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auh dari sekedar menemukan dan mengumumkan kebenaran, badan-badan
kebenaran resmi seringkali diserahi mandat yang luas. Dalam beberapa kasus,
mereka menjadi inisiatif paling menonjol dari pemerintah menyangkut kejahatankejahatan di masa lampau dan menjadi titik utama, yang darinya usaha-usaha lain
untuk pertanggungjawaban, ganti rugi dan program reformasi dikembangkan.
Alasan-alasan yang dikemukakan di belakang dibentuknya komisi kebenaran berbeda
dari negara ke negara. Sebagai contoh, beberapa menekankan pada rekonsiliasi
nasional dan pentingnya menutup buku sejarah hitam masa lalu; yang lain
menjadikannya sebagai langkah menuju penuntutan yang akan mengikuti; sedangkan
yang lain melihat penyelidikan ke masa lalu sebagai usaha menjauhkan kebijakan
pemerintah baru dari regim lama dan menonjolkan suatu era baru yang menghargai
hak-hak asasi.
Meskipun memiliki tekanan yang berbeda-beda, sebuah komisi kebenaran
memiliki salah satu atau bahkan semua dari lima tujuan utama berikut ini: untuk
menemukan, menjelaskan dan secara resmi mengakui keberadaan pelanggaran di
masa lalu; memenuhi kebutuhan spesifik para korban; memberikan kontribusi pada
keadilan dan pertanggungjawaban; menggariskan pertanggungjawaban institusional
dan menyarankan reformasi; dan untuk mendorong rekonsiliasi dan mengurangi
konflik mengenai yang sudah terjadi.
Menjelaskan dan Mengakui Kebenaran
Tujuan utama komisi kebenaran adalah penemuan fakta resmi: untuk
menyusun catatan yang akurat mengenai masa lalu sebuah negara, mengklarifikasi
peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan menghilangkan tabir bantahan dan tutup mulut
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dari suatu masa yang penuh pertentangan dan menyakitkan. Sejumlah besar
wawancara dengan korban, yang merupakan ciri komisi-komisi demikian,
memungkinkan sebuah gambaran mendetil mengenai pola-pola kekerasan salam
jangka waktu dan wilayah yang luas, menciptakan rekaman sejarah yang hilang. Detil
dan keluasan informasi dalam sebuah laporan komisi kebenaran biasanya memiliki
kualitas yang jauh lebih baik daripada catatan sejarah lainnya, dan memberikan
kepada masyarakat suatu catatan tertulis dan lengkap mengenai peristiwa-peristiwa
yang sebelumnya sering kali diperdebatkan. Selain menggambarkan pola-pola
umum, beberapa komisi kebenaran juga memecahkan kasus-kasus penting, bahkan
menunjuk nama pelaku atau aktor intelektual tingkat tinggi dari kejahatan-kejahatan
penting yang belumterselesaikan. Pengakuan resmi dan publik terhadap
pelanggaran-pelanggaran di masa lalu secara efektif memecahkan keheningan suatu
topik yang sebelumnya hanya dibicarakan secara diam-diam, dianggap “berbahaya”
sebagai pembicaraan umum, jarang dilaporkan secara jujur oleh pers, dan jelas
berada di luar batasan pelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Pada hakekatnya,
laporan komisi kebenaran menggali kembali sejarah sebuah negara dan membukanya
untuk penilaian masyarakat.
Di beberapa negara, aktivis hak-hak asasi menekankan bahwa komisi
kebenaran tidak menemukan kebenaran yang baru, namun membuka tabir
kebohongan dan bantahan terhadap kebenaran yang sudah dikenal luas namun tidak
dibicarakan. Bantahan yang keras lazim terdapat di negara-negara yang
pemerintahan represifnya bergantung pada dukungan aktif atau pasif dari
masyarakat, atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat, untuk menjalankan
kebijakannya dan mempertahankan kekuasaan. Aktivis anti-apartheid di Afrika
Selatan menekankan bahwa tidak mungkin bahwa seorang warga Afrika Selatan
tidak tahu bahwa penyiksaan, pembunuhan dan taktik-taktik represif lainnya biasa
digunakan pada masa regim apartheid; kecuali secara sadar mereka menutup mata
untuk menghalangi kebenaran tersebut, mereka pasti tahu. Maka beberapa warga
Afrika Selatan menyatakan bahwa kontribusi komisi tersebut yang paling penting
adalah menghilangkan kemungkinan bantahan itu berlanjut. Meskipun pada awalnya
ada bantahan dari para pendukung apartheid ketika cerita-cerita menyedihkan itu
mulai terdengar, dengan berlanjutnya kerja komisi, dan terutama setelah para pelaku
mengakui dan menjelaskan penyiksaan dan pembunuhan yang mereka lakukan,
adalah tidak mungkin untuk terus menolak kebenaran kesaksian tersebut.
Sebagaimana dinyatakan penulis Michael Ignatieff, “Masa lalu merupakan
perdebatan, dan fungsi komisi kebenaran, seperti sejarawan yang jujur, adalah untuk
memurnikan perdebatan tersebut, untuk menyempitkan kemungkinan kebohongan
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yang bisa diterima.”
Namun dibandingkan dengan warga kulit putih, warga kulit hitam Afrika
Selatan biasanya tidak terlalu terkejut dengan bukti-bukti pelanggaran oleh negara:
mereka adalah korban dan saksi pelanggaran-pelanggaran itu sendiri. Bahkan, dalam
beberapa situasi yang memerlukan keberadaan komisi kebenaran pasca-transisi,
para korban biasanya sudah memahami apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung
jawab, dan para peneliti hanya mengkonfirmasi hal-hal tersebut. Di beberapa negara,
kekejaman terjadi dengan tanggung jawab secara terbuka oleh para pelakunya
(seperti penculikan politik, atau pengumuman mengenai siapa kelompok atau
individu yang menjadi sasaran), atau oleh personil berseragam yang meninggalkan
saksi terhadap tindakan mereka (seperti penculikan aktivis di muka umum, atau
pembantaian massal oleh angkatan bersenjata). Hal bahwa para korban sudah merasa
mengetahui kebenaran, sehingga tidak mendapatkan kebenaran baru dari komisi
tersebut, masih ditambah lagi dengan fakta bahwa para korban yang bersaksi kepada
komisi kebenaran jarang yang mendapatkan informasi baru mengenai kasus mereka
sendiri. Karena jumlah besar kesaksian yang didengarkan dan waktu serta sumber
daya yang terbatas, komisi kebenaran hanya bisa melakukan investigasi mendalam
pada sejumlah kecil kasus. Hampir semua kesaksian yang didengar dicatat secara
akurat dan dianalisis secara statistikal, namun sayangnya tidak diteliti secara
mendalam.
Bagi beberapa korban dan orang yang selamat, komisi kebenaran tidaklah
memberikan kebenaran baru, namun hanya secara formal mengakui kebenaran
yang telah mereka ketahui. Dalam proses pengumpulan kesaksian dan penerbitan
laporan resmi, komisi tersebut menawarkan pengakuan resmi terhadap fakta-fakta
yang lama terkubur. Presiden bisa menggunakan kesempatan penerimaan resmi
laporan komisi untuk memberikan pernyataan maaf resmi atas nama negara. Ketika
Presiden Patricio Aylwin mengumumkan laporan resmi komisi kebenaran Cile,
yang disiarkan di televisi nasional, ia memohon maaf dan ampun dari keluarga
korban, yang dianggap sebagai suatu hal yang mengharukan setelah sekian lama
disepelekan. Ia kemudian mengirimkan satu eksemplar laporan kepada keluarga
setiap korban yang tercatat, dengan surat yang menunjukkan di halaman mana mereka
dapat menemukan kasus yang bersangkutan.
Pembedaan antara pengetahuan dan pengakuan ini sering kali menjadi perhatian
pengamat komisi kebenaran, pertama kali dikemukakan pada salah satu konferensi
besar pertama mengenai keadilan transisional pada tahun 1988. “Pengakuan
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berimplikasi bahwa negara telah mengakui dosanya dan mengakui bahwa ia telah
berbuat keliru,” demikian menurut Aryeh Neier, presiden Open Society Institute dan
mantan direktur eksekutif Human Rights Watch. Juan Mendez, seorang pengacara
hak asasi manusia, menulis bahwa “Pengetahuan yang diakui secara resmi, dan
dijadikan sebagai ‘bagian dari pengetahuan umum’ … mendapatkan suatu kualitas
misterius yang tidak ada bila ia sekedar ‘kebenaran’. Pengakuan resmi paling tidak
mulai menyembuhkan luka-luka.”
