sistematika; ketiga, menghasilkan generalisasi empiris yang baru (dan 

mungkin konsep dan proposisi juga) berdasarkan data tersebut. Pengujian teori 

                                                           

28 McCall dan Simmons, 1969, hlm. 3.  
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dapat dilakukan dengan membandingkan deskripsi analitik berbagai kasus yang 

kompleks jika tersedia secara memadai dalam jumlah dan ragamnya.  

Peneliti juga akan mempelajari karakteristik populasi berdasarkan sampel 

yang diambil dari populasi tersebut dan akan membuat generalisasi berdasarkan 

data yang diperhatikan.  

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari :  

Bab I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini diuraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang 

lingkup penelitian, tujuan penelitian,  manfaat penelitian,  metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan tentang landasan teoritik yang akan digunakan dalam 

melakukan analisa atas data-data yang dikumpulkan dalam penelitian. Pada 

bagian pertama bab ini menguraikan tinjauan tentang hak asasi manusia yang 

terdiri dari pengertian dan sejarah HAM, konsep tentang HAM. Pada bagian 

selanjutnya diuraikan mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia 

(Pengadilan Ad Hoc) dan tinjauan umum tentang Komisi Kebenaran dan 

Persahabatan Indonesia-Timor Leste (KKP RI-RDTL) baik mengenai proses 

pembentukan KKP serta Tanggungjawab Institusionalnya. 

Bab III   : PEMBAHASAN  

Pada bab ini diuraikan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi  

manusia pasca Jajak Pendapat di Timor Leste tahun 1999 yang terdiri dari 

pelanggaran HAM (biasa) dan pelanggaran HAM berat, serta fungsi Komisi 
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Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste dalam penyelesaian kasus 

pelanggaran HAM berat di Timor Leste ditinjau dari perspektif yuridis 

sosiologis dan hak asasi manusia. Pada sub bab pertama mengenai bentuk-

bentuk pelanggaran HAM pasca Jajak Pendapat di Timor Leste tahun 1999 

menekankan pada analisa pembahasan yang mengarah pada pengklasifikasian 

bentuk pelanggaran HAM yang terjadi baik pelanggaran HAM biasa atau 

pelanggaran HAM berat. Sementara pada sub bab berikutnya, pembahasan 

mengenai fungsi KKP lebih difokuskan pada fungsi KKP sebagai sarana untuk 

menyelesaikan/ menuntaskan pelanggaran HAM berat pasca Jajak Pendapat 

tahun 1999 di Timor Leste ditinjau dari latar belakang pembentukannya, tugas 

pokok, proses kerja, dan rekomendasinya. Sub bab yang terakhir, lebih 

ditekankan pada analisa mengenai fungsi KKP sesauai dengan uraian pada dua 

sub bab yang sebelumnya telah diuraikan dan dibahas dalam bab ini. 

Bab IV   : PENUTUP  

Memuat kesimpulan penulis mengenai segala sesuatu yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi 

pembaca skripsi ini terutama bagi yang berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 

 