Pengakuan resmi menjadi kuat terutama karena bantahan resmi telah sangat
mendalam. Beberapa pengamat mengukur perlunya kebenaran resmi, dan kemudian
ketepatan komisi kebenaran, dengan membandingkan sejauh mana suatu pemerintah
berusaha menyembunyikan sifat asli regim tersebut. Aryeh Neier menyatakan bahwa
kebutuhan untuk menemukan kebenaran ditentukan oleh seberapa tersembunyi
kekejaman yang terjadi. “Faktor yang terpenting adalah, sementara pelanggaran
dilakukan, apakah dilakukan usaha-usaha penipuan? Beberapa pemerintahan
mencoba mempertahankan legitimasi internasional sementara melakukan
pelanggaran – seperti sejumlah pemerintah Amerika Latin, vis-à-vis hubungan
mereka dengan Amerika Serikat.” Kejahatan di beberapa negara secara sengaja
dilakukan dengan cara yang bisa disembunyikan dengan mudah: tentara yang
mengenakan pakaian sipil dan mengendarai mobil yang tidak bertanda, orang-orang yang menghilang tanpa jejak. “Semua hal tentang kejahatan tersebut diusahakan
agar bisa dibantah. Bilamana penipuan merupakan inti pelanggaran, kebenaran
mendapatkan nilai penting yang besar. Pengungkapan kebenaran dalam kondisi
tersebut memiliki ‘power’ yang besar,” menurut Neier.
Penghilangan orang merupakan bentuk penipuan terbesar dalam penggunaan
kekejaman, dengan tujuan jelas untuk berbohong dan menyembunyikan fakta.
Namun tidak hanya penghilangan individual yang bisa disembunyikan; bahkan
pembantaian besar-besaran sering kali terjadi di beberapa negara, dan secara resmi
ditolak keras bahkan bila ada fakta yang mengarah demikian. Ratusan pembantaian
terjadi di daerah pegunungan Guatemala pada awal dekade 1980-an pada waktu
operasi militer untuk memusnahkan gerilyawan bersenjata dan para pendukungnya.
Namun, akses orang luar ke wilayah-wilayah tersebut dihalangi, mencegah kabar
tersebar. Bahkan banyak korban yang selamat tidak tahu bahwa kejadian serupa
terjadi di tempat lain: dicegah oleh militer untuk bepergian ke wilayah sekitar, banyak
yang beranggapan bahwa desa mereka merupakan satu-satunya sasaran.
Bahkan dalam kondisi di mana peristiwa-peristiwa tampaknya tercatat jelas,
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fakta-fakta mendasar sering kali masih diperdebatkan dengan sengit, kadang kala
sengaja dikelirukan untuk kepentingan politis. Meskipun ada laporan mendalam
mengenai perang di Bosnia, ada tiga versi kebenaran resmi yang bertentangan di
Bosnia mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam perang tersebut, masing-masing
versi diajarkan di sekolah yang berada di komunitas yang berbeda – Muslim, Kroasia
atau Serbia – dan memperkuat titik-titik dasar konflik yang bisa meledak di masa
depan. Pada tahun 1998, warga Bosnia mulai mempertimbangkan ide komisi
kebenaran untuk menyusun satu catatan sejarah yang disepakati dan berdasar fakta.
Memenuhi Kebutuhan dan Kepentingan Korban
Sebuah perbedaan mendasar antara peradilan dan komisi kebenaran adalah
pada sifat dan lingkup perhatian mereka pada para korban. Fungsi sistem peradilan
terutama adalah meneliti tindakan-tindakan spesifik dari para tertuduh pelaku.
Selama peradilan, korban-korban diundang untuk bersaksi seperlunya untuk
mendukung kasus tersebut, biasanya sangat sempit, hanya merujuk pada peristiwa
yang merupakan kejahatan yang dituntut tersebut. Biasanya sangat sedikit korban
yang diundang untuk bersaksi, dan kesaksian mereka biasanya secara langsung dan
agresif dibantah oleh para pembela di pengadilan. (Dalam beberapa kasus, korban
juga memegang peranan penting dalam mendorong proses pengadilan.)
Berbeda dengan demikian, hampir semua komisi kebenaran dirancang untuk
menempatkan fokus utamanya pada para korban. Meskipun komisi bisa meneliti
keterlibatan pelaku individual dalam pelanggaran, dan bisa mendapatkan informasi
penting dari para tertuduh pelaku dan orang lain dalam sistem represi, sebagian
besar waktu dan perhatian dipusatkan pada para korban. Mereka biasanya
mendengarkan kesaksian dari sejumlah besar saksi dan korban, dan mendengarkan
semua pengakuan tersebut dalam menganalisis dan menggambarkan pola kejadian
secara luas. Dengan mendengarkan cerita pada korban, mungkin di depan umum,
dan menerbitkan laporan yang secara luas menggambarkan pengalaman penderitaan,
komisi secara efektif memberikan suara kepada para korban dan menjadikan
penderitaan mereka diperhatikan oleh masyarakat. Dengan berlanjutnya proses di
komisi Afrika Selatan, para terapis yang bekerja bersama para korban penyiksaan
melihat naiknya pemahaman dan penghargaan masyarakat pada kebutuhan para
korban. Bagi beberapa korban, proses ini bisa memberikan efek katarsis atau
penyembuhan.
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Komisi bisa melayani kebutuhan korban dengan berbagai cara: beberapa
merancang program ganti rugi bagi korban dan keluarganya karena kekerasan politik,
dan dalam beberapa kasus, daftar korban yang dikumpulkan komisi kebenaran
berfungsi sebagai daftar ahli waris untuk program ganti rugi.
Akhirnya, pada tingkatan yang sederhana, banyak keluarga dari mereka yang
hilang sangat ingin mendapatkan status legal anggota keluarga mereka yang hilang
tersebut secara resmi. Banyak masalah sipil tidak bisa diselesaikan tanpa surat
kematian – seperti surat wasiat atau mengakses rekening bank atas nama orang
yang hilang tersebut. Di Sri Lanka, Argentina dan tempat lainnya, masalah ini sangat
menambah penderitaan para korban yang selamat. Di Argentina, negara
menetapkan status hukum baru “dihilangkan secara paksa,” yang setara dengan
surat kematian, memungkinkan pemrosesan masalah sipil tanpa menyatakan bahwa
orang tersebut telah meninggal. Status ini diberikan kepada semua yang
didokumentasikan oleh komisi kebenaran.
Berkontribusi pada Keadilan dan Pertanggungjawaban
Alih-alih menggantikan peradilan, sebuah komisi kadang-kadang membantu
pertanggungjawaban para pelaku. Banyak komisi memberikan catatan mereka
kepada badan peradilan, dan bila ada sistem pengadilan yang berfungsi, bukti dan
kemauan politis yang cukup, bisa dilakukan pengadilan. Beberapa komisi menunjuk
nama pelaku kejahatan, sehingga paling tidak memberikan sanksi moral. Beberapa
menyarankan sanksi lain yang bisa diterapkan tanpa pengadilan, seperti menurunkan
pelaku kejahatan dari posisinya di militer di mana mereka bisa melakukan
pelanggaran lebih lanjut.
Menggariskan Pertanggungjawaban Institusional dan Menyarankan
Reformasi
Selain menyelidiki peran pelaku individual, komisi kebenaran juga mampu
menilai tanggung jawab institusional dalam pelanggaran yang luas, dan menunjukkan
kelemahan pada struktur institusi atau perundang-undangan yang perlu diubah untuk
mencegah pelanggaran lagi di masa depan. Mungkin saja sebuah komisi mencegah
pelanggaran di masa depan dengan hanya menerbitkan laporan akurat pelanggaran
merupakan bagian integral atau bahkan utama dari tujuan penciptaan komisi
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yang terjadi, dengan harapan bahwa rakyat akan mengenali dan menolak
untuk kembali ke pemerintahan yang represif. Namun kedamaian di masa depan
mungkin akan lebih bergantung pada perubahan institusi yang melakukan
pelanggaran, seperti polisi dan militer, juga institusi yang bertanggung jawab
mencegah pelanggaran dan menghukum orang yang berbuat salah, seperti badan
peradilan. Komisi kebenaran memiliki posisi yang unik untuk melaksanakan tugas
evaluatif dan preskriptif ini, karena mereka bisa mendasarkan kesimpulan dan saran mereka pada studi teliti dari catatan mereka, sementara menjadi badan yang
independen dari sistem-sistem yang sedang dinilai. Biasanya tidak ada badan negara
lain yang bisa meneliti kinerja dan kelemahan sistem peradilan, misalnya. Pada
akhirnya, penerapan reformasi yang disarankan komisi kebenaran berdasar pada
kepentingan dan kemauan politik penguasa. Hampir semua saran komisi tidak
mengikat, namun berguna untuk mengarahkan perubahan dan menciptakan tekanan
yang bisa digunakan masyarakat madani.
Mendorong Rekonsiliasi dan Mengurangi Konflik
Akal sehat menyatakan bahwa masa depan tergantung dari masa lalu: semua
orang harus menghadapi peninggalan kejahatan di masa lalu atau tidak akan ada
dasar untuk membangun masyarakat yang baru. Kuburkan dalam-dalam dosa, dan
mereka akan bangkit lagi esok. Cobalah menyuruh hantu masa lalu diam, dan mereka
akan menghantuimu selamanya – dengan resiko kekerasan, kemarahan, rasa sakit
dan pembalasan di masyarakat. Dengan secara langsung mengkonfrontasi konflik
yang telah terjadi, konflik tersebut diharapkan tidak meledak menjadi kekerasan
atau konflik politik di masa depan. Tentu saja, menyelesaikan ketidaksepakatan
dan konflik laten bisa membantu meredakan ketegangan. Namun, dalam beberapa
kondisi, dalam perubahan yang rentan, memberitakan kebenaran bisa malah
meningkatkan ketegangan, terutama bila menyangkut tokoh-tokoh penting atau
angkatan bersenjata yang melakukan kejahatan berskala besar. Sebuah pemerintah
bisa dipahami untuk memasuki lingkup ini dengan kehati-hatian.
Namun, banyak pendukung pencarian kebenaran menyatakan bahwa maaf
dan rekonsiliasi akan terjadi setelah kebenaran diketahui semua orang. Bagaimana
bisa memaafkan bila korban tidak tahu siapa yang dimaafkan dan apa kesalahan
yang dimaafkan? Tujuan rekonsiliasi sudah diasosiasikan erat dengan beberapa
komisi kebenaran di masa lalu, sehingga sering kali dikira bahwa rekonsiliasi
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kebenaran, yang tidak selalu benar.
Akhirnya, selain tujuan spesifik untuk melakukan pencarian kebenaran,
beberapa pengamat menganggap bahwa menemukan dan mengumumkan kebenaran
mengenai pelanggaran merupakan tugas negara, sebagaimana dinyatakan dalam
hukum internasional, dan ada hak untuk mendapatkan kebenaran yang inheren pada
semua korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Hukum hak asasi manusia
internasional mewajibkan negara untuk menyelidiki dan menghukum pelanggar
hak asasi manusia secara kejam; dalam kewajiban tersebut terimplikasi hak rakyat
untuk mendapatkan hasil peneliti tersebut, demikian dinyatakan para aktivis hak
asasi. Frank LaRue dari Center for Human Rights Legal Action, di Guatemala, dan
Richard Carver, semula dari Article 19 di London, merupakan pelopor pandangan
ini, pada tahun 1993. Carver menulis, “Article 19 menganggap bahwa terdapat ‘hak
untuk mengetahui kebenaran’ yang terkandung dalam hak untuk ‘mencari, menerima
dan memberitahukan informasi’ yang dijamin Pasal 19 Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia.” Ia juga mengutip “hak untuk menerima informasi” serupa dalam
Perjanjian Afrika mengenai Hak Asasi dan Rakyat. Pengamat hak asasi juga
menunjuk keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika mengenai kasus
Velasquez Rodriquez pada tahun 1988, yang berkesimpulan bahwa negara memiliki
kewajiban untuk meneliti nasib mereka yang dihilangkan dan memberikan informasi
tersebut kepada para keluarga.
Harapan-harapan yang banyak dan beragam ini merupakan alasan yang
penting bagi setiap negara untuk melaksanakan pencarian kebenaran secara resmi.
Tujuan ini cukup penting untuk menuntut energi, biaya, waktu dan usaha yang besar.
Sayangnya, kompleksitas dan sensitivitas tugas ini berarti banyak komisi memiliki
kesulitan untuk mencapai tujuan ini. ***
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Appendiks

Lima Komisi Kebenaran

Argentina
AngkatanbersenjatamerebutkekuasaandiArgentinapadatahun1976,danmemerintahnegeri
tersebut,melaluibeberapajuntamiliteryangberturut-turut,selamatujuhtahun.Selamaitu,dalam
operasiantikomunisyangkejamuntukmenghabisipara“subversif,”antara10-30ribuorangdihilangkan
olehmiliter—ditangkap,disiksadandibunuh,mayatnyadibuangagartidakditemukan,dannasib
merekatidakdiketahuiolehparakeluargayangditinggalkan.HanyasetelahperangantaraArgentinadan
InggrismemperebutkanMalvinas,dankekalahanyangmemalukandanmenimbulkankemarahanpublik,
militermengalahkepilihanrakyatdanmengembalikankekuasaankesipilpadatahun1983.Sebelum
melepaskankekuasaan,karenatakutuntukmempertanggungjawabkankejahatannya,juntamiliter
memberikanimunitaskepadadirinyadarituntutandanmemerintahkanpemusnahansemuadokumen
yangberkaitandenganrepresimiliter.
Presidenbaruyangdipilih,RulAlfonsin,langsungmenghadapimasalahhakasasimanusia
begituiamenjabat.Sebuahkomisipenyidikoranghilangmulaidibicarakanpadaharipertamaiamenjabat,
menurutseorangpenasihatkepresidenan,dandalamsatuminggu,KomisiNasionalOrangHilang(disingkat
CONADEFdalambahasaSpanyol)dibentukatasperintahpresiden.Alfonsinmenunjuksepuluhanggota
komisi“yangmemilikiprestisenasionaldaninternasional,dipilihkarenaposisimerekayangkonsisten
dalammembelahakasasimanusiadanwakilkelompokyangberagam.”Keduakamardalamkongres
jugadimintauntukmenunjukwakiluntukkomisi,meskipunhanyasatuyangmenuruti.Komisitersebut
dipimpinolehpengarangterkenalErnestoSabato.
Organisasinonpemerintahsudahmelobiuntukkomisiyangditunjukparlemen,yangbisa
memilikikekuatanjauhlebihbesardaripadakomisiyangditunjukpresiden,danpadaawalnyamenolak
bekerjasamadengankomisiAlfonsin,karenaiatidakberkekuatanuntukmemaksaparatertuduhpelaku
atauinstitusimilitermemberikanpengakuan.Hampirsemuaorganisasihakasasimanusiaakhirnya
memutuskanuntukmembantuprosespenyelidikanitu,memberikansejumlahbesarlaporanmengenai
oranghilang,meskipunkecemasanmerekaakhirnyaterbukti:komisitidakmendapatkankerjasamadari
angkatanbersenjata,meskipunberulangkalidimintakerjasamanya.
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Meskipunkomisitidakmengadakandengarpublik,iamemilikiprofilpublikyangpenting.Staf
komisimemeriksapusatpenahanan,kuburanrahasiadanfasilitaspolisi;eksil-eksilyangpulangdariluar
negeridimintabersaksi;dandidapatkanpernyataandikedutaandankonsulatArgentinadiseluruhdunia.
Komisiinijugabekerjaeratdengankeluargaoranghilanguntukmenemukanorangyangmungkin
masihhidup,namuntidakadayangditemukandemikian.Komisimendapatkanlebihdari7ribupernyataan
selamasembilanbulan,mendokumentasikan8.960oranghilang.Diantaramerekayangdiwawancarai,
terdapatlebihdari1.500orangyangselamatdarikamppenahananmiliter,yangmemberikangambaran
mendetilmengenaikondisidikampdanjenissiksaanyangdialami.Penyelidikanutamakomisi
memfokuskanpadaidentifikasikamptahanandanpenyiksaan,seringkalimengunjungibekaskamp
bersamakorbanyangselamatuntukmembantumengkonfirmasilokasi.Sebuahdaftar365bekaskamp
siksaandicantumkandalamlaporanakhirkomisi,dengansejumlahfoto.
Setelahsembilanbulan,komisimemberikanlaporanlengkapnya,NuncaMas(JanganTerulang
Lagi)kepadapresiden.Sebuahlaporanyanglebihringkas,dalambentukbukuditerbitkanolehpenerbit
swastabekerjasamadenganpemerintah.Laporaninisegeramenjadibest-seller:40ribukopiterjualpada
haripertama,dan150ribudalamdelapanminggupertama.Bukuinitelahdicetakulanglebihdaridua
puluhkali,terjualhampir300ribukopi,danmerupakansalahsatubukuyangpalinglakudalamsejarah
Argentina.Lebihdarilimabelastahunsetelahterbitpertama,bukulaporaninimasihbisaditemukan
dijualdibanyakkiosemperandiBuenosAires.
Sementaraitu,amnestiyangdiberikanregimmiliterkepadadirinyasendirisegeradicabutoleh
pemerintahsipil,dankomisimenyerahkanlaporannyalangsungkekantorkejaksaantinggi.Informasi
yangdidapatkankomisi,terutamasejumlahbesarsaksiyangdiidentifikasikandalamcatatannya,berperan
pentingdalampengadilananggotaseniorjuntamiliter,danberhasilmemenjarakanlimajenderal.

Chile
PadabulanSeptember1973,JenderalAugustoPinochetmenjatuhkanpemerintahansipilCile,
merepresilawanpolitiksecarabrutal,danmemerintahCileselama17tahun.Regiminimemilikikebijakan
antikomunisyangfanatikuntukmenjustifikasirepresinya,yangmencakuppenangkapanmassal,
penyiksaan,pembunuhandanpenghilangan.Kekerasanterburukterjadipadatahun-tahunpertamasetelah
kudeta,ketikasekitar1.200orangdibunuhataudihilangkan,danribuanlagiditangkap,disiksadan
akhirnyadilepaskan.Pengadilandiamsaja,dantidakmelakukanapapununtukmelawantindakan
regimtersebut.Sementaraitu,organisasinonpemerintah,termasukproyekhakasasimanusiaberbasis
gerejamenantanghampirsemuakasuspenahananilegalataupenghilangan,danberhasilmenyusun
catatantiapkasusmeskipunjarangberhasildipengadilan.Padatahun1978,Pinochetmengumumkan
undang-undangamnesti,yangmelarangtuntutanpadahampirsemuapelanggaranhakasasimanusia
yangterjadisetelahkudetanya.
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Meskipunregimitusedemikianbrutal,banyakwargaCiletetapmendukungPinochet,terutama
elemen-elemenkanan,danketikaiamelakukanplebisitpadatahun1988,iahanyakalahtipis.Patricio
AylwindipilihdanmulaimenjabatpresidenpadabulanMaret1990,meskipundenganbatasan-batasan
terhadapdemokrasi.Pinochettelahmengubahkonstitusipadatahun1980untukmenjaminkelangsungan
kekuasaannya,danmempertahankanotonomidanpengaruhpolitikmiliter;termasukbahwaiatetap
menjadipanglimatertinggimiliterhinggatahun1998dankemudianmenjadisenatorseumurhidup.
AmnestitersebutmembatasipilihanAylwindalammeresponpelanggaranyangterjadipada
masaPinochet.Setelahmemutuskanbahwasukaruntukmembatalkanamnesti,Aylwinmenyelidikidan
berusahamenemukankebenarantentangmasalalu.Hanyaenamminggusetelahpelantikannya,dalam
salahsatuinisiatifterpentingpemerintahannya,AylwinmembentukKomisiNasionalKebenarandan
Rekonsiliasimelaluikeputusanpresiden.Aylwinmenunjukdelapanoranguntukkomisitersebut,empat
yangmendukungPinochet,termasukmantanpejabat,danempatoposan,sehinggamenghindarkan
persepsimengenaibiasdikerjakomisi.Strategiinibekerjabaik,danlaporanakhirdidukungmutlakoleh
semuaanggota.Komisiinidiketuaiolehmantansenator,RaulRettig.
Mandat komisi Cile ini memerintahkannya untuk menyelidiki “penghilangan setelah
penangkapan,eksekusi,danpenyiksaanyangberakibatpadakematianyangdilakukanolehagenpemerintah
ataupegawaipemerintah,jugapenculikandanusahapembunuhanyangdilakukanindividualatasdasar
politis.”Mandatinimengecualikankasuspenyiksaanyangtidakberakibatpadakematian.Jadi,meskipun
komisiinimenggambarkanpraktikpenyiksaandenganmendetildalamlaporannya,merekayangdisiksa
danselamattidakdicatatsebagaikorban,kasusnyatidakdiselidiki,dantetapadaketidakjelasanmengenai
jumlahkorbanpenyiksaanyangselamat(perkiraanberkisarantara50-200ribu).Korbanpenyiksaanjuga
tidakmendapatkangantirugidalamprogrampelaksanaanrekomendasikomisitersebut.
Komisiinidiberiwaktusembilanbulanuntukmenyelesaikankerjanya.Iasangatdibantuoleh
informasidariLSM,termasukcatatanmendetilribuankasusyangdibawakepengadilanpadamasaregim
militer.Dalamsemuakasus,walaupundokumentasinyamendetil,komisijugamendengarkankesaksian
darikeluargamerekayanghilangataudibunuh.Mandatnyayangterbatasdanjumlahkasusyangrelatif
kecilmemungkinkannyamelakukanpenyelidikanmendetiltiapkasus,menggunakanenampuluhorang
staf.“Denganmulaibekerjanyakomisi,”demikianlaporantersebut,“Komisipercayabahwatugasutamanya
adalahmenentukanapayangsebenarnyaterjadidalamtiapkasuspelanggaranberathakasasimanusia.
Hanyadenganmenentukanapayangterjadidalamtiapkasusindividual,komisibisamenggambarkan
secaralengkapfenomenakeseluruhanpelanggaranhak-hakmendasarini.”Komisiinijugamemasang
iklandisuratkabardiseluruhduniamemintainformasidariparaeksil.Iatidakmemilikikekuatan
subpoena,danmendapatkerjasamaminimaldariangkatanbersenjata.Dari3.400kasusyangdiberikan,
2.920dianggapmerupakancakupanmandatnya.
Laporankomisisetebal1.800halamandiselesaikanpadabulanFebruari1991.Inimerupakan
tuntutankuatterhadappraktikregimPinochet,menggambarkankekejamanyangterjadidanresponaktor
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domestikdaninternasional.Darikasus-kasuspelanggaranhakasasimanusia,menurutdefinisikomisi
itu,lebihdari95%merupakanakibatagennegara.Iajugamembahaspelanggaranyangdilakukan
elemenkiribersenjatayangrelatifkecil,yangbertanggungjawabatas4%pelanggaranyangdicatat,
meskipunlaporaninimengungkapkankebohonganargumenutamamiliteruntukmenjustifikasitaktik
kasarnya,bahwanegaramengalami“peranginternal”yangmenuntutpenggunaankekerasanterhadap
lawannya.Akibatprosesiniterhadapanggotakomisiitusendirikuatsekali.Satuanggotakomisi,yang
sebelumnyamengetuaikomisihakasasiyangtidakefektifdibawahregimPinochet,mengatakankepada
perssetelahpengumumanlaporanitu,“Apayangsayaketahuisekarang,tidakterbayangkansebelumnya.”
Setelahmembacalaporantersebutselamabeberapaminggu,PresidenAylwinmengumumkannya
kepublikdengansebuahpernyataanemosionalditelevisinasional.Berbicaraatasnamanegara,ia
memohonmaafdariparakorbandanmenekankanperlunyamaafdanrekonsiliasi,danmemintaangkatan
bersenjatauntuk“menunjukkanpemahamanpadadukayangditimbulkannya.”Pinochetmembalas
dengansebuahpernyataanyangpanjangmengenai“ketidaksepakatansecaramendasar”terhadaplaporan
itudanmenekankanbahwaangkatanbersenjata“telahmenyelamatkankebebasandankedaulatantanah
air”denganmelakukankudetapadatahun1973.Namuniatidakmempertanyakansecaraspesifikaspek
manapundalamkesimpulanlaporanitu.
Relatifsedikitkopilaporanitudicetak,meskipunlaporanlengkapdireproduksisebagailampiran
disebuahsuratkabarharian.Terdapatrencanauntukmelaksanakanrekonsiliasinasionaldanevent-event
pendidikanmengenailaporantersebut.Namun,dalamempatminggusetelahpeluncuranlaporanitu,
tigaseranganyangdilakukankelompokkiribersenjataterhadapelitepolitikkanan,terutamapembunuhan
rekandekatdankepercayaanPinochet,SenatorJaimeGuzman,mengalihkanperhatiannegeritersebut
darilaporanitukeancamanteroriskekiri-kirian,danusaharekonsiliasidibatalkan.Pembunuhanitu
“praktismenghentikandiskusimengenailaporanRettig”menurutHumanRightsWatch.Setahun
kemudian,dilaporkanbahwa“laporanRettig,denganpengungkapandankesimpulannyayangmenghentak
itu,tidakmuncullagi.”
Meskipunhanyaadasedikitperhatianpublik,kerjakomisitersebutmemilikiakibatlangsung
mendorongsebuahprogramgantirugiyangsignifikanbagikeluargakorbanyangtewasatauhilang.
Sebuahundang-undangdisahkanuntukmembentukkomisisusulan,BadanNasionaluntukGantiRugi
danRekonsiliasi,untukmenemukansisa-sisaoranghilang,menyelesaikankasusyangmasihbelum
selesai,mengorganisasicatatankomisiagarbisaterbukakepadamasyarakat,danmenjalankanprogram
gantirugi.
Meskipunsudahadakerjakomisikebenaran,masalahpelanggarandimasalalutetaptidakbisa
dibicarakandengannyamanolehpublikdanpersselamabeberapatahun.Sebagaimanadiceritakansatu
korbanpenyiksaanpadatahun1996,membicarakanpelanggaranmasaPinochetdalamkontekssosialapa
pundianggap“berseleraburuk.”HanyasetelahPinochetturundarijabatannyasebagaipanglimatertinggi
angkatanbersenjatauntukmenjabatsebagaisenatorpadaawaltahun1998,danditangkapdiLondonpada
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akhirtahun1998ataspermintaanekstradisidariSpanyol,masalahpelanggaranhakasasimanusiadi
masalalumulaididiskusikandandiperdebatkandiCile.Kontroversiyangmunculdaripermintaan
SpanyoluntukmengadiliPinochetsecaramendasarmenggeserlingkuppolitikCilemengenaipelanggaran
hakasasimanusia,mendorongpeningkatankegiatanyudisialdomestikmengenaibeberapakasus,terutama
mengenaioranghilang.Sementaraitu,hakimSpanyolyangmemintaekstradisiPinochetbergantung
pada laporan komisi kebenaran itu dalam membangun dan mempresentasikan kasus itu, bahkan
menjadikannyapertimbangandalamperintahpenangkapannya.

El Salvador
Denganbantuanmiliterdanlain-lainsenilai$4,5milyardariAmerikaSerikatpadadekade
1980-an,pemerintahElSalvadormelakukanperangselama12tahunmelawangerilyawankiriFarabundo
Marti,mulaitahun1980hinggakesepakatandamaidibawahPBBpadaakhirtahun1991.Perangini
diwarnaiolehpuluhanribupembunuhanpolitikdanpenghilangan,jugapembantaianmassalpenduduk
sipiltidakbersenjata;diperkirakan1,4%persenpendudukElSalvadortewasdalamkonflikini.Salahsatu
kasusyangpalingmenonjoladalahpembunuhanenampastorYesuitpadatahun1989,yangmembantu
mendorongtekananinternasionaluntukmengakhiriperang.Selamaperangitu,laporanpelanggaranhak
asasimanusiamenjadititikkontroversipenting,terutamadiKongresAmerikaSerikatdandibawah
pemerintahReagan,yangmenolakkeraskeberadaanpelanggaranyangdilakukanpemerintahElSalvador.
SebuahkesepakatanmengenaipembentukanKomisiKebenaranuntukElSalvadordicantumkan
dalamkesepakatandamai,yangsemuladisepakatipadabulanApril1991,lewatsetahunsetelahkomisidi
Cilemenyelesaikanlaporannya,yangmenjadititikawal(dansumberide)untukparanegosiatorperdamaian.
Parapenandatangankesepakatanitumempertimbangkanspesifikasitepatkasusmanasajayangharus
diselidikiolehkomisiitu,namuntidakdicapaikesepakatanpadakasus-kasuspenting,danmandatnya
dibiarkanterbuka,untukmeneliti“tindakankekerasanserius”yangterjadisejaktahun1980“yangakibatnya
padamasyarakatmenjadikannyaharusdiketahuipublik.”KomisiinidikelolalangsungolehPBBdalm
didanaikontribusianggota-anggotaPBB(terutamadariAmerikaSerikatdanbeberapanegaraEropa),
namunmemilikiindependensipenuhdalamkerjanya.
Mandatyangditerimamemberikankomisiinienambulanuntukmenyelesaikantugasnya,
namun ia juga mendapatkan perpanjangan dua bulan untuk melakukan semua investigasi dan
menyelesaikanlaporannya.Anggotakomisiini,yangditunjuksekretarisjenderalPBBdenganpersetujuan
keduapihak,adalahtokohinternasionalyangpenting:BelisarioBetancur,mantanpresidenKolombia,
ThomasBuergenthal,mantanpresidenPengadilanHakAsasiManusiaInter-Amerikadandosenhukum
UniversitasGeorgeWashington,danReinaldoFigueredoPlanchart,mantanmenteriluarnegeriVenezuela.
Komisiinidibantuolehsekitarduapuluhstafuntukpengumpulankesaksiandaninvestigasi,ditambah
sekitarduapuluhlimastafsementarayangditambahkanpadabulan-bulanterakhiruntukdataentry
danprosesinformasi.Karenaalasanobjektivitas,tidakadawargaElSalvadoryangdimasukkandalamstaf.
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Komisiinimengumpulkankesaksiandarikuranglebih20000korbandansaksi,melaporkan
lebihdari7ribukasuspembunuhan,penghilangan,penyiksaan,perkosaandanpembantaian.Iajuga
mengumpulkanfaktadarisumbersekunder,termasukkelompokhakasasinasionaldaninternasional,
yangmerujukpada20ribukorbanlainnya.Iamenyelidikibeberapapuluhkasusmenonjolataurepresentatif,
danmendatangkantimantropologiforensikdariArgentinauntukmenggalikembalisisa-sisapembantaian
massaldikotaElMozote,yangmenjadipusatkontroversiinternasional.Meskipunangkatanbersenjata
secarakeseluruhannyaristidakmembantu,beberapaperwiratinggibersediabertemusecaradiam-diam
dengankomisiituuntukmemberikaninformasiinternalyangpenting–kadang-kadangdiluarnegeri,
karenaancamanterhadapnyawamereka.Meskipunterdapattekananuntukmelunakkanlaporannya,
komisimendapatkankesimpulankuatpadapuluhankasuskontroversial,menunjuklebihdari40perwira
tinggimiliter,hakimdanoposisibersenjatasebagaipenanggungjawabkekerasantersebut.Komisiitu
menyimpulkanbahwalebihdari95%pelanggarandilakukanolehpihakpemerintahatauangkatan
bersenjata.
Penerbitanlaporankomisiitu,DariKegilaankeHarapan,merupakan“peristiwapolitikpenting
diElSalvador,”menurutKomisiPengacarauntukHakAsasi.Beberapaharimenjelangkeluarnyalaporan,
spekulasimengenaisiapasajayangakandituduh“mencapaitingkathisteriamassa.”Secarakeseluruhan,
laporantersebutditerimadenganbaikolehaktivisdanorganisasihakasasidiElSalvadordanAmerika
Serikat.Namun,komisiitudikritikkarenatidakmembualaporanlengkapmengenaiberbagaiaspek
pentingkekerasan,misalnyaoperasi“komandopembunuh,”danperanAmerikaSerikatdalammendukung
pasukanpemerintah.MiliterElSalvadormenjawablaporanitudenganpernyataanpanjangditelevisi
pemerintahyangdibacakanmenteripertahanan,yangjugadituduhdalamlaporanitu.Didampingioleh
seluruhstaftinggimiliter,iamengutuklaporanitusebagai“tidakadil,tidaklengkap,ilegal,tidaketis,
biasdankurangajar”danmengeluhkarena“komisiitutidakmemasukkandalamlaporannyasifatdan
sumberserangankomunisterhadapElSalvador.”PresidensipilAlfredoCristianimemberitahupersbahwa
laporanitugagalmemenuhikeinginanrakyatElSalvadoruntukrekonsiliasinasional,yaituuntuk
“memaafkandanmelupakanmasalaluyangpedihini.”
Limaharisetelahlaporanituterbit,sebuahaturanamnestiluasdisahkan,mencegahtindakan
legalterhadapparapelaku,sehinggamenekanketertarikanpublikpadalaporanitu.Namun,penunjukan
namadalamlaporankomisiitumenyediakandukunganpentinguntukpemecatanpelanggarhakasasi
dariangkatanbersenjata,terutamamerekayangnamanyadiberikanolehkomisiadhocyangdibentuk
olehkesepakatandamaidengantugasmembersihkanangkatanbersenjatadaripelanggarhakasasi.Tapi
tidaksemuanamayangditunjukmengalaminasibdemikian.Empatbulansetelahditerbitkannyalaporan,
menteripertahananReneEmilioPoncedanbeberapaoranglainnyayangdituduhbertanggungjawab
padakekejaman-kekejamanitudipurnawirawankandenganpenuhpenghargaan,setelahbertugasselama
tigapuluhtahun.Dalamupacarapelepasan,presidenCristianimemujimerekauntukbertugasdengan
“penuhjasa,efisiendanloyalpadatugastertinggiyangdimintanegara.”
Akibattekananinternasionalyangkuat,beberapasaranpentingdarilaporanitusecarabertahap
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diterapkandalambeberapatahun,terutamadalambidangreformasiyudisial.Beberapapengamatmelihat
bahwahasilkerjakomisikebenaranlebihbanyakterasadiAmerikaSerikatdaripadadiElSalvador.
PemerintahAmerikaSerikatbereaksipadalaporanitudenganmenunjuksebuahpaneluntukmeneliti
dampakkebijakanluarnegeridanoperasisehari-hariDepartemenNegara,meskipunlaporanpanelitu
dikritikkarenadianggapterlalusempit.PresidenBillClintonjugamemerintahkanpeninjauankembali
danpembukaandokumenrahasiayangberkaitandenganperanAmerikaSerikatdalamperangitu.

Afrika Selatan
SetelahempatpuluhlimatahunpelaksanaanapartheiddiAfrikaSelatan,dansekitartigapuluh
tahunperlawananbersenjataterhadapnegaraapartheidolehsayapmiliterKongresNasionalAfrikadan
lain-lain,negeriinimengalamipembantaian,pembunuhan,penyiksaan,penahananberkepanjangan
dandiskriminasiekonomidansosialyangparahterhadapmayoritaspenduduknon-kulitputih.Jumlah
korbanterbesartimbuldalamkonflikantaraANCdenganPartaiKemerdekaanInkathayangdidukung
pemerintah,terutamadiwilayahtimur,KwaZuluNatal.
Pemikiranmengenaikomisikebenaransudahdiusulkansejaktahun1992,namunbarusetelah
NelsonMandeladipilihsebagaipresidenpadatahun1994,pembicaraanseriusmengenaibentukkomisi
kebenarannasionaldilakukan.Isuyangpalingmenjadimasalahselamanegosiasidalampenyusunan
konstitusisementarapadaakhirtahun1993adalahapakahdiberikanamnestibagiparapelanggar,
sebagaimanadiinginkanmiliterdanpemerintah.Padasaat-saatterakhir,disepakatibagianpenutup
konstitusiyangmenyatakanbahwa“amnestiakandiberikanterhadaptindakan,kelalaiandanpelanggaran
yangberkaitandengantujuanpolitikdanterjadidalamlingkupkonflikdimasalalu.”Kemudianamnesti
inidikaitkandenganprosespenemuankebenaran.
Setelahmendapatcukupmasukandarimasyarakatmadani,termasukduakonferensiinternasional
untukmenelitikebijakankeadilanperalihandinegara-negaralain,dansetelahratusanjamdengar
pendapat,parlemenAfrikaSelatanmengesahkanUndang-UndangPromosiPersatuandanRekonsiliasi
Nasionalpadapertengahantahun1995.Setelahprosesnominasidanpemilihanpublik,17anggotakomisi
dipilih,diketuaiUskupAgungDesmondTutu.KomisiinidilantikpadabulanDesember1995,namun
persiapan-persiapanmenundakerjadanpenyelidikanmerekahinggabulanApril1996.
Darisemuakomisikebenaranyangsudahada,mandatkomisiiniadalahyangpalingkompleks
danrumit,dengankekuatan-kekuatanyangdiimbangkandanjangkauanpenyelidikanyangluas.Ditulis
dalambahasalegalyangtelitimencapaiduapuluhhalamanberspasisatu,undang-undanginimemberi
komisikekuatanuntukmemberikanamnestiindividual,menggeledahdanmenyitabarangbukti,
memanggilsaksidanmenjalankanprogramperlindungansaksiyanglengkap.Denganstafsebesar300
orang,anggaran$18jutapertahununtukduasetengahtahun,danempatkantorbesar,komisiinijauh
lebihbesardarisemuakomisikebenaransebelumnya.
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Komisiinidirancanguntukbekerjadalamtigakomisiyangsalingterkait:KomisiPelanggaran
HakAsasibertanggungjawabuntukmengumpulkanpernyataandariparakorbandansaksidanmencatat
sejauhmanaterjadinyapelanggaranhakasasi,KomisiAmnestimemprosesdanmemutuskanaplikasi
individualuntukamnesti,danKomisiGantiRugidanRehabilitasimerancangdanmengajukansaran
untukprogramgantirugi.
Komisiinimendengarkankesaksiandarilebihdari21ribusaksidankorban,2ribudiantaranya
munculdalamdengarpublik.Laporanmediaterhadapkomisiinisangatintens:hampirsemuasurat
kabarmemberitakansejumlahceritamengenaikomisiinisetiaphari,danberitaradiodanTVseringkali
dimulaidenganlaporanterkinidarikomisiitu.Empatjamdengarpublikdisiarkanolehradionasional
secaralangsungsetiapharinya,danprogamTVlaporankhususkomisikebenaranyangdisiarkansetiap
Minggumalamsegeramenjadiprogramberitayangpalingpopuler.
Komisiinijugamengadakandengarpublikkhususyangberfokuspadasektoratauinstitusi
pentingdalammasyarakatdanresponataupartisipasimerekadalampraktekpelanggaran.Inimemfokuskan
padakomunitasreligius,legal,bisnisdanburuh,sektorkesehatan,media,penjaradanangkatanbersenjata.
Dengarpendapatkhususlainnyamembahaspenggunaansenjatakimiadanbiologiterhadaplawan
pemerintahapartheid,pemaksaanwajibmiliter,kebijakanpartaipolitikdanbagaimanaanak-anakdan
perempuandipengaruhikekerasanitu.Komisiinijugamengadakandengarpendapatmengenaiketerlibatan
individual,yangpalingterkenaladalahWinnieMandikizelaMandela,yangmenginginkandengar
pendapatnyadiadakandimukaumum,bukanprivat,sebagaimanadirencanakankomisitersebut.Dua
minggudengarpendapatmendorongpenyelidikanpolisiterhadapketerlibatannyadalamsejumlahtindakan
kriminaldanmenghentikankeinginannyauntukmendapatkanposisipolitikyangmenonjol.
Sayangnya,kadangkalakomisiinitidakmenggunakankekuatan-kekuatanyangiamiliki,dan
seringkalidikritikkarenamenempatkanrekonsiliasidiataspenemuankebenaran.Iamenggunakan
kekuatanmemanggilsaksi,penggeledahandanpenyitaanhanyabeberapakali,untukmencegahprotes
dariberbagaipihak,komisiinimenundaataumemutuskanuntuktidakmemanggilataumenggeledah
beberapaindividuatauinstitusipenting,termasukmarkasbesarangkatanbersenjatadanANC,yang
menolak(dalamkasusmiliter)ataulambat(dalamkasusANC)untukmemberikaninformasiyang
diminta.Komisiinijugadikritikkerasolehorganisasihakasasikarenatidakmemanggilmenteridalam
negerisekaliguspresidenPartaiKemerdekaanInkatha,MongosuthuButhelezi,karenamencemaskanreaksi
yangdiwarnaikekerasan.
Inovasiterpentingkomisiini,dankekuatannyayangpalingkontroversial,adalahuntuk
memberikanamnestiindividualbagikejahatanbermotifpolitikyangdilakukanantaratahun1960
hinggabulanApril1994.Komisiinimendapatkanlebihdaritujuhribuaplikasiuntukamnesti.Amnesti
diberikanhanyakepadamerekayangmengakusecaralengkapketerlibatanmerekadalamkejahatandan
menunjukkanmotifpolitik.Terhadappelanggaranhakasasiyangmendalam(dibandingkankejahatan
bermotifpolitikterhadaphakmilikataupenyelundupansenjata,misalnya),orangyangmemintaamnesti
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harusmelakukandengarpublikuntukmenjawabpertanyaandarikomisi,pengacaraparakorbandan
keluarganya,dandarikorbanitusendiri.KomisiAmnestimempertimbangkanbeberapafaktorapakah
seseoranglayakmendapatamnesti.Diantaranya,komisimempertimbangkanhubunganantaratindakan,
kelalaianataupelanggarandengantujuanpolitikyangdicari,terutama“proporsionalitas”diantara
mereka.Semuakejahatanyangdilakukanuntukkepentinganpribadiataukarenakesalahanpribaditidak
diberikanamnesti.Permintaanmaafdanpenyesalanjugatidakdiwajibkanuntukmendapatkanamnesti.
Denganadanyapengungkapankepadapubliksecaramendetilyangmenjadisyaratamnesti
untukkejahatan-kejahatanyangpalingmengerikandanbrutal,jelasbahwatawarankebenaran-untukamnestiinihanyaakandiambilolehmerekayangtakutpadaancamanjerathukum.Diharapkanbahwa
beberapapengadilanyangdilakukanpadaawalmasatugaskomisiakanmenambahpersepsiancaman
jalurhukum.Beberapapengadilanuntukkasus-kasuseraapartheidyangmenyolokberhasilmengajukan
tuntutanmerekadanberakibatpadahukumanyangpanjangdanmendorongjumlahaplikasiamnesti.
Namun,ketikasebuahpengadilanpentinglain–mantanmenteripertahananMagnusMalandansembilan
belasoranglainnya–berakhirdenganpembebasan,jelasbahwaancamanhukumantidakcukupkuat
untukmembujukparapelakutingkattinggiuntukmengambiljaluramnesti.Tenggatwaktuuntuk
mengambiltawaranamnestiiniditentukansatutahunsebelumkomisiitudibubarkan,agarparapelaku
mencemaskanmerekadiselidikisemakindalamdalamdengarpendapatamnestiyanglebihlanjut.Selain
itu,untukmeningkatkantekananpadaparapelakuuntukmemintaamnesti,komisimengadakan
investigasidibalikpintu,merahasiakannamayangterlibatdankejahatanyangdibahas.Namunpada
akhirnya,banyakpelakumemilihuntuktidakmengambilamnesti,terutamaparapemimpinpolitik
regimapartheiddanperwiratinggiangkatanbersenjata.
Sejumlahkeputusanamnestipentingmenarikperhatian.ParapelakupembunuhanSteveBiko,
aktivisanti-apartheid,ditolakamnestinyakarenamerekamenyatakanbahwakematiannyatidakdisengaja.
Panelmenolakargumenini,karenapembunuhanyang“tidakdisengaja”tidakbisadikaitkandengan
sasaranpolitik,dankarenatidaksatupuntertuduhmengakuikejahatannya,secaralogismerekatidak
seharusnyamendapatkanamnesti.Paneljugamempertanyakanapakahparapendaftaramnestitersebut
sudahmenceritakanseluruhkebenaran.Dalamkasuslain,komisimenyatakanbahwapelanggaranyang
timbulsemata-matadarirasismetidakdapatdiberiamnesti,karenatidakmemilikimotifpolitikdan
persetujuanbaikimplisitmaupuneksplisitdaribadanpolitisataunegara–meskipunterdapatinkonsistensi
dalamkeputusankomitemengenaihalinidanisu-isulainnya.
Komisikebenaraninimerupakanyangpertamauntukmemilikikekuatan,dankeputusannya,
ditantangdalambadanpengadilan,danterlibatdalamsejumlahbesarperanglegaldalammasatugasnya.
Mungkinpalingpenting,tigakeluargakorbanyangpentingmenantangkonstitusionalitaskekuatan
komisiituuntukmemberikanamnesti.Kasusinidimenangkanolehkomisi,olehperadilankonstitusional
AfrikaSelatan.Sebuahkasuslaindiajukankepengadilanuntukmemaksakomisimemberitahukanlebih
dahulusiapasajayangakandituduhdalamdengarpublik;pengadilanmemutuskanbahwakomisiharus
memberikanperingatankepadamereka.TuntutandiajukankepadamantanpresidenP.W.Bothasetelahia
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menolakperintahpanggilanuntukhadirdidepankomisi.Pengadilannyamenjadiajangkomisiuntuk
mengumumkan sejumlah besar bukti-bukti yang memberatkannya, termasuk pengetahuannya dan
persetujuannyaterhadapsejumlahbesarkejahatannegara.Dihadapkanpadainformasiini,dukungan
publikBothamenciut.Iadiadili,didenda$2ribu,dandijatuhisatutahunhukumanpercobaan.Dalam
peninjauankembali,kasusinidibatalkankarenaalasanteknis.
LaporankomisiinisebanyaklimajiliddiumumkanpadabulanOktober1998,menimbulkan
kontroversiyangtidakdiharapkanbeberapaharisebelumnya.MantanpresidenF.W.deKlerkberhasil
menghalangikomisi,palingtidaksecarasementara,darimenyebutnamanyadalamlaporan.Selainitu,
ANC,yangtidaksukadenganpengungkapantindakannyadimasalalu,berusahamenghalangipenerbitan
laporanitudenganmelakukantantangandipengadilanpadadetik-detikterakhir;pengadilan
memenangkankomisihanyabeberapajamsebelumlaporandirencanakanuntukditerbitkan.
Laporaninisecararesmidipertimbangkandiparlemenbeberapabulansesudahnya,ketikawakil
presidenThaboMbeki,sebagaipresidenANC,menyatakanbahwaANCmemiliki“keraguanserius”mengenai
prosesdanlaporankomisiitu,terutamaditemukanbahwa“akibattemuan[komisiitu] adalah
mendelegitimasiataumengkriminalisasisebagianbesarperjuangankitauntukpembebasan.”Setelah
beberapahariperdebatandankomentar,pemerintahtidakmembuatkomitmenuntukmenerapkansaransarankomisitersebut.
Komisiamnestitidakberhasilmenyelesaikantinjauannyaatassemuaaplikasiamnestipada
tenggatwaktuyangditentukan.Iamelanjutkandengarpendapatselamahampirduatahunsetelah
terbitnyalaporanutamakomisikebenaran,denganproyeksiwaktupenyelesaiandiakhirtahun2000.
Sementaraitu,komisilainberusahauntukmenyusunprogramgantirugi,dengananggaranyangminimal,danmemfinalkandaftarkorbanyangakanmenerimagantirugi.Seluruhkomisiakanbertemu
kembalipadatahun2000untukmenerbitkantambahankelampirannyayangakanmencantumkanhasil
akhirpenyelidikandandengarpendapatamnesti.

Guatemala
Perang saudara di Guatemala, antara pemerintah anti-komunis melawan Unidad
RevolucionariaNacionalGuatemalca(UNRG)berlangsungselamalebihdari30tahundanmenewaskan
danmenghilangkansekitar200ribuorang.Strategikontrainsurgensiyangdilakukannegaraamatlah
brutal,denganpenghangusanratusandesadanpembunuhanpuluhanribupenduduksipil,banyakdi
antaranyadalampembantaianbesar-besaran.Perangberlanjutpadatingkatyanglebihrendahhingga
dekade1990-an,ketikanegosiasiyangdimoderatoriPBBakhirnyamenghentikanpeperangan.
Salahsatuisuyangpalingkontroversialselamanegosiasitersebutadalahmengenaibagaimana
pelanggaranhakasasiyangsudahterjadiakandisikapidalammasatransisikeperdamaian.Negosiasi
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GuatemalasudahdimulaiketikalaporankomisikebenaranElSalvadorditerbitkanpadaawaltahun1993,
dancontohinimenjadititikawalreferensiGuatemaladalammempertimbangkankomisikebenaran.
PalingpentingadalahbahwaparapejabatangkatanbersenjataGuatemalamenekankanbahwamodelEl
SalvadormenunjuknamaparapelakutidakakandilakukandiGuatemala.Kesepakatanuntukmembentuk
KomisiKlarifikasiSejarah(namalengkapnyaadalahKomisiuntukKlarifikasiPelanggaranHakAsasidan
TindakanKekerasanyangBerakibatPenderitaanRakyatGuatemala)ditandatanganidiOslo,Norwegia,
padabulanJuni1994olehpemerintahdanURNG.Namun,diperlukantigatahunlagihinggakesepakatan
damaiakhirditandatanganidankomisimulaibekerja.
Pemikiranmengenaikomisikebenaranmendapatkanresponposiifdarimasyarakatmadanidan
kelompokkorbandiGuatemala,danmerekamelobiparanegosiatoruntukmempengaruhisyarat-syaratnya,
namunpadaakhirnya,aturanpembentukankomisikebenaranmemilikibeberapabatasanyangsebenarnya
ditolakkeraskelompok-kelompoktersebut.Secaraspesifik,merekamenentangstipulasibahwakomisiini
tidakdapat“memberikantanggungjawabkepadaindividudalamkerja,sarandanlaporannya”;bahwa
kerjakomisiini“tidakmemilikitujuanatauakibatyudisial”;danbahwaiahanyamemilikiwaktuenam
bulanuntukmenyelesaikankerjanya,denganperpanjanganwaktuenambulan.Kelompok-kelompok
masyarakatmadanimelampiaskankemarahankepadaURNG,karenamaumenandatanganikesepakatan
itu;menurutbeberapapesertanegosiasi,reaksikerasterhadapkesepakatankomisikebenaranitunyaris
menggagalkanpembicaraandamaiitusendiri.
Namun,kemudiansetelahanggotakomisiditunjukdankomisimempekerjakansejumlahbesar
stafyangberbakat,masyarakatmulaiyakinpadakomisiitudanmendukungkerjanya.Penyelidikanjuga
mendapatkandukungandankepercayaanyangberlanjutdarikeduapihak,danakhirnyabekerjaselama
18bulan,denganmenafsirkantenggatwaktu12bulansebagaihanyaberlakupadatahapinvestigasinya
saja.
Sebagaimanadirancangdalamkesepakatan,ketuakomisitersebutbukanorangGuatemala,
sementaraduaanggotalainnyaorangGuatemala.SekretarisjenderaPBBKofiAnnanmenunjukChristian
Tomuschat,profesorhukumJermanyangpernahmenjadiahliindependenGuatemalauntukPBBbeberapa
tahunsebelumnya,sebagaiketua.KeduaanggotakomisiyanglainditunjukTomuschatdengankesepakatan
keduapihak;mandatkomisimenyatakanbahwayangsatuharuslah“wargaGuatemaladengansifatyang
terpuji,”danyangsatudipilihdaridaftaryangdiajukanpararektoruniversitasdiGuatemala.Anggota
yangterpilihadalahOtiliaLuxdeCoti,seorangilmuwanMaya,danEdgarAlfredoBalsellsTojo,seorang
pengacara.Setelahmasapersiapantigasetengahbulan,komisisecaraformaldisahkanpadatanggal31
Juli1997.Komisibekejadalambeberapatahap,denganstafsebesar200orangpadamasapuncaknya
(dengan14kantorlapangan),hinggakurangdari100orangpadatahapanalisis,penyelidikandanpenulisan
laporan.StafkomisimencakupbaikwargaGuatemalamaupunbukan,meskipununtukalasankeamanan
danuntukmenunjukkannetralitas,tidakadakepadakantorlapanganataudepartemenyangwarga.
Kantorlapangandibukaselamaempatataulimabulanuntukmendengarkankesaksian.Banyak
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desadiGuatemalaamatterisolasi,terletakjauhdiatasgunungdanjauhdarijalan.Stafkomisikadangkadangharusmelaluijalansetapakuntukmencapaikomunitasyangterpisah-pisahitu–kadangkala
berjalanselamaenamsampaidelapanjammelaluipegunungansebelumtibadidesauntukmengundang
kesaksiandarikomunitastersebut.Kadang-kadang,stafmenemukanbahwaparapendudukdesatidak
tahubahwaadakesepakatandamaidanperangsaudarasudahberakhir–terutamadidesa-desadidekat
MeksikodandisisipegununganyangtidakbisamenerimasinyalradiodariGuatemala.Dalambeberapa
kasus,selamapertemuandesaketikaparastafkomisimemperkenalkandiri,merekadituduhsebagai
gerilyawan–“paragerilyawanselaludatangdanmembicarakanhakasasi,”demikianalasanparapenduduk
–meskipunbiasanyaduadaritigastafyangdatangadalahorangasing.Meskipunhalinitampaknya
berasaldarimerekayanginginmenyembunyikansesuatu,tuduhaninimenghalangibeberapapenduduk
untukberkesaksian.
Komisiinimemintapembatalankerahasiaandokumen-dokumenpemerintahAmerikaSerikat,
denganbantuanLSMArsipKeamananNasionaldiWashingtonDC.Keberhasilanusahainimemberikan
informasimendetilbagiArsipKeamananNasionaluntukmenyusundatabaseyangmenggambarkan
strukturdanpersonelangkatanbersenjataGuatemalaselamabertahun-tahun.Jauhlebihsedikitinformasi
diberikanolehangkatanbersenjataGuatemala,yangmengklaimbahwamerekatakpunyacatatanperistiwa
yangdiselidiki.
KomisijugamemasukkandatadariLSM,terutamaduaproyekyangdijalankansebagaiusaha
pencariankebenaranalternatifbeberapatahunsebelumdibentuknyakomisikebenaranresmi.Yangpertama,
ProyekPengenanganSejarahdariKantorHakAsasiGerejaKatolik(REMHI),mengumpulkanribuan
pernyataanmelaluilebihdari600pewawancaralokaldanbekerjamelaluijaringangereja.Sebagianbesar
kesaksianinidirekandanditranskrip,meninggalkancatatanyangkayadanmendetilsebagaitambahan
terhadapdatabasekasusdanlaporanyangditerbitkan.LSMyangkedua,PusatInternasionaluntuk
PenyelidikanPelanggaranKemanusiaan,yangbekerjamelaluiorganisasipribumibergarismassa,juga
mengumpulkanribuankesaksian.Laporannyadiselesaikansegerasebelumterbitnyalaporankomisi
kebenaranresmi.Databasedarikeduaproyekinidiberikankepadakomisiresmi,yangmenggunakannya
untukmemperkirakantotaljumlahorangyangdibunuhatauhilangdanuntukmengkonfirmasipolapolakeseluruhan.
KomisimenyelesaikanlaporannyayangpanjangdanmenyentakpadabulanFebruari1999,
mengumumkannyakepadapublikdalamupacaraemosionaldiTeaterNasionaldiibukota.Laporanini
menggambarkantindakan“kekejamanluarbiasa…sepertimembunuhanak-anakyangtidakberdaya,
seringkalidenganmembenturkannyaketembokataumelemparkannyahidup-hidupkedalamliang,dan
menimbunnyadenganmayatorangdewasa;amputasiorgantubuh;penombakan;penyiramanbensindan
pembakaranhidup-hidup…”danmencatatbahwaada“iklimteror”yangmelandanegerisebagaiakibat
kekejamanitu.“Negaramenggunakanoperasimiliteruntukmencapaipemusnahanfisikatauintimidasi
mutlak”oposisi,karena“sebagianterbesarkorbankejahatannegarabukanlahkombatandalamkelompok
gerilya,melainkanpenduduksipil.”Selainperkosaan,pembunuhandanpenghilangan,komisi
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menggambarkanoperasibumihangusnegarayangmelaluinyapenduduksipil,yangdicurigaimemberikan
dukunganpadagerilyabersenjata,dibantaitanpapandangbulu,dandesa-desadihanguskan.Sebagai
contoh,disatuwilayah,komisimelaporkanbahwaantara70hingga90%desadibakarhabis.Komisijuga
menganalisisbiayaekonomikonflikbersenjata,menyimpulkanbahwabiayaperang,termasukhilangnya
produksikarenakematian,mencapai121%GDPpadatahun1990.Komisimencatattotal42ribukorban,
termasuk23ribudibunuhdan6ribuhilang,danmencatat626pembantaianmassal.93%pelanggaran
dilakukanolehmiliteratauparamiliteryangdidukungnegara,3%olehgerilyawan.
Kesimpulanterpentingkomisiini,mungkin,berdasarpolakekerasandiempatwilayahnegeri
yangpalingparahmengalamikekerasan,“agennegaraGuatemala,dalamkerangkaoperasikontrainsurgensi
selamatahun1981-1983,melakukantindakangenosidaterhadapkelompok-kelompokbangsaMaya.”
Akhirnya,meskipunkomisitidakmenyebutkannamayangterlibat,iamenyimpulkanbahwa“mayoritas
pelanggaranhakasasiterjadidenganpengetahuanatauperintahotoritastertingginegara.”
Mandatkomisiinijugamemerintahkannyauntuk“menganalisisfaktordankondisi”terjadinya
kekerasan,termasukfaktor“internaldaneksternal”.Dalambahasayangtegas,laporanmenunjukpada
rasisme,ketidakadilanstruktural,dan“sifatinstitusiyanganti-demokratik”sebagaisumbermendasar
konfrontasibersenjata,jugaDoktrinKeamananNasionalyanganti-komunisselamaPerangDingin,
terutamadukunganAmerikaSerikatterhadapkebijakanrepresifnegaraGuatemala.
Dalamlaporannya,komisijugamemberikansebuahbabpanjangmengenairekomendasi.Tiga
minggusetelahterbitnyalaporan,pemerintahmenjawabdenganpernyataanyangpanjangbahwa
menurutnya semua sarannya sudah dicantumkan dalam kesepakatan damai. Namun, satu tahun
berikutnya,presidenbaruterpilihAlfonsoPortilloberkomitmendalampidatopelantikannyabahwaia
akanmenjalankansaranKomisiKlarifikasi,danmemasukkanmantananggotakomisiOtiliaLuxdeCoti
menjadianggotakabinetnya.
Segerakemudian,pemimpinpribumiRigobertaMenchuTummengajukansebuahtuntutandi
SpanyolterhadappresidenKongresdiGuatemala,JoseEfrainRiosMontt,untukketerlibatannyadalam
kekejamanpadaawaldekade1980-an.IamelampirkanlaporanlengkapKomisiKlarifikasiSejarahuntuk
mendukungkasusnya.*
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